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1 Johdanto 

Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 -vesistövisio laadittiin vuonna 2019. Visiossa on tarkoituksena konkreetti-
sesti toteuttaa Siuntionjoen valuma-alueen kunnissa hyväksytyn Siuntionjoen vesistövision 2030 mukaisia toimia: Elin-
voimainen ja esteetön Siuntionjoki (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 2018). Vision tavoitteena on, että Siuntion-
joen vesistö valuma-alueineen on hyvässä ekologisessa tilassa, taimenen luontainen elinkierto on turvattu ja vesistöjen 
virkistyskäyttömahdollisuudet ovat monipuolistuneet. Visiota koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).  

Siuntionjoen vesistövision osatavoitteet ovat seuraavat:  

1. Käynnistää vesistön pitkän aikavälin kunnostustyö sekä alueellinen yhteistyö   
2. Vähentää Siuntionjoen vesistöön kohdistuvaa hajakuormitusta kustannustehokkaasti ja kestävästi sekä pa-

rantaa 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, erityiskohteena 
meritaimen ja Siuntionjoen geneettisesti eriytynyt taimenkanta  

4. Edistää vesistön järvien, virtavesien ja rantakohteiden virkistyskäyttöä  
5. Tehdä vesistön luontoarvoja sekä vesistön kunnostamiseksi tehtävää työtä tunnetuksi  
6. Kehittää valuma-aluetason vesiensuojelun toimintamallia ja tuottaa tietoa käytettävien kunnostusten toimi-

vuudesta  

Siuntionjoen valuma-alueen kunnat ovat sitoutuneet rahoittamaan vision mukaisia toimia kuuden vuoden ajan. Tätä 
rahoitusta vastaan on haettu Uudenmaan ELY-keskuksesta avustusta Siuntionjoen kunnostus-hankkeelle vuosille 2019–
2022. Siuntionjoen kunnostus -hankkeen konkreettisina toimenpiteinä vuosina 2019–2020 täydennettiin Poikkipuoliai-
sen tutkimustietoa kasvi- ja eläinplanktonista, pohjaeläimistä sekä kalastosta, kerättiin olemassa olevat aineistot jär-
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vestä ja mitattiin järveen tulevaa ulkoista kuormitusta vuosina 2019–2020. Lisäksi järvestä haettiin vesinäytteet seitse-
män kertaa kesällä 2020, jotta pystyttiin arvioimaan sisäisen kuormituksen määrää. Osana hanketta järvelle päivitettiin 
tämä kunnostussuunnitelma.  

Kunnostussuunnitelmaan varten tutkittiin valuma-alueen rakennetta ja vedenläpäisykykyä, arvioitiin laskennallisesti ja 
mittaamalla järveen tuleva ulkoinen kuormitus ja sen vähentämistarve sekä koottiin ja analysoitiin vanhat vedenlaatu- 
ja hoitokalastustulokset. Valuma-alueen rakennetta ja vedenläpäisykykyä verrattiin 1950-luvun tilanteeseen. Poikki-
puoliaisen kunnostamista ja ekologisen tilan parantamista pohdittiin käyttämällä apuna Euroopan unionin vesipuitedi-
rektiivissä määriteltyä tila-arviointia. Tässä kunnostussuunnitelmassa esitetään eri kunnostusvaihtoehtoja ja annetaan 
niille aikatauluehdotus. Lopuksi tarkastellaan alueen virtavesien kunnostustarpeita ja -mahdollisuuksia. 

 

2 Poikkipuoliaisen ominaisuudet  

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

Taulukko 1. Poikkipuoliaisen tietoja. 

 
 

Pinta-ala, km2 1,92
Tilavuus, milj. m3 2,69
Maksimisyvyys, m 5,0
Keskisyvyys, m 1,4
Viipymä, vrk 43
Valuma-alue, km2 63,7
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Kuva 1. Poikkipuoliainen, järven näytepaikat sekä lasku-uomien näytepaikat. 
 

Poikkipuoliainen on luontaisestikin rehevä, mutta liian suuren ulkoisen kuormituksen myötä rehevyys on vuosien kulu-
essa kasvanut ja ravintoketju vinoutunut. Poikkipuoliaisen yläpuolella sijaitsevaan Enäjärveen laskettiin Vihdin Numme-
lan jätevedenpuhdistamon puhdistetut jätevedet vuoteen 1976 asti. Erittäin rehevällä Enäjärvellä on voimakas vaikutus 
Poikkipuoliaiseen (kuva 2). 

Poikkipuoliaisen vedenpintaa laskettiin 0,7 m vuonna 1928. Nykyinen pato on rakennettu vuonna 1996 ja ELY-keskus 
tarkisti sen vuonna 2005 (Niinimäki 2011). Vesitilavuuden pienentyminen ja järven madaltuminen ovat mahdollistaneet 
virkistyskäyttöä haittaavan vesikasvillisuuden leviämisen muutoinkin matalassa järvessä. Mataluus on myös lisännyt 
tuulen aiheuttamaa pohjan resuspensiota eli sedimentin pöllyämistä vesimassaan. Järven pohjoispuolella, Myllyjoen 
valuma-alueella, toimi Katinhännänsuon turvetuotantoalue vuoteen 2013 asti. Turvetuotantoalueelta on valunut vuo-
sien kuluessa ravinteita ja humusta, mikä on todennäköisesti madaltanut etenkin järven pohjoisosaa. 
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Kuva 2. Poikkipuoliaisen lähiseutu 18.7.2020 satelliittikuvassa. Enäjärvi on väriltään vihertävä sinileväkukinnan takia, kun Poikkipuo-
lisen eteläosa on alkanut vasta vihertää. Hiidenvesi on kauttaaltaan vielä savisamea. Lähde: Suomen ympäristökeskus 2020a. 
 

Poikkipuoliainen on kärsinyt leväkukinnoista, hapettomuudesta, umpeenkasvusta (etenkin matalilla lahtialueilla) sekä 
särkikalavaltaisesta kalastosta. Niinimäki laati järvelle kunnostussuunnitelman vuonna 2011 ja suunnitelmaa on ryh-
dytty toteuttamaan. 

 

3 Kunnostushistoria 

PoTeHu-yhdistys perustettiin vuonna 1997 ja sen tavoitteena oli Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven ve-
siensuojelu. Tervalampi ja Huhmarjärvi ovat järviketjun seuraavat järvet Poikkipuoliaisesta alaspäin (kuva 2). Vuonna 
2019 PoTeHu ja Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys (Vesy) yhdistyivät yhdeksi yhdistykseksi, Latvajärvien suojeluyhdis-
tykseksi (Lasy). Poikkipuoliaisen vedenkorkeutta on jo vuosia seurattu ja järven asioista on tiedotettu PoTeHu-yhdistyk-
sen lehdessä. Lisäksi joinakin vuosina on seurattu happitilanteen kehittymistä kenttämittarilla. Poikkipuoliaiseen on is-
tutettu säännöllisesti kuhia ja joinakin vuosina myös täplärapuja. Katinhännänsuon turvetuotantoalueen laskuojaan on 
kaivettu pieni laskeutusallas. Kunnostukselle luotiin suuntaviivat vuonna 2011 laaditussa kunnostussuunnitelmassa ja 
suunnitelmaa on aktiivisesti ryhdytty toteuttamaan. Suunnitelman yhteydessä toteutettiin ranta-asukkaille kysely, jossa 
he pitivät seuraavia kunnostustoimia tärkeimpinä: vesikasviniitot, hoitokalastus, vedenpinnan nosto, hapetus, kuormi-
tuksen vähentäminen ja ruoppaus. Poikkipuoliaisen kunnostussuunnitelman kymmenvuotissuunnitelma sisältää seu-
raavat kohdat: Enäjärven kunnostaminen, kalojen vaellusmahdollisuuden avaaminen, maatalouden ravinnepäästöjen 
vähentäminen, haja-asutuksen jätevesijärjestelmien kunnostus, vedenpinnan nosto, suo- ja metsäojitusten kiintoaine-
kuorman vähentäminen, ravintoverkkokunnostus ja vedenlaadun seuranta. (Niinimäki 2011). Syksyllä 2011 tutkittiin 
muutamien lasku-uomien vedenlaatua ammattikorkeakoulun opiskelijatyönä, mutta tulosten oikeellisuudessa oli epä-
varmuutta. Vuonna 2013 suojeluyhdistys hankki oman vesikasvileikkurin ja aloitti kosteikkojen suunnittelun, jota jatket-
tiin seuraavina vuosina.  
Vuonna 2014 valmistui kattava kosteikkosuunnitelma neljään paikkaan valuma-alueella (Silvestris luontoselvitys Oy 
2014). Etelä-Suomen salaojakeskus teki näistä aiempaa tarkemmat suunnitelmapiirrokset. Vuonna 2016 valmistui alu-
een ensimmäinen kosteikko, Pitkäniittu (ala 1,1 ha ja 1,7 % valuma-alueen alasta), johon oli saatu ELY-keskuksen avus-
tus.  Samana vuonna valmistui myös suunnitelma järven vedenpinnan nostosta (Ympäristötekniikan insinööritoimisto 
Jami Aho 2016).  
Ojakkalan koulun oppilaat istuttivat Pitkäniitun kosteikolle kasveja keväällä 2017. Samana vuonna Katinhännän entiselle 
turvetuotantoalueelle valmistui kosteikkosuunnitelma (Vapo Clean Waters 2017). Pitkäniitun kosteikon ravinteiden 
poistotehoa tutkittiin kesällä 2018. Vuonna 2019 valmistui Linnalahden kosteikkoselvitys (Silvestris luontoselvitys Oy 
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2019), mutta toistaiseksi kosteikkoa ei ole ryhdytty rakentamaan. Järveä on lisäksi hoitokalastettu useana vuotena nuot-
taamalla syyskesällä. 
 
 

 

Kuva 3. Poikkipuoliainen heinäkuussa 2020. Kuva: LUVY/ Katja Pellikka. 
 

4 Valuma-alue ja vedenläpäisevyys 

Poikkipuoliaisen valuma-alueen koko on 64 km2.  Kun valuma-alueesta jätetään pois Vihdin Enäjärven valuma-alue, on 
Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueen koko 30 km2. Valuma-alueen rakennetta tutkittiin Maanmittauslaitoksen Maasto-
tietokannan avulla. Valuma-alueella tapahtuneita muutoksia tarkasteltiin lisäksi vertaamalla vuoden 2020 maastotieto-
kantaa vuoden 1958 maastokarttaan. Tarkastelua varten vuoden 1958 kartta digitoitiin (kuva 4).   

Lähivaluma-alueen maaperä on suurimmalta osalta järven kaakkoispuolella kalliota ja moreenia (kuva 5). Järven itä- ja 
pohjoispuolella on kallion ja moreenin lisäksi laajoja savialueita ja pohjoispuolella myös turvekerroksia.  

Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueen itä- ja kaakkoispuolella on suurin osa alueesta Nuuksion kansallispuistoa tai valta-
kunnallisesti arvokkaita kallioalueita (kuva 5). Suojelualueita on yhteensä jopa 18 % järven lähivaluma-alueesta. Valuma-
alueen yksityisomisteisilta metsäaloilta on tunnistettu myös joitakin pienialaisia metsälain 10 §:n perusteella rauhoitet-
tuja erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Nämä ovat Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueella kankaita, rämeitä tai nevoja 
(kuva 5). Todennäköisesti valuma-alueen kaikki arvokkaat elinympäristökohteet eivät ole vielä tulleet kartoitetuiksi, sillä 
joukossa ei ole esimerkiksi yhtään lähdettä. 
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Kuva 4. Poikkipuoliaisen lähivaluma-alue vuoden 1958 maastokartasta (vasemmalla) ja vuoden 2020 Maastotietokannasta (oikealla) 
tulkittuna. 

Kuva 5. Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueen maalajit (vasen kuva) ja valuma-alueen luonnonsuojelualueet ja valtakunnallisesti arvok-
kaat kallioalueet sekä yksityismetsissä sijaitsevat erityisen tärkeät elinympäristöt (oikea kuva). 
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Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueesta oli vuonna 2020 metsää 56 % ja kallioita 9 % (kuva 6). Peltoja ja niittyjä oli 15 %, 
suoalueita 8 %, vettä 8 %, rakennettua aluetta (rakennukset ja tiet) 3 % ja turvetuotantoaluetta 1 %. Verrattaessa vuo-
sien 1958 ja 2020 tuloksia toisiinsa, on peltojen ja niittyjen sekä suoalueiden osuus pinta-alasta hieman pienentynyt ja 
rakennettu ala hieman kasvanut. Kallioita on vuoden 2020 kartassa huomattavasti enemmän, mutta tämä johtunee 
eroista karttakuvauksissa siltä osin, että vuonna 1958 osa kallioista oli kuvattu metsänä. Näin ollen metsän osuus on 
vuosien kuluessa kasvanut. Vuonna 1958 oli rakennuksia kartalla 781 kappaletta ja vuonna 2020 niitä oli 1473 kappa-
letta. 

Kuva 6. Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueen maankäyttötyyppien osuudet vuonna 1958 ja 2020 Maanmittauslaitoksen Maastokartan 
ja Maastotietokannan avulla tulkittuna. 
 

Valuma-alueesta laskettiin veden läpäisemättömyyden aste antamalla kullekin maankäyttötyypille valuntakerroin ja 
kertomalla se maankäyttötyypin pinta-alalla. Tämä laskenta tehtiin Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueelle Maastotieto-
kannan aineistolla. Valuma-alueen veden läpäisemättömyys (total impervious area, TIA) oli 8 %. Veden läpäisemättö-
myyden arvoa kasvatti valuma-alueen kallioalueiden suuri määrä. Avokallioalueet eivät juurikaan pidätä vettä, vaikka 
ne olisivat luonnontilaisia. Poikkipuoliaisen TIA-% on kuitenkin niin pieni, ettei valuma-alueella ole luultavasti ongelmia 
veden hallitsemattoman valunnan takia. Myös sadeveden pitäisi päästä imeytymään pohjavedeksi. 

5 Järven tila 

Järven tilasta kertovia indikaattoreita on useita. Keskeiset ovat happi sekä fosforin ja typen eri muodot. Lisäksi tutkitaan 
muun muassa a-klorofyllipitoisuutta, pH-arvoa, hygieenistä laatua sekä värilukua. Taulukossa 2 eriteltyjen lähinnä fysi-
kaalisten ja kemiallisten indikaattoreiden lisäksi tässä luvussa tarkastellaan myös eliöstöä sekä muita tekijöitä, joista on 
esitetty yksityiskohtaiset kuvaukset.  
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Taulukko 2. Veden laatuun vaikuttavia parametreja. 

 

5.1 Veden laatu 

Kesällä 2020 Poikkipuoliaiselta haettiin Siuntionjoki-hankkeessa vesinäytteet seitsemän kertaa. Näytteitä haettiin ha-
vaintopaikalta ”Poikkipuoliainen syv. 1” ja ne otettiin päällysvedestä ja alusvedestä noin puoli metriä pohjan yläpuolelta. 
Havaintopaikan syvyys oli 4,3–6,1 m. Poikkipuoliaiselta on otettu vesinäytteet ensimmäisen kerran vuonna 1966, mutta 
varsinaisesti seuranta on alkanut vuonna 1984. Järven vesi on melko ruskeaa etenkin järven pohjoisosissa ja etelässä 
luusuan lähellä. Pohjoisosan tummaan veden väriin lienee vaikuttanut valuma-alueen turvetuotantoala, josta valuma-
vedet laskevat Poikkipuoliaisen pohjoispäätyyn. Vesien yleinen tummumiskehitys ei näy Poikkipuoliaisen aineistossa, 
mikä voi johtua siitä, että järveltä on haettu eri vuosina eri paikoista näytteitä.  

Järven hygieeninen laatu on ollut hyvä. Vuonna 2019 Escherichia coli -indikaattoribakteerin pitoisuudet pintavedessä 
olivat 0 ja 2 kpl/100 ml.  Kokonaisfosforipitoisuudet ovat olleet koko havaintojakson kesäisin melko suuria ja suurimmil-
laan ne olivat 1980- ja 1990-luvuilla (taulukko 3). Vastaavasti 2000-luvulla kokonaisfosforipitoisuus on ollut aiempaa 
hieman pienempi (kuva 7). Talviarvot ovat olleet varsin pieniä koko havaintojakson. Talvi- ja kesäarvoissa on selvä pitoi-
suusero, mikä johtuu todennäköisesti osittain järven sisäisestä kuormituksesta ja kesäajan ravinteikkaammasta tulovir-
taamasta Hulttilanjokea pitkin. 

 

 

 

 

 Mistä on kyse? Mihin liittyy? 

Happipitoisuus Veteen liuenneen hapen määrä Veden happipitoisuus on esim. pohjan eliöille ja kaloille elintärkeä 
asia. Happi estää sedimentin ravinteita 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, jätevesistä sekä vapautuu ns. sisäisenä 
kuormituksena pohjaan varastoituneesta fosforista. 

Kokonaistyppi, nitraatti-
nitriitttyppi ja 
ammoniumtyppi 

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

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

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

Kertoo planktonlevien mm. sinilevien määrästä vedessä.  

Sähkönjohtavuus Liuenneiden suolojen määrä 
vedessä 

Jätevesikuormitus ja lannoitteet lisäävät sähkönjohtavuutta, 
kuten myös maantiesuolaus. 

pH Luonnonvesissä maaperän 
koostumus määrää veden 
happamuuden 

Suuret poikkeamat yleensä pistemäisestä happo- tai 
emäskuormituksesta, kiivas levätuotanto voi 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. 
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Taulukko 3. Poikkipuoliaisen pintaveden kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuuksien sekä kokonaistypen ja -fosforin suhteen kes-
kiarvot eri vuosikymmeninä. Tulokset ovat tammi-maaliskuulta (talvi) ja kesä-syyskuulta (kesä). 1970-luvun tuloksissa myös arvot 
vuodelta 1966 ja 2010-luvun tuloksissa vuoden 2020 tulokset. Keskiarvo suluissa, jos tuloksia oli alle kolme kpl. 

 

 

 

Kuva 7. Poikkipuoliaisen pintaveden kokonaisfosforipitoisuudet 1966–2020. Kuvaan on koottu kaikkien havaintopaikkojen tiedot. 
Katkoviivat kuvaavat saman tyyppisten järvien (runsasravinteiset järvet) huonon, välttävän ja tyydyttävän veden luokkarajoja kesä-
ajan (kesä–syyskuu) tuloksille (Aroviita ym. 2019). 
 

Poikkipuoliainen on varsin matala ja sekoittumiselle altis, joten järvi ei kerrostu lämpötilan mukaan kesäisin pysyvästi. 
Kesällä 2020 päällys- ja alusveden välillä ei ollut eroa lämpötilassa tai ero oli pieni (kuva 8). Tästä syystä sisäistä kuormi-
tusta ei järvellä pysty arvioimaan tarkastelemalla päällys- ja alusveden pitoisuuseroa (kuva 9). Pintaveden kokonaisfos-
foripitoisuus kasvoi kesällä 2020 keskimääräisistä talvipitoisuuksista, sillä Hulttilanjoesta virtasi järveen erittäin rehevää 
vettä (kuva 10). Poikkipuoliainen on jonkin verran sisäkuormitteinen, mutta sisäisen kuormituksen suuruus vaihtelee 
todennäköisesti voimakkaasti eri vuodenaikoina. Liukoisen fosfaattifosforin pitoisuus oli koko kesän alle määritysrajan 
(2 µg/l) eli voimakas levätuotanto sitoi itseensä liukoiset ja vedessä kiertävät fosforiravinteet.  

TP TN TN:TP TP TN TN:TP

1970-luku (38) (1500) (40) (87) (1500) (18)

1980-luku 36 1293 38 92 1469 16

1990-luku 41 1383 37 93 1587 18

2000-luku 38 1304 35 70 1152 17

2010-luku 37 1220 33 82 1522 22
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Kuva 8. Poikkipuoliaisen veden lämpötila päällys- ja alusvedessä vuonna 2020. 
 

 

Kuva 9. Poikkipuoliaisen kokonaisfosforin pitoisuus vuonna 2020 Poikkipuoliainen syv.1 -havaintopaikalta. 

 

Kuva 10. Poikkipuoliaisen tulo- ja lähtöfosforikuorma sekä Hulttilanjoen kokonaisfosforipitoisuus VEMALA:n simuloimana (tiedot ha-
ettu 26.11.2020. Kuvaan on lisätty myös pintaveden kokonaisfosforipitoisuus vuonna 2020. Talviarvo on vuosien 2015–2019 talviar-
vojen keskiarvo. 
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Pintaveden kokonaistyppipitoisuus on ollut Poikkipuoliaisessa suuri ja siinä ei ole havaittavissa muutossuuntaa (kuva 
11). Pitoisuudet olivat kuitenkin suurimmillaan 1990-luvulla ja 2010-luvulla (mukaan lukien vuosi 2020). Talviarvot ovat 
olleet Poikkipuoliaisessa Enäjärven tapaan lähes yhtä suuria kuin kesäarvot. Typpeä sitovat sinilevät tuovat vesimassaan 
lisää typpeä, vaikka keväisin denitrifikaatio poistaakin liukoisista typpiyhdisteistä osan typpikaasuna ilmakehään. 

 

Kuva 11. . Poikkipuoliaisen pintaveden kokonaistyppipitoisuudet 1966–2020. Kuvaan on koottu kaikkien havaintopaikkojen tiedot. 
Katkoviivat kuvaavat saman tyyppisten järvien (runsasravinteiset järvet) huonon, välttävän ja tyydyttävän veden luokkarajoja kesä-
ajan (kesä–syyskuu) tuloksille (Aroviita ym. 2019). 
 

Liukoinen typpipitoisuus (DIN = ammonium-, nitriitti- ja nitraattityppi) on talvisin ollut pintavedessä noin 500 µg/l. Ke-
säisin pintaveden epäorgaanisen typen pitoisuudet ovat olleet pääosin hyvin pieniä, mutta joinakin kesänä, kuten ke-
sällä 2020, pitoisuudet ovat olleet 100–600 µg/l. Epäorgaaninen typpi on muodostanut talviaikaan keskimäärin 55 % 
kokonaistypestä ja kesällä keskimäärin 4 %. Kesällä valtaosa kokonaistypestä on sitoutuneena kasviplanktonleviin. Syys-
kuussa 2020 jopa 34 % päällysveden kokonaistypestä muodostui epäorgaanisesta typestä. Vesi oli ilmeisesti juuri se-
koittunut lyhytaikaisen kerrostuneisuuden jälkeen ja alusvesi sekoittunut päällysveteen. Alusveteen vajoaa kesäisin 
suuri määrä eloperäistä ainesta ja se hajoaa. Hajoamisen johdosta veteen liukenee epäorgaanisia typpiyhdisteitä ja 
Poikkipuoliaisen alusvedessä on säännöllisesti havaittu suuria ammoniumtypen pitoisuuksia etenkin talviaikaan.  

Pintaveden kokonaisravinnepitoisuuden suhde (kokonaistyppi (TN): kokonaisfosfori (TP)) on ilmentänyt talvisin koko 
havaintokauden erittäin voimakasta fosforirajoitteisuutta (TN:TP>17). Kun fosforipitoisuudet kasvavat kesäaikaan, 
suhde pienenee mutta keskimäärin se on ollut 17 tai hieman yli (taulukko 3). Fosfaattifosforipitoisuudet Poikkipuoliai-
sella ovat kesäaikaan olleet erittäin pieniä, mutta liukoisia typpiyhdisteitä on ollut mitattavia pitoisuuksia.  Täten voi-
daan päätellä fosforin rajoittavana kasviplanktonlevien kasvua. Savisameana järvenä Poikkipuoliaisen levätuotantoa ra-
joittanee lisäksi valo. Kokonaisravinnesuhteella laskettava rajoittuneisuus on joka tapauksessa vain suuntaa antava tapa 
selvittää asiaa. Ravinnerajoittuneisuustilanteen nykyistä tarkempi tutkiminen vaatisi esimerkiksi levätestien tekoa eri 
vuodenaikoina.  

Matalan järven happipitoisuutta on vaikea mitata normaalilla vesinäytteenotolla luotettavasti. Tämä olisi tehtävä kent-
tämittarilla, jolla päästään mittaamaan lähelle pohjasedimentin pintaa. Matalassa järvessä ei yleensä ole pinnan ja poh-
jan läheisessä vedessä suurta eroa happipitoisuudessa, mutta jos matala järvi kesäaikana kerrostuu hellejaksoilla, siitä 
voi seurata happikatoa veden ja sedimentin rajapinnassa sekä fosforin vapautumista sedimentistä (Knuuttila ym. 1994).  

Poikkipuoliaisen happitilanne on ollut talvisin alusvedessä heikko 1990-luvulta alkaen (kuva 12). Alusvesi on ollut sään-
nöllisesti talvisin hapeton tai lähes hapeton kahden-kolmen metrin alapuolelta (kuva 12). Kolme metriä tai syvempää 
aluetta on 4 % järven pinta-alasta. Lisäksi päällysvedessä on havaittu myös hapen vajausta talvisin joinakin mittausker-
toina. Tuloksia ei ole kaikilta talvilta ja suurimmaksi osaksi vain 2000-luvulta. Kesäkuukausina pintavesi on ollut hapel-
lista, mutta alusvedessä on säännöllisesti ollut hapenvajausta, jopa vain parin metrin syvyydellä pinnasta (kuva 13). 
Matala järvi sekoittuu kesäaikaan helposti ja sekoittumisen johdosta alusvesi saa happitäydennystä. Tilanne kesäisin 
vaihtelee kesän mittaan. 
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Kuva 12. Poikkipuoliaisen happipitoisuus Poikkipuoliainen syv. 1 -havaintopaikalla talvikuukausina. Mukana myös kenttämittarilla 
vapaaehtoisten tekemät mittaukset. 

 
Kuva 13. Veden happipitoisuus Poikkipuoliainen syv. 1 -havaintopaikalla kesä-syyskuussa. 
 

Voimakas levätuotanto tuottaa veteen happea ja kasvattaa veden emäksisyyttä. Tämä on nähtävissä veden pH-arvoissa, 
jotka ovat kesäisin kasvaneet seurantajakson (1966–2020) kuluessa (kuva 14). Keskimäärin päällysveden pH on ollut 
kesäisin 2010-luvulla 8,3. Tämä on varsin korkea pH-arvo. Muiden kuin kesäajan pH-arvoissa ei ole havaittavissa muu-
tosta ja keskiarvo on ollut päällysvedessä 6,8. Veden korkea pH-arvo on eräs sisäistä fosforikuormitusta voimistava te-
kijä, kun alumiiniin ja rautaan kiinnittynyt fosfori pääsee vapautumaan sedimentistä (Koski-Vähälä ym. 2001). Tämä 
mekanismi vapauttaa fosfaattia esimerkiksi matalilta ranta-alueilta levätuotannon nostaessa veden pH-arvoa. 
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Kuva 14. Poikkipuoliaisen kesä-syyskuun ja muiden ajankohtien päällysveden veden pH:n kehitys vuosina 1966–2020 sekä havainto-
jen lineaarisen trendiviivat. Veden emäksisyys on kasvanut voimakkaan levätuotannon takia kesäisin. Huomattava, että kuvan y-akseli 
alkaa arvosta 5. 
 

Veden kirkkautta voidaan mitata yksinkertaisella näkösyvyys-mittauksella. Näkösyvyys on syvyys, jossa vesinäytteenot-
timen valkea kansi (tai valkolevy) katoaa näkyvistä. Vesi on talvisin kesäaikaa kirkkaampaa ja näkösyvyys on talvisin ollut 
Poikkipuoliaisella hieman yli metrin (kuva 15). Kesäisin kasviplanktonlevät samentavat vettä ja näkösyvyys on keskimää-
rin noin puoli metriä. Vuosituhannen vaihteen jälkeen vesi on ollut aiempaa hieman kirkkaampaa, jolloin näkösyvyys on 
ollut keskimäärin 0,65 m. 

 

Kuva 15. Poikkipuoliaisen näkösyvyyden kehitys vuosina 1970–2020. Talvi = tammi-maaliskuut ja kesä= kesä-syyskuut. 
 

Poikkipuoliaiselta on mitattu veden a-klorofyllin eli lehtivihreän pitoisuutta vuodesta 1991 alkaen. Tuloksia on joiltakin 
kesiltä useampia, mutta ne ovat yleensä samaan aikaan eri havaintopisteiltä otettuja. Kasviplanktonlevien määrä on 
vaihdellut eri havaintokertoina erittäin paljon (kuva 16). Pidemmältä ajanjaksolta saman kesän ajalta tuloksia on vain 
vuodelta 2020, jolloin a-klorofyllipitoisuus vaihteli 30–120 µg/l. Kesän 2020 keskiarvo oli 79 µg/l, mikä kuvaa huonoa 
ekologista tilaa. Veden a-klorofyllin maksimiarvo havaittiin elokuun alussa vuonna 2020. Levätilanteesta saa siis aivan 
eri kuvan riippuen siitä, missä vaiheessa kesää näyte on otettu, joten Poikkipuoliaisen levämäärän vaihtelusta ei voi 
todeta muuta kuin että se on ollut suuri.  
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Kuva 16. Poikkipuoliaisen kaikkien havaintopaikkojen veden a-klorofyllipitoisuus vuosina 1991–2020. Katkoviivat kuvaavat saman-
tyyppisten järvien (runsasravinteiset järvet) huonon, välttävän ja tyydyttävän veden luokkarajoja kesäajan (kesä–syyskuu) tuloksille 
(Aroviita ym. 2019). Taulukossa on a-klorofyllipitoisuuden keskiarvot eri vuosikymmeninä. 2010-luvun tuloksiin on sisällytetty myös 
vuoden 2020 tulokset. 
 

Poikkipuoliaisella on havaittu säännöllisesti sinileväkukintoja. Ympäristöhallinnon Levähaittarekisterissä on ensimmäi-
nen havainto vuodelta 1991. Levähaittarekisteriin viedyistä näytteistä on mikroskooppisessa tarkastelussa havaittu eri 
sinileväsukujen massaesiintymisiä. Kasviplanktonin lajikoostumusta on järvellä tutkittu neljä kertaa vuosina 2003–2017. 
Lisäksi vuonna 2019 järveltä analysoitiin kolme kasviplanktonnäytettä Siuntionjoki-hankkeessa. 

Heinäkuun alussa 2019 sinileviä oli yli 60 % kokonaisbiomassasta ja heinäkuun lopulla ne muodostivat jopa 79 % koko-
naisbiomassasta. Myös piileviä oli runsaasti. Sinilevistä suurimman biomassan muodostivat Dolichospermum- ja Micro-
cystis-sukujen sinilevät. Dolichospermum-suku tunnettiin aiemmin nimellä Anabaena ja ne ovat helminauhamaisia sini-
levärihmoja. Suvussa esiintyy maksa- ja hermomyrkkyjä sisältäviä kantoja. Microcystis-suvussa esiintyy edellisen tavoin 
maksamyrkkyjä sisältäviä kantoja. Microcystis-suvun solut ovat pienikokoisia ja ne kerääntyvät yhteen yhdyskunniksi. 
Piilevistä suurikokoiset Aulacoseira-suvun lajit olivat biomassaltaan runsaita. Kasviplanktontulokset on tallennettu ym-
päristöhallinnon Hertta-ympäristötietojärjestelmään. 

Kasviplanktonin kokonaismäärä oli mikroskopointilaskentatulostenkin perusteella vuosina 2003–2019 todella suuri 
(keskimäärin 12 mg/l). Haitallisten sinilevien osuus oli keskimäärin 39 %. Heinäkuun alussa 2019 kokonaisbiomassa oli 
14 mg/l, mutta heinäkuun lopulla jopa 17 mg/l (kuva 17). Haitallisiksi lueteltuja sinileviä oli heinäkuun alussa 52 %, mutta 
heinäkuun lopulla jopa 72 % biomassasta eli todella paljon. Kasviplanktonin trofiaindeksi oli 2003–2019 suuri (2,4) eli 
lajisto oli yksipuolinen. Kesällä 2019 se oli 2,4–2,9. Runsasravinteisiksi tyypitellyille järville ei ekologisessa laatuluokitte-
lussa ole luokkarajoja kasviplanktonin osalta, sillä vertailuarvoja ei ole saatu määritettyä. 
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Kuva 17. Poikkipuoliaisen kasviplanktonbiomassan kehitys ja sen jakautuminen eri luokkiin vuosina 2003–2019. Tulokset ovat havain-
topaikalta Poikkipuoliainen syv. 1. 
 

5.2 Eläinplankton 

Poikkipuoliaiselta otettiin kesällä 2019 kolme eläinplanktonnäytettä laskemalla eläinplanktonhaavi (silmäkoko 50 µm ja 
suuaukon halkaisija 25 cm) puoli metriä pohjan yläpuolelle ja nostamalla se hitaasti pintaan. Haavi syrjäyttää jonkin 
verran vettä ja eläinplanktonin yksilömäärästä arvioitiin tulevan mukaan 85 %. Eläinplanktonnäytteet säilöttiin etanolilla 
niin, että lopulliseksi etanolivahvuudeksi tuli noin 70 %.  

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

Eläinplanktonnäytteistä löydettiin 18 rataseläinlajia, seitsemän vesikirppulajia ja neljä hankajalkaislajia. Keiju- eli souta-
jahankajalkaisista esiintyi Eudiaptomus gracilis ja kyklooppihankajalkaisista kolmea lajia (liite 1). Eläinplanktonyksilöistä 
valtaosa (87–95 %) oli pieniä rataseläimiä (kuva 18), lähinnä lajeja Trichocerca pusilla, Keratella cochlearis var tecta, 
Filinia longiseta ja Lecane sp. Vesikirppuja oli alle 10 % kaikista eläinplanktereista. Nämä olivat lähes täysin Chydorus 
sphaericus -vesikirppuja, joka elää tyypillisesti rantavyöhykkeessä. Poikkipuoliainen on matala ja runsaskasvustoinen 
järvi, joten rantavyöhykkeen vaikutus avovesialueelle on suuri. Chydorus-vesikirput ovat pienikokoisia ja niiden kyky 
laiduntaa kasviplanktonleviä on pieni. Chydorus-vesikirput pystyvät elämään sinileväkukintojen seassa, minkä vuoksi 
niiden runsastuminen ulapan planktonissa on liitetty järven tuottavuuden kasvuun (Donner ym. 1978). Myös kalojen 
saalistus voi olla osasyy Chydoruksen lisääntymiselle, sillä kalat saalistavat suurikokoisia vesikirppuja (Kuoppamäki 
2019). Poikkipuoliaisella havaittiin muutamia petovesikirppuja (Leptodora kindti), jotka saalistavat rataseläimiä ja pieniä 
vesikirppuja. Hankajalkaisista pienikokoiset Thermocyclops oithonoides- ja Mesocyclops leuckarti -kyklooppihankajalkai-
set olivat runsaimpia ja ovat myös ravinnonkäytöltään petoja. Soutajahankajalkaisista lajia Eudiaptomus gracilis tavattiin 
huomattavasti vähemmän kuin kyklooppihankajalkaisia. 
 
Kokonaisbiomassasta (20–33 mg C/m3) rataseläinten osuus oli heinäkuussa hieman alle puolet, mutta se pieneni kesän 
kuluessa (kuva 18). Vesikirppujen biomassa oli suurimmillaan syyskuun alussa (60 % biomassasta). Hankajalkaiset muo-
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dostivat 20–30 % kokonaisbiomassasta ja runsaimpina esiintyivät pääosin samat valtalajit kuin yksilömäärien tapauk-
sessa. Hankajalkaisisten biomassa koostui lähestulkoon yhtä suurelta osin keiju- ja kyklooppihankajalkaisista. Vesikirp-
pujen runsas esiintyminen syyskuun alussa johtui Bosmina coregoni var. thersites -lajista.  

 

 

Kuva 18. Poikkipuoliaisen eläinplanktonin yksilömäärän ja biomassan jakautuminen ryhmiin kesällä 2019. 
 

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

𝐹 = 11,695 × 𝐿 ,  

Yhtälössä F = suodatusteho ml/vesikirppu*vrk ja L = vesikirpun pituus, mm (Knoechel & Holtby 1986). Poikkipuolisella 
vesikirppujen laidunnusteho oli pieni koko kesän 2019 ajan, kuten useissa muissakin Siuntionjoen valuma-alueen rehe-
vissä järvissä (kuva 19). Tämä johtui tehokkaasti laiduntavien vesikirppujen erittäin pienestä määrästä ja niiden pienestä 
koosta. Laidunnusteho kasvoi syyskuun alussa, kun vesikirppujen määrä hieman kasvoi. 

 

Kuva 19. 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. 
 

Tuloksista laskettiin kasviplanktonia laiduntavien vesikirppujen (Bosmina- ja Daphnia-vesikirput) ja kasviplanktonin vä-
linen biomassan suhde. Luku vaihteli välillä 0,0006–0,006, mikä ilmentää hyvin pientä suhdetta (kuva 20). Syyskuun 
alussa esiintyi runsaammin Bosmina-vesikirppuja, mikä nosti suhdetta samalle tasolle kuin erittäin rehevässä Heparissa. 
Vuonna 2019 Lahden Vesijärvellä suhde oli 0,04 (Kuoppamäki 2020) ja Poikkipuoliaista huomattavasti karummassa Loh-
jan Hormajärvessä suhde oli vuonna 2020 noin 0,5 (Pellikka 2020). Järvien tulokset eivät ole täysin verrattavissa toisiinsa 
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muun muassa tutkimusmenetelmien erojen vuoksi, mutta Poikkipuoliaisen niukka vesikirppumäärä suhteessa valtavaan 
kasviplanktonmäärään käy luvuista kuitenkin ilmi. 

 
Kuva 20. Kasviplanktonia laiduntavien Bosmina- ja Daphnia-vesikirppujen hiilibiomassan ja kasviplanktonhiilibiomassan suhde Siun-
tionjoen valuma-alueen järvissä kesällä 2019. I=heinäkuun alussa tai puolivälissä, II=heinäkuun lopussa tai elokuun alussa ja III=elo-
kuun lopussa tai syyskuun alussa. 
 

Bosmina-vesikirppujen keskimääräinen pituus oli alle 600 µm ja Daphnia-vesikirppujen 650 µm (taulukko 4). Kaikkien 
vesikirppujen keskipituus oli vain 288 µm eli valtaosa vesikirpuista oli todella pienikokoisia. Pienet vesikirput olivat lä-
hinnä lajia Chydorus sphaericus. 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 pituusja-
kauma on Pyhäjärvellä osoittautunut herkäksi mittariksi arvioitaessa planktonia syövän kalaston määrää ja biomanipu-
laation soveltuvuutta vesistön kunnostukseen (Sarvala ym. 1997, 1998). Tuusulanjärvessä Daphnia-vesikirppujen pituus 
on 2000-luvulla ollut noin 600 µm ja se on vaihdellut kalojen saalistuksen mukaan (Kuoppamäki 2019). 

 

Taulukko 4. Poikkipuoliaisen kesän 2019 Bosmina-, Daphnia- ja kaikkien vesikirppujen pituuksien keskiarvot (µm). 

 

 

Poikkipuoliaisella oli vuonna 2019 melko monipuolinen eläinplanktonlajisto ja etenkin rataseläimiä esiintyi paljon. Ko-
konaisbiomassa oli kuitenkin pieni ja samaa tasoa muiden matalien ja rehevien Siuntionjoen valuma-alueen järvien 
kanssa (kuva 21). Viereisessä Enäjärvellä esiintyi läpi kesän huomattavasti runsaammin hankajalkaisia kuin Poikkipuoliai-
sessa. Suurikokoisia vesikirppuja ei Poikkipuoliaisessakaan juuri esiinny ja vesikirput ovat pienikokoisia. Bosmina-suvun 
vesikirppuja esiintyi runsaasti Poikkipuoliaisella vain syyskuun alun näytteessä. Nämä olivat alalajia, joka kasvattaa saa-
listukselta paremmin suojaavan, ulokkeisen, ulkokuoren. Näiden tulosten perusteella eläinplanktoniin kohdistuu Poik-
kipuoliaisella suuri saalistuspaine kalojen ja mahdollisesti myös sulkasääskien toimesta.  
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Kuva 21. Siuntionjoen valuma-alueen järvien eläinplanktonbiomassa kesällä 2019. 
 

5.3 Pohjaeläimet 

Poikkipuoliaiselta tutkittiin järven makroskooppista eli paljain silmin havaittavaa pohjaeläimistöä järven syvännealu-
eelta. Pohjaeläinnäytteet ottivat LUVY ry:n sertifioidut näytteenottajat erikoistumisalana vesistönäytteenotto. Näytteitä 
otettiin kuusi kappaletta pehmeältä sedimentaatiopohjalta järven syvännealueelta. Näytteet otettiin Ekman-pohjanou-
timella keskimäärin noin 4,5 metrin syvyydeltä 2.10.2019. Näytteet seulottiin kentällä sankoseulalla, jonka seulaverkon 
silmän halkaisija oli 0,5 mm. Tutkimuksessa noudatettiin ympäristöhallinnon ohjeita näytteenotosta ja näytteiden labo-
ratoriokäsittelystä (Järvinen ym. 2019). Alkuperäistulokset kentältä ja laboratoriosta tallennettiin ympäristöhallinnon 
ylläpitämään HERTTA-tietojärjestelmän pohjaeläinosioon (Pohje). 

Biologisilla tutkimusmenetelmillä, kuten pohjaeläinseurannalla, voidaan selvittää ympäristön tilaa ja seurata siinä ta-
pahtuvaa muutosta. Biologiset seurantamenetelmät eroavat veden fysikaalis-kemiallisesta seurannasta siinä, että yksit-
täinen näytteenotto esim. vesistöjen pohjilla esiintyvistä pohjaeläimistä, kertoo vesistön tilasta pidemmältä ajalta kuin 
yksittäisen näytteenottohetken tulos. Merkittävin ero on kuitenkin siinä, että pohjaeläinten avulla saadaan yksittäistä 
kemiallista analyysiä laajempi käsitys kemiallisista, biologisista ja fyysisistä elinympäristötekijöistä eli pohjaeläinten 
elinympäristön tilasta kokonaisuudessaan; pohjaeläimet toimivat evoluutiokehityksessä ikään kuin koe-eläiminä jatku-
vasti muuttuvissa olosuhteissa, missä näkyy myös ihmisen vaikutus. Muutos näkyy pohjaeläimistön yksittäisten lajien ja 
niiden yksilöjen lukumäärissä.  

 

5.3.1 Tulokset 

Alkuperäiset tulokset esitetään liitteessä 2. Poikkipuoliaisen syvännealueelta tavattiin kuusi pohjaeläinlajia. Lajit olivat 
hyvin tyypillisiä rehevien järvien lajeja. Runsaslukuisimpia olivat petomaiset polttiaisen toukat (Ceratopogonidae) ja sul-
kasääsken toukat (Chaoborus flavicans). Polttiaiset syövät muun muassa pohjalla mahdollisesi esiintyvää planktonia 
(hankajalkaisia), pienikokoisia surviaissääsken toukkia ja harvasukamatoja (Potamothrix/Tubifex), joita myös esiintyi 
näytteissä melko paljon. Sulkasääsken toukat saalistavat eläinplanktonia vapaasta vedestä, mutta hyvän liikkumis- ja 
pystyvaelluskykynsä vuoksi niitä voi esiintyä runsaana myös pohjan lähellä ravinnon haussa tai pimeissä paikoissa suo-
jassa saalistavilta kaloilta. Sulkasääsken toukkien määrät olivat Poikkipuoliaisessa suhteellisen suuria, mikä kertoo suu-
rista eläinplanktonmääristä ja siten rehevästä vedestä (myös runsaasta levämäärästä, jota eläinplanktonlajit käyttävät 
ravintonaan). Sulkasääsket sietävät myös alhaista happipitoisuutta ja ne hyötyvät syvännealueella kriittisinä happikato-
aikoina saalistuksen vähäisyydestä. Tällaisissa olosuhteissa ne pystyvät aktiivisemmin ruokailemaan siten, että kalojen 
saaliiksi joutumisen riski pienenee. Poikkipuoliaisen rehevässä ja sameassa vedessä surviaissääski on ilmeisesti siten 
eräs nykyoloihin hyvin sopeutunut menestyjälaji järven mataluudesta ja teoriassa suuresta saalistuspaineesta huoli-
matta. Suurikokoinen Chironomus plumosus -tyypin surviaissääski oli myös näytteiden perusteella melko runsaslukui-

0

20

40

60

80

100

120

140

160

17
.7

.1
9

30
.7

.1
9

26
.8

.1
9

8.
7.

19

12
.8

.1
9

2.
9.

19

8.
7.

19

12
.8

.1
9

4.
9.

19

2.
7.

19

25
.7

.1
9

26
.8

.1
9

 8
.7

.1
9

 3
0.

7.
19

 4
.9

.1
9

Hepari Petäjärvi Karhujärvi Enäjärvi Poikkipuoliainen

Bi
om

as
sa

 (m
g 

C/
m

-3
)

Rataseläimet Vesikirput Hankajalkaiset



 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Julkaisuluonnos 22 

nen. Laji tunnetaan myös ’punaisena pilkkijän toukkana’. Chironomus-suvun surviaissääsken toukat menestyvät peh-
meillä sedimentaatiopohjilla monipuolisina ravinnonkäyttäjinä (sedimentinsyöjinä) ja selviytyvät monia muita surviais-
sääskilajeja paremmin myös ajoittaisista happikadoista. Chironomus-toukkien lisäksi surviaissääskistä tavattiin pieniko-
koisemman Tanypus vilipennis -lajin toukkia, jotka ovat vain hyvin reheville järville tyypillisiä. Lisäksi näytteissä oli muu-
tamia indifferenttiä Procladius-suvun toukkia, joiden lajien edustajat tulevat toimeen hyvin monenlaisissa oloissa. 

Ympäristöhallinnon luokitteluohjeiden mukaan luonnostaan rehevät ja matalat alle 3 m keskisyvyydeltään olevat järvet 
ovat syvännepohjaeläinten luokittelussa ongelmallisia, sillä luonnollinen pohjaeläimistön vaihtelu on näissä järvissä 
suurta ja ihmistoiminnan osuutta vaihtelussa ei ole pystytty kovinkaan selkeästi erottamaan. Näistä järvistä nykyistä 
luotettavampi ekologinen arvio saataisiin tutkimalla rantavyöhykkeen kivikkorantojen pohjaeläimistöä syvännepohjan 
pohjaeläimistön sijaan (Aroviita ym. 2019). Yleinen ongelma on kivikkopohjaisten rantojen puuttuminen tai vähyys ku-
ten Poikkipuoliaisella. Syvännepohjan pohjaeläimistö voidaan kuitenkin huomioida ohjeiden mukaan asiantuntija-ar-
viona. Ympäristöhallinnon pohjaeläinindeksi PICM antoi koko pohjaeläinaineiston perusteella ekologiseksi tila-arvioksi 
hyvän tilan, mitä ei pohjaeläimistöä lähemmin tarkasteltuna voida pitää luotettavana ekologisena arviona. 

Jo pitkään ennen PICM-indeksiä yleisesti käytössä ollut lähinnä pohjan ravinteisuudesta kertova surviaissääski-indeksi 
CI:n (Chironomidi-indeksi CI, Paasivirta 2000) arvoksi tulee alin eli erittäin suurta ravinteisuutta ilmentävä lukuarvo 1,0. 
Tähän sisältyvistä indeksilajeista tavattiin Chironomus plumosus -tyypin isokokoisia toukkia, jotka hyötyvät rehevöitymi-
sestä ja kykenevät tulemaan toimeen myös ajoittain hapettomissakin oloissa. Samaan indeksiluokkaan sisältyi myös 
Tanypus vilipennis. Näytteenoton tulokset Poikkipuoliaisen syvänteestä melko suppealta alueelta saattoivat korostaa 
liiaksi pelkästään happea elinympäristötekijänä, jolloin esimerkiksi pohjan lievempää ravinteisuutta enemmän mittaa-
vat lajit saattoivat tästä syystä jäädä kokonaan pois tarkastelusta. Näiden esiintyminen on järvessä kuitenkin mahdol-
lista. Toisaalta Poikkipuoliainen on matala järvi ja pohjaeläimistön suhteellisen runsas esiintyminen (ilman veden plank-
tonia saalistavaa pystyvaellukseen kykenevää sulkasääskeäkin) kertoi myös, että syvimmälläkään pohjalla olosuhteet 
eivät ainakaan muuttuneet erityisen ankaraksi kesän ja syksyn 2019 aikana. 

Vihdin Enäjärven Niemoon Etulahdesta (noin 5,6 m) otettiin samana päivänä vastaavasti pohjaeläinnäytteet, joissa oli 
hyvin samantyyppinen lajisto kuin Poikkipuoliaisessa. Poikkipuoliaisessa pohjaeläinbiomassa (0,78 g ww /m2) oli kuiten-
kin vain noin puolet Enäjärven (1,80 g ww/m2) vastaavasta. Poikkipuoliaisen syvännealueen pohjaeläimistön kokonais-
biomassa oli runsas osoittaen suurta ravinteisuutta mutta ei esim. pitkäaikaista hapettomuudesta johtuvaa niukkuutta.  

 

5.3.2 Päätelmät ja suositukset 

Poikkipuoliaiselta ei ole HERTTA- ja POHJE-tietokantojen perusteella aikaisempaa tietoa pohjaeläimistöstä, joihin vuo-
den 2019 tuloksia voisi verrata. Vuonna 2019 Poikkipuoliaisen pohjaeläimistön lajiston koostumusta ja lukumääräsuh-
teita sekä biomassaa tarkastelemalla pohjaeläimistö ilmentää hyvin ravinteista ja rehevää pohjaa sekä korkeintaan tyy-
dyttävää pohjan tilaa. Tämä poikkeaa selvästi järven luonnontilasta. 

Suosituksena esitetään, että jatkossa pohjaeläinnäytteitä otettaisiin järveltä syvännepohjan lisäksi keskisyvyyttä vastaa-
valle alueelta (1,5 m) tai rantavyöhykkeeltä. Koska Poikkipuoliainen on pitkänomainen järvi, olisi tarvetta tutkia ainakin 
järven pohjoisen ja eteläisen osan pohjaeläimistöä. Välisyvyyksistä ja rantavyöhykkeeltä toteutetuilla näytteenotoilla 
olisi merkitystä myös kunnostuksessa tärkeinä pidettävien kalaston ja vesilinnuston rakenteen sekä ravinnonsaannin 
tutkimisen kannalta. Välisyvyyksien pohjaeläintutkimuksen menetelmänä voitaisiin käyttää samaa kuin nyt syvänteiden 
pohjaeläimistön näytteenotossa on käytetty. Rantavyöhykkeen pohjaeläinlajistoa voisi tutkia semikvantitatiivisin mene-
telmin (esim. satunnaistettavien potkuhaavinäytteiden avulla), joiden avulla sekä lajistoa että yksittäisen lajin suhteel-
lista runsautta voitaisiin riittävällä karkeudella arvioida. Tällöin tarvetta ei ole ympäristöhallinnon ohjeiden mukaiselle 
määritystarkkuudelle, vaan tarkoituksena olisi tätä karkeampi tärkeimpien pohjaeläinryhmien kartoittaminen sekä poh-
jaeläinrunsauden arvioiminen eri puolelle järven rantavyöhykettä. 
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Kuva 22. Chironomus plumosus -tyypin surviaissääksen toukan pää ja eturuumis (säilötty näyte). Toukka on tyypillinen järvien rehe-
vien sedimentaatiopohjien asukas. Kuva: LUVY/ Aki Mettinen. 
 

5.4 Kalasto 

Poikkipuoliaisen verkkokoekalastukset toteutettiin heinäkuussa 10.–11.7. ja elokuussa 13.–15.8.2019. Kalastus tehtiin 
kolmena yönä ja kahtena ajanjaksona, millä pyrittiin vähentämään ympäristötekijöistä, kuten säästä, johtuvaa vaihtelua 
saaliissa. Pyyntialueena oli koko järvi ja verkkovuorokausien määrä oli 20 (kuva 23). Koekalastukset perustuivat ositet-
tuun satunnaisotantaan, jossa verkkomäärä on suhteutettu syvyysvyöhykkeiden pinta-aloihin (Olin ym. 2014). Kalastus 
tehtiin kuitenkin yhdellä syvyysvyöhykkeellä (0–3 m) järven mataluuden takia.  Kolmea metriä syvempää aluetta jär-
vessä on alle prosentti järven kokonaispinta-alasta. Pyyntipaikat arvottiin etukäteen, mutta joitakin pyyntiruutuja jou-
duttiin siirtämään alueen mataluuden takia. Verkot laskettiin illalla ja nostettiin seuraavana aamuna, jolloin pyyntiajaksi 
tuli 12–13,5 tuntia. Koekalastuksissa käytettiin NORDIC-yleiskatsausverkkoa, joka on kooltaan 1,5x30 m ja koostuu 
12:sta eri solmuvälin paneelista (5–55 mm).  
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Kuva 23. Poikkipuoliaisen koekalastusalueet. 
 

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

Koekalastusten aikaan sää oli puolipilvinen, ilman lämpötila oli noin 18 astetta ja suunnaltaan vaihteleva tuuli heikkoa 
tai kohtalaista. Pintaveden lämpötila oli noin 23 astetta ja näkösyvyys 0,3 m. Jälkimmäisellä koekalastuskerralla havait-
tiin myös sinilevää (kuva 24) ja verkot limoittuivat hieman etenkin järven matalassa pohjoispäässä.  

 

 

Kuva 24. Tyyni sää nosti sinilevän pintaan Poikkipuoliaisella. Oikeanpuoleisessa kuvassa on pasurisaalista. 
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Poikkipuoliaisen kokonaisyksikkösaalis oli vuoden 2019 koekalastuksissa 2 891 g/verkko ja 280 kpl/verkko (taulukko 5). 
Saalis koostui yhdeksästä lajista, joista biomassan perusteella runsaimmat lajit olivat pasuri ja särki (kuva 25). Yksilö-
määrällä tarkasteltuna runsain laji oli ahven ennen pasuria ja särkeä. Särkikalojen (särki, sorva, salakka, pasuri ja lahna) 
osuus kokonaissaaliin biomassasta oli 73 % ja ahvenkalojen osuus oli 24 %. Petokalojen (hauki, kuha ja yli 15 cm ahven) 
osuus biomassasta oli 17 %.    

 

Taulukko 5. Poikkipuoliaisen koekalastuksen kokonaissaaliit, yksikkösaaliit ja prosenttiosuudet lajeittain vuonna 2019. 

 

 

 

Kuva 25. Poikkipuoliaisen koekalastuksen yksikkösaalis lajeittain (g/verkko) ja (kpl/verkko) vuonna 2019. 
 

Koekalastusten ahvensaalis (405 g ja 89 kpl/verkko) ja kuhasaalis (247 g ja 25 kpl/verkko) koostuivat valtaosin pienistä, 
saman kesän (ikäluokka 0+) poikasista (kuva 26). Saaliissa oli myös joitakin isompia petokaloja, joista suurin ahven oli 
34 cm pitkä ja painoi 644 g ja suurin kuha oli 42 cm mittainen ja painoi 763 g. Lahnasaalis koostui selvemmin useammasta 
eri ikäluokasta, valtaosa kaloista oli kuitenkin 13–18 cm mittaisia, yksikkösaaliin ollessa 346 g ja 8 kpl/verkko (kuva 27). 
Pasureita saatiin selvästi lahnaa runsaammin, 769 g ja 74 kpl/verkko. Suurin osa pasureista oli 6–8 cm mittaisia, mutta 
joukossa oli myös suurempia, vanhempaa ikäluokkaa edustavia yksilöitä. Särkiä yhdessä koekalastusverkossa oli keski-
määrin 761 g ja 55 kpl. Kalat olivat enimmäkseen 10–12 cm mittaisia. Salakkaa saaliissa oli selvästi särkeä vähemmän ja 
kalojen pituudet olivat yleensä 8–14 cm (kuva 27). 

Laji Kokonais- Yksikkösaalis Biomassa- Kokonais- Yksikkösaalis Yksilömäärä-

saalis (g) g/verkko osuus % saalis (kpl) kpl/verkko osuus %

Ahven 8110 405,5 14,0 1781 89,1 31,9

Hauki 1826 91,3 3,2 2 0,1 0,0

Kiiski 617 30,9 1,1 127 6,4 2,3

Kuha 4943 247,2 8,6 492 24,6 8,8

Lahna 6919 346,0 12,0 168 8,4 3,0

Pasuri 15379 769,0 26,6 1469 73,5 26,3

Salakka 4532 226,6 7,8 453 22,7 8,1

Sorva 276 13,8 0,5 2 0,1 0,0

Särki 15223 761,2 26,3 1097 54,9 19,6

Yhteensä 57825 2891,3 100,0 5591 279,6 100,0

Ahvenkalat 13670 683,5 23,6 2400 120,0 42,9

Särkikalat 42329 2116,5 73,2 3189 159,5 57,0

Petoahvenet (>15 cm) 2944 147,2 5,1 21 1,1 0,4

Petokalat muut 6769 338,5 11,7 494 24,7 8,8
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Kuva 26. Ahvenen ja kuhan pituusjakaumat koekalastussaaliissa Poikkipuoliaisella vuonna 2019. 
 

 

Kuva 27. Lahnan, pasurin, särjen ja salakan pituusjakaumat koekalastussaaliissa Poikkipuoliaisella vuonna 2019. 
 

Poikkipuoliaisen ekologista tilaa arvioitiin kalayhteisön rakenteen perusteella. Ekologisen tilan arvioinnissa käytetyt ka-
layhteisömuuttujat ovat biomassayksikkösaalis (g/verkko), lukumääräyksikkösaalis (kpl/verkko), rehevöitymisestä hyö-
tyvien särkikalojen biomassaosuus ja indikaattorilajien esiintyminen. Ekologinen laatusuhde (ELS) saadaan kunkin muut-
tujan arvon ja kyseisen järvityypin vertailuarvon suhteesta. Muuttujien ekologisen laatusuhteen arvoista laskettiin kes-
kiarvo, joka kuvaa kalaston perusteella arvioitua järven ekologista tilaa. Ekologisen tilan luokittelu tapahtuu viisiportai-
sella asteikolla: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. (Aroviita ym. 2012) 

Vuoden 2019 koekalastusten perusteella biomassasaalis osoittaa tyydyttävää, lukumääräsaalis huonoa ja särkikalojen 
biomassaosuus välttävää ekologista tilaa. Indikaattorilajien osalta tilaluokitus oli hyvä. Kalastoluokituksessa käytettävä 
ekologisen laatusuhteen lukuarvo (ELS4) oli 0,37, mikä osoitti välttävää ekologista tilaa.  

Poikkipuoliaisen kalasto on särkikalavaltainen. Särjen lisäksi järvessä esiintyy runsaasti pasuria, lahnaa, salakkaa ja sor-
vaa. Koekalastuksen biomassayksikkösaalis oli runsasravinteiselle järvelle kohtuullinen, mutta kappalemääräinen yksik-
kösaalis korkea. Vaikka ahvenkalojen yksilömääräinen osuus (43 %) saaliista olikin hyvä (kuva 28), olivat ahvenkalat 
pääosin poikasia ja biomassaosuus jäi 24 prosenttiin (kuva 29). Petoahventen (>15 cm) ja muiden petokalojen (kuha, 
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hauki) osuus saaliista oli pieni, eivätkä kannat riitä pitämään kurissa järven särkikalakantaa. Poikkipuoliaisen kuhakanta 
sinänsä vaikuttaa kuitenkin varsin hyvältä, sillä saaliiksi saatiin eri ikäluokkaa oleva kaloja aina 4–5 vuotiaisiin saakka ja 
poikastuotanto oli erinomainen. Suotuisa kevät ja kesä näkyivät useiden lajien onnistuneena lisääntymisenä. Haukia 
saatiin vain kaksi, tosin haukea saadaan koekalastuksissa muutoinkin yleensä melko vähän, eikä tulos välttämättä kerro 
totuutta järven haukikannasta. Myös lahnasaaliissa oli joitain isoja yksilöitä (kuva 27), mikä antaa viitteitä isomman 
lahnan olemassa olosta järvessä. Verkkokoekalastus aliarvioi hauen tapaan myös isokoisten lahnan määriä johtuen ison 
lahnan pyyntiin liian pienistä verkon solmuväleistä. 

 

Kuva 28. Poikkipuoliaisen koekalastuksen eri lajien yksilömäärän jakautuminen verkkovuorokautta kohti verkon solmuvälin mukaan 
vuonna 2019. 
 

 
Kuva 29. Poikkipuoliaisen koekalastuksen eri lajien biomassan jakautuminen verkkovuorokautta kohti verkon solmuvälin mukaan 
vuonna 2019. 

6 Ekologinen tila 

Ekologisen tilan luokittelussa tarkastelun kohteena ovat ensisijaisesti biologiset laatutekijät. Luokiteltavan vesimuodos-
tuman 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 eko-
loginen tila. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon veden laatutekijät (kokonaisravinteet, pH, näkösyvyys) ja hydromor-
fologiset tekijät (mm. keskimääräinen talvialenema, vaellusesteet) ja kemiallinen tila.  
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Poikkipuoliainen 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 suppeaan aineistoon pe-
rustuen, sillä järvestä oli noilta ajanjaksoilta saatavilla vain ravinne- ja a-klorofyllituloksia. Siuntionjoki-hankkeessa tut-
kittiin vuonna 2019 kasviplanktonia, pohjaeläimiä ja kalastoa ja vuonna 2020 ravinteisuutta ja veden a-klorofyllipitoi-
suutta, joten järven ekologista laatuluokitusta oli mahdollista arvioida tarkemmin. Syvännepohjaeläintulosten perus-
teella järvi luokittuisi epärealistisesti hyvään luokkaan. Tätä on käsitelty tarkemmin kappaleessa 5.3. Uusimpienkin tu-
losten valossa Poikkipuoliainen luokittuisi todennäköisesti välttävään ekologiseen tilaan (taulukko 6). 

Poikkipuoliaisen ahvenista tutkittiin elohopeapitoisuutta vuonna 2017 neljästä ahvenesta. Elohopeapitoisuus vaihteli 
0,107–0,143 mg/kg tuorepainoa. Runsasravinteisten järvien raja-arvo on 0,22 mg/kg, joten Poikkipuoliaisen tulokset 
alittivat raja-arvon. Viimeisimmällä luokittelukierroksella kaikki Suomen vesistömuodostumat on kuitenkin luokiteltu 
asiantuntija-arviona hyvää huonompaan kemialliseen tilaan johtuen bromatuista difenyylieettereistä. 

 

Taulukko 6. Poikkipuoliaisen ekologisen luokittelun osatekijät. Vuoden 2019–20 luokittelutulokset ovat epävirallisia arvioita ja perus-
tuvat Siuntionjoki-hankkeen tuloksiin. 

 

7 Ravinnekuormitus 

7.1 Ulkoinen kuormitus 

Poikkipuoliaisen ulkoinen kuormitus laskettiin ympäristöhallinnon ylläpitämällä ja kehittämällä VEMALA-mallinnusoh-
jelmalla. VEMALA kattaa koko Suomen ja se sisältää useita osia: WSFS-hydrologinen ennustemallijärjestelmä käsittää 
sade- ja lämpötilahavainnot, lumen, maankosteuden ja pohjaveden valuntalaskennan sekä virtaamat ja vedenkorkeudet 
uomissa ja järvissä. Vihma-työkalu ja Icecream-malli puolestaan keskittyvät peltojen kuormitukseen ja ravinnekiertoon. 
Lisäksi mukana on typpimalli VEMALA-N, joka mallintaa prosesseja pelloilla ja metsissä.  

Peltokuormituksessa huomioidaan peltolohkon kaltevuus, maalaji, viljelykasvi, fosforiluku ja pH. Peltotiedot ovat VE-
MALA:ssa 42-prosenttisesti lohkokohtaisina, muille pelloille arvot lasketaan kuntatasolla. Haja-asutuksen kuormituk-
sessa käytetään alueittaisia omien puhdistamoiden puhdistustehojen arvioita sekä kiinteistön etäisyyttä uomasta tai 

2006-2012 2012-2017 2019-2020

Klorofylli-a Huono Huono Huono

Syvännepohjaeläimet Hyvä

2019

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

Keskiarvo Välttävä

2019

Kokonaistyppi Välttävä Välttävä Välttävä

Kokonaisfosfori Välttävä Välttävä Välttävä

Kasviplankton
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järvestä. Pistekuormitustiedot tulevat YLVA-tietokannasta. Ilmalaskeuma lasketaan lähimpien mittausasemien vuosit-
taisista tiedoista. Hulevesikuormitukseksi määritellään 10 % rakennetulle alueelle tulevasta typpi- ja fosforilaskeumasta. 
Todellisuudessa luku on todennäköisesti huomattavasti tätä suurempi (esimerkiksi Ruohola 2020). Luonnonhuuhtouma 
mallinnetaan fosforin osalta VEPS-mallilla ja typpi VEMALA-N-typpimallilla, joita on nykyisessä VEMALA-mallissa päivi-
tetty lisäämällä niihin valtakunnallisen MetsäVesi-hankkeen tulokset. 

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

Poikkipuoliaisen ulkoinen fosforikuormitus oli VEMALA-mallin mukaan laskettuna vuosina 2013–2020 keskimäärin 2158 
kg P/v ja sisäinen kuormitus 244 kg P/v. Ulkoinen kuormitus on kasvanut hieman vuosien kuluessa, etenkin syksyisin ja 
talvisin (kuva 30). Tämä liittynee ilmastonmuutoksen aiheuttamaan talvien leudontumiseen. Ulkoisesta fosforikuormi-
tuksesta 61 % on peräisin peltoviljelystä, 28 % luonnonhuuhtoumasta ja 7 % haja- ja loma-asutuksesta (kuva 31). Tar-
kasteltaessa kutakin uomaa erikseen vastasi Enäjärvestä laskeva Hulttilanjoki 82 % kokonaisfosforin kuormituksesta kun 
taas lähivaluma-alueen osuus oli vain 6 % (kuva 31). 

Poikkipuoliaiseen tuleva fosforikuorma on VEMALA-mallinnuksen mukaan suurempi kuin järvestä lähtevä kuorma eli 
järveen sedimentoituu fosforia. Lähtökuorma on mallin mukaan tulokuormaa pienempi, vaikka fosforia vapautuu myös 
sisäisenä kuormituksena sedimentistä. 

 

Kuva 30. Poikkipuoliaiseen tuleva vuosittainen fosforikuormitus VEMALA-mallin mukaan vuosina 1990–2019. Tiedot on haettu 
15.5.2020. 
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Kuva 31. Poikkipuoliaiseen tulevan fosforikuormituksen jakautuminen eri kuormituslähteisiin sekä kuormituksen jakautuminen eri 
uomien välillä. VEMALA-mallin laskema keskiarvo vuosilta 2012–2019. Tiedot on haettu 19.2.2021 ja 15.5.2020. 
 

Typpikuormitus on viime vuosina ollut keskimäärin 34 570 kg N/v. Typpikuormitus on pienentynyt hieman vuosien ku-
luessa (kuva 32). Typen osalta viime vuosien ulkoinen kuormitus jakautuu peltoviljelyn (52 %), luonnonhuuhtouman (35 
%), laskeuman (7 %) ja haja-asutuksen (3 %) kesken (kuva 33). Tarkasteltaessa eri uomia Hulttilanjoki on fosforin tapaan 
selkeästi merkittävin. Lähivaluma-alueen osuus on 10 % kokonaistyppikuormituksesta (kuva 33).  

 

Kuva 32. Poikkipuoliaiseen tuleva vuosittainen typpikuormitus VEMALA-mallin mukaan vuosina 1990–2019. Tiedot on haettu 
15.5.2020. 
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Kuva 33. Poikkipuoliaiseen tulevan typpikuormituksen jakautuminen eri kuormituslähteisiin sekä kuormituksen jakautuminen eri uo-
mien välillä. VEMALA-mallin laskema keskiarvo vuosilta 2012–2019. Tiedot on haettu 19.2.2021 ja 15.5.2020. 
 

7.1.1 Ojakuormitus keväällä 2020 

Huhtikuun lopulla 2020 haettiin kolmestatoista Poikkipuoliaiseen laskevasta uomasta vesinäytteet. Uomien näytteen-
ottopaikat näkyvät kuvassa 1. Näytteistä analysoitiin virtaaman ja kokonaisravinteiden lisäksi liukoinen fosfaattifosfori. 

Kokonaistypen pitoisuudet olivat suuria Papinniemenojassa ja Myllyjoessa, mutta kokonaistyppikuorma järveen oli kui-
tenkin merkittävin Hulttilanjokea ja Myllyjokea pitkin (kuva 34). Tämä johtui näiden uomien suuresta virtaamasta. 

 

 

Kuva 34. Poikkipuoliaiseen laskevien uomien kokonaistyppipitoisuus (vasen kuva) sekä virtaama ja kokonaistyppikuorma (oikea kuva) 
21.4.2020.  
 

Kokonaisfosforipitoisuus oli suurin Papinniemenojassa ja Huhtaojassa, muta erot eri uomien välillä olivat melko pieniä 
(kuva 35). Metsäisten valuma-alueiden uomissa kokonaisfosforipitoisuudet olivat kuitenkin selvästi muita pienempiä. 
Kokonaisfosforikuorma oli typen tapaan suurin Hulttilanjoessa ja Myllyojassa. Ruuhilammenpuron virtaama oli suuri, 
mutta matalan kokonaisfosforipitoisuuden takia fosforikuorma jäi kuitenkin pieneksi (kuva 35). 
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Kuva 35. Poikkipuoliaiseen laskevien uomien kokonaisfosforipitoisuus (vasen kuva) sekä virtaama ja kokonaisfosforikuorma (oikea 
kuva) 21.4.2020. 
 

Liukoisen ja leville suoraan käyttökelpoisen fosfaattifosforin pitoisuudet olivat eri uomissa pieniä, alle 10 µg/l (kuva 36). 
Yksikään uoma ei poikennut muista erityisen suuren pitoisuuden takia. Suurin liukoisen fosfaattifosforin kuorma oli suu-
rimman virtaaman takia peräisin Hulttilanjoesta (kuva 36). Myllyojan kuormitus oli huomatavan suuri suhteessa virtaa-
maan. 

Ojatutkimus vahvisti Hulttilanjoen erittäin merkittävän osuuden Poikkipuoliaisen kuormituksessa. Myös Myllyjoesta pe-
räisin oleva kuormitus oli huomattava. Muiden uomien joukosta ei havaittu poikkeuksellisen korkeita pitoisuuksia. Oja-
tutkimus perustui vain yhteen kevätajan näytteenottoon, joten se kertoo vain hetkellisestä tilanteesta. Tutkimuksen 
perusteella pystyttiin kuitenkin hahmottamaan eri uomien välisiä suhteita. 

 

 

Kuva 36. Poikkipuoliaiseen laskevien uomien liukoinen fosfaattifosforipitoisuus (vasen kuva) sekä virtaama ja liukoisen fosfaattifos-
forin kuorma (oikea kuva) 21.4.2020. Liukoinen fosfaattifosfori on kasviplanktonleville suoran käyttökelpoinen ravinne. 
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7.2 Ulkoisen kuormituksen vähentämisen tavoite 

Ulkoisen kuormituksen vähennystavoitetta arvioitiin Suomen ympäristökeskuksen Load Lake Response (LLR) -ohjelmis-
tolla (taulukko 7). Kuormituksen ja järven ravinnepitoisuuden suhteet laskettiin vuosille 1991–2020 ja sisäisen kuormi-
tuksen arvoksi sijoitettiin VEMALA-mallin simuloima 639 g P/vrk. LLR-malli sovittaa kuormituksen ja veden pitoisuuden 
välille simuloinnin, jonka perusteella se laskee kuormitusvähennystarpeen. Kuvasta 37 voi nähdä, että mallin mukaan 
nykyisellä kuormituksella kokonaisravinnepitoisuudet olisivat simuloinnin mukaan noin 80 µg P/l ja 1000 µg N/l. Pitoi-
suudet ovat kuitenkin todellisuudessa tätä hieman suurempia etenkin typen osalta. Syynä kuormituksen ja veden laadun 
heikkoon yhteyteen voi olla vedenlaatutulosten vähyys tai sisäisen kuormituksen aiheuttama ravinteiden vapautuminen 
sedimentistä ja hajoavasta kasvimassasta. 

 

Taulukko 7. Load Lake Response -ohjelman laskemat Poikkipuoliaisen fosfori- ja typpikuormien tavoitekuormat, jotta hyvä ekologinen 
tila toteutuisi sekä VEMALA-mallin laskemat pitoisuudet, viime vuosien tulokuormat ja kuormaskenaariot vuosille 2021–2050: ske-
naario1 = nykytoimenpiteet ja ilmastonmuutoksen vaikutus, keskimääräinen ja skenaario2 = keskimääräisen ilmastonmuutoksen vai-
kutus, mutta maataloudessa otetaan kuormitusvähennystavat käyttöön (tarkennettu lannoitus ja maksimimäärä talviaikaista kasvi-
peitteisyyttä, kerääjäkasvia, rakennekalkki/kuitukäsittelyä ja lietteen sijoitus). 

 

 

Kuva 37. Poikkipuoliaiseen tulevan fosfori- (a) ja typpikuormituksen (b) ja järvessä havaitun ravinnepitoisuuden (mustat pallot) väli-
nen suhde sekä Lake Load Response -ohjelman laskema mallinnettu pitoisuus (avoimet pallot) kuormituksen kasvaessa. Kuviin on 
nuolella merkitty nykyisen kuormituksen keskimääräinen määrä. 
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LLR-laskennan perusteella ulkoista kuormitusta olisi vähennettävä nykyisestä fosforin osalta 31 % ja typen osalta 25 %, 
jotta järvi saavuttaisi hyvän ekologisen tilan 50 % todennäköisyydellä (taulukko 7 ja kuva 38). Tällöin ulkoinen fosfori-
kuormitus olisi 1460 kg P/v ja typpikuormitus 28 470 kg N/v.  

VEMALA-mallin mukaan ulkoista fosfori- ja typpikuormitusta ei ole mahdollista pienentää nykyisestä (vuosien 2013–
2020 keskiarvosta) pelloilla tehtävillä toimilla niin paljon, että Poikkipuoliaisen hyvä ekologinen tila saavutettaisiin vuo-
teen 2050 mennessä. Pelloilta tulevaa kuormitusta olisi kuitenkin mahdollisuus pienentää fosforin osalta 11 % ja typen 
osalta 8 % nykyisestä. Tässä skenaariossa (keskimääräinen ilmastonmuutos) on otettu huomioon ilmastonmuutos, 
mutta maatalouden keinovalikoimana siitä puuttuvat kosteikot, suojavyöhykkeet sekä kaksitasouomat (taulukko 7). 
Haja-asutuksen ja loma-asuntojen jätevesikuormituksen poistuminen vähentäisi nykyistä fosforin kokonaiskuormitusta 
7 %.  

Poikkipuoliaisen ja Tervalammen kuormitus on suurelta osin riippuvainen Enäjärven veden laadusta. Jos Enäjärvestä 
lähtevän veden kokonaisfosforipitoisuus olisi nykyistä puolet pienempi eli noin 50 µg/l, vähentyisi Poikkipuoliaiseen 
tuleva ulkoinen kuormitus noin 29 % nykyisestä tasosta. Jotta Poikkipuoliainen saataisiin hyvään ekologiseen tilaan muu-
toinkin kuin kokonaisfosforin osalta, tarvittaisiin todennäköisesti lisäksi toimenpiteitä valuma-alueella. Laskentaan ai-
heuttaa epävarmuutta Hulttilanjoen oma valuma-alue ja sen mahdollinen kuormittavuus, mikä on näitä laskelmia teh-
dessä vielä epävarma. 

 

Kuva 38. Poikkipuoliaiseen tulevan fosforikuormituksen (a) ja typpikuormituksen (b) tasot 1991–2020 (1,12 g P/m2*v ja 20 g N/m2*v) 
katkoviivalla ja tavoitetasot (0,8 g P/m2*v ja 15 g N/m2*v) punaisella nuolella Lake Load Response -ohjelmalla laskettuna. Hyvän tilan 
raja-arvo saavutetaan näillä kuormitustasoilla 50 % todennäköisyydellä. 
 

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

𝑃𝑎 = 0,055 × (𝑄/𝐴) ,  

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

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

𝑃𝑣 = 0,174 × (𝑄/𝐴) ,  

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

Poikkipuoliaisen VEMALA-mallilla laskettu ulkoinen fosforikuormitus (2158 kg/v) ylittää sallitun moninkertaisesti ja kriit-
tisen fosforikuormituksen rajan kaksinkertaisesti (taulukko 8). Poikkipuoliaisen ulkoista fosforikuormitusta olisi siis vä-
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hennettävä tämän perinteisen laskentatavan mukaan vähintään 50 %. Sijoitettaessa Poikkipuoliaisen tiedot (ts. x-akse-
lille tulovirtaaman suuruus jaettuna Poikkipuoliaisen pinta-alalla ja y-akselille ulkoinen fosforikuormitus VEMALA-mal-
lilla laskettuna) kokonaiskuormituksen sietokykyä kuvaavaan mallikuvioon, Poikkipuoliainen sijoittuu rehevien järvien 
kohtaan (kuva 39).  

Kummankin laskentatavan perustella Poikkipuoliaisen ulkoista kuormitusta olisi vähennettävä huomattavasti nykyi-
sestä. 

 

Taulukko 8. Poikkipuoliaisen kriittisen ja sallitun fosforikuorman rajat Vollenweiderin mallin mukaan sekä VEMALA-mallilla laskettu 
ulkoinen fosforikuormitus. 

 

 

Kuva 39. Poikkipuoliaisen laskennallinen kokonaiskuormituksen sietokyky. Poikkipuoliaisen nykyinen arvo on merkitty mustalla pis-
teellä. Järven ulkoisen kuormituksen sietokyky on ylittynyt selvästi. 

8 Kunnostusmenetelmät 

Poikkipuoliaiselle ehdotetut kunnostustoimet voidaan karkeasti jakaa ulkoisen kuormituksen ja sisäisen kuormituksen 
vähentämiseen tähtääviin toimiin. Poikkipuoliaisen kunnostamisessa ulkoisen kuormituksen vähentäminen on ensisi-
jaista, sillä muutoin kunnostuksen vaikutukset jäävät lyhytaikaisiksi. Alla olevaan taulukkoon 9 on koottu yhteen eri 
kunnostustoimenpiteitä ja mainittu niiden hyviä ja huonoja puolia Poikkipuoliaista ajatellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poikkipuoliainen
Sallittu P-kuormitus (kg/v) 492
Kriittinen P-kuormitus (kg/v) 1039
Todettu P-kuormitus (kg/v) 2158
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Taulukko 9. Poikkipuoliaiselle ehdotetut kunnostustoimet sekä niiden positiiviset, negatiiviset tai muut huomiota vaativat seikat. 

 

 
 

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

Vähentää ravinne- ja 
sinileväkuormitusta.

Kustannukset. Erittäin merkittävä toimenpide 
Poikkipuoliaiselle. Ensisijainen 
toimenpide.

Rakennekalkin, kuitulietteen tai 
biohiilen levitys (erityisesti 
eroosiouhka)pelloille

Vähentää kiintoaine- ja 
ravinnekuormitusta.

Osa tuotteista melko 
kalliita.

Tärkeää myös sateisten talvien 
lisääntyessä. Ensisijainen toimenpide.

(Eroosiouhka)peltoalueiden 
suojavyöhykkeet

Vähentää kiintoaine- ja 
ravinnekuormitusta.

Kustannukset. Eroosiouhkapeltoja yhteensä 59 ha. 
Suositeltava toimenpide.

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

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

Kaksitasouomat Vähentää kiintoaine- ja 
ravinnekuormitusta.

Kustannukset ja 
peltomaan 
pienentyminen.

Jatkoselvitykset mahdollisuuksista. 
Suositeltava toimenpide.

Kosteikkojen rakentaminen Vähentää kiintoaine- ja 
ravinnekuormitusta.

Ravinteiden 
suhteellinen 
poistoteho heikko 
talvisin, keväisin ja 
syksyisin.

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

Haja-asutuksen 
jätevesikuormituksen 
vähentäminen

Vähentää 
ravinnekuormitusta. 

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

Kemikaalin syöttö valumaveteen Vähentää 
ravinnekuormitusta. 

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

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

Hevostallien kuormituksen 
vähentäminen

Saattaa olla huomattava 
merkitys ulkoiseen 
kuormitukseen.

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

Kipsin levitys pelloille Vähentää kiintoaine- ja 
ravinnekuormitusta.

Ei sovi 
Poikkipuoliaiselle.

Ei suositeltava toimenpide.

Sisäisen kuormituksen vähentäminen:
Tehostettu hoitokalastus Kalakannan rakenne 

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

Tehtävä säännöllisesti. Suositeltava toimenpide. Yhteistyö 
alueen muiden järvien kunnostajien 
kanssa kalan hyötykäytöstä.

Petokalatoimenpiteet Kalakannan rakenne 
paranee. Leväkukinnat 
vähenevät. Vesi kirkastuu. 
Sisäinen kuormitus vähenee.

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

Kemikalointi Levien määrä vähenee. Vesi 
kirkastuu.

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

Kemikalointi kannattaa toteuttaa 
Enäjärvessä.
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Taulukko 9. Jatkuu. 

 

 

8.1 Ulkoisen kuormituksen vähentäminen 

Poikkipuoliaisen ulkoinen kuormitus on vuosien kuluessa hieman kasvanut. Valtaosa järven ulkoisesta kuormituksesta 
tulee Hulttilanjokea pitkin, joten Enäjärven tilassa tapahtuvilla muutoksilla on suora yhteys Poikkipuoliaisen tilaan. Jär-
ven omalla lähivaluma-alueella tehtävillä toimilla lienee nykyisellään Hulttilanjokea huomattavasti pienempi vaikutus. 
Lähivaluma-alueen merkitys korostuu, jos Hulttilanjoen kuormitus pienenee selvästi nykyisestä. 

VEMALA-mallin laskeman nykyisen ulkoisen kuormituksen (2158 kg P/v) perusteella arvioima fosforipitoisuus (85 µg/l) 
on suurempi kuin tavoitepitoisuus (55 µg/l). Ulkoinen fosforikuorma on siis liian suuri. Osa liian korkeasta järven fosfo-
ripitoisuudesta on mahdollisesti kuitenkin sisäisen kuormituksen aiheuttamaa. Sisäisen kuormituksen merkitys on kui-
tenkin Poikkipuoliaisessa huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi yläpuolisessa Enäjärvessä. Load Lake Response (LLR) 
-ohjelman tulosten ja Vollenweiderin (1976) laskukaavan mukaan Poikkipuoliaisen ulkoista fosforikuormitusta olisi vä-
hennettävä huomattavasti, jotta hyvä ekologinen tila olisi mahdollista saavuttaa.  

 

Toimenpide Hyvät puolet Huonot puolet Huomioitavaa
Sisäisen kuormituksen vähentäminen:
Hapettaminen Estää kalakuolemia. Ylläpitää 

hyvää kuhakantaa. 
Pohjaeläimistö selviytyy 
paremmin.

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

Talviaikaisen hapetuksen tarvetta 
seurattava.

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

Vähentää veden 
ravinnepitoisuutta ja saattaa 
parantaa pohjanläheisen 
veden happipitoisuutta.

Uusi menetelmä. Järvi 
kerrostuu heikosti, 
joten menetelmä ei 
pysty toimimaan 
optimaalisesti.

Alusveden kierrättämistä voi 
jatkoselvittää, mutta todennäköisesti 
ei ole tehokas kunnostustapa 
Poikkipuoliaiselle. 

Alusveden poisjohtaminen Edullinen ja helppo 
toteuttaa. Vähentää veden 
ravinnepitoisuutta.

Alapuolinen vesistö 
joutuu korkean 
ravinnekuormituksen 
kohteeksi.

Poikkipuoliainen ei lämpötilakerrostu 
pysyvästi, joten perinteiseen tapaan 
toteutettuna ei ole kannatettava 
toimenpide.

Muut:
Vesikasvillisuuden niitto Virkistyskäyttö ja kalastus 

helpottuvat. Ravinteiden 
poisto.

Laajat, yhtenäiset niitot 
saattavat heikentää 
veden laatua.

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

Vedenpinnan nosto Vesikasvillisuuden 
väheneminen. Sedimentin 
vakaantuminen. 

Rantakiinteistöjen ja -
peltojen vettyminen. 
Työläs lupaprosessi.

Suositeltava vaihtoehto 
Poikkipuoliaiselle.

Ruoppaus Tehokas vesikasvien juurien 
poistossa tai järven 
syventämisessä. Edistää 
järven virkistyskäyttöä.

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

Mahdollista toteuttaa myös vesilintuja 
ja muita vesieliöitä ja virkistyskäyttöä 
palvellen. Ruoppausmassan 
sijoittamismahdollisuutta 
Katinhännänsuolle voisi selvittää.
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8.1.1 Hulttilanjoen eli Häsänjoen kuormituksen vähentäminen 

VEMALA-mallinnuksen mukaan Poikkipuoliaiseen tulevasta kokonaisfosforista 82 % ja kokonaistypestä 74 % on peräisin 
Hulttilanjoesta. Enäjärven ravinnepitoisuuksien vähentämisellä olisi siis erittäin merkittävä vaikutus Poikkipuoliaisen ti-
laan. VEMALA-mallinnuksen mukaan Hulttilanjoen kuorma kasvaa joen matkalla 1260 kg P/v arvoon 1710 kg P/v. Hult-
tilanjoen kokonaisfosforipitoisuuden kasvua on tutkittu vain muutamalla vesinäytteellä, joten näytteenottoa etenkin 
fosforin osalta olisi lisättävä. Näytteenotto kannattaisi toteuttaa kunnan yhteistarkkailunäytteenottojen yhteydessä, 
jolloin se olisi mahdollista tehdä kaikkein kustannustehokkaimmin. Ympäristöhallinnon HERTTA-tietokannassa on tiedot 
vain yhdeltä päivältä (11.8.2015), jolloin pitoisuudet on mitattu sekä ylä- että alajuoksulta. Tuolloin alajuoksun koko-
naisfosforipitoisuus oli 140 µg/l ja yläjuoksun 130 µg/l. Vuonna 2015 SYKE testasi veden laadun kenttämittausta kolme 
kertaa ja tällöin havaittiin, että alajuoksulla kokonaisfosforipitoisuus oli 140–290 µg/l ja yläjuoksulla 120–140 µg/l. Eten-
kin syyskuussa pitoisuusero ala-ja yläjuoksun välillä oli suuri. 

Koska Hulttilanjokea on suoristettu, se ei enää pidätä Enäjärvestä tulevia ravinteita entiseen tapaan. Vuoden 1871 kar-
tassa Hulttilanjoki mutkittelee ja sen ympärillä on todennäköisesti ollut luontaisia tulvatasanteita ja puita ja pensaita 
kasvavia kosteikkoluhtia, joille kiintoainetta on päässyt laskeutumaan (kuva 40). Tällä hetkellä Hulttilanjoen ympärillä 
on peltoja, joilla tehtävillä toimenpiteillä olisi mahdollista pienentää joen matkalla lisääntyvää kuorman kasvua. Riittä-
vän leveät suojavyöhykkeet, maanparannusaineiden levitys, kaksitasouomien rakentaminen, tulvapeltojen korottami-
nen tai muuttaminen pajukoiksi ja muut maatalouden vesiensuojelumenetelmät ovat erittäin suositeltavia toimia joen 
varrella sijaitseville pelloille.  

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

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

 

Kuva 40. Mutkitteleva Hulttilanjoki Senaatin kartassa vuodelta 1871 (lähde: Vanhat kartat -portaali, 2020). 
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8.1.2 Peltotoimenpiteet 

Maanparannusaineet 

Ilmastonmuutos kasvattaa VEMALA-mallinnuksen mukaan Poikkipuoliaiseen tulevaa fosforikuormaa nykyisestä hieman 
yli 100 kg P/v. Järven valuma-alueen pelloilla tehtävillä toimilla ulkoista kuormitusta olisi mahdollista vähentää nykyi-
sestä 11 %. Tällöin keinovalikoimaan kuuluisivat tarkennettu lannoitus ja maksimimäärä talviaikaista kasvipeitteisyyttä, 
kerääjäkasvia, rakennekalkki/kuitukäsittelyä ja lietteen sijoitus. Kosteikkoja ja kaksitasouomia rakentamalla sekä suoja-
vyöhykkeitä perustamalla ulkoista kuormitusta voisi vähentää lisää. Poikkipuoliaisen koko valuma-alueesta 17 % on pel-
toja, mutta niistä arvioidaan tulevan 61 % fosforikuormituksesta (1325 kg P/v). Ensiarvoisen tärkeää on tehdä toimen-
piteitä, joiden avulla ravinteet ja kiintoaine saadaan pysymään pelloilla. Tämä on aina paras ratkaisu maanviljelijälle ja 
vesistöjen kunnostajalle. Kosteikkojen ym. ravinteita ja kiintoainetta peltojen jälkeen pidättävien ratkaisujen mahdolli-
suudet toimia ovat heikompia. 

RUSLE 2015 (Revised Universal Soil Loss Equation) on JRC:n (EU:n Joint Research Centre) kehittämä paikkatietopohjai-
nen eroosiomalli, joka laskee eroosiota (t/ha*v). Eroosioarvo lasketaan kertomalla yhteen sateen eroosiovaikutus, maa-
perän eroosiotekijä, maapeitteen aiheuttama vaimennus, rinteen pituus ja jyrkkyys sekä toimenpiteet eroosioaineksen 
liikkumisen estämiseksi tai ohjaamiseksi. QGIS-paikkatieto-ohjelmistolla laskettiin Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueen 
(valuma-alueesta poistettu Enäjärven valuma-alue) pelloista ne alueet, joilla on suuri eroosioriski. Laskentaan ei siis 
otettu kokonaisia peltolohkoja, vaan ainoastaan eroosioherkät kohdat peloilta. Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueella on 
eroosioherkkää (eroosio yli 200 tonnia/ha*v) peltoalaa RUSLE-mallin mukaan 59 ha. Lisäksi Poikkipuoliaiseen kuuluvalla 
Enäjärven valuma-alueella on 74 ha helposti erodoituvaa peltoalaa. Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueen eroosioherkät 
peltoalueet sijaitsevat Katinhännänsuon pohjoispuolella, järven länsirannalla ja Hulttilanjoen varrella (kuva 41). Vesien-
suojelullisia toimenpiteitä kannattaisi ensisijaisesti kohdistaa näille pelloille. Toimenpiteiden kohdistaminen etenkin 
näille pelloille on tulevaisuudessa tärkeää, jos talvet muuttuvat vesisateisiksi ja lumettomiksi. 

Maanparannusaineet kuten rakennekalkki, kipsi, kuitulietteet ja biohiili ovat 2010-luvun loppupuolelta alkaen herättä-
neet suurta mielenkiintoa peltojen vesiensuojelutoimenpiteinä. Rakennekalkki sisältää sammutettua tai poltettua kalk-
kia tai molempia. Se sopii kalkitustarpeisille savipelloille. Rakennekalkki levitetään pellolle syksyllä sadonkorjuun jälkeen 
ja se muokataan maahan tästä kahden vuorokauden sisällä. Rakennekalkituksesta on saatu hyviä kokemuksia Ruotsissa 
ja sitä on kokeiltu muutamilla paikoilla Suomessakin. Siuntionjoki-hankkeessa rakennekalkkia levitettiin Kirkkojoen va-
luma-alueen pelloille syksyllä 2020. RAKUVE-hankkeessa rakennekalkittujen peltojen kokonaisfosforikuorma väheni nel-
jän vuoden aikana 13–78 % (Valkama & Luodeslampi 2020). Menetelmän avulla voidaan parantaa pitkäaikaisesti maan 
mururakennetta (Pro Agria 2019a). Poikkipuoliaisen valuma-alueella on todennäköisesti useita peltolohkoja, joille voisi 
levittää rakennekalkkia. 

Kuituliete ja ravinnekuitu ovat metsäteollisuuden sivutuotteita. Kuidut sisältävät eloperäistä ainesta, jota mikrobit käyt-
tävät ravintonaan. Kestävät peltomaan murut rakentuvat eloperäisestä aineksesta sekä mikrobien liima-aineista ja sie-
nirihmastosta. Eloperäisen aineksen lisäämisen on havaittu vähentävän fosforin huuhtoutumista pelloilta vesistöön. 
(Heikkinen 2019.) Suomessa aiheesta tehdään parhaillaan tutkimusta ja esimerkiksi RAKUVE-hankkeessa salaojakuor-
mitus pieneni kahtena seurantavuotena 45 % (Valkama & Luodeslampi 2020). RAKUVE-hankkeessa havaittiin kuitenkin 
nitraattitypen kuormituksen kasvua toisena seurantavuotena. Kuitulietteen tai ravinnekuidun lisäys Poikkipuoliaisen va-
luma-alueen pelloille on suositeltavaa, jos pellot kärsivät eloperäisen aineen puutteesta. Ennen levitystä kannattaa seu-
rata tutkimusta aiheesta etenkin typpikuormituksen minimoimiseksi.   

Biohiili on uusi maan kasvukuntoa parantava ja vesiensuojelua tehostava maanparannusaine. Biohiili on huokoista, jo-
ten 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 maanparannusaineen lisäksi esimerkiksi ojavesien puhdista-
misessa. Biohiili ei soveltune niinkään fosforin poistoon, vaan haitta-aineisiin ja typpeen. Tällä hetkellä käytön laajenta-
mista haittaa biohiilen korkea hinta. Poikkipuoliaisen tapauksessa biohiili ei liene varteenotettava maanparannusaine 
laajalti käytettynä kustannusten vuoksi, mutta sen käyttöä kannattaisi kokeilla jollain pilottikohteella ja esimerkiksi ve-
siensuojelurakenteissa kuten kosteikoissa tai suodatusalueilla.  
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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 hiukkas-
maisen että liukoisen fosforin huuhtoutumista pellolta. Suomessa kipsikäsittelyä ja sen vaikutuksia on testattu SAVE- ja 
SAVE2-hankkeissa Lounais-Suomessa ja Vantaanjoen valuma-alueella (Oksanen 2019). Kipsiä on levitetty vuonna 2019 
myös Raaseporinjoen valuma-alueelle Raaseporissa. Tulokset ovat olleet erittäin rohkaisevia ja myös valtio on tukenut 
peltojen kipsikäsittelyä osana vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Kipsi kuitenkin sisältää sulfaattia ja sulfaattipitoinen 
vesi saattaa järveen päätyessään lisätä järven sisäistä kuormitusta eli fosforin vapautumista pohjasta. Siksi kipsiä ei suo-
sitella käytettäväksi järvien valuma-alueilla sijaitseville pelloille. Poikkeuksena tähän ovat läpivirtausjärvien (veden vii-
pymä on hyvin lyhyt) valuma-alueen pellot. (Ollikainen ym. 2018). Poikkipuoliaisen viipymä on lyhyt, mutta myös alem-
pana Siuntionjoen varrella on sisäisestä kuormituksesta kärsiviä järviä. Siten Poikkipuoliaisen valuma-alueelle kipsiä ei 
voi suositella sen sisältämän sulfaatin takia. Kipsiä ei myöskään suositella Natura-alueille. 

 

 

Kuva 41. Poikkipuoliaisen valuma-alueella on 59 ha peltoa, jossa on RUSLE-mallin mukaan korkea eroosioriski (yli 200 tonnia/ha vuo-
dessa). 
 

Kosteikot, suojavyöhykkeet ja kaksitasouomat 
Siuntionjoen valuma-alueen yleissuunnitelmassa (Nyqvist & Vuorinen 2014) Poikkipuoliaisen valuma-alueelle ehdote-
taan kosteikkoja ja suojavyöhykkeitä. Lisäksi suunnitelmassa on kartoitettu tulvapeltoja, joita voisi hyödyntää suoja-
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alueina, laitumina tai luonnon monimuotoisuuskohteina (kuva 42). Tulvapellot olisi mahdollista muuttaa myös energia-
pajuviljelmiksi, sillä pajut poistavat vedestä tehokkaasti ravinteita ja raskasmetalleja (Niemi 2014). Pajuja kannattaa is-
tuttaa tai antaa kasvaa myös kosteikoille ja uomien rannoille, sillä vedenpuhdistuskykynsä lisäksi pajujen juuret vakaut-
tavat maaperää, jolloin se ei ole yhtä herkkä eroosiolle.  

VEMALA-kuormituslaskentaohjelmassa on mallinnettu sopivia kosteikkopaikkoja, joista Poikkipuoliaisen lähivaluma-
alueelle ehdotetut on lisätty kuvaan 42. Kaksitasouomien rakentamista vuonna 2014 laaditussa yleissuunnitelmassa ei 
ole ehdotettu, mutta Poikkipuoliaisen valuma-alueella on todennäköisesti pelto-ojia, joita voisi peruskuivatushankkeen 
yhteydessä tällaisiksi muuttaa. Kaksitasouoma vie ympäröivältä pellolta maa-alaa, mutta se on järjestelmänä vakaampi 
kuin normaali v-muotoon kaivettu kuivatusuoma, minkä lisäksi se vaatii tavalliseen kuivatusuomaan verrattuna vähem-
män kunnossapitoa. Kaksitasouoman toiminta perustuu siihen, että vesi pääsee nousemaan tulva-aikaan hallitusti tul-
vatasanteelle, jolloin sille laskeutuu kiintoainetta ja ravinteita. Tällöin myös uoman eroosio ja peltojen vettyminen vä-
henee. Kaksitasouomia on tutkittu Suomessa viime vuosina (esimerkiksi Västilä 2015) ja niitä on suunniteltu toteutetta-
vaksi myös Siuntionjoki-hankkeessa. Lisäksi tulevaisuudessa niitä rakennetaan Länsi-Uudellemaalle esimerkiksi Raase-
porinjoelle. Poikkipuoliaisen valuma-alueen peltojen suojavyöhyketilanne ja kaksitasouomien rakentamismahdollisuu-
det olisi hyvä selvittää. 

Silvestris luontoselvitys Oy teki kosteikkojen yleissuunnitelman Poikkipuoliaisen valuma-alueelle alkuvuonna 2014. 
Suunnitelma sisälsi yhdeksän kosteikkoa: Katinhännänsuo, Pitkäniittu, kaksi kosteikkoa Hulttilanjoen alajuoksulle sekä 
viisi rantakosteikkoa. Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueelle rakennettiin Pitkäniitun kosteikko vuonna 2016. Kosteikko on 
melko suuri, pinta-alaltaan 1,1 ha (1,69 % valuma-alueen pinta-alasta). Hulttilanjoen alajuoksulle (Linnalahden kos-
teikko) on myös valmiit suunnitelmat, mutta niitä ei ole lähdetty toteuttamaan. Vuoden 2014 yleissuunnitelmassa Ka-
tinhännänsuo suunniteltiin muutettavaksi lintujärveksi, jolloin kosteikon fosforin pidätyskyvyksi arvioitiin jopa 214 kg 
P/v. Vuonna 2017 Vapo Clean Waters suunnitteli Katinhännänsuolle kosteikon, mutta suunnitelmaa ei ole vielä lähdetty 
edistämään. Myllyjoki tuo noin 10 % järven kuormituksesta, joten myös sen valuma-alueen kosteikko- tai muita vesien-
suojelullisia suunnitelmia kannattaisi edistää. Myllyjoen valuma-alue on suuri (570 ha) ja monipuolinen, joten sille kan-
nattaisi teettää erillinen tarkastelu mahdollisista vesiensuojelutoimenpiteistä.  
 
Pitkäniitun vuonna 2016 valmistuneen kosteikon toimintaa seurattiin ensimmäisen kerran vuonna 2018. Tulosten mu-
kaan kosteikkoalueelta lähtevä vesi oli sameampaa ja ravinnepitoisempaa kuin kosteikkoon tuleva vesi. Myös veden väri 
kasvoi kosteikon vaikutuksesta. Leville heti käyttökelpoiset liukoiset typpi- ja fosforiravinteet kuitenkin vähenivät ve-
dessä kosteikon kautta kulkiessaan. Ainemääriä ei pystytty selvittämään, sillä virtaamia ei mitattu. Kosteikkojen toimin-
tateho paranee niiden vanhetessa, joten kosteikon toimintaa kannattaa seurata määrävälein. Kosteikon seuranta voi 
keskittyä myös veden laadun lisäksi kasveihin, lintuihin ja selkärangattomiin, sillä kosteikot saattavat muuttua paikalli-
siksi monimuotoisuuskeitaiksi. 
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Kuva 42. Siuntionjoen valuma-alueen yleissuunnitelmassa (Nyqvist & Vuorinen 2014) ehdotetut kosteikko- ym. paikat, Pitkäniitun 
kosteikko sekä VEMALA-ohjelman kosteikkopaikkaehdotukset Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueelle. 
 

8.1.3 Haja-asutuksen jätevesikuormituksen vähentäminen 

Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueella on toteutettu haja-asutuksen jätevesineuvontaa LUVY:n hankkeissa vuosina 2011–
2016. Neuvonta ei ole kattanut koko valuma-aluetta (kuva 43). Neuvontakäyntien tulosten perusteella korkeintaan puo-
let alueen kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä on neuvontahetkellä ollut lainsäädännön edellyttämässä kunnossa (kuva 
43). Lopuilla kiinteistöistä järjestelmät vaatisivat uusimista, seurantaa tai parannuksia. Ojakkalan taajamassa on kunnan 
viemäriverkosto. Viemäristä lähtee linja Hulttilanjoen rantaa pitkin Poikkipuoliaisen rantaan Kotaniemeen ja jatkaa jär-
ven ali Nuottalahteen ja Papinnieman kautta Tervalahden kartanolle. Viemäröintialueilla sijaitsevien kiinteistöjen olisi 
hyvä liittyä verkostoon ja alueen muiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmät olisi saatava vähintään lain edellyttämään 
kuntoon puhdistusteholtaan. Haja- ja loma-asutuksen jätevesijärjestelmien kunnostus koko järven valuma-alueella vä-
hentäisi fosforikuormitusta järveen VEMALA-mallinnuksen mukaan 10 prosenttia, joten valuma-alueen kiinteistöjen 
neuvontaa kannattaisi uusia ja jatkaa alueille, jotka eivät ole vielä kuuluneet neuvonnan piiriin. 
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Kuva 43. Haja-asutuksen jätevesineuvontahankkeen neuvonta-alueet Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueella ja sellaisten kiinteistöjen 
osuus, joilla järjestelmät ovat kunnossa tai veden käyttö on vähäistä (lähinnä vaatimattomat vapaa-ajan rakennukset).  
 

8.1.4 Hevostallikuormituksen vähentäminen 

Poikkipuoliaisen valuma-alueen hevosten määrä ei ole tiedossa. LUVY:n talliselvityksen mukaan valuma-alueella ei ole 
suuria talleja. Todennäköisesti alueella on kuitenkin pienempiä talleja, kuten Uudellamaalla yleisestikin. Siuntionjoki-
hankkeessa on kartoitettu suurten hevostallien sijaintia, tuotettu neuvontamateriaalia ja annettu talleille vapaaehtoista 
ja maksutonta neuvontaa (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 2020). 
 
Tutkimusten mukaan tarhat ovat suurin yksittäinen kuormittaja hevostiloilla (Pesonen ym. 2008). Tarhoissa maa tiivis-
tyy, eikä fosfori pidäty alempiin maakerroksiin vaan kulkeutuu pintavaluntana vesistöihin. Helppoliukoisen fosforin pi-
toisuudet voivat olla korkeita eli samaa luokkaa kuin Suomen fosforirikkaimmilla peltoalueilla. Tarhoihin kertyvät ravin-
nemäärät riippuvat siitä, miten kauan hevoset ulkoilevat ja kuinka usein tarhat siivotaan ja niiden pinta vaihdetaan. 
Kuormitus on korkeimmillaan kevään ensimmäisissä valumissa, kun talven aikana kertyneet ravinteet liukenevat sula-
misvesiin. Tarhojen valumavesissä ammoniumtyppi- ja fosforipitoisuudet saattavat keväällä nousta jopa 10 milligram-
maan litraa kohden. Keskimäärin pitoisuus on noin 3 mg/l eli 3000 µg/l. Jaloittelutarhojen säännöllisellä siivoamisella 
fosforikuormitus voidaan puolittaa. Kuormitusta voidaan lisäksi vähentää saostamalla liukoinen fosfori rauta-, alumiini- 
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tai kalsiumyhdisteillä. Tärkeimpänä ajankohtana (keväisin) pelkästään kasvien sitomiskykyyn perustuvat kosteikkorat-
kaisut eivät riitä, vaan vaativat tuekseen kemikaaliannostimia. Kemiallisessa puhdistuksessa puhdistusaltaan on oltava 
riittävän suuri. Puhdistamon rakennuskustannukset puolen hehtaarin tarha-alueen vesille ovat 1000–2000 euroa ja 
käyttökustannukset (kemikaalit) noin 150 euroa vuodessa. (Pesonen ym. 2008) 
 

8.1.5 Metsätalouskuormituksen vähentäminen 

Poikkipuoliaisen valuma-alueesta yli puolet on metsää. Maaperä on valuma-alueella pääosin savea ja kalliota, joten 
metsäojitukset ovat alueella vähäisiä lukuun ottamatta valuma-alueen pohjoisosaa. Katinhännänsuon alue on ojitettu 
ja suuri osa siitä on toiminut turvetuotantoalueena. Valuma-alueen pohjoisosissa on myös toinen turvealue, joka on 
tiheästi ojitettu ja jolla kasvaa nykyisin metsää. Suuresta metsäalasta huolimatta kokonaistypen kuormituksesta vain 2 
% ja kokonaisfosforin kuormituksesta 1 % on VEMALA-mallinnuksen mukaan Poikkipuoliaisen valuma-alueella peräisin 
metsätoimenpiteistä. Osuus on todennäköisesti tätä suurempi, mutta VEMALA ei toistaiseksi pysty mallintamaan ennen 
vuotta 2012 tehtyjä metsätoimenpiteitä. Lisäksi VEMALA-mallinnuksen metsäkuormitusarvot saattavat muutoinkin olla 
huomattavia aliarvioita, sillä ne nojaavat MetsäVesi-hankkeen lopputuloksiin (vrt. Nieminen 2020). Ravinteikkaan maa-
perän johdosta luonnonhuuhtouma metsistä on Suomen etelärannikolla suuri ja Poikkipuoliaisen valuma-alueella noin 
kolmannes kokonaisravinnekuormituksesta tulee metsistä luonnonhuuhtoumana.  
 
Suurin metsätalouden vesistökuormittaja on kunnostusojituksen seurauksena valumavesissä kulkeutuva kiintoaine, 
joka liettää vesistöjä ja jonka sisältämä orgaaninen aines kuluttaa happea hajotessaan. Kuormitusta aiheuttavat maan-
muokkausmenetelmät, kuten ojitus-mätästys ja naveromätästys. Lisäksi kuormitusta voivat aiheuttaa uudistushakkui-
den hakkuutähteistä liikkeelle lähteneet ravinteet sekä metsänlannoitus. (Joensuu ym. 2012). Voimaperäisissä metsä-
toimenpiteissä myös kivennäismailla on vaarana ravinnehuuhtouman lisääntyminen.  
 
Toimenpiteiden eroosioriskiä voi tarkastella peltoalueiden tapaan RUSLE-mallin avulla. Lähivaluma-alueen yksityisomis-
tuksessa olevista metsistä 227 hehtaarilla on korkea eroosioriski (kuva 44). Lisäksi Enäjärven valuma-alueella (joka on 
osa Poikkipuoliaisen valuma-aluetta) on eroosioherkkiä metsiä 276 ha. Näillä alueilla olisi varmistettava, etteivät kiinto-
aine ja ravinteet lisää kuormitusta järveen. Eroosioherkkiä metsäalueita on etenkin Pitkäniitun alueella ja Hulttilanjoen 
länsirannalla. Jos tehtyjä ojituksia joudutaan järven pohjoispuolella uudistamaan, vesiensuojeluratkaisuja pitäisi ottaa 
käyttöön ravinne- ja kiintoainekuormituksen hillitsemiseksi. Vesiensuojelullisesti paras vaihtoehto olisi luopua ojien 
kunnostamisesta. Valtion omistamat metsäalueet ovat suojelualueita, joihin ei kohdistune jatkossa metsätaloustoimia 
eikä niiden eroosioalaa tämän vuoksi laskettu. 
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Kuva 44. Poikkipuoliaisen valuma-alueen yksityisomisteiset metsävarakuviot sekä niistä ne alueet, joilla on korkea eroosioriski. 
 

8.2 Sisäinen kuormitus ja sen vähentämiskeinot 

Vesi vaihtuu Poikkipuoliaisessa reilussa kuukaudessa eli veden viipymä on keskimäärin lyhyt. Poikkipuoliaiseen laskevia 
uomia pitkin järveen tulee jatkuvasti lisää ravinteikasta vettä, joten toimenpiteet sisäisen kuormituksen hillitsemiseksi 
ovat varsin lyhytvaikutteisia. Vuonna 2020 viipymä oli VEMALA-mallin simuloinnin mukaan lyhimmillään vain 20 vrk 
(kuva 45). Kesällä, kun tulovirtaama järveen oli pieni, viipymä kasvoi 95 vuorokauteen. Samaan aikaan sisäinen kuormi-
tus kasvoi VEMALA-simuloinnin mukaan kevään nollasta yli noin kolmeen kilogrammaan fosforia vuorokaudessa (kuva 
45). Kasviplanktonlevät pystyvät ottamaan tämän vapautuvan fosforin tehokkaasti käyttöönsä. Lisäksi Hulttilanjokea 
pitkin tuli kesäaikaan ravinteikasta vettä Enäjärvestä. Tämä yhdistettynä pidentyneeseen viipymään ylläpitää Poikki-
puoliaisessa kesäisin rehevälle järvelle tyypillisiä olosuhteita. 

Poikkipuoliaisen sisäistä kuormitusta aiheuttavat talven ja kesän happikatoajankohdat, veden jatkuva sekoittuminen ja 
särkikalavaltainen kalasto. Lisäksi talven jäätön aika on pidentynyt, mikä lisää tuulen sekoitusta ja siten sisäistä kuormi-
tusta (Horppila ym. 2017). Koski-Vähälä tutki Poikkipuoliaisen sedimenttiä vuonna 1998, mutta tutkimus oli hyvin yleis-
luontoinen eikä siinä tutkittu sedimentin sisäistä kuormitusta tai ravinteisuutta (Koski-Vähälä 1998). Kuitenkin sedimen-
tin sekoittuminen varmistui tutkimuksessa. Sisäisen kuormituksen määrä järven eri kohdissa olisi hyvä selvittää sedi-
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menttitutkimuksella, jotta sisäisen kuormituspotentiaalin määrä saataisiin selville. Vedenlaatutulosten perusteella jär-
ven sisäinen kuormitus ei vaikuta erityisen suurelta (vrt. kuva 9). VEMALA-mallinnuksen mukaan Poikkipuoliainen koko-
naisuudessaan pidättää ravinteita (12 % tulokuormasta) eli lähtökuorma järvestä on hieman pienempi kuin tulokuorma 
järveen. 

 

 

Kuva 45. Poikkipuoliaisen viipymän, fosfaattifosforikuormituksen ja sisäisen fosforikuormituksen simuloitu vaihtelu 1.1.2020–
31.12.2020 VEMALA-mallin mukaan. Kuvaa tarkasteltaessa on huomattava, että sisäinen kuormitus on ilmoitettu kokonaisfosforina 
ja tulokuorma fosfaattifosforina, jota on vain pieni osa tulokuorman kokonaisfosforista. 
 

8.2.1 Hoitokalastus 

Hoitokalastus aloitettiin Poikkipuoliaisella 1990-luvulla ja viimeksi järvellä hoitokalastettiin vuonna 2020 (kuva 46). 
Nuottausta on tehty syyskesäisin ja saalista on saatu keskimäärin 6400 kg/vuosi. Hoitokalastussaaliista on otettu otanta, 
jonka perusteella on saatu kuva koko hoitokalastussaaliin jakaumasta (kuva 46). Saaliista valtaosa (yli 90 %) on ollut 
särkikaloja, lähinnä lahnoja, särkiä ja salakkaa. Hoitokalastussaaliit ovat olleet keskimäärin 34 kg/ha*v (2–81 kg/ha*v) 
kalastusvuosina. Määrät ovat olleet parhaimpina vuosina varsin suuria verrattuna esimerkiksi Tuusulanjärven saaliisiin, 
jotka tehokkaimpina vuosina ovat olleet 80–180 kg/ha*v (Hietala 2019). 

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

𝑦 = 16,9 × 𝑥 , . 

Kaavassa y on saalismäärä (kg/ha) ja x on kokonaisfosforipitoisuus (µg/l) (Jeppesen & Sammalkorpi 2002). Poikkipuoliai-
sessa tämä laskennallinen saalismäärä olisi hoitokalastuksen tehopyyntivaiheessa enimmillään 170 kg/ha vuodessa. Jär-
ven hyvän petokalakannan ansiosta aivan näin suurelle tavoitteelle ei ole tarvetta, vaan riittävä poistomäärä olisi noin 
120 kg/ha eli ainakin 22 000 kg kalaa vuodessa. Hyväkään petokalakanta ei pysty vähentämään särkikaloja, kun niiden 
määrä on päässyt nousemaan satoihin kiloihin hehtaarilla. Hoitokalastuksen tehoa olisi siis saatava nostettua lähes kym-
menkertaiseksi. Ravintoverkkokunnostushankkeissa, joissa on onnistuttu saamaan myönteisiä muutoksia veden laa-
dussa, kalojen poistomäärä on ollut kolmessa vuodessa yhteensä vähintään 200 kg/ha (Søndergaard ym. 2008). Useissa 
hankkeissa poistotavoitteet eivät ole toteutuneet, jolloin myönteisiä vaikutuksia veden laatuun ei ole joko havaittu tai 
ne ovat olleet hyvin lyhytkestoisia (Hansson ym. 1998). 
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Kuva 46. Poikkipuoliaisen hoitokalastussaalis (kg/ha) ja sen jakautuminen lajeittain. Tarve saaliille olisi noin 120 kg/ha vuodessa.  
 
Hoitokalastuksella voidaan parantaa järven tilaa, vaikka fosforipitoisuus olisi suuri (Søndergaard ym. 2008, Bernes ym. 
2015). Järven näkösyvyys alkaa kasvaa, vesikasvit runsastuvat veden kirkastuessa ja eläinplankton pystyy entistä tehok-
kaammin laiduntamaan kasviplanktonleviä, sillä eläinplanktonia syöviä kaloja on tehokalastuksen jälkeen vähemmän. 
Hoitokalastuksen tarvetta ja ravintoverkkokunnostuksen mahdollisuutta voi arvioida veden a-klorofyllipitoisuuden ja 
kokonaisfosforin suhteen perusteella (Mazumder 1994) (kuva 47). Vaikka kokonaisfosforipitoisuus ei pienenisikään, le-
vien määrä todennäköisesti vähenisi tehokkaan hoitokalastuksen ansiosta. Poikkipuoliaisella suhde oli 2002–2020 kes-
kimäärin 0,9. Tuusulanjärvessä suhdeluku laski selvästi hoitokalastuksen käynnistyttyä 0,4 tuntumaan (Olin ym. 2006, 
Lepistö ym. 2006). Jos suhdeluku on suurempi kuin 0,4, järveä kannattaa yleensä kunnostaa hoitokalastamalla (Sam-
malkorpi & Horppila 2005). Poikkipuoliaisen vedenlaatu on kuitenkin ensisijaisesti riippuvainen Hulttilanjoen ravinne-
kuormasta, joten hoitokalastus voinee toimia järvellä vain tukitoimena. 
 
 

 

Kuva 47. Poikkipuoliaisen ja muiden vuonna 2019–2020 tutkittujen Länsi-Uudenmaan järvien veden a-klorofylli- ja kokonaisfosforipi-
toisuuksien välinen suhde. Kokonaisfosforipitoisuus on vuosien 2012–2019 keskiarvopitoisuus. Poikkipuoliaisen a-klorofyllipitoi-
suutta saattaa olla mahdollista pienentää hoitokalastamalla. Kaava perustuu Mazumderin vuonna 1994 julkaisemaan hypoteesiin. 
 

 
Suomen kaloista on mitattu fosforipitoisuutta ja se on särkikaloissa ollut 0,73–0,91 % tuorepainosta (Puustinen ym. 
2019). Poikkipuoliaisen vesimassassa on vedenlaatutulosten perusteella keskimäärin 231 kg fosforia. Vuosien 2000–
2020 hoitokalastuksissa järvestä poistettiin kalojen mukana noin 252 kg fosforia. Vuosittainen fosforin poistomäärä ka-
lojen mukana on vaihdellut 19–102 kg. Vuosittainen hoitokalastuksen fosforinpoisto on vastannut 3–18 vuorokauden 
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aikaista järveen tulevaa fosforikuormitusta. Hoitokalastusta tehostamalla sillä on merkitys fosforivarantojen vähentä-
misessä. Tehostettu hoitokalastuskalastus vähentää myös pohjaa pöllyyttävien kalojen, etenkin lahnojen, määrää, jol-
loin kesäajan sisäinen kuormitus pienenee. Lisäksi pienten, tehokkaasti eläinplanktonia laiduntavien särkikalojen (muun 
muassa särki ja salakka) poistolla voidaan vaikuttaa eläinplanktonyhteisön koostumukseen siten, että mm. isokokoisten 
Daphnia- ja Bosmina-suvun vesikirppujen määrä kasvaa. Nämä vesikirput ovat tehokkaita laiduntamaan kasviplankto-
nia.  

Särkikaloja nousee keväisin virtavesiin kutemaan ja syksyisin ne saattavat pakkautua samoihin uomiin petokaloja pae-
tessaan järven veden kirkastuessa. Uomiin pakkautuneita kaloja on mahdollista poistaa esimerkiksi haaveilla, verkoilla 
tai rysillä. Uomien kalatilanteita olisi kuitenkin seurattava, jotta toimenpiteet saadaan ajoitettua sopivasti. Koska Siun-
tionjoen latvajärvet ovat vahvasti yhteydessä tosiinsa, josta kertoo myös Poikkipuoliaisen varsin lyhyt viipymä, särkika-
lojen liikkumista em. uomia pitkin kannattaisi selvittää seurantatutkimuksella. Tällaisella tutkimuksella voitaisiin selvit-
tää, minkä järven kaloja kuhunkin uomaan nousee ja liikkuvatko särkikalat järvien välillä. Hoitokalastuksessa voisi nuot-
tauksen lisäksi hyödyntää katiskapyyntiä etenkin kevättalvisin, rysäpyyntiä keväisin ja ojapyyntiä syksyisin. Mahdollisesti 
koeverkotuksessa pyytämättä jääneiden isompien lahnojen esiintymistä ja poistamista voisi toteuttaa isosilmäisillä (yli 
100 mm) verkoilla tai lahnariimuilla. Toimenpiteiden olisi kuitenkin oltava parina ensimmäisenä vuotena tehokkaita, 
jotta saavutettaisiin myönteisiä tuloksia veden laadussa. Heikkotehoinen kalastus voi edesauttaa särkikalojen lisäänty-
mistä luomalla lisää tilaa suurille vuosiluokille, jotka syövät kasviplanktonia laiduntavaa eläinplanktonia entistä tehok-
kaammin. 

Siuntionjoen latvajärvien hoitokalastukselle olisi eduksi toteuttaa se koordinoituna kokonaisuutena (Pellikka ym. 2020). 
Kestävän ja säännöllisen hoitokalastuksen hyvä malli olisi Tanakka-hankkeessa kehitetty kaupallisesti kannattava hoito-
kalastus, jonka toiminnasta suuri osa voidaan rahoittaa saaliista saatavalla myyntitulolla (Ventelä 2020; kuva 48). Saalis 
soveltuu hyötykäyttöön viileämmän veden aikana eli syksyllä, talvella ja alkukeväästä. 

 

 

Kuva 48. Taloudellisesti kannattavan hoitokalastuksen mallissa perinteinen, kustannuspainotteinen hoitokalastus korvautuu kalas-
tuksella, jossa saaliin myynti kattaa kustannuksista suuren osan (Ventelä 2020). 
 
 

Poikkipuoliaisen suuri kokonaisfosforipitoisuus ylläpitää huomattavaa särkikalakantaa, mutta verrattuna Siuntionjoen 
muihin reheviin järviin kalamäärä ei ole erityisen suuri (kuva 49a). Särkikalojen osuus on suuri suhteessa kokonaisfosfo-
ripitoisuuteen, mikä osoittaa, että hoitokalastus on järvellä ollut varsin tehotonta (kuva 49b). Hoitokalastuksen mittava 
tehostaminen yksinomaan Poikkipuoliaisella ei kuitenkaan todennäköisesti riitä kovin merkittäviin parannuksiin veden 
laadussa, sillä järven ulkoinen kuormitus on sen verran suurta ja yhteys on vahva yläpuoliseen, merkittävistä levähai-
toista kärsivään Enäjärveen. Sen vuoksi olisi tärkeää, että hoitokalastusta (ja myös muita hoitotoimenpiteitä) toteute-
taan Siuntionjoen latvajärvillä koordinoituna kokonaisuutena, jossa priorisoidaan resursseja ensin yläpuolisen Enäjärven 
kunnostukseen. Enäjärvellä toteutettavat riittävän mittavat kunnostustoimenpiteet hyödyttävät myös Poikkipuoliaista. 
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Kuva 49. Pintaveden kesäaikaisen kokonaisfosforipitoisuuden ja koeverkon painoyksikkösaaliin välinen riippuvuus (a-kuva) ja koko-
naisfosforipitoisuuden ja särkikalojen osuuden välinen riippuvuus (b-kuva). Alkuperäinen data on työstetty vesipuitedirektiiviseuran-
taa varten vuosien 2006–2012 tiedoista (koekalastusaineisto LUKE, veden laatu SYKE). Länsi-Uudenmaan järvien koekalastustulokset 
ovat vuodelta 2019 tai 2020 ja kokonaisfosforipitoisuus on 2010-luvun keskiarvo. 
 

Petokalakantojen säännöllinen seuranta ja hoito ovat suositeltavia Poikkipuoliaisella. Petokaloista särkikalojen kurissa 
pitämiseksi tärkeimpiä ovat kalaa pääasiallisena ravintonaan käyttävät hauki sekä kuha. Verkkokoekalastusten perus-
teella kuhakanta vaikuttaa varsin hyvältä, sillä saaliissa oli monen ikäisiä ja kokoisia kaloja. Haukia saatiin saaliiksi vain 
kaksi kappaletta, mutta NORDIC-yleiskatsausverkko aliarvioi merkittävästi haukikannan kokoa. Haukikannasta parem-
man kuvan antaisi esimerkiksi kalastustiedustelu yhdistettynä keväällä tehtäviin poikasselvityksiin. Poikasselvitysten 
myötä saadaan kuva hauen lisääntymisalueiden kunnosta ja haukikosteikoiden tarpeesta. 
 
Myös hoitokalastussaaliista voidaan karkeasti arvioida hauen (ja kuhan) esiintymistä sekä kannan koon rakennetta, kun 
saaliskirjanpito on tehty asiallisesti. Esimerkiksi Poikkipuoliaisella vuoden 2020 syysnuottauksissa vapautetuista hauista 
voidaan nähdä, että järvestä löytyy sekä pientä että isompaa haukea (taulukko 10). Kuhasaalista taas nähdään, että 
valtaosa kaloista on pientä, alle 20 cm:n kokoluokkaa, mikä on linjassa myös koekalastuksen tuloksiin (kuva 26). 
 
Isot petokalat ovat tärkeimpiä luontaisia runsaana esiintyvän lahna- ja pasurikannan säätelijöitä/laiduntajia. Poikki-
puoliaisella erityisesti lahnapopulaatio koostuu sen verran suurikokoisista kaloista, että ne ovat pääosin turvassa pie-
nempien petokalojen saalistukselta. Isojen lahnojen määrä on vieläpä luultavasti aliarvioitu koekalastuksissa. Isojen pe-
tokalojen turvaamiseksi suositeltava kalastuksen säätelytoimenpide olisi asettaa petokaloille, erityisesti hauelle ja ku-
halle, väli- tai ylämitat. Isojen petokalayksilöiden säilyttäminen on myös tärkeää niiden isomman mätimäärän, -koon ja 
-laadun vuoksi (Tiainen 2017). Isoja ja nopeakasvuisia jälkeläisiä tuottava emokalasto on suositeltavaa säilyttää, jotta 
petokalakantojen rakenne ja geneettinen monimuotoisuus säilyvät terveinä. 
 
Hauen osalta ylämitan soveltamista on kuitenkin vielä arvioitava tarkemmin, sillä Poikkipuoliaisen tapaisissa rehevissä 
järvissä vahva kalastamaton isojen haukien kanta voi rajoittaa keskikokoisten haukien määrää lajin sisäisestä kanniba-
lismista johtuen ja siten vähentää niiden vaikutusta särkikalakantoihin (Sharma & Borgström 2008). Tähän perustuen 
isojen haukien poistaminen etenkin tehokalastusvaiheessa on usein suositeltu toimenpide. Isojen haukien merkittävä 
kannibalismi voi tosin olla järvikohtaista ja riippua erilaisten elinympäristöjen määrästä ja sijainnista suhteessa toisiinsa. 
Isot metriluokan hauet tarvitsevat hapekkaampaa vettä ja suosivat siten viileämpiä ja syvempiä alueita, eli hyödyntävät 
järveä monipuolisemmin verrattuna ranta-alueiden kasvillisuuden suojissa pääosin saalistaviin pienempiin haukiin. 
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.  
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Taulukko 10. Poikkipuolaisen syysnuottauksessa vuonna 2020 vapautetut hauet ja kuhat apajittain (tiedot antanut LASY ry / Juha 
Uusitalo). 

 
 

8.2.2 Hapettaminen 

Eloperäisen aineksen hajottaminen kuluttaa happea. Etenkin talvisin pohjan läheisestä vedestä happi voi loppua koko-
naan, jolloin rautayhdisteet pelkistyvät ja rautaan sitoutunut fosfori vapautuu. Poikkipuoliaisella talviset alusveden ha-
pettomuudet ovat olleet säännöllisiä. Järven hapettomuus ei kuitenkaan ole ollut täydellistä, sillä kalakanta Poikki-
puoliaisessa on runsas ja lajistoltaan varsin tasapainoinen. Hapettomuudelle herkkä kuhakanta on melko runsas. Hapet-
tamista on käytetty Suomessa vuosikymmeniä keinona vähentää sisäistä kuormitusta ja estämään talvisia kalakuolemia. 
Viime vuosina on kuitenkin havaittu, että hapettamisella voi olla myös haitallisia vaikutuksia tai ei lainkaan vaikutusta 
pintaveden ravinnepitoisuuksiin (Kuha ym. 2016, Niemistö ym. 2016, Tammeorg ym. 2017, Horppila ym. 2017). Poikki-
puoliaisen hapettaminen ei ole tällä hetkellä ensisijaisin kunnostamistapa, sillä lyhyen viipymän läpivirtausjärvenä hap-
pikadot eivät muodostu pitkiksi. Mahdollisia hapetuslaitteistoja on erilaisia, joten vaihtoehtoisten laitteistojen hyötyjä, 
vuosikustannuksia ja haittapuolia kannattaa tarkastella, jos hankinta tulee ajankohtaiseksi. 

 

Apaja 1, Hulttilanjokisuu + Apaja 2, syvänne

Vapautetut petokalat kpl Painoarvio (kg)

Hauki (0-20 cm) 20  

Hauki (20-40 cm) 10

Hauki (40-100 cm) 10

Kuha (0+) 0

Kuha (10-20 cm) 10

Kuha (20-40 cm) 10 3

Kuha (40-100 cm) 15 40

Apaja 3 Huhdan tilan edusta

Hauki (0-20 cm) 35  

Hauki (20-40 cm) 10

Hauki (40-100 cm) 3 5

Kuha (0+) 10

Kuha (10-20 cm) 50

Kuha (20-40 cm) 2 3

Kuha (40-100 cm) 0  

Apaja 4 syvänne

Hauki (0-20 cm) 0

Hauki (20-40 cm) 10

Hauki (40-100 cm) 5

Kuha (0+) 0

Kuha (10-20 cm) 200

Kuha (20-40 cm) 10

Kuha (40-100 cm) 5

Yhteensä haukia 103

Yhteensä kuhia 312
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8.2.3 Kemikaalikäsittely 

Poikkipuoliaisen viipymä on lyhyt, joten kemikaloinnin hyödyt saattaisivat jäädä lyhytaikaisiksi etenkin, jos kuormitusta 
valuma-alueelta ei saada vähennettyä. Suomessa on viime vuosina eniten käytetty alumiinikloridia, jonka lisäykseen on 
usein liittynyt voimakas veden pH:n lasku ja kalakuolemia. Poikkipuoliaisella on melko vahva kuhakanta, jonka merki-
tystä ravintoketjulle ei ole varaa menettää. Koska kuha on herkkä pH:n laskulle, alumiinikloridin käyttö tulisi kyseeseen 
vain, jos alumiinikloridilisäykseen liittyvä pH:n laskun estävä puskurointi tai käsittely tehdään suoraan sedimenttiin in-
jektoimalla. Kemikaalin annostuksen olisi myös oltava maltillinen. Kemikaalikäsittelyä pitäisi edeltää sedimenttitutkimus 
pintasedimentin ravinnepitoisuudesta, sen vaihtelusta altaan eri osissa ja ravinteiden jakaumasta sedimenttikerrok-
sissa. Kemikaalikäsittelyn vaikutus kestää yleensä parista vuodesta useisiin vuosiin, mutta Poikkipuoliaisella vaikutus 
olisi todennäköisesti tätä lyhempi. Keston voimakkuus riippuu sedimentin rakenteesta, järven viipymästä ja pohjaa pöl-
lyyttävien kalojen määrästä (Huser ym. 2016). Kemikaalikäsittelyä ei voi suositella järven ensisijaiseksi kunnostustavaksi, 
mutta sitä on suositeltu yläpuoliselle Enäjärvelle. Enäjärven mahdollinen kemikaalikäsittely parantaisi todennäköisesti 
huomattavasti myös Poikkipuoliaisen veden laatua. 

 

8.2.4 Alusveden poisjohtaminen tai kierrätys 

Poikkipuoliaisella ei matalana ja tuulisekoitukselle alttiina järvenä ole pitkäaikaista lämpötilakerrosteisuutta eikä alus-
veden puuttuessa ole mielekästä harkita alusveden poisjohtamista tai kierrättämistä kunnostusmenetelmänä. 

 

8.3 Muut kunnostustoimet 

8.3.1 Vesikasvillisuuden vähentäminen 

Matalalla Poikkipuoliaisella vesikasvien niittoa on tehty vuosia vapaan vesipinnan saamiseksi. Järvellä on osittain jylhät 
kallio- tai kivikkorannat, mutta matalilla alueilla kasvaa järviruokoa, järvikaislaa, osmankäämiä, kurjenmiekkaa, ulpukkaa 
ja lummetta (Niinimäki 2011). Runsas vesikasvillisuus on heikentänyt järven virkistyskäyttöä.  

Vesikasveja poistetaan yleensä virkistyskäytön tarpeesta, mutta vesikasvien poistolla saadaan jonkin verran poistettua 
myös ravinteita. Toimenpiteellä voi kuitenkin olla myös kielteisiä vaikutuksia vedenlaatuun. Vesikasvit ja niiden päällys-
levät kilpailevat planktonlevien (esimerkiksi sinilevien) kanssa veden ravinteista, minkä lisäksi ne toimivat korsien ja 
lehtien pinnoille muodostuvan biofilmin alustana. Kasvien pinnoille muodostuva biofilmi kykenee myös sitomaan kas-
vuunsa vedestä ravinteita. Lisäksi vesikasvit sitovat pohjasedimenttiä ja tarjoavat suojaa eläinplanktonille kalojen saa-
listusta vastaan ja niillä on myös keskeinen tehtävä kalojen kutupaikkoina ja lintujen pesintäympäristöinä. Monotoniset 
ja tiheät ruovikot kuitenkin yleensä heikentävät esimerkiksi hauen kutu- ja lintujen pesimismahdollisuuksia. Tuulen ai-
heuttaman löyhän pohjasedimentin pöllyämisen estämiseksi sedimenttiä sitovalla pohjakasvillisuudella olisi todennä-
köisesti positiivisia vaikutuksia vedenlaatuun. 

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

Vesikasvien poiston toteuttamistavoista löytyy hyvä kooste esimerkiksi Siuntion Karhujärven ensimmäisessä kunnostus-
suunnitelmassa (Hagman 2008). 
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8.3.2 Ruoppaus 

Poikkipuoliaisen pohjoisosat ovat madaltuneet todennäköisesti Katinhännänsuon turvetuotantoalueelta valuneen hu-
muskuorman takia. Järven pohjoisosien virkistyskäytön mahdollistaminen on vaatinut säännöllisiä pienruoppauksia. 
Ranta-asukkaat ovat ehdottaneet, että ruoppausmassoja voitaisiin sijoittaa Katinhännänsuon entiselle turvetuotanto-
alueelle. Tätä ehdotusta kannattaa jatkoselvittää, sillä yleensä valuma-alueelta on vaikea löytää sopivia läjitysalueita 
ruoppausmassoille.  
 
Kunnostusmenetelmänä ruoppaus lisää järven syvyyttä. Se aiheuttaa tekoaikaan veden voimakasta samentumista, kun 
kiintoainepitoisuus vedessä kasvaa. Ruopatessa on myös mahdollista saada poistettua ravinteikasta sedimenttiä ja vir-
kistyskäyttöä haittaavia vesikasveja juurineen. Ruoppaus tulee yleensä kyseeseen veneväylien ja uimarantojen koh-
dalta, sillä se on kallista ja ruoppausmassojen läjitys ja käsittely voi olla hankalaa niiden suuren määrän ja massan sekä 
erittäin suuren vesipitoisuuden vuoksi. Ruoppausta voisi soveltaa Poikkipuoliaisella pienille alueille, joille halutaan va-
paata vesipintaa ruovikoista tai voimakasjuurisista kelluslehtisistä. Nämä alueet voisi valita siten, että ne suosisivat esi-
merkiksi vesilintuja tai rantaeliöstöä (hyönteiset, sammakkoeläimet) tai jotka ovat virkistyskäytön kannalta tärkeitä.  
 

8.3.3 Vedenpinnan nosto 

Tuulen liikuttama vesi nostaa pohjalle jo kertaalleen sedimentoitunutta materiaalia takaisin vesimassaan, mikä Poikki-
puoliaisella sen mataluuden vuoksi lisää sisäistä kuormitusta. Samalla pohjasedimentin ravinteikas huokosvesi sekoittuu 
veteen. Pohjasedimentin sekoittuminen vähenisi järven vedenpintaa nostamalla. Vedenpinnan nosto voi vähentää myös 
vesikasvillisuutta, joka on Poikkipuoliaisella ollut paikoin virkistyskäytöllinen ongelma. Toisaalta vesikasvit, etenkin poh-
jaruusukekasvit, sitovat pohjasedimenttiä ja vähentävät pohjasedimentin pöllyämistä.  

Poikkipuoliaisen vedenpintaa laskettiin 0,7 metriä vuonna 1928. Samalla laskupuro Tervalampeen oikaistiin. Järven luu-
suaan rakennettiin uusi pohjapato vuonna 1996 ja ELY-keskus tarkisti sen korkeuden vuonna 2005. (Niinimäki 2011.) 
 
PoTeHu ry teetti vuonna 2016 alustavan tarkastelun järven vedenpinnan nostomahdollisuuksista. Suunnitelmassa tar-
kasteltiin 15 cm vedenpinnan nostoa, joka nostaisi kesän alimpia vedenkorkeuksia 25–30 cm nykyisestä (Ympäristötek-
niikan insinööritoimisto Jami Aho 2016). Nosto aiheuttaisi vettymishaittoja 29 hehtaarille peltoja, jotka sijaitsisivat lä-
hinnä järven pohjoisosassa ja Hulttilanjoen varrella: Kurjenpelto ja Pitkäniittu. Tarkastelussa todetaan, että vedenpinnan 
nosto saattaisi olla toteuttavissa kohtuullisin kustannuksin, sillä järven rannat ovat alavat vain muutamilta alueilta (Ym-
päristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho 2016). 
 
Järven vedenpinnan nosto on pitkällinen ja työläs prosessi, mutta Poikkipuoliaisen tapauksessa sillä voisi olla positiivisia 
vaikutuksia etenkin vesikasvillisuuden vähenemisen myötä. On kuitenkin huomattava, että vesitilavuuden kasvaessa 
järven viipymä kasvaisi. Tällöin ulkoisen kuormituksen myötä tulevat ravinteet ja kiintoaine ehtisivät vaikuttaa aikaisem-
paa kauemmin järvessä. Tämä saattaa lisätä hapettomuutta ja siten sisäistä kuormitusta. Lisäksi vesi nousisi nykyisin 
vajaakäytössä oleville ravinteikkaille peltomaille, mikä saattaa jonkin verran lisätä ravinnekuormitusta veteen. Toisaalta 
tuulieroosio vähenisi, mikä taas pienentäisi sisäistä kuormitusta. Vedenpinnan nostossakin yläpuolisen Enäjärven kun-
nostaminen olisi tärkeää, jotta Hulttilanjoen veden laatu paranisi. Poikkipuoliaisen luusuaan mahdollisesti rakennettava 
uusi pato olisi toteutettava niin, ettei se estäisi vesieliöiden kulkua. 

 

8.3.4 Nousuesteiden poisto ja virtavesikunnostukset 

Siuntionjoessa elää geneettisesti omaleimainen, erittäin uhanalainen meritaimenkanta. Viime vuosikymmenien aikana 
taimenkanta on taantunut, mutta kunnostustyöt eri puolilla valuma-alueen virtavesiä on aloitettu ja niitä jatketaan. 
Poikkipuoliainen kuuluu Siuntionjoen valuma-alueen latvajärviin ja latvajärviltä merelle ulottuvan jokireitin varrelta on 
poistettu vesieliöiden nousuesteitä. Viimeinen Siuntionjoen pääuoman ja latvajärvien välinen täydellinen vaelluseste, 
Sågarsforsin pato, purettiin ja ohitettiin luonnonmukaisella kalatiellä vuonna 2007. Muita kalankulkua helpottavia toi-
menpiteitä on tehty rakentamalla kalateitä ja muokkaamalla pohjapatoja kalojen kulkuun paremmin soveltuvaksi.  
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Sjundbynkosken pato ja kalatie, sekä Siuntionjoen suulla sijaitseva Pikkalan säännöstelypato muodostavat kuitenkin 
edelleen osittaiset vaellusesteet jokeen pyrkiville kaloille virtaaman ollessa vähäinen. Lisäksi järviin laskevissa pienem-
missä virtavesissä on jäljellä osittaisia tai täydellisiä kalojen vaellusesteitä. Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 
-vesistövisiossa selvitetään tulevaisuudessa näiden nousuesteiden aiheuttamia ongelmia ja mahdollisuuksia ongelmien 
poistamiseen. 

Poikkipuoliaiseen kaakosta laskeva Ruuhilammen laskupuro ja siihen yhtyvä Mäyrälammen laskupuro ovat osittain luon-
nontilaisina potentiaalista taimenen elinympäristöä (kuva 50). Uoman valuma-alueella on kuitenkin useita luontaisia ja 
myös ihmisen rakentamia vaellusesteitä. Veden riittävyydestä kuivaan aikaan ei ole täyttä varmuutta, mutta myös het-
kittäin kuivuvat uomat voivat toimia varsinkin vaeltavan taimenen lisääntymisalueena. Uoman tarkempi inventointi ve-
den riittävyyden ja kunnostustarpeen selvittämiseksi tulisi toteuttaa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.  

Järviin laskevissa virtavesissä taimenen kannalta keskeisin kysymys on veden riittävyys talven ja kesän alivirtaama-ai-
kaan. Kevyitä kunnostustoimia toteuttamalla ainakin osa purosta voisi toimia Siuntionjoen alkuperäisen taimenen li-
sääntymisalueena ja poikasvaiheen elinympäristönä.  

Järviin laskevien pienten purojen ja norojen sivu-uomissa saattaa olla myös inventoimattomia vesieliöiden nousuesteitä 
maanteiden, metsäautoteiden ja peltoteiden rummuissa, jotka on hyvä kartoittaa ja korjata viimeistään rummun vaih-
don yhteydessä.  

 

Kuva 50. Poikkipuoliaisen alueen virtavesien kunnostustarve Toivosen (2005) mukaan. 
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9 Toimenpiteiden vaikutusten seuranta 

Jotta tehtyjen kunnostustoimenpiteiden hyötyjä, haittoja, kannattavuutta ja tehokkuutta voidaan arvioida ja seurata, 
kunnostusten vaikuttavuusseuranta tulee suunnitella jo ennen toimenpiteitä. Seuranta voidaan jakaa kahteen osaan, 
jotka kumpikin ovat tärkeitä: kunnostustoimenpiteiden ja vaikutusten seuranta. Osa seurannasta on mahdollista tehdä 
kunnostajien toimesta, kunhan seurantatavat on sovittu jo kunnostusta suunnitellessa tai tilattaessa. Vedenlaatuseu-
rannassa voi tukeutua Vihdin kunnan ja ELY-keskuksen seurantaan, jota voi täydentää hankkeiden omalla seurannalla 
ja vapaaehtoisten tekemällä seurannalla. Esimerkkejä vapaaehtoisten tekemästä seurannasta ovat drone-kuvaukset, 
vedenkorkeusmittaus, näkösyvyyden, lämpötilan ja happipitoisuuden mittaukset ja sinilevätilanteen seuranta. Näitä 
epävirallisia tuloksia voi jatkossa tallettaa LUVY:n ylläpitämän Vesientila-portaalin ”Ilmoita vedenlaatu” -sivun kautta 
kaikkien käytettäväksi.  

Taulukko 11. Poikkipuoliaiselle ehdotettuja kunnostustoimenpiteitä ja sekä niiden toteutuksen ja vaikutusten seuranta. Taulukko 
muokattu lähteestä Koljonen ym. 2020. 

 

Toimenpide Toteutuksen seuranta Vaikutusten seuranta

Hoitokalastus

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

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

Petokalakantojen hoito ja 
kalastuksen säätely

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

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

Vesikasvillisuuden 
poistaminen

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

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

Vedenpinnan nostaminen
Hankkeen lupaehtojen mukainen eteneminen ja 
rakenteiden valmistuminen.

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

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

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

Levitetetyn aineen määrä ja käsitellyn pellon pinta-
ala. Veden laatu lasku-uomassa ja järvessä.
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10 Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2030  

 

Kuva 51. Poikkipuoliaisen kunnostus- ja seurantasuunnitelman aikataulu vuosille 2022–2030. 
 

Toimenpiteiden kustannuksia arvioitiin niin, että Enäjärven ja Poikkipuoliaisen kunnostamiseksi aloitettaisiin oma 
hanke. Tähän tarkasteluun on otettu mukaan ainoastaan Poikkipuoliaiseen kohdistuvat kustannukset (taulukko 12). 
Enäjärven kunnostaminen on Poikkipuoliaiselle ensisijaisen tärkeää, joten näiden kahden järven kunnostustoimet ovat 
kummatkin Poikkipuoliaiselle välttämättömiä. Kustannusten yhteissumma on Poikkipuoliaisen osalta arviolta yhteensä 
noin 2,2 miljoonaa euroa vuosina 2022–2030. 

Kunnostaminen on suunniteltu aloitettavan valuma-alueella tehtävillä suunnitelmilla ja kartoituksilla, joita täydenne-
tään seurantatutkimuksilla. Tutkimukset toteutetaan jatkuvatoimisilla mittalaitteilla ja perinteisillä veden laadun näyt-
teillä. Seurannat jatkuvat koko kunnostuskauden. Valuma-alueelle suunnitellaan ja rakennetaan kosteikkoja, kaksita-
souomia, suojavyöhykkeitä ja muita vesiensuojeluratkaisuja. Lisäksi eroosioherkimmille peltoalueille levitetään maan-
parannusaineita. Haja-asutusalueen kiinteistöille annetaan neuvontaa jätevesijärjestelmistä. Sisäistä kuormitusta vä-
hennetään hoitokalastuksella ja petokalatoimilla. Lisäksi kalaston poiston vaikutuksia seurataan. Muut toimet ovat ve-
denpinnan nosto, vesikasvillisuusniitot ja virtavesien kunnostukset Poikkipuoliaiseen laskevissa uomissa. Kunnostuskau-
den lopussa tehdään vaikutusten arviointi ja suunnitellaan ylläpitävät toimenpiteet. 

 
Taulukko 12. Poikkipuoliaisen kunnostuksen ja seurannan arvioidut kustannukset vuosille 2022–2030. 

 

 

2022-2023
SEURANTA JA 
TUTKIMUS
ULKOISEN 
KUORMITUKSEN 
VÄHENTÄMINEN

2024-26
HOITOKALASTUKSEN 
TEHOSTAMINEN
Ulkoisen 
kuormituksen 
vähentäminen

Seuranta

2027-30
Hoitokalastus 
Ulkoisen 
kuormituksen 
vähentäminen
Seuranta

2022 2023 2034 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Ulkoinen kuormitus 
Tutkimukset, kartoitukset ja 
suunnitelmat 146´000 77´000 77´000 56´000 52´000 53´000 61´000 60´000 44´000
Peltotoimenpiteet 60´000 40´000 20´000 20´000 20´000 20´000 20´000
Hulttilanjoen ja Myllyjoen uudet kosteikot 90´000
Haja-asutuksen jätevesineuvonta 40´000
(Hulttilanjoen kemikaalikäsittely kesäkuukausina 500 000 €)
Sisäinen kuormitus
Kalatoimenpiteet 12´000   7´000 131´000 132´000 134´000 52´000 53´500 55´000 57´000
Kalastoseuranta   3´000 19´000     3´000     3´000     3´000 20´000   4´000   4´000
Muut
Vedenpinnan nosto 10´000 40´000
Vesikasvillisuusniitot    5´000    5´000    5´000   5´000   6´000   6´000 6´000 6´000
Virtavesien nousuestepoistot 15´000 15´000 15´000
Hankkeen koordinointikustannukset 50´000 50´000 50´000 50´000 50´000 50´000 50´000 50´000 50´000
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Liiteluettelo 

Liite 1. Poikkipuoliaisen eläinplanktontulokset vuonna 2019. 

Liite 2. Poikkipuoliaisen syvänteen (4,5 m) makroskooppisen pohjaeläimistötutkimuksen tulokset 2.10.2019. 
 
 


