
2.1.2019 

 

 

 

 

 

Loppuraportti (1.1.2017-31.12.2018) 

 

 

Vesienhoitosuunnitelmien tavoitteiden edistäminen Lahden 

Vesijärvellä ja Säkylän Pyhäjärvellä 

- testattuja toimintatapoja kaikkien hyödynnettäväksi 

Mirva Ketola, Päivi Laine, Heikki Mäkinen, Henri Vaarala ja Anne-Mari Ventelä 

 

  



1 
 

Sisällysluettelo 
 

1. Tiivistelmä ................................................................................................................................................. 2 

2. Hankkeen tausta ja tavoitteet .................................................................................................................. 3 

2.1. Hankkeen tausta ............................................................................................................................... 3 

2.2. Hankkeen tavoitteet ......................................................................................................................... 4 

3. Hankkeen osapuolet ja menetelmät ........................................................................................................ 6 

3.1. Hankkeen toteuttajat ....................................................................................................................... 6 

3.2. Maa- ja metsätalouden kuormituksen vähentäminen .................................................................... 7 

3.3. Hapetus ............................................................................................................................................. 8 

3.4. Pyhä- ja Vesijärvessä tehtyjen kunnostustoimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta ................... 8 

4. Tulokset ................................................................................................................................................... 10 

4.1. Maa- ja metsätalouden kuormituksen vähentäminen - toimenpiteet ......................................... 10 

4.2. Maa- ja metsätalouden kuormituksen vähentäminen – vaikuttavuuden arviointi ..................... 17 

4.3. Hapetus ........................................................................................................................................... 21 

4.4. Pyhä- ja Vesijärvessä tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta ................................... 23 

5. Hankkeen vaikuttavuus/vaikutukset ..................................................................................................... 29 

6. Viestinnän toteutuminen ja tulokset ..................................................................................................... 31 

6.1. Viestinnän tavoitteet ...................................................................................................................... 31 

6.2. Viestintäsuunnitelman toteutus .................................................................................................... 32 

6.3. Viestinnän tulokset ja onnistumisen seuranta .............................................................................. 32 

7. Tulosten kestävyys ja hyödyntäminen ................................................................................................... 34 

8. Talousraportti ......................................................................................................................................... 36 

9. Suositukset tulevia hankkeita ja ohjelmia varten ................................................................................. 37 

10. Johtopäätökset/Yhteenveto hankkeesta ja päätuloksista ................................................................ 38 

 

Liitteet:  

Liiteraportti 1: PyhäVesi-hankkeessa toteutetut valuma-aluetoimenpiteet 

Liiteraportti 2: Vesijärven kosteikkojen toimivuustarkkailu 

Liiteraportti 3: Pyhäjärven vesiensuojelutoimenpiteiden inventoinnit 

Liiteraportti 4: TY:n raportti syvyyskartoituksista 

Liiteraportti 5: Pyhäjärven kosteikkojen toimivuustarkkailu ja ojaseurannat 

Liiteraportti 6: Vesijärven hapetus 2017 

Liiteraportti 7: Vesijärven hapetus 2018 

Liiteraportti 8: Vesijärven kalaston kaikuluotaus 2017-2018 

Liiteraportti 9: Vesijärven koekalastus 2017 

Liiteraportti 10: Vesijärven eläinplanktontutkimus 2017-2018 

Liite 11: Viestintäraportti 

Liite 12: Vesienhoidon ohjelmamalli 



2 
 

1. Tiivistelmä 

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö sai valtionavustusta vesien- ja merenhoidon toimeenpanoa edistävään 

hallitusohjelman kärkihankkeeseen Vesienhoitosuunnitelmien tavoitteiden edistäminen Lahden Vesijärvellä 

ja Säkylän Pyhäjärvellä (päätös 2.12.2016 YM 107/481/2016 ja muutospäätös 5.7.2018 VN/3669/2018). 

Hankkeen toteutukseen osallistuvat Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö sekä Pyhäjärvi-Instituutti. Kaksivuotisen 

hankkeen toimenpiteet alkoivat 1.1.2017 ja hanke päättyi 31.12.2018.  

Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa kahden keskeisen suomalaisen sisävesikunnostuskohteen yhteistyönä 

vesienhoitosuunnitelmien ja niitä täsmentävien toimenpideohjelmien tavoitteita niin, että Pyhäjärvellä 

saadaan ylläpidettyä ja Vesijärvelle palautettua järven hyvä tila. Hankkeen aikana kummankaan järven tila ei 

muuttunut, mutta kehitys oli oikean suuntaista. Hanke keskittyi kolmeen teemaan, jotka olivat 1) maa- ja 

metsätalouden vesistökuormituksen vähentäminen, 2) hapetus ja 3) Pyhä- ja Vesijärvellä tehtyjen 

kunnostustoimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta. 

Kuormituksen vähentämiseksi tehtiin konkreettisia valuma-aluetoimenpiteitä kunnostamalla olemassa 

olevia kosteikkoja tai rakentamalla kokonaan uusia vesiensuojelurakenteita. Neljän kosteikon 

vesitaloudellista tehokkuutta parannettiin kierrättämällä laskeutusaltaaseen kertyneitä ravinteikkaita 

massoja kunnostusten yhteydessä onnistuneesti takaisin peltoon. Samalla uusittiin yhden altaan 

patorakenteet. Yhdessä kosteikkokohteessa jatkettiin kemiallisen fosforinsaostuksen kokeilua täyttämällä 

kohteeseen aiemmissa hankkeissa asennettu ferrisulfaattiannostin. Kahteen kohteeseen rakennettiin 

luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteita noudatellen kaksitasouomat. Näiden lisäksi yhteen 

kohteeseen toteutettiin tulvametsä. Virtaamaolojen säätelyä varten yhteen uomaan rakennettiin 

pohjapatosarja ja toiseen putkipato. Kokonaan uusia kosteikoita tai laskeutusaltaita syntyi kaksi.  

Hankkeessa tutkittiin valuma-aluetoimenpiteiden toimivuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä kolmella 

kosteikolla jatkuvatoimisilla vedenlaadun mittausasemilla, ottamalla vesinäytteitä yhteensä 14 kosteikolta, 

sekä selvittämällä altaiden virtauksia, vedenalaisia muotoja ja kasvillisuutta. Tulosten perusteella Vesijärven 

ja Pyhäjärven kosteikot ja laskeutusaltaat eroavat siinä, kuinka ne pidättävät kiintoainesta ja siihen 

sitoutunutta fosforia. Vaikka kokonaisfosforin osalta tulokset vaikuttivat heikoilta, fosfaattifosforia pidättyi 

varsin hyvin. Typen osalta pidättymistä tapahtui parhaiten alku- ja keskikesällä. Kiintoaineen pidättymisen 

voi todeta parhaiten altaaseen kertyvänä lietteenä. Vesinäytteenottoon perustuvien tulosten tulkintaa 

vaikeuttaa kuormituksen tapahtuminen voimakkaina pulsseina. Jatkuvatoiminen seuranta voi paljastaa 

kuormituspiikit ja niiden leikkaantumisen, sekä toisaalta pidemmälle ajanjaksolle jatkuvan kiintoaineen 

purkautumisen altaasta. 

Vesijärven Enonselän hapetuksella parannettiin hankkeen aikana sedimentin tilaa ja vähennettiin 

sedimentistä alusveteen vapautuvien ravinteiden määrää. Tulosten perusteella Vesijärven Enonselän 

pohjanläheisen veden hapettomat jaksot ovat hapetushoidon aikana lyhentyneet keskimäärin viikon tai 

kahden mittaisiksi, mutta heikkohappiset jaksot voivat edelleen olla pitkiä. Lankiluodon havaintopaikan 

vedenlaatutulosten perusteella pohjalta vapautuvien ravinteiden määrä on vähentynyt ja pitoisuusvaihtelu 

tasoittunut hapetushoidon aloittamisen jälkeen niin talvella kuin kesälläkin.  Pintaveden ravinnepitoisuuksiin 

hapetuksella ei kuitenkaan ole ollut suurta vaikutusta. Toimenpiteen vaikutusten arvioinnin perusteella 

päätettiin siirtyä vain talviaikaiseen hapetukseen.   

Pyhäjärvellä hankkeella turvattiin pitkäaikaisen vedenlaadun seurannan riittävyys ja kehitettiin kalastus-

saaliin seurantaa. Vesijärvessä tehtyjen hoitotoimien vaikuttavuutta arvioitiin ravintoverkkoselvityksillä. 

Koko Vesijärvi koekalastettiin, jolloin mukaan saatiin myös velvoitetarkkailujen ulkopuoliset selkäalueet. 

Kuoreen kannanvaihteluita seurattiin Enonselällä kaikuluotauksin ja koetroolauksin. Lisäksi tutkittiin 

Vesijärven eläinplanktonia kahden avovesikauden ajan erikseen päällys- ja alusvedestä. Tulokset osoittavat 
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etenkin kuoreen, eläinplanktonin ja kasviplanktonin tiiviin kytköksen Vesijärvellä sekä hapetuksen 

mahdolliset vaikutukset niihin. Kuoreen ennätystiheydet Enonselällä vuodelta 2015 ovat laskeneet, vaikka 

kuore on edelleen runsas ja koekalastuksen mukaan runsastunut myös muilla selillä. Eläinplankton osoitti 

vuonna 2018 elpymisen merkkejä pitkän laskusuhdanteen jälkeen. Koekalastus näytti hoitokalastuksen 

vähentäneen särkikalakantoja ja kalastuksen säätelyn vahvistaneen petokalakantoja. Tulokset auttavat 

ohjaamaan hoitotoimenpiteitä jatkossakin.  

Vesienhoito on pitkäjänteistä työtä. Hankkeen tuloksena esitetään vesienhoidon ohjelmamalli. Sitä voidaan 

pitää toimintamallina, jolla valtakunnallisen vesienhoidon vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat 

saadaan käytännön toimiksi. 

 

2. Hankkeen tausta ja tavoitteet 
 

2.1. Hankkeen tausta 

Pyhäjärvi ja Vesijärvi ovat olleet pilottikohteena erilaisten kunnostustoimenpiteiden kehittämisessä 

vuosikymmenten ajan. Pyhäjärvi on onnistuttu säilyttämään aktiivisten toimenpiteiden seurauksena hyvässä 

tilassa. Valuma-alueelta tuleva kuormituspaine pakottaa kuitenkin jatkuvasti kehittämään uusia 

vesiensuojelutoimia. Pyhäjärveen laskevien Yläneenjoen ja Pyhäjoen ekologinen tila on tyydyttävä ja niitä 

kuormittavat erityisesti maa- ja metsätalous. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoito-

suunnitelma ehdotuksessa (2016-2021) Pyhäjärvi on luokiteltu riskivesistöksi. Vesijärven tila on puolestaan 

parantunut merkittävästi lähtötilanteesta, mutta tehdyt toimenpiteet eivät ole olleet vielä riittäviä 

vesipuitedirektiivin mukaisen hyvän tilan saavuttamiseksi. Järven tila on tällä hetkellä tyydyttävä. Uusimpien 

mallinnustulosten perusteella Vesijärven ulkoista ravinnekuormitusta pitäisi edelleen vähentää. Vesijärven 

toimijoille on tullut selväksi, että riittävän tehokkaat toimenpiteet ekologisen tilan parantamiseksi vaatisivat 

vielä entistäkin kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa vesiensuojelussa. Merkittävimmät tiedontarpeet ja 

osaamisen puutteet ovat sekä Pyhäjärvellä että Vesijärvellä hyvin tiedossa, koska tutkimusta on tehty 

jatkuvasti kunnostustoimien rinnalla. 

 

Käynnissä oleva ilmastonmuutos aiheuttaa vesiensuojelulle kokonaan uudenlaisia haasteita. 

Ilmastotutkimusten perusteella on selvää, että ilmaston ääri-ilmiöiden frekvenssi ja voimakkuus kasvavat. 

Arvioidaan, että lämpötila nousee edelleen, joten vesistöjen jääpeitteinen aika lyhenee ja talviaikainen 

sateisuus lisääntyy. Toisaalta etenkin kesällä voi olla kuivia jaksoja. Tämä haastaa nykyisen vesiensuojelun 

etenkin talvikaudella, kun virtaamat kasvavat ja talvitulvien todennäköisyys lisääntyy. Talvella kasvillisuus ei 

sido ravinteita kosteikoissa tai pidätä ravinteita maa-alueilla. Vesistöjen rehevöityminen saattaa edetä maa-

alueilta tulevien ravinnehuuhtoumien kasvaessa. Kuivien kesien myötä myös kastelun tarve maataloudessa 

voi lisääntyä ja pintaveden laadulle syntyy siten uusia paineita. Valumavesien määrän ja laadun hallintaan 

tarvitaan uusia ympäristöteknologian keinoja.  

 

Valuma-alueella ja vesistössä tehtävien toimenpiteiden yhdistelmä tuo tarvittavan kokonaisvaltaisuuden 

järvikunnostukseen. Ulkoisen ravinnekuormituksen vähentäminen on ensisijainen kunnostustoimenpide 

kaikissa vesistökunnostushankkeissa. Järvessä tehtävillä toimilla voidaan puolestaan pienentää järven 

sisäistä kuormitusta, lisätä järven toleranssia ulkoiselle kuormitukselle sekä suunnata järveen tuleva 

ravinnekuorma ravintoketjussa petokalakannan vahvistamiseen. Nykykäsityksen mukaan järvillä on 

tasapainotila, jonka muutoksia ekosysteemi vastustaa. Jos Vesijärvi saadaan palautettua hyvään tilaan 

voimakkailla hoitotoimenpiteillä, on uusi tasapainotila ylläpidettävissä vähemmillä resursseilla.  
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Pyhäjärvi ja Vesijärvi ovat kulttuurijärviä, joiden vaikutusalueella asuu yli 200 000 asukasta. Niillä on 

sijaintinsa puolesta hyvät edellytykset kehittyä myös nykyistä merkittävimmiksi järvimatkailukohteiksi. 

Molemmilla valuma-alueilla on myös järvivettä käyttävää teollisuutta. Pyhäjärven vedestä tehdään myös 

juomavettä tekopohjavedeksi suodattamalla. Tämän vuoksi järven tilassa tapahtuvilla muutoksilla on suuri 

sosio-ekonominen merkitys. 

 

2.2. Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen yleisenä tavoitteena oli toteuttaa kahden keskeisen suomalaisen sisävesikunnostuskohteen 

yhteistyönä vesienhoitosuunnitelmien ja niitä täsmentävien toimenpideohjelmien tavoitteita niin, että 

Pyhäjärvellä saadaan ylläpidettyä ja Vesijärvelle palautettua järven hyvä tila. Hankkeessa toteutettiin 

holistisen vesienhoitonäkemyksen mukaisesti toimenpiteitä sekä valuma-alueella että järvessä. Hankkeen 

keskeisiä teemoja olivat: 

- perinteisten toimintatapojen ja uusien ravinteiden kierrätysinnovaatioiden käyttäminen valuma-alueelta 

tulevan ulkoisen ravinnekuormituksen vähentämiseksi 

- sisäisen kuormituksen ja happivajeen aiheuttamien ongelmien torjuminen 

 

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa kustakin toimenpidekokonaisuudesta merkittävää uutta osaamista, jota 

voidaan jakaa esimerkiksi vesistökunnostusverkoston kautta kaikille vesistökunnostuksista kiinnostuneille. 

Monien vesienhoidon toimenpiteiden vaikuttavuus tunnetaan edelleen puutteellisesti. Tämän hankkeen 

seurauksena odotettiin syntyvän merkittävää ja yleistä mielenkiintoa omaavaa tietoa mm. hapetuksen ja 

erilaisten vesiensuojelutoimenpiteiden vaikuttavuudesta. Hankkeella pyrittiin myös edistämään uusia 

vesienhoitoa tukevia innovaatioita ja tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joita useiden 

vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamiseen liittyy. Hankkeen yleisiä tavoitteita edistettiin toteuttamalla 

hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä kolmessa alla esitetyssä työpaketissa. 

 

 

Maa- ja metsätalouden kuormituksen vähentäminen 

Maa- ja metsätalouden kuormitusta tulee vähentää merkittävänä osana ulkoisen kuormituksen 

vähennystavoitetta. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan sekä uusia työkaluja, että vanhojen menetelmien 

perusteellisempaa toteuttamista. Vanhoja menetelmiä ovat mm. kosteikot ja laskeutusaltaat ja uusina 

menetelminä mm. mekaaniseen suodatukseen perustuvat menetelmät.  

Vesijärvellä ja Pyhäjärvellä on hiljattain kartoitettu niiden valuma-alueella toteutettujen vesiensuojelu-

ratkaisujen kehittämistarpeita. Kartoituksen perusteella on myös kunnostettu osa kohteista. Vanhojen 

kohteiden kunnostamisen lisäksi on myös kasvava tarve toteuttaa yhä uusia vesiensuojelutoimia. Tavoitteena 

on löytää kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla toisaalta hidastetaan veden kulkua yläjuoksulta alajuoksulle 

ja toisaalta pidätetään mahdollisimman tehokkaasti ravinteita. Vesien pidättämisellä ehkäistään tulvien 

syntymistä sekä vähennetään vesistöjen rehevöitymistä lisäävää ravinnekuormitusta. 

Tässä hankkeessa maa- ja metsätalouden vesiensuojelua lähestyttiin useasta eri kulmasta ja erilaisin 

ratkaisuin. Tavoitteena oli mm. ennallistaa uomia luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteita 

noudattaen sekä toteuttaa valumavesien monimuotoisia suodatinratkaisuja käyttämällä kierrätettäviä 

ravinteiden sitoja-aineita ojastossa, suojavyöhykkeillä tai tehostamassa kosteikkojen toimintaa. Tavoitteena 

oli myös parantaa kosteikkojen ja altaiden vesitaloudellista tehokkuutta kierrättämällä kosteikkoihin ja 

altaisiin kertyneitä ravinteikkaita massoja takaisin peltoon. Tavoitteena oli myös tutkia ja kehittää altaiden ja 
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kosteikkojen toimivuutta, mm. ottamalla vesinäytteitä sekä selvittämällä altaiden vedenalaisia muotoja ja 

kasvillisuutta.  

 

Hapetus 

Vesijärvessä sisäisen kuormituksen merkitys on suuri, ja järvi voikin toimia mallikohteena sisäkuormitteisen 

vesimuodostuman kunnostamisessa. Sisäistä kuormitusta hillitään hoitokalastuksella ja hapetuksella, joilla 

myös pyritään hallitsemaan rehevyyttä siten, että lievä rehevyys saadaan palvelemaan virkistyskäyttöä ja 

luonnon monimuotoisuutta. Hapetusta on testattu Vesijärven hoidossa syksystä 2009 lähtien. Hapettamisen 

tarkoituksena on ylläpitää pohjanläheisen veden happipitoisuus tarpeeksi korkeana, jotta hapettomuudesta 

johtuva sisäinen kuormitus, ts. hapettomasta sedimentistä veteen vapautuvien ravinteiden määrä vähenisi. 

Pohjan pysyessä hapellisena siellä viihtyvät myös järven kannalta tärkeät pohjaeläimet, jotka pohjaa 

pöyhiessään kuljettavat happea syvemmälle sedimenttiin, parantaen siten edelleen pohjan tilaa. Hapetuksen 

avulla pyritään myös elvyttämään pohjan aerobista (hapellinen) hajotustoimintaa, ja sitä kautta estämään 

anaerobisissa prosesseissa syntyvien haitallisten aineiden syntymistä (rikkivety, metaani, ammonium). 

Sedimentin metaanin tuotannon vähentyessä kaasukuplien aiheuttama sedimentin resuspensio vähenee, 

vähentäen samalla sedimentistä veteen vapautuvien ravinteiden määrää. 

Tämän hankkeen tavoitteena oli jatkaa Vesijärven Enonselän syvänteiden hapetusta kahdeksalla Mixox-

hapettimella. Tavoitteena oli myös selvittää hapetuksen optimaalista säätöä uusimalla Lankiluodon hapetin 

säädettävissä olevaan versioon ja hyödyntämällä Lankiluotoon viime vuonna toteutettua ympärivuotista 

mittauspoijua hapetuksen optimaalisen käytön arvioimiseen. Hapetuksen vaikuttavuutta Vesijärvellä 

seurataan myös kuusi - kymmenen kertaa vuodessa otettavilla vesinäytteillä, kolmella jatkuvatoimisella 

automaattimittausasemalla sekä ravintoverkko- ja pohjaeläinselvityksillä.  

 

Pyhä- ja Vesijärvessä tehtyjen kunnostustoimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta 

Sekä Pyhäjärvellä että Vesijärvellä on pitkät perinteet järvessä tehtävistä toimenpiteistä, etenkin 

hoitokalastuksessa. Jotta ekosysteemien vasteita esimerkiksi ravinnekuormitukseen, ilmastonmuutokseen 

tai järven hoitotoimiin voidaan arvioida, tarvitaan pitkiä aikasarjoja eri muuttujista. Vesijärvellä toteutettujen 

toimenpiteiden vaikuttavuutta selvitetään vedenlaadun seurannan lisäksi koeverkkokalastuksilla sekä 

seuraamalla kasvi- ja eläinplanktonin tilaa. Näillä tutkimuksilla voidaan melko hyvin arvioida toimenpiteen 

ravintoverkkovaikutuksia ja sitä kautta myös laajempaa vaikutusta Vesijärven tilaan. Vesijärven Enonselkä ja 

Kajaanselkä koekalastetaan vuosittain velvoitetarkkailuna. Sen sijaan muiden järvenselkien (Vähäselkä, 

Paimelanlahti, Komonselkä, Laitialanselkä ja Kirkkoselkä) koekalastus on tehty viimeksi Vesijärvi II -projektin 

yhteydessä vuosina 2002-2006. Tämän hankkeen tavoitteisiin kuuluivat kalastoselvitysten osalta Vesijärven 

verkkokoekalastus velvoitetarkkailun ulkopuolisilla selillä sekä Enonselän kaikuluotaustutkimus. Kuoreen 

kananvaihteluita ei voida tutkia verkkokoekalastuksilla. Enonselän ulapan kuorekantaa on seurattu vuodesta 

2009 kaikuluotauksin erityisesti hapetuksen vaikutusten selvittämiseksi. Veden sekoittamisen pelättiin 

vaikuttavan negatiivisesti viileätä vettä vaativiin kaloihin (kuore, muikku, siika), joista etenkin kuoreella on 

tärkeä rooli Enonselän ulapan ravintoverkossa. Kuorekannan taantuminen voisi vapauttaa ulapan 

ravintoresursseja särkikalojen käyttöön ja johtaa niiden runsastumiseen ulapalla. Taantuminen voisi myös 

heikentää petokalojen ravintotilannetta ja vaikuttaa negatiivisesti varsinkin kuhanpoikasten kasvuun ja 

eloonjääntiin.  
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Hankkeen tavoitteisiin kuului myös Vesijärven Enonselän eläinplanktontutkimus, mikä auttaa ymmärtämään 

etenkin ravintoverkon rakenteessa ja toiminnassa sekä järven tilassa tapahtuneita muutoksia ja siten 

arvioimaan myös kunnostustoimien kuten hoitokalastuksen vaikutuksia. Eläinplanktonia on tutkittu 

Vesijärvellä vuodesta 1991 alkaen, intensiivisen hoitokalastuksen jo käynnistyttyä. Aineistossa on kuitenkin 

myös aukkoja, mutta silti näin pitkä aikasarja eläinplanktonista on ainutlaatuisen arvokas. Eläinplanktonin, 

etenkin laiduntavien vesikirppujen, on osoitettu olevan keskeisessä roolissa Vesijärven kasviplanktonin 

säätelijänä. Muutokset kalastossa heijastuvat nopeasti eläinplanktonin määrään ja etenkin vesikirppujen 

yksilökokoon, laidunnustehoon ja sitä kautta järven tilaan. Vesikerrosten sekoittamisen vaikutuksia 

eläinplanktoniin on toistaiseksi tutkittu hyvin vähän, joten Vesijärvellä kerätty aineisto on senkin vuoksi 

merkittävä.  

Pyhäjärven osalta tässä hankkeessa pyrittiin kehittämään kalasto- ja saalisseurantaa tilanteessa, jossa suuri 

osuus hoitokalastuksesta on kaupallisen kalastuksen piirissä, eikä mm. särjen ja kuoreen osalta ole tietoa 

saaduista saaliista tai kalakantojen vahvuuksista. Kestävän kalastustehon varmistaminen vaatii 

perusseurantojen järjestämistä yhteistyössä viranomaisten ja vesialueen omistajien kanssa. Tässä 

hankkeessa täydennettiin myös Pyhäjärvellä tehtävän ympäristöhallinnon fysikaalis-kemiallista seurantaa 

niin, että aineistot yhdistettäessä näytteenottoväli ei ylittäisi kahta viikkoa. Tällä haluttiin turvata arvokkaan 

pitkäaikaisen seuranta-aineiston laatu. 

 

3. Hankkeen osapuolet ja menetelmät 

3.1.  Hankkeen toteuttajat 

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö 

Hankkeen toteuttavat osapuolet olivat Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö sekä Pyhäjärvi-instituutti. Päijät-

Hämeen Vesijärvisäätiön perustivat vuonna 2007 Lahden kaupunki, Asikkalan ja Hollolan kunta, Kemppi oy, 

ESA-konserni ja Lahden teollisuusseura tarkoituksenaan kerätä Puhdas Vesijärvi -ohjelmalle varoja, jotka 

käytetään Vesijärven ja alueen pienten järvien kunnossapitoon, seurantaan ja tutkimukseen. Vesijärvisäätiö 

ylläpitää rahastoa, johon kootaan varoja yritysten kanssa tehtävin yhteistyösopimuksin ja erilaisin 

varainkeräystempauksin. Säätiö laatii pitkän aikavälin suunnitelman järveen kohdistuville toimenpiteille ja 

rahoitusohjelman toimenpiteiden toteuttamiselle. Säätiö jakaa kerätyt varat eri toimijoille, jotka käytännössä 

toteuttavat ohjelman toimenpiteet ja hoitavat Vesijärveä ja alueen muita pieniä järviä. Vesijärvisäätiön 

tavoitteena on myös kiinnittää vesistöjen äärellä elävien ihmisten huomio vesien tilaan ja edistää kaikkia niitä 

toimenpiteitä, jotka parantavat veden laatua. 

Hankkeen koordinaattorina toimi vesistöasiantuntija Mirva Ketola, joka vastasi hankehallinnon ja 

yhteydenpidon lisäksi myös hankkeen käytännön toimenpiteiden järjestämisestä Vesijärvisäätiön osalta. 

Hänen lisäkseen hanketyöhön osallistuivat Vesijärvisäätiöltä ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen, 

viestintäasiantuntija Irma Peltola sekä assistentti Anne-Mari Räihä. Heikki Mäkinen osallistui hankkeen 

toteuttamiseen liittyvään yhteydenpitoon, hankehallintoon sekä hankkeessa järjestettyihin tapaamisiin ja 

kokouksiin. Irma Peltola vastasi hankkeen viestinnästä ja nettisivujen laatimisesta. Anne-Mari Räihä toimi 

avustajana vesinäytteenottokierroksilla. Eläinplanktontutkimuksesta vastasi palkkatyönä Helsingin yliopiston 

tutkija Kirsi Kuoppamäki. Hankkeen kirjanpidosta vastasi Rantalainen Lahti. 
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Pyhäjärvi-instituutti 

Pyhäjärvi-instituutti on Säkylän Pyhäjärven rannalla sijaitseva elintarvikealan ja vesiensuojelun asiantuntija-

organisaatio, joka toteuttaa monipuolisesti elintarvikealan, vesiensuojelun ja biotalouden kehittämis-, 

tutkimus- ja koulutushankkeita. Pyhäjärvi-instituutin vesiosaamisen keskiössä ovat jo 20 vuotta toiminnassa 

ollut Pyhäjärven suojeluohjelma ja vuonna 2017 aloittanut Eurajoen suojeluohjelma, "JOKIohjelma", joiden 

toimintaan ja tavoitteisiin on monipuolisesti sitoutunut valuma-alueiden asukkaita ja toimijoita. 

Suojeluohjelmien kautta koko Eurajoen vesistöalue on vapaaehtoisen vesiensuojelurahoituksen piirissä. 

Pyhäjärvi-instituutissa hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen ja toimenpiteiden suunnitteluun, kenttätöihin 

ja tulosten kokoamiseen osallistuivat Tero Forsman, Teija Kirkkala, Päivi Laine, Elisa Mikkilä, Henna Ryömä ja 

Henri Vaarala. Lisäksi erityisesti aineiston keruussa ja kenttätyössä, kuten mittarihuolto- ja vesinäytteenotto-

kierroksilla, kohteiden inventoinnissa, kosteikkojen maastomittauksissa ja Pyhäjärven plankton-

näytteenotossa ja syvänteen vedenlaatuseurannassa olivat mukana Lauri Anttila, Aino Kahala, Harri 

Laaksonen, Linnea Blåfield, Santtu Kaipanen ja Laura Virtanen. Hankkeen toteutuksen suunnittelusta, 

hankkeen yhteydenpidosta ja hankehallinnon tehtävistä vastasivat Henri Vaarala ja Anne-Mari Ventelä. Ansa 

Jokiranta ja Elina Suonpää toteuttivat hankkeen viestintätoimia ja hankkeen talouden tehtävät hoiti Jaana 

Luojus. 

 

3.2.  Maa- ja metsätalouden kuormituksen vähentäminen 

Vesijärvellä hankkeen pääpaino oli uusien kohteiden rakentamisessa, mutta myös olemassa olevien 

vesiensuojelurakenteiden toimivuutta tehostettiin (Liite 1). Kohteiden suunnittelu ja urakointi toteutettiin 

ostopalveluna. Uusia rakenteita toteutettiin yhteensä viiteen kohteeseen ja olemassa olevia rakenteita 

kunnostettiin kahdessa kohteessa. Kohteet valittiin vuoden 2017 aikana, suunnittelu tapahtui keväällä ja 

kesällä 2018 ja toteuttaminen syksyllä 2018. Näin ollen hankkeessa rakennettujen kohteiden vaikuttavuuden 

arviointi ei hankkeen aikana ollut enää mahdollista, vaikka alkutilan seurantanäytteitä kohteista otettiinkin. 

Vesijärven valuma-aluetoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi valittiin olemassa olevista kosteikoista 

kuusi tehostettuun seurantaan. Lisäksi seurattiin maaliskuussa 2017 rakennetun ojanpohjasuodattimen 

toimintaa. Toimivuusseurannat kosteikoilla toteutettiin ottamalla vesinäytteet kohteen ylä- ja alapuolelta 2-

3 viikon välein sekä vuonna 2017 että 2018. Mahdollisimman kattavan näytteenoton varmistamiseksi 

seurantaresurssit yhdistettiin kohteille useammasta hankkeesta. Kosteikkojen seurannan menetelmät on 

kuvattu tarkemmin erillisessä liiteraportissa (Liite 2). Lisäksi otettiin ilmakuvia aiemmin kunnostetuista 

kohteista sekä uusista toteutettavista tai korjattavista kohteista, jotta esimerkiksi kasvillisuuden kehitystä 

kunnostuksen jälkeen voidaan seurata.  

Maa- ja metsätalouden kuormituksen vähentämiseen tähtäävät toimet Pyhäjärven valuma-alueella 

painottuivat alueelle aiemmin toteutettujen vesiensuojelukohteiden toimivuuden tehostamiseen. Vanhojen 

vesiensuojelutoimenpiteiden tilan kartoittamiseksi inventoitiin kesällä 2017 rannalta käsin seitsämän 

kosteikkoa. Inventointi sisälsi kasvillisuuden kartoituksen pääkasvitasolle, padon ja altaan yleiskunnon 

arvioinnin sekä vedenkorkeuden ja sedimentin syvyyden mittauksen. Kosteikkojen tila dokumentoitiin valu- 

ja ilmakuvin (Liite 3). Kosteikkojen tilaa kartoitettiin myös tekemällä syvyyskartoituksia laserkeilaamalla ja/tai 

kaikuluotaamalla (ADCP-mittaus) yhteensä viidellä Yläneenjoen valuma-alueen kosteikolla. Menetelmät 

esitetään tarkemmin liiteraportissa 4. Hankkeen toimiin sisältyi myös vesiensuojelukohteiden 

toimivuusseuranta vaikuttavuuden arviointia varten ja lisäksi seurattiin vesinäyttein kymmenen valuma-

alueen ojan vedenlaatua ravinnekuormituksen taustatilanteen kartoittamiseksi. Seurannan menetelmät on 
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kuvattu liiteraportissa 5. Lisäksi hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin yksi uusi kaksiosainen 

vesiensuojelutoimenpide ja kunnostettiin kaksi olemassa olevaa kosteikkoa (Liite 1). 

 

3.3. Hapetus 

Vesijärven pääsyvännealuetta on hapetettu kahdeksalla Mixox MD 1100-hapettimella syksystä 2009 lähtien. 

Kahdeksas hapetin poistettiin käytöstä lokakuussa 2015, jonka jälkeen pääsyvännealuetta on hapetettu 

seitsemällä hapetinlaitteella. Talvihapetuksessa riittävä kapasiteetti on ollut pääsyvännealueella kolme 

laitetta. Lisäksi Myllysaaren syvännettä on hapetettu Mixox 500-hapetinlaitteella. Kun pintavesi on riittävän 

happipitoista, Mixox-hapetus on kustannustehokkain tapa hapettaa vesistön pohjakerroksia. Mixox 

pumppaa pintavettä pohjakerroksiin ja saa aikaan rauhallisen ja varsin laaja-alaisen veden kierron. 

Hapettimet käynnistetään talvi- ja kesäkerrostuneisuuskaudella, kun happipitoisuus alusvedessä lähestyy 

nollaa. Kevät- ja syystäyskierron aikana pohjanläheinen vesi saa happitäydennystä luontaisesti ja hapettimet 

ovat silloin sammuksissa. 

Tässä hankkeessa jatkettiin Vesijärven Enonselän syvänteiden hapetusta kahdeksalla Mixox-hapettimella. 

Hapetuksen toteutus ja tulokset on esitetty tarkemmin erillisissä hapetuksen vuosiraporteissa (Liitteet  6 ja 

7). Enonselkää hapetettiin syksyyn 2017 asti kahdeksalla hapettimella, joista Lankiluotoon sijoitettu laite oli 

kesän 2017 ajan säädettävä. Hapetuksen vaikutuksia seurataan muulla rahoituksella automaattisten 

mittauslauttojen sekä vesinäytteiden ja pohjaeläinnäytteiden avulla. Tässä hankkeessa seurattiin lisäksi 

ravintoverkkovaikutuksia kalaston ja eläinplanktonin osalta (ks. kappale 3.4.). Hapetuksen vaikutuksia arvioi 

kaksi kertaa vuodessa kokoontuva tutkijaryhmä.  

 

3.4.  Pyhä- ja Vesijärvessä tehtyjen kunnostustoimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta 

Vesijärven kaikuluotaus ja koetroolaus 

Kaikuluotaustutkimuksesta on Vesijärvellä vastannut vuodesta 2009 Helsingin yliopisto. Tässä hankkeessa 

kaikuluotaustutkimus toteutettiin vuonna 2017 edellisten vuosien tapaan kahtena ajankohtana, 

kesäkerrostuneisuuden alussa ja loppupuolella. Tutkimus toistettiin muulla rahoituksella vuonna 2018. 

Enonselän yli 6 m syvä alue kaikuluodattiin päiväsaikaan 0,5 km välein sijaitsevia, etelä-pohjoinen -suuntaisia 

linjoja pitkin. Kaikuluotausten kanssa tehtiin muulla rahoituksella samanaikaisia koetroolauksia 

lajikoostumuksen, kokojakauman ja kaikuluotaimen pintakatvealueen kalamäärän selvittämiseksi. 

Kaikuluotaustutkimuksen menetelmät on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa raportissa, joka yhdistää 

molemmat tutkimusvuodet (Liite 8). 

 

Vesijärven verkkokoekalastus 

Vesijärven Enonselkä ja Kajaanselkä koekalastetaan vuosittain velvoitetarkkailuna. Sen sijaan muiden 

järvenselkien (Vähäselkä, Paimelanlahti, Komonselkä, Laitialanselkä ja Kirkkoselkä) koekalastus on tehty 

viimeksi Vesijärvi II -projektin yhteydessä vuosina 2002-2006. Velvoitetarkkailun ulkopuolisten selkien 

koekalastus toteutettiin tässä hankkeessa ostopalveluna vuonna 2017. Koekalastus toteutettiin 15.7.-

13.9.2017 välisenä aikana siten, että kaikilla alueilla kalastettiin neljä kertaa, mikä tasoittaa sään ja muiden 

ympäristötekijöiden aiheuttamaa saalisvaihtelua. Pyydyksenä käytettiin pohjoismaista yleiskatsausverkkoa 

(NORDIC). Verkkopaikkojen valinnassa sovellettiin syvyysvyöhykkeittäin ositettua satunnaisotantaa. 

Vertailun mahdollistamiseksi aikaisempiin tuloksiin pyyntialuejako, syvyysvyöhykkeet ja verkkomäärät 

noudattelivat aiempia koekalastuksia. Velvoitetarkkailualueet mukaan lukien koko Vesijärven 
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pyyntiponnistus oli 244 verkkoyötä. Verkkokoekalastuksen menetelmät on kuvattu tarkemmin erillisessä 

raportissa (Ruuhijärvi ja Ala-Opas 2018, Liite 9). 

 

Vesijärven eläinplanktontutkimus 

Vesijärven eläinplanktontutkimusta on 1990-luvulta saakka tehnyt Helsingin yliopisto. Tässä hankkeessa 

eläinplanktontutkimus toteutettiin yhteistyössä siten, että Lahden kaupungin ympäristöpalvelut vastasi 

omana työnään näytteenotosta. Eläinplanktonnäytteiden laskennasta ja raportoinnista vastasi sama tutkija, 

kuin aikaisempinakin vuosina, mikä on tärkeää tulosten vertailtavuuden kannalta. Eläinplanktonnäytteet 

otettiin avovesikaudella noin kahden viikon välein molempina vuosina yhteensä 10 kertaa. Näytteet otettiin 

aiempien vuosien tapaan Enonselän Lankiluodon syvännepisteeltä metrin pituisella Limnos-noutimella koko 

vesipatsaasta ja suodatettiin 50 µm planktonhaavin läpi. Laskentaa varten näytteet yhdistettiin ja analysoitiin 

erikseen päällysvedestä ja alusvedestä. Lisäksi otettiin a-klorofyllinäytteet, ja mitattiin näkösyvyys sekä 

vesipatsaan happipitoisuus ja lämpötila metrin välein pinnasta pohjaan. Eläinplanktontutkimuksen 

menetelmät on kuvattu tarkemmin erillisessä raportissa (Liite 10). 

 

Pyhäjärven veden laadun seuranta 

Pyhäjärven syvänteen vedenlaadun seuranta antaa tärkeää taustatietoa järven tilasta ja hoitokalastuksen 

vaikuttavuudesta yhdessä planktonseurannan kanssa. Syvänteen vedenlaatua on seurattu säännöllisesti 

vuodesta 1980 lähtien. Tässä hankkeessa täydennettiin ympäristöhallinnon fysikaalis-kemiallista seurantaa 

niin, että aineistot yhdistettäessä näytteenottoväli ei ylitä kahta viikkoa. Syvänteen näytteenottopisteestä 

seurattiin seuraavia muuttujia: lämpötila, näkösyvyys, happipitoisuus, sameus, sähkönjohtokyky, pH, 

väriluku, COD, kokonaistyppi, nitraatti, ammoniumtyppi, kokonaisfosfori, fosfaattifosfori, klorofylli, rauta ja 

alkaliniteetti.  

 

Pyhäjärven saalisseuranta 

Säkylän Pyhäjärven toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaan kuuluva rysäsaalisseuranta on toteutettu 

ottamalla saalisnäytteitä kalastajien saaliista keväällä 2017. Kalaston rakenne selvitettiin yhteensä 11 rysän 

saaliista. Kalastajat rantauttavat saaliinsa 300-400 kg:n kalankuljetuslaatikoissa. Kalasatamassa saalislaatikot 

tyhjennetään kuljettimelle, jossa saalis lajitellaan menekin mukaan pienempiin laatikoihin lajikohtaisesti. 

Vajaasti hyödynnetyt lajit esim. kiiski ja salakka ohjataan erilliseen säiliöön. Kalamäärästä johtuen 

kalankuljetuslaatikkojen määrä vaihtelee. Kalanäytteet lajiston osuuksien määrittämistä varten otettiin 

jokaisesta laatikosta näyteastialla ennen saaliin lajittelua. Näyteastiaan kerätty näyte lajiteltiin lajeittain, 

jolloin saatiin muodostettua arvio kunkin lajin biomassasta jokaisessa kalankuljetuslaatikossa. Näytteet 

otettiin kaikista kalankuljetuslaatikoista, koska pyydystä tyhjennettäessä sen eri osissa saattaa esiintyä 

kalalajeja erilaisessa suhteessa. Tässä kalanäytteenotossa kalaston rakenne ei kuvastu todellisena suurien 

petokalojen ja muiden suurien (> 1 kg) kalayksilöiden osalta. Näin ollen kalaston rakenteen arvioinnissa tulee 

seurata myös koeverkkokalastusten tuloksia ja kalastajien saaliskirjanpitoa. Näiden lisäseurantojen avulla 

voidaan kuitenkin saavuttaa paremmin käsitys saaliissa esiintyvien siikakalojen runsaudesta saaliissa 

verrattuna esimerkiksi koeverkkokalastuksen (Nordic-verkot) tuloksiin.  

Keväällä 2018 kalastajien talvinuottasaaliista kerättiin näytteitä kaikilta kolmelta aktiiviselta nuottakunnalta. 

Yhteensä nuottakuntakohtaisia kalanäytteitä kertyi 15 kpl. Kalastajien kalan käsittely tapahtui kalasatamissa 

edellä kuvatulla tavalla.  
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4. Tulokset 

 
4.1. Maa- ja metsätalouden kuormituksen vähentäminen - toimenpiteet 

Tässä hankkeessa maa- ja metsätalouden vesiensuojelua lähestyttiin useasta eri kulmasta ja erilaisin 

ratkaisuin. Tavoitteena oli tehostaa vanhojen vesiensuojelutoimenpiteiden toimivuutta ja edistää 

ravinteiden kierrätystä siirtämällä massoja takaisin peltoon, edistää tulvatasanteellista luonnonmukaista 

peruskuivatusta, kiinnittää huomiota virtaamaolojen säätelyyn ja luonnonmukaiseen tulvasuojeluun, sekä 

vähentää ravinnekuormitusta mekaanisilla ja kemiallisilla välineillä. Tavoitteena oli myös tutkia ja kehittää 

altaiden ja kosteikkojen toimivuutta, mm. ottamalla vesinäytteitä sekä selvittämällä altaiden vedenalaisia 

muotoja ja kasvillisuutta. Hankkeen tavoitteet toteutuivat hyvin. Vesiensuojelurakenteita kunnostettiin tai 

rakennettiin kaikkiaan kymmenessä eri kohteessa. Kohteiden toteutus on kuvattu tarkemmin erillisessä 

liiteraportissa (Liite  1). Tässä esitetään lyhyt kooste toteutetuista kohteista. 

 

Olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden toimivuuden tehostaminen  

Vesijärvi: Pyyrylän kosteikon kunnostus 

Kolmesta altaasta koostuva Pyyrylän kosteikko sijaitsee Vesijärven Haritunjoen valuma-alueella. Kosteikon 

alkupäässä oli tyhjennystarvetta kertyneestä lietteestä. Lietteet nostettiin viereiselle pellolle pitkäpuomisella 

kaivinkoneella. Lisäksi kosteikon patorakenne oli heikossa kunnossa ja padon taitettavista putkista toinen oli 

tukossa. Pato muutettiin kiinteäksi pohjapadoksi rakentamalla maasydän, joka verhottiin suodatinkankaalla 

ja kiveyksellä. Kosteikon tyhjentämiseksi pohjapadon ja pellon reunaan asennettiin purkuputki ja säädettävä 

munkkikaivo. Purkuputki ja patokaivo rakennetiin kuivatyönä altaan reunaan. Kosteikkoallas laskettiin 

tyhjäksi uuden purkuputken ja säädön avulla hitaasti, millä vältettiin kuormitusta ja tulvimista alapuolisessa 

uomastossa. Kun allas oli laskettu tyhjäksi, vanha pohjapato purettiin ja uusi rakennettiin tilalle. Pohjapadon 

kiveykset ulotettiin uoman reunoille sekä padon alapuolelle syöpymisen estämiseksi. Patorakennelmiin 

kohdistuu kova vesipaine suurten ylivirtaamien vuoksi. Kaikki luiskat tehtiin mahdollisimman loiviksi. Työt 

Pyyrylässä valmistuivat syyskuun alussa 2018 (Kuva 1). 

 

 
 

Kuva 1. Vasemmalla Pyyrylän kosteikon vanha, huonokuntoinen pato keväällä 2018 ja oikealla uusittu patorakenne. 
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Vesijärvi: Pellavaloukun laskeutusaltaan tyhjennys  

Kajaanselkään laskevan Häränsilmän ojan eri haaroissa on useampia laskeutusaltaita, joista alimpana 

sijaitseva Pellavaloukko oli jälleen täyttynyt kiintoaineesta, vaikka allas tyhjennettiin vuonna 2016. Altaan 

munkkipato oli osittain tukkeessa. Padon tukos saatiin aukaistua ja altaan vesipintaa alennettua ennen 

kaivuutöitä. Allas tyhjennettiin kertyneestä lietteestä pitkäpuomisella kaivinkoneella. Liete sijoitettiin ja 

tasattiin altaan reuna-alueille, joihin oli tehty sitä varten tilaa vuoden 2016 tyhjennyksen yhteydessä. Osa 

lietteestä meni suoraan täyttömaaksi pelloille, kun maanomistajat kävivät hakemassa traktorilla kuormia 

työmaan aikana. Pellavaloukon tyhjennys tehtiin lokakuussa 2018. Kunnostuksessa palautettiin 

laskeutusaltaan vesitilavuus ja lisättiin näin kiintoaineen ja siihen kiinnittyneiden raviteiden pidättämiskykyä 

(Kuva 2). 

 

 
 

Kuva 2. Vasemmalla Pellavaloukun laskeutusaltaan tyhjennystarvetta. Altaan toinen haara on täysin tukossa. Oikealla allas 

lietteentyhjennyksen jälkeen. 

 

Pyhäjärvi: Prusilan kosteikon kunnostus 

Pyhäjärven Yläneenjoen pääuoman latvalla sijaitsevan Prusilan kosteikon kunnostus toteutettiin 

maaliskuussa 2018. Prusilan kosteikon kunnostamisesta tuli pyyntö maanomistajilta, sillä kosteikkoon 

kertynyt massa padotti maanomistajien mukaan jo jokea. Prusilan kosteikon kunnostaminen kohdistettiin 

kosteikon yläosaan, jonne oli kertynyt runsaasti maa-ainesta. Kunnostuksessa käytettiin pitkäpuomista 

kaivinkonetta ja massojen kuljetukseen traktoria perävaunuineen (Kuva 3). Kunnostuksen aikaan pellot olivat 

roudassa ja kosteikossa 30-40 cm jääkansi. Kaikki poistettavat massat sijoitettiin kosteikkoalueen 

maanomistajan pelloille. Suurin osa massoista ajettiin kosteudesta kärsivään peltonotkoon, noin 600 metrin 

päähän kosteikosta. Osa massoista läjitettiin kosteikon lähipeltoon. Kosteikkoon kertynyttä massaa 

poistettiin kunnostuksessa noin 400 m3. Kunnostuksella saatiin kosteikon yläosaan tyypillinen 

sedimentoitumisalue, joka kerää karkeampaa kiintoainesta valumavesistä. Prusilan kosteikolta ei ole 

vertailukelpoista vedenlaadun seuranta-aineistoa, joten sen vaikuttavuutta ei voida arvioida. Tavoitteena on, 

että jatkossa Prusilan kosteikon vedenlaatuvaikutuksia ja sedimentoitumiskehitystä tullaan seuraamaan 

Pyhäjärvi-instituutin tulevissa hankkeissa. 
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 Kuva 3. Oikealla Prusilan kosteikon kunnostettava alue. Vasemmalla kosteikon kunnostus käynnissä maaliskuussa 2018.  

 

Pyhäjärvi: Markanojan kosteikon kunnostus 

Markanojan kosteikkoallas sijaitsee Pyhäjoen valuma-alueella olevan Markanojan alajuoksulla. Markanojan 

kosteikon toimivuutta parannettiin kosteikon yläosan sedimentoimisaluetta laajentamalla ja syventämällä 

maaliskuussa 2018. Ruoppausalueen pinta-ala oli n. 600 m2 (Kuva 4.). Kunnostuksessa käytettiin 

pitkäpuomista kaivinkonetta. Ennen ruoppauksen aloittamista läjitysalueiden reunoille tehtiin 

suojapenkereet estämään ruoppausmassojen ja sen sisältämien ravinteiden pääsyä takaisin kosteikkoon. 

Massat sijoitettiin kosteikon viereen, suunnitelman mukaisesti. Kosteikosta poistettiin sinne kertynyttä 

massaa noin 470 m3. Kunnostuksessa lisättiin kosteikon vesitilavuutta ja lisättiin kiintoaineen ja siihen 

kiinnittyneiden raviteiden pidättämiskykyä. Markanojan kosteikolta on vedenlaadun seuranta-aineistoa (Liite 

5). Seurantatietojen mukaan kosteikolla ei ole ollut vesiensuojelullista arvoa. Pyhäjärvi-instituutti jatkaa 

kosteikon toimivuusseurantaa jatkohankkeissa. 

 

 

Kuva 4. Vasemmalla Markanojan kosteikon kunnostussuunnitelma. Oikealla kunnostettua aluetta. 

 

Luonnonmukaiset peruskuivatukset 

Pyhäjärvi: Yläneenjoen sivuhaaraan kaksitasouoma 

 
Pyhäjärven valuma-alueella Pöytyän Tourulan kylässä Yläneenjokeen laskevaan ojaan rakennettiin 

kaksiosainen vesiensuojelutoimenpide. Kohteen yläosaan rakennettiin putkipato (ks. myöhemmin tekstissä) 

ja sen alapuolelle kaksitasouoma. Ojasta ja lähipelloista tehtiin maastomalli ja suunnittelu toteutettiin 
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yhteistyössä maanomistajien kanssa. Toimenpiteet eivät saaneet aiheuttaa vettymisongelmia pelloille ja 

peltojen salaojaputkisto aiheuttikin haasteita suunnittelulle. Kohteen suunnittelun tavoitteena oli vesien 

pidättäminen ja ravinnekuormituksen vähentäminen. Putkipadon alapuoliselle osuudelle ojaan kaivettiin 

kaksitasouoma noin 250 metrin matkalle (Kuva 5.). Ojauoman toiselle reunalle muotoiltiin tasanne, jonne 

tulvavedet nousevat. Tasanne kaivettiin keskimäärin 80 cm leveäksi ja ojan reunaluiska kaivettiin loivaksi. 

Ojan pohjalla kulkevaan alivirtausuomaan ei koskettu, vaan se jätettiin luonnonmukaiseksi ja mutkittelevaksi. 

Näin ollen ns. tulvauoma toteutettiin molemmille puolille alivirtaamauomaa. Kaivettuun tulvatasanteeseen 

ja luiskiin kylvettiin laidunnurmiseos heti kaivuun jälkeen. Kylvö uusittiin loppukesällä, koska kuivuudesta 

johtuen siemenet eivät itäneet. 

 
 

 
 
Kuva 5. Vasemmalla kaksitasouoma heti rakennusvaiheen jälkeen. Oikealla kaksitasouoma elokuussa 2018. 

 
Ojan ja toimenpiteen vedenlaatuvaikutuksia seurattiin, mutta tämän hankkeen aikana saatiin vain neljät 
vesinäytteet, jotka painottuivat kasvukauden ulkopuolelle. Tulva-aikaisia, jolloin toimenpiteen 
vedenlaatuvaikutukset tehostuvat, vesinäytetietoja ei saatu hankkeen aikana. Pyhäjärvi-instituutti jatkaa 
toimenpiteen seurantaa tulevissa hankkeissa. 
 
 

Vesijärvi: Haritunjoen sivuhaaraan kaksitasouoma 

Piilonoja on kuormituksen kannalta merkittävimpiä Haritunjoen sivuomia, johon yhtyy pohjoisesta varsin 

suuren valuma-alueen omaava Kolunoja. Piilonojan alaosassa sijaitseva jyrkkä mutka kärsi eroosiosta ja 

mutkaan laskevan sivuoman varrella peltomaa kärsi märkyydestä ojan kaatoihin nähden liian alhaisesta 

pellon pinnasta johtuen. Piilonojan mutkaan rakennettiin laskeutusallas (ks. myöhemmin tekstissä), jonka 

kaivuumassoilla kohotettiin pellon pintaa. Piilonojan mutkaan yhtyvä, peltoalueella sijaitseva Haaraoja 

kunnostettiin, ja ojaan rakennettiin 1 metrin levyinen tulvatasanne 0,3 metrin korkeudelle ojanpohjasta 

(Kuva 6). Kunnostuksella vähennetään kiintoaineen ja ravinteiden huuhtoumaa märältä peltoalueelta ojaan 

ja edelleen Haritunjokeen ja Vesijärveen, sekä tehostetaan yhdenaikaisesti viljelyä. Rakennustyöt Piilonojalla 

valmistuivat syys-lokakuussa 2018, jonka jälkeen tehtiin vielä marraskuussa raivaustöitä allasalueelta 

kaadettujen puiden osalta. 
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Kuva 6. Vasemmalla Piilonojaan tehty uusi laskeutusallas. Vasemmalla Piilonojan sivuhaaraan tehtyä kaksitasouommaa. Taustalla 

näkyy myös altaasta kaivettuja maamassoja, joilla on kohotettu alavaa pellonpintaa. 

 

 

Virtaamaolojen säätely, luonnonmukainen tulvasuojelu, eroosiosuojaus 

Pyhäjärvi: Yläneenjoen sivuhaaran putkipato  

Yläneenjokeen laskevan ojan yläosaan rakennettiin metsätalouden vesiensuojelusta tuttu putkipato (Kuva 

7). Pato oli osa kaksiosaista vesiensuojelutoimenpidettä, sillä sen alapuolelle rakennettiin kaksitasouomaa 

(ks. edellä). Padon alaosan läpi asennettiin 200 mm:n putki, joka pitää vedenkorkeuden padon yläpuolella 

normaalitasolla keskivirtaamien aikaan. Padon yläosaan sijoitetiin lisäksi halkaisijaltaan 400 mm:n putki. Näin 

putkista mahtuu virtaamaan yhteensä yli 300 l/s vettä, joka on suurempi kuin ojan laskennallinen 

ylivirtaaman määrä, 284 l/s. Lisäksi padon yläpinta tehtiin V –malliseksi, jolloin suurten tulvien virtaama 

mahtuu kulkemaan padon yli, aiheuttamatta vettymisongelmia yläpuolisille pelloille. Padon yläpuolinen 

osuus ojasta syvennettiin, jotta padotettavan vesimäärän tilavuus kasvaa ja kiintoaineen sedimentoituminen 

tehostuu. Ojan vesisyvyys on syvimmillään suurien virtaamien aikaan 1,4 metriä. Kaivumassat käytettiin 

putkipadon täyttömaana ja loput massoista sijoitettiin peltoon. Padon alapuolelle aseteltiin kiviä, jolla 

ehkäistään putkista tulevan veden eroosiovaikutuksia.  

 

Putkipadon toimintamalli on yksinkertainen. Kun virtaamat kasvavat ja vesi ei mahdu virtaamaan 200 m:n 

putkesta, vedenpinta ojassa nousee suuremman putken tasolle, virtaamien mukaan. Näin syntyy padotusta 

ja virtaama padon yläpuolella hidastuu ja syntyy sedimentaatiota. Kun virtaamat taas laskevat, pääsee vettä 

virtaamaan vain alaosassa olevan putken päästämä vesimäärä. Näin vesi pidättyy ojauomassa normaalia 

pidempään. Toimenpide pidättää ojan virtaamia Yläneenjokeen.  

 
 



15 
 

 
 
Kuva 7. Vaselmmalla putkipadon yläpuoli, oikealla putkipato alajuoksulta katsottuna. 
 

 

Vesijärvi: Kytyänojan tulvametsä 

Kytyänoja on Vesijärven Paimelanlahteen laskevan Myllyojan sivuhaara. Kytyänojassa on vuonna 1990 

rakennettu noin yhden hehtaarin kokoinen allas, jossa on tehty lietteen tyhjennys sekä alapuolisen 

munkkipadon kunnostus vuonna 2016. Altaaseen tulevan veden ravinnepitoisuudet ja kiintoainekuorma ovat 

korkeat, joten altaan toimintaa haluttiin edelleen tehostaa. Altaan tulouomaan rakennettiin kolme 

pohjapatoa hidastamaan virtausnopeutta ja ehkäisemään eroosiota sekä pidättämään ojassa kulkeutuvaa 

kiintoainetta. Alin pato muodostaa noin 0,3 ha kokoisen tulvametsäalueen, jonne vesi nousee ylivirtaamien 

aikaan. Pohjapatosarjan tavoite oli tehostaa kohteen vesienhoidollisia ominaisuuksia ehkäisemällä eroosiota, 

laskeuttamalla Kytyänojassa kulkevaa maa-ainesta ja lisätä luonnon monimuotoisuutta tulvametsän 

perustamisen myötä. Lisääntyvien ja laajentuvien avovesialueiden sekä reuna-alueiden myötä saavutetaan 

myös alueen linnustolle sekä muille riistaeläimille vaihtelevampi ympäristö. Padoille raivattiin 

perustamisvaiheessa rakentamisen aikainen kulkuyhteys, jotka toimivat myöhemmin myös huollon ja 

kunnossapidon reitteinä. Pohjapatosarja valmistui syyskuun alussa 2018 (Kuva 8). 

 

 

Kuva 8. Kytyänojan tulvametsän viistovarjokuva, rakennustyömaata sekä yksi valmiista pohjapatorakenteista. 
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Vesijärvi: Häränsilmänojan pohjapatosarja 

Kajaanselkään laskevan Häränsilmänojan virtaamat ovat vuosien saatossa pelto-ojitusten ja perkausten 

myötä kasvaneet ja äärevöityneet. Kova virtaus syö eroosioherkällä maaperällä uoman penkkoja 

voimakkaasti. Uomaan suunniteltiin kolme pohjapatoa hidastamaan virtausnopeutta ja ehkäisemään 

eroosiota sekä pidättämään ojassa kulkeutuvaa kiintoainetta. Pitkän uoman alueella on useita 

maanomistajia, joiden kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen alin pohjapato päätettiin kuitenkin jättää 

rakentamatta. Alueelle valmistui kaksi pohjapatoa (Kuva 9). Ne rakennettiin maasydämellä, joka verhottiin 

suodatinkankaalla ja kiveyksellä. Kiveykset ulotettiin riittävästi uoman reunoille sekä padon alapuolelle 

syöpymisen estämiseksi. Patorakennelmiin kohdistuu kova vesipaine suurten ylivirtaamien ja suuresta 

kaatoprosentista johtuvan virtausnopeuden vuoksi. Kaikki luiskat tehtiin mahdollisimman loiviksi. Padot 

valmistuivat lokakuussa 2018. 

 

 
 

Kuva 9. Vasemmalla vinovalovarjoste Häräsilmänojan valuma-alueesta sekä uomaan suunnitellut pohjapatorakenteet. Alin pato on 

merkitty harmaalla, koska se jätettiin rakentamatta. Keskellä kuva ylimmäisestä pohjapadosta. Oikealla Häränsilmänojan alajuoksun 

vaikeaa tilannetta. 

 

Kosteikot ja laskeutusaltaat 

Vesijärvi: Haritunjoen Piilonojan laskeutusallas 

Haritunjoella sijaitsevaan Piilonojaan rakennettu laskeutusallas oli osa kaksiosaista vesiensuojeluratkaisua, 

sillä myös altaaseen tulevaa pienempää pelto-ojaa kunnostettiin (ks. edellä, Kuva 6). Piilonojan alaosassa 

sijaitseva jyrkkä mutka kärsi eroosiosta. Piilonojan mutkaan rakennettiin laskeutusallas, jonka tarkoitus on 

tehostaa kohteen vesienhoidollisia ominaisuuksia laskeuttamalla Piilonojassa kulkevaa maa-ainesta, lisätä 

alueen virkistysarvoa, parantaa alueen maisemakuvaa ja lisätä luonnon monimuotoisuutta. Laskeutusallas 

perustettiin kaivamalla ja patoamalla. Ympärille jätettiin neljän metrin reunavyöhyke, joka toimii huolto- ja 

kunnossapitoalueena. Luiskat tehtiin mahdollisimman loiviksi. Kaivetut maamassat siirrettiin ja levitettiin 

läheisille alaville peltoalueille, jotka ovat kärsineet märkyydestä.   

 

Vesijärvi: Suullistenpohjan kosteikko 

Vesijärven Suullistenpohjaan laskevaan pelto-ojaan rakennettiin kosteikko Suomen Riistakeskuksen laatiman 

suunnitelman pohjalta. Kosteikkoaloitteen tehnyt Vaanian osakaskunta vastasi työn toteutuksesta. Kosteikko 

koostuu kahdesta erillisestä altaasta. Työ valmistui syyskuun alussa 2018 (Kuva 10). 
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Kuva 10. Vasemmalla Vesijärven Suullistenpohja. Keskellä uuden kosteikon ensimmäinen allas ja oikealla jälkimmäinen allas juuri 

valmistumisen jälkeen. 

 

Kemialliset menetelmät 

Vesijärvi: Upilanoja laskeutusaltaan kemikaaliannostimen täyttö 

Kemiallisia menetelmiä hankkeessa käytettiin vähemmän. Uusia suodattimia ei rakennettu. Vesijärven 

valuma-alueella Leikkurinmäen suodatin vaatisi uudelleen rakentamisen, mutta hankkeen muiden kohteiden 

toteutuessa varat eivät enää riittäneet niin isoon työhön.  Suodattimen putket vaikuttivat tukkeutuneen, ja 

lisäksi suodattimen kokoa olisi hyvä lisätä kapasiteetin nostamiseksi. Hienoaineksen pidättämistä voitaisiin 

myös tehostaa lisäämällä hiekkasuodatusosa. Tämän hankkeen suodatinaineisiin varatut rahat Vesijärvellä 

käytettiin seuratun Upilanojan laskeutusaltaan kemikaaliannostimen täyttöön, sillä suodatinaine 

(ferrisulfaatti) oli lopussa. Seurantatulosten perusteella kemikaali on sitonut hyvin liukoista fosfaattifosforia. 

Myöskään Pyhäjärvellä uusia suodattimia ei rakennettu, koska suodattimiin soveltuvia ojakohteita ei löydetty 

yhdessä maanomistajien kanssa. Suodattimien rakentamiseen varatut resurssit käytettiin seurantaan.  

 

4.2. Maa- ja metsätalouden kuormituksen vähentäminen – vaikuttavuuden arviointi 

Hankkeessa selvitettiin olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden toimivuutta varsin kattavasti. Vesijärvellä 

lisää kattavuutta seurantaan saatiin yhdistämällä resursseja useammasta hankkeesta. Vesijärvellä 

seurannassa oli kahden vuoden ajan 6 kosteikkoa sekä ojanpohjasuodatin. Pyhäjärvellä hankkeen aikana 

seurattiin 8 kosteikon toimintaa. Lisäksi seurannassa oli 10 ojavesikohdetta. Pyhäjärvellä tehtiin myös 

kosteikkojen inventointeja, kasvillisuuskartoituksia ja syvyyskartoituksia. Myös uusista rakennettavista 

kohteista otettiin vesinäytteitä, mutta niissä toimenpiteiden todellisen vaikuttavuuden seuranta ei enää ollut 

mahdollista hankkeen päättyessä. Seurantaa on tehtävä mahdollisuuksien mukaan muulla rahoituksella 

hankkeen päättymisen jälkeen.  

 

Vesijärven kosteikkojen toimivuustarkkailu 

Kosteikkojen toimivuustarkkailua tehtiin Vesijärvellä Pyyrylän, Kytyänojan, Äkeenojan, Kurhilan, 

Purailanviepän ja Upilan kosteikolla kahden avovesikauden ajan. Vuonna 2017 näytteitä otettiin yhteensä 9 

kertaa ja vuonna 2018 11 kertaa. Tulokset on esitetty tarkemmin erillisessä liiteraportissa (Liite 2). Yhdellä 
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kosteikolla (Purailanviepä) on jatkuvatoiminen mittausasema, joka paljasti hyvin kosteikkojen toimivuus-

tarkkailun haasteellisuuden, kun vesinäytteet otetaan samalla kertaa kosteikon ylä- ja alapuolelta. Etenkin 

vuonna 2017 oli paljon sadetapahtumia, jotka toivat altaaseen kiintoainetta. Ne näkyivät sameuspiikkeinä 

altaaseen tulevassa yläpuolisessa vedessä. Tämän jälkeen, mutta viiveellä, sameusarvot nousivat kosteikon 

alapuolella. Näin ollen näytteenotto osui välillä tilanteeseen, jossa sameuspiikki altaan yläpuolelta on jo 

mennyt, mutta alapuolella sameaa vettä edelleen purkautuu kosteikosta. Näin tulokset näyttävät siltä, että 

kosteikot vapauttaisivat kiintoainetta, vaikka kyseessä on vielä edellisen piikin ”häntä”, ja kiintoainesta on 

silti voinut pidättyä kosteikkoon. Konkreettisimmin kiintoaineen pidättyminen voidaan nähdä siitä, kertyykö 

sitä laskeutusaltaaseen tai kosteikkoon. 

Vuonna 2017 elokuun alussa oli sadetapahtuma, joka sattui näytteenoton yhteyteen. Tulokset paljastivat, 

että myös runsas kesäsade voi lisätä merkittävästi kiintoaine- ja ravinnekuormitusta, vaikka maassa on 

kasvipeite. Kiintoaine ja kokonaisfosforipitoisuudet nousivat altaisiin tulevassa vedessä selvästi kaikilla 

kosteikoilla, ja osalla kohteista myös fosfaattifosforin ja kokonaistypen pitoisuudet kasvoivat 

sadetapahtuman yhteydessä. Jatkuvatoiminen mittaus paljasti, että tällaisia sadetapahtumia oli 

loppuvuodesta useita, mutta näytteenotot sattuivat enimmäkseen niiden väliin. Vuosi 2018 oli kuivempi ja 

virtaamat vähäisempiä. Suurimmat kiintoainepitoisuudet havaittiin kevättulvan aikaan ja toisaalta 

marraskuussa syksyn sateiden alkaessa. Marraskuussa 2018 myös typpipitoisuudet nousivat paikoin 

huomattavan korkeiksi. 

Altaan ylä- ja alapuolelta otettujen vesinäytteiden perusteella ei, mahdollisesti edellä mainitusta viiveestä 

johtuen, havaittu juurikaan kiintoaineen pidättymistä. Kiintoainemäärityksessä käytettiin suodatinta, jolla 

saadaan hienoinkin aines mukaan. Hienoaines pidättyy heikommin kuin karkea, ja etenkin vähäisten 

virtaamien aikaan tuloksiin oli odotettavissa vaihtelua. Parhaiten kiintoainetta näytti pidättävän Kurhilan 

kosteikko. 

Myös typpipitoisuuksissa oli vaihtelua kosteikkojen ylä- ja alapuolella. Vuonna 2017 alkukesällä useimmat 

kosteikot näyttivät pidättävän typpeä, mutta loppukesällä kosteikot näyttivät vesinäytetulosten perusteella 

vapauttavan typpeä. Alkukesällä kasvillisuus ja päällyslevät kasvavat ja luultavasti myös sitovat typpeä. 

Alkukesän 2017 kohonneet pH arvot kertoivatkin aktiivisesta tuotannosta. Loppukesällä typpeä saattaa 

vapautua kasvillisuuden lakastuessa, mutta kyseessä on voinut olla myös loppukesän kuormituspiikeistä 

seurannut ”häntä”. Vuoden 2018 vähäisemmillä virtaamilla selvää trendiä ei voitu havaita, vaan tulokset 

olivat hyvin vaihtelevia. Parhaiten typpeä sitoivat Kurhilan ja Pyyrylän kosteikot. 

Kokonaisfosforipitoisuudet heijastelivat vuonna 2017 kiintoainepitoisuuksia, mutta vuonna 2018 tilanne ei 

ollut yhtä selvä. Kevään ja syksyn suurimmat virtaamat nostivat kokonaisfosforin pitoisuuksia, mutta toisaalta 

liukoisen fosfaattifosforin pitoisuudet olivat suurimmat heinä-elokuussa. Yleisesti ottaen pitoisuudet olivat 

vuonna 2018 alhaisempia kuin 2017. Kokonaisfosforin pidättyminen kosteikkoihin vaikutti vesinäytteiden 

perusteella heikolta. Alkukesällä 2017 osalla kosteikoista fosforia näytti pidättyvän, mutta selviä trendejä ei 

voitu havaita. Upilan kosteikolla, jossa fosfaattifosforia sidotaan ferrisulfaattiannostelijan avulla, 

pidättyminen havaittiin myös kokonaisfosforissa, erityisen hyvin vuonna 2018.  

Liukoinen fosfaattifosfori pidättyi kaikilla kosteikoilla parhaiten, mikä oli hieman yllättävä havainto. Erityisen 

hyvin fosfaattifosfori pidättyi Upilan kosteikolla kemikaalin johdosta (jopa > 90 %), mutta myös Kytyänojalla 

havaittiin ajoittain todella hyviä pidätysprosentteja (> 80 %). Säännönmukaista pidättymistä havaittiin 

Kurhilan kosteikolla. Myös muilla kosteikoilla pidättymistä tapahtui, vaikka joukossa oli myös yksittäisiä 

päinvastaisia havaintoja. Yleisesti ottaen liukoisen fosfaattifosforin osuus kokonaisfosforista laski 

kosteikoilla, mikä on hyvä asia, sillä liukoinen fosfaattifosfori on suoraan leville käyttökelpoisessa muodossa. 

Vesijärvellä tutkitut kosteikot ovat pinta-alaltaan yleensä suosituksia pienempiä suhteessa valuma-alueen 

kokoon. Kosteikkojen toiminta varmasti paranee, mitä suurempi kosteikko voidaan rakentaa, mutta monesti 
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asiassa on tehtävä kompromissi käytettävissä olevan tilan suhteen. Suuri koko lisää veden viipymää 

kosteikossa, mutta myös kosteikon muoto, syvyyssuhteet ja kasvillisuus voivat tehostavat toimintaa. 

Merkitystä kiintoaineen laskeutumiselle on myös kiintoaineen laadulla. Hienoin saviaines laskeutuu heikosti, 

kun taas eroosiolle herkillä hietamailla altaat voivat hyvinkin tehokkaasti pidättää kiintoainesta, kuten 

havaittiin Häränsilmänojan kosteikoilla (Kurhila, Pellavaloukku). 

 

Pyhäjärven kosteikkojen toimivuustarkkailu 

Pyhäjärven valuma-alueella kosteikkojen toimivuusseurantaa tehtiin hankkeen aikana kaikkiaan kahdeksalla 

kosteikolla. Pyhäjoen valuma-alueella seurantaan sisältyi Myllyumpaidanojan lampi, Markanojan kosteikko, 

Kivirannan kosteikko ja Löytäneenlampi. Yläneenjoen valuma-alueella seurannassa olivat Imponojan 

laskeutusallas-kosteikko, Alatalon kosteikko, Kärrilänojan laskeutusallas-kosteikko ja Ekmanin laskeutusallas-

kosteikko. Vuonna 2017 kosteikkojen toimivuutta seurattiin maaliskuusta marraskuuhun kahdeksalla 

kosteikolla. Vesinäytteitä otettiin 16 kertaa ja lisäksi Ekmanin ja Imponojan kosteikoille oli asennettuina 

automaattiset vedenlaatumittarit. Vuonna 2018 seurantaa tehtiin karsitummin kolmella kosteikolla 

(Markanoja, Ekman, Imponoja) huhtikuun puolivälistä lokakuun loppuun. Näytteenottokertoja oli 6-8 ja 

lisäksi Ekmanin ja Imponojan kosteikoilla oli käytössä vedenlaatumittarit. Tulokset on esitetty tarkemmin 

liiteraportissa  (Liite 5), ja tässä vain tiivistetysti.  

Hankkeen toteutusvuodet olivat sääoloiltaan hyvin erilaiset ja tällä on voinut olla vaikutusta kosteikkojen 

toimivuuteen. Ilmatieteen laitoksen Porin seuranta-aseman tietojen vuoden 2017 kenttäkautena, erityisesti 

huhti- ja toukokuussa, oli keskimääräistä viileämpää, kun taas marraskuu oli 2,5 astetta keskiarvoa 

lämpimämpi. Sateisuudeltaan tutkimusjakson huhtikuu, elokuu sekä loka-marraskuu olivat keskimääräistä 

runsassateisempia. Vuonna 2018 kasvukaudella touko- heinä- ja elokuu olivat hyvin kuivia, kun taas 

syyskuussa sademäärä oli selvästi keskimääräistä runsaampi. Kaikki tutkimusjakson kuukaudet olivat selvästi 

ja jopa huomattavasti keskimääräistä lämpimämpiä.  

Vesinäytteiden perusteella Pyhäjoen valuma-alueen kosteikoilla ei ollut jatkuvasti havaittavissa olevaa 

positiivista vaikutusta vedenlaatuun, vaan vuoden 2017 seurantajaksolla kosteikosta lähtevän veden 

pitoisuudet saattoivat välillä olla alempia ja välillä korkeampia kuin tuloveden. Pitoisuuksien 

kausikeskiarvojen perusteella kahdella kosteikolla tapahtui teholtaan muutaman prosentin luokkaa olevaa 

fosforin pidättymistä. Selvää kiintoaineen pidättymistä (teho 11 %) tapahtui yhdellä kosteikolla, mutta 

seuraavan vuoden toimivuusseurannassa sitä ei enää havaittu. 

Yläneenjoen valuma-alueella kosteikkojen toimivuus oli kokonaisuutena jonkin verran parempi molempina 

vuosina. Seuratuista kohteista tehokkain Ekmanin kosteikko alensi vuonna 2017 kausikeskiarvon perusteella 

laskettuna vähintään viidenneksellä kiintoaineen, kokonaistypen, kokonaisfosforin ja liukoisen 

fosfaattifosforin pitoisuuksia. Kosteikko toimi myös kuivuusvuonna 2018, mutta huomattavasti alentuneella 

pidätysteholla. Muissakin Yläneenjoen kohteissa kosteikolla oli kiintoainetta tai ravinteita pidättävä vaikutus, 

mutta toimivuus rajoittui vain yksittäiseen muuttujaan (ravinteeseen) ja oli teholtaan vain muutaman 

prosentin luokkaa. Ekmanin ja Imponojan kosteikkojen automaattisen vedenlaadunseurannan aineisto 

vahvistaa vesinäytteistä havaittuja tuloksia kosteikkojen toimivuuden keskinäisistä eroista.  

 

Pyhäjärven laskeutusaltaiden ja kosteikkojen inventoinnit 

Vanhojen vesiensuojelutoimenpiteiden tilan kartoittamiseksi inventoitiin kesällä 2017 seitsemän kosteikkoa: 

Yläneenjoen valuma-alueella Alatalon, Myllyojan ja Prusilan kosteikot sekä Pyhäjoen valuma-alueella 
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sijaitseva Kivirannan kosteikko.  Lisäksi inventoitiin Ekmanin, Imponojan ja Kärrilän laskeutusallas–kosteikko-

yhdistelmät. Ekmanin ja Imponojan laskeutusallas - kosteikkoyhdistelmät ilmakuvattiin multikopteria 

käyttäen.  

Inventoinnin tarkoituksena oli selvittää laskeutusaltaiden ja kosteikkojen nykykunto ja arvioida mahdollisia 

kunnostustarpeita. Inventoinnit sisälsivät kasvillisuuden kartoituksen, padon ja altaan yleiskunnon 

arvioinnin, sekä veden syvyyden ja sedimentin syvyyden mittauksen.  

Kosteikkojen kasvillisuus oli monimuotoista ja runsasta ja pääkasvilajistot vaihtelivat kosteikolla. Osa 

kosteikoista oli toteutettu patoamalla syvään notkoon ja näiden kosteikkojen ja laskeutusaltaiden syvimmillä 

alueilla ei vesikasvillisuutta kasvanut. Kohteiden pohjapatojen kunto oli hyvä ja ne olivat toteutettu pääosin 

luonnonmukaisiksi ja koskimaisiksi, eikä niiden kunnostamiseen nähty tarvetta. Inventoinneissa havaittiin, 

että kosteikkojen yläosiin on kertynyt runsaasti kiintoainesta ja niiden poistaminen arvioitiin tarpeelliseksi. 

Osassa inventoiduissa kohteista oli jo toteutettu aikaisempia kunnostuksia. Inventointien tulokset esitellään 

tarkemmin liiteraportissa 3. 

 

Pyhäjärven kosteikkojen syvyyskartoitukset ja mallinnus 

Vanhojen vesiensuojelutoimenpiteiden toimivuuden edellytysten selvittämiseksi valituille kosteikoille tehtiin 

syvyyskartoituksia laserkeilaamalla ja/tai kaikuluotaamalla (ADCP-mittaus). Korkeus- ja syvyysmallinnuksella 

ja virtaaman seurannalla pyritään löytämään kosteikon ravinteiden pidätyskykyyn vaikuttavia tekijöitä. 

Mittauksia tehtiin neljällä Yläneenjoen valuma-alueen kosteikolla, Ekmanin, Imponojan, Alatalon ja Kärrilän 

kosteikoilla sekä Löytäneenlammen sekä Kivirannan kosteikolla, jotka sijaitsevat Pyhäjoen valuma-alueella. 

Ekmanin ja Imponojan kosteikkokokonaisuudet olivat tarkimpien analyysien kohteena (Liiteraportti 4).  

Kosteikkojen korkeusmallien aikaansaamiseksi laserkeilaus- ja kaikuluotausaineistot yhdistettiin toisiinsa. 

Laserkeilaimella mitatusta pistepilvestä suodatetaan esiin pelkät maanpintaa kuvaavat pisteet automaattisin 

ja manuaalisin menetelmin. Kasvillisuus ja muut kohteet (aidat, autot, ihmiset) jäävät tällöin pois. Pistepilvien 

yhdistäminen tapahtui aineistojen sijaintitietojen mukaan, jotka perustuivat kaikuluotauslaitteen 

paikannusjärjestelmään ja laserkeilausaineiston heijastuspisteiden VRS-RTK -mittauksiin (Kuva 11). 

Korkeusmalliaineistosta on valmisteilla Pro gradu -tutkielma Turun yliopiston virtavesien tutkimusryhmässä. 

 

 

Kuva 11. Imponojan kosteikon korkeusmalli. 
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4.3. Hapetus 

Hapetuksen ja vaikutusten seurannan toteutuminen 

Hankkeen tavoitteena oli jatkaa Vesijärven Enonselän syvänteiden hapetusta kahdeksalla Mixox-

hapettimella. Tavoitteena oli myös selvittää hapetuksen optimaalista säätöä uusimalla Lankiluodon hapetin 

säädettävissä olevaan versioon ja hyödyntämällä Lankiluotoon vuonna 2015 toteutettua ympärivuotista 

mittauspoijua hapetuksen optimaalisen käytön arvioimiseen. Ympärivuotisen mittauspoijun lisäksi 

hapetuksen vaikuttavuutta Vesijärvellä oli tarkoitus seurata vesinäytteillä, kolmella jatkuvatoimisella 

automaattimittausasemalla sekä ravintoverkko- ja pohjaeläinselvityksellä.  

Enonselän pääsyvännettä hapetettiin suunnitelman mukaisesti syksyyn 2017 asti seitsemällä hapettimella, 

joista Lankiluotoon sijoitettu laite oli kesän 2017 ajan säädettävä Mixox-kokeilulaite. Myllysaaren syvännettä 

ei hapetettu kesän 2017 aikana.  Yhden laitteen toiminnassa oli kesällä lyhyitä pysähdyksiä kaapeliviasta 

johtuen ja elokuussa laitteen potkuriin joutuneen ankkurin takia. Myös kokeilulaitteen kanssa oli ongelmia ja 

laite oli käytössä vain 18.7.-1.8.2017 välisen ajan. Muut laitteet toimivat normaalisti. Talvihapetusta varten 

hapettimet käynnistettiin vasta 15.2.2018, mikä on selvästi myöhäisin käynnistysajankohta hapetuskokeilun 

aikana. Pääsyvänteen neljä hapetinta sekä Myllysaaren hapetin olivat toiminnassa toukokuun alkupuolelle 

asti. Yhdessä laitteessa oli päivän käyttökatko maaliskuun puolivälissä.  

Hapetuskokeilun ympärille kootun tutkijaryhmän suositusten mukaisesti syksystä 2017 lähtien päätettiin 

siirtyä vain talviaikaiseen hapetukseen, joten kesällä 2018 ei hapetettu.  

Mittauslautat asennettiin molempina vuosina järvelle huhti-toukokuussa ja mittaukset lopetettiin loka-

marraskuussa. Hapetuksen vaikutuksia oli tarkoitus seurata myös ympärivuotisella mittauspoijulla. Tämä 

tavoite ei kuitenkaan toteutunut, sillä mittauspoiju kärsi jatkuvista teknisistä ongelmista. Erityiseksi 

ongelmakohdaksi osoittautui mittauslaitteistoa ylös ja alas kuljettavan vinssin toiminnan epävarmuus. 

Velvoitetarkkailunäytteet otettiin normaalisti. Myös ravintoverkkoon liittyvät eläinplankton- ja 

kalastoselvitykset toteutettiin suunnitellusti. Ravintoverkkotutkimusten tuloksia on kuvattu kappaleessa 4.4. 

sekä erillisissä liiteraporteissa.  

 

Hapetuksen tulokset 

Hapetuksen tulokset on esitetty tarkemmin erillisissä hapetuksen vuosiraporteissa 2017 (Liite 6) ja 2018 (Liite 

7), joista tähän on poimittu pääkohdat.  

Kesä 2017 oli varsin viileä ja Enonselän havaintosyvänne kerrostui tiukasti vasta kesäkuun puolivälin 

paikkeilla. Kesäkuun loppuun mennessä ennen hapetuksen alkua Enonselän pohjanläheisen veden 

happipitoisuus ehti kuitenkin laskea alle 2 mg/l:aan. Heikkohappinen jakso kesti noin 20 päivää, josta 

pohjanläheinen vesi oli hapeton noin viikon verran. Happitilanne koheni kuitenkin jo kaksi päivää 

kesähapetuksen aloittamisen jälkeen. Syystäyskierron alkaessa pohjan lähellä oli happea noin 2 mg/l.  Myös 

viereisen syvänteen, Lankiluodon, pohjanläheisen veden happipitoisuus laski alle 2 mg/l:aan kesä-heinäkuun 

vaihteessa. Siellä happitilanne pysyi heikkona vielä hapettimen käynnistämisen jälkeenkin, ja Lankiluodon 

kokeilussa olevan säädettävän hapettimen pysähtyminen heinä-elokuun vaihteessa heikensi happitilannetta 

merkittävästi myös alusveden yläosassa. Myllysaaren syvänteen ja Kajaanselän vertailuaseman happitilanne 

oli parempi kuin Enonselän tai Lankiluodon syvänteiden. Myllysaaren pohjanläheisen veden happitilanne 

laski alle 2 mg/l:aan vasta heinäkuun lopulla, eikä varsinaista hapettomuutta havaittu. Heikkohappinen jakso 

kesti noin 20 päivää. Kajaanselällä oli heinäkuun loppupuolella pohjan lähellä happea vielä 3,1 mg/l.  
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Kesällä 2017 sisäinen kuormitus oli voimakasta Lankiluodossa syvänteen heikosta happitilanteesta johtuen 

sekä Myllysaaren syvänteellä, jossa happitilanne ei kuitenkaan ollut aivan yhtä heikko. Kesään 2016 

verrattuna Myllysaaren happitilanne oli jokseenkin samaa tasoa. Lankiluodon happitilanne oli kesää 2016 

heikompi todennäköisesti kokeilussa olevan hapetinlaitteen toimintahäiriöistä johtuen. Enonselällä 

happitilanne oli jopa hieman edelliskesää parempi.  

Syystäyskierron alkaessa elokuussa 2017 Enonsaaren ja Lankiluodon syvänteiden pohjanläheisen veden 

lämpötila oli ehtinyt nousta lähes 18 asteeseen. Mixox -hapetinlaitteiden vaikutus alusveden lämpötilaan oli 

odotetun kaltainen: kesällä alusvesi lämpenee, kun sinne painetaan hapekasta pintavettä. Hapetusvuosina 

alusvesi on ollut pääsääntöisesti lämpimämpää kuin vertailuvuotena 2009. Hapetuksen myötä Vesijärven 

Enonselän alueen kerrostuneisuusolosuhteet ovat muuttuneet vaikuttaen myös happitilanteeseen. Koko 

vesirunko on ollut 2010-2017 avovesikausina aiempaa tasalämpöisempää. Erot 10, 20 ja 32 metrin välillä ovat 

olleet pieniä ajoittain myös hapen osalta.  

Hapetus on pitänyt Enonselän syvänteiden talvisen happipitoisuuden korkeana, eikä talvi 2017 – 2018 tehnyt 

tässä poikkeusta. Vesipatsaan hapellisena pitämiseen on riittänyt viiden laitteen käyttäminen. Näistä yksi oli 

Myllysaaren, yksi Kiikkulan, yksi Lankiluodon ja kaksi Enonsaaren syvänteellä. Ennen hapettimien 

käynnistämistä tammikuun lopussa happipitoisuus oli vielä hyvä kaikilla havaintopaikoilla. Syvänteiden 

pohjille oli kuitenkin alkanut kertyä ammoniumia tavanomaiseen tapaan hajotustoiminnan ja raskaampien 

vesien kertymisen takia. Rautaa ja mangaania oli alkanut vapautua ja pohjanläheisen veden kokonaisfosfori- 

ja fosfaattipitoisuudet olivat noin kaksinkertaisia päällysveteen verrattuna.  

Hapettimet käynnistettiin helmikuun puolivälissä ja lopputalven happitilanne oli hyvä syvänteen pohjaan asti 

Lankiluodon ja Enonsaaren syvänteillä. Kajaanselän vertailusyvänteellä pohjanläheisen veden happipitoisuus 

oli hieman alentunut. Isosaaressa pohjanläheisen veden kokonaisfosfori oli kaksinkertainen pintaan 

verrattuna, Lankiluodossa ero oli pienempi. Isosaaressa myös typpipitoisuus oli pohjan lähellä selvästi 

kohonnut, viitaten ammoniumin kertymiseen. Hapetussyvänteissä happitilanne oli erinomainen eikä 

pelkistyneitä yhdisteitä ollut kertynyt hapetussyvänteisiin, kuten muualle. Hapettomuutta ei kuitenkaan 

havaittu myöskään hapetusasemien ulkopuolella vuonna 2018. Lankiluodon tammikuun lopun tulosten 

perusteella tilanne olisi kuitenkin ollut heikohko lopputalvella ilman hapettimien toimintaa. 

 

 

Hapetuksen vaikutukset 

 

Tulosten perusteella Vesijärven Enonselän pohjanläheisen veden hapettomat jaksot ovat hapetushoidon 

aikana lyhentyneet keskimäärin viikon tai kahden mittaisiksi, joskin heikkohappiset (<2 mg/l) jaksot voivat 

edelleen olla pitkiä (keskimäärin 35 vrk) riippuen mm. täyskierron alkamisajankohdasta. Vertailuvuonna 

2009, jolloin Vesijärveä ei hapetettu, Enonselän pohjanläheisen vesi oli hapeton 90 vrk:n ajan. Myös kesällä 

2018, jolloin kesähapetuksesta luovuttiin, hapeton jakso pohjanläheisessä vedessä kesti kauan vertautuen 

hapetusta edeltäneeseen aikaan. Lisäksi hapeton vesikerros kohosi elokuussa 10 metrin syvyyteen, kun 

hapetusvuosina vähähappista alusvettä ei joko ole ollut tai se on kohonnut ylimmillään 15-20 m syvyyteen. 

Vuosi 2018 oli lämmin, minkä seurauksena järvi kerrostui aikaisin ja kerrostumiskausi kesti pitkään. Kuumasta 

kesästä huolimatta alusvesi säilyi kuitenkin viileänä, alle 9 asteisena. 

 

Hapetus on kohentanut happitilannetta myös talviaikana. Alusveden yläosassa hapettomuudelta on vältytty 

kokonaan vuosina 2012-2017 hapetuksen ollessa käynnissä. Lankiluodon havaintopaikan vedenlaatutulosten 

perusteella pohjalta vapautuvien ravinteiden määrä on vähentynyt ja pitoisuusvaihtelu tasoittunut 

hapetushoidon aloittamisen jälkeen niin talvella kuin kesälläkin. Pintaveden ravinnepitoisuuksiin 

hapetuksella ei kuitenkaan ole ollut suurta vaikutusta. 
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Hapetukseen liittyviä kokemuksia on käsitelty kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä tutkijakokouksissa. 

Keskusteluiden perusteella syksyllä 2017 päädyttiin siihen, että talvihapetusta jatketaan, mutta 

kesähapetuksesta toistaiseksi luovutaan. Useammalta vuodelta nyt kertyneen kokemuksen perusteella 

talvihapetuksesta on ollut selviä hyötyjä ja haitat ovat vähäisiä. Kesähapetuksessa on sen sijaan ollut hyötyjen 

lisäksi myös haittapuolia. Tästä johtuen hapettimien kapasiteettia pääsyvännealueella vähennettiin 

seitsemästä neljään, mikä riittää talvihapetukseen. Lisäksi käytössä on Myllysaaren syvänteen hapetin (Päijät-

Hämeen Kalatalouskeskuksen hapetin). Talvihapetukseen siirtymisestä saatuja kokemuksia käsiteltiin 

tutkijakokouksissa keväällä ja syksyllä 2018. Talven todettiin sujuneen odotetun hyvin ja happipitoisuuden 

pysyneen riittävällä tasolla. Hapetinkapasiteetin vähennys näyttäisi olleen oikea ratkaisu. Kokouksissa 

keskusteltiin myös hapetuksen ravintoverkkovaikutuksista. Niitä on tässä vaiheessa vielä aikaista arvioida, 

mutta näyttäisi siltä, että kesähapetuksesta luopuminen on palauttanut eläinplanktonille vähähappisen 

piilopaikan kalojen saalistusta vastaan.  

 

4.4.  Pyhä- ja Vesijärvessä tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta 

Tavoitteiden toteutuminen 

Järvissä tehdyt toimenpiteet saatiin toteutettua pääsääntöisesti hankesuunnitelman mukaisesti. Vesijärvellä 

merkittävin muutos hankesuunnitelmaan oli eläinplanktontutkimuksen toteuttaminen ostopalvelun sijaan 

palkkatyönä. Tutkimus saatiin kuitenkin toteutettua tavoitteiden mukaisesti sekä vuonna 2017 että 2018. 

Koekalastus tehtiin suunnitellusti vuonna 2017. Kalaston kaikuluotaus tehtiin suunnitellusti vuonna 2017. 

Kaikuluotaus saatiin toistettua myös vuonna 2018 muulla rahoituksella, kun hankeraportoinnissa nämä 

vuodet yhdistettiin. 

Pyhäjärven osalta sisällöllinen muutos hankesuunnitelmaan oli kasvi- ja eläinplanktonseurannan 

korvaaminen järven syvänteen (25 m) fysikaalis-kemiallisella vedenlaadun seurannalla. Kasvi- ja 

eläinplanktonseuranta toteutettiin muun rahoituksen avulla. Sen sijaan Pyhäjärven tilan seurannassa 

merkittävässä asemassa oleva fysikaalis-kemiallinen seuranta, joka sisältää mm. vesipatsaan happitilanteen 

monitoroinnin lähes koko avovesikauden ajan kahden viikon välein, vaati lisäresursseja. Pyhäjärven 

syvänteen vedenlaadun seuranta antaa tärkeää taustatietoa järven tilasta ja hoitokalastuksen 

vaikuttavuudesta yhdessä planktonseurannan kanssa, eikä ympäristöhallinnon suorittama syvänteen 

seuranta enää turvaa aineiston kattavuutta em. tarkoitukseen. Hallinto mm. lopettaa seurannan jo 

syyskuussa, vaikka jääpeite tulee järveen vasta keskimäärin joulukuussa. Vastaavasti keväällä jäät lähtevät 

nykyään usein jo maaliskuun lopussa ja hallinnon seuranta alkaa vasta touko-kesäkuussa. Pyhäjärven 

kalaston saalisseuranta toteutettiin suunnitellusti. 

 

Vesijärven kalaston kaikuluotaus ja koetroolaus 

Sekoitushapetuksen aiheuttamien ulapan ravintoverkkomuutosten seuraamiseksi Vesijärven Enonselän 

ulapan kalayhteisön tilaa ja ravintoverkon vuorovaikutuksia on tutkittu viime vuosina intensiivisesti. 

Aikaisempien vuosien (2009-2016) tutkimusten perusteella kuorekanta romahti kesällä 2010, mutta alkoi sen 

jälkeen vähitellen toipua. Kannan kasvu ei kuitenkaan pysähtynyt aikaisemmin vallinneelle tasolle, vaan 

kesällä 2015 kuorekanta oli jo moninkertainen aikaisempaan verrattuna. Lisäksi kuorekannan ikärakenne 

muuttui seurantajakson aikana selvästi: aikaisemmin kanta koostui monesta ikäryhmästä, mutta viime 

vuosina yksikesäiset poikaset ovat muodostaneet yli 90 % kannasta. Vuoden 2015 ennätyssuuri 

kuorevuosiluokka harventui huomattavasti talven ja kevään 2016 aikana. Siitä huolimatta kuoretiheys oli 

alkukesällä 2016 liian suuri ravintoresursseihin nähden. Vuonna 2016 syntynyt uusi kuorevuosiluokka oli 

myös melko runsas. Kuoreen runsaus näkyi ahventen kunnossa: ulapalla esiintyneet kalansyöjäkoon ahvenet 
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olivat selvästi lihavampia kuin keskimäärin. Sen sijaan kuhanpoikasten määrä oli ulapalla paljon pienempi 

kuin kuoretiheyden perusteella olisi voinut ennustaa. Myös särkikalojen ja muikun tiheydet olivat ulapalla 

todella pieniä. 

 

Hapetus näyttäisi voimistavan ravintoverkon rakenteen ja toiminnan vuotuista vaihtelua Enonselällä. 

Lämpimien ja kylmien kesien väliset erot ovat poikkeuksellisen suuria. Koska kuorekannan vaihtelut 

vaikuttavat eläinplanktonyhteisöön ja eläinplankton puolestaan kasviplanktoniin, on perusteltua odottaa 

kalaston heilahtelun vaikuttavan myös järven tilaan. 

 

Hankkeen aikana ulapan kaikuluotaus- ja koetroolaustutkimusta jatkettiin kesällä 2017 ja 2018 ulapan 

kalaston runsauden sekä laji- ja kokojakauman selvittämiseksi. Tulokset esitetään tarkemmin liiteraportissa 

8. Alustavien tulosten perusteella Enonselän kuoretiheys on hiljalleen palautumassa kohti hapetusta 

edeltänyttä tasoa. Poikkeuksellisen runsasta kuorevuosiluokkaa seurasivat melko runsaat vuosiluokat 2016 

ja 2017. Sen sijaan hellekesän 2018 vuosiluokka on keskimääräistä heikompi. Viime vuosina kuoreen 

ikäjakauma on muuttunut jälleen siten, että vanhempien kalojen osuus on selvästi kasvanut. Tämä on 

johtanut siihen, että kuorebiomassa on pysynyt melko korkeana. Näin ollen kuoreen vaikutus ravintoverkossa 

on säilynyt voimakkaana kannan tiheyden pienenemisestä huolimatta. Kuore on edelleen Enonselän ulapan 

ylivoimainen valtalaji. Kuoreen lisäksi ulapalla esiintyy yleisenä ainoastaan ahventa ja poikasvaiheen 

ohittaneita kuhia. Särkikalojen osuus on pysynyt pienenä. Tässä suhteessa pienen poikkeuksen muodostaa 

elokuu 2018. Silloin alusveden happitilanne oli niin heikko, että ulapan päällysvedessä esiintyi hieman 

enemmän lahnoja kuin keskimäärin viime vuosina.  

 

Enonselän muikkukanta on kärsinyt kesäaikaisesta hapetuksesta. Vuosina 2017 ja 2018 saatiin troolilla vain 

muutamia muikkuja. Myöskin siikoja on saatu troolilla vain satunnaisesti. Näiden lajien taantuminen oli 

odotettavissa viileän alusveden katoamisen myötä. Sen sijaan lämmintä vettä suosivien kuhanpoikasten 

lähes täydellinen puuttuminen ulapalta vuodesta 2015 alkaen on ollut yllätys. Ilmeisesti tiheä kuorekanta on 

johtanut siihen, että kuhanpoikasten suosima suurikokoinen eläinplankton on ollut vähissä. Tällöin 

kuhanpoikaset ovat pysytelleet parempien ravintoresurssien houkuttelemina kuorekannan esiintymisalueen 

ulkopuolella.  Jatkossa nähdään, onko tämä vaikuttanut vuosien 2015-2018 kuhavuosiluokkien runsauteen. 

 

Vesijärven koekalastus 

Vesijärven koekalastuksen tulokset esitetään tarkemmin erillisessä raportissa (Liiteraportti 9). Samassa 

raportissa esitetään myös velvoitetarkkailun (Kajaanselkä ja Enonselkä) tulokset vuodelta 2017, jotta 

saataisiin käsitys koko järven kalastosta. Raportissa tuloksia verrataan myös aikaisempien vuosien 

koekalastustuloksiin. Tässä esitetään tiivistetysti vuoden 2017 koekalastukset päätulokset, jotka on koottu 

taulukkoon 1. 

Suurimmalla Kajaanselällä koekalastuksen kokonaisyksikkösaaliit ovat olleet laskussa, ja lasku jatkui myös 

vuonna 2017, jolloin saaliit olivat alhaisemmat kuin kertaakaan tällä vuosikymmenellä. Kuore oli runsastunut 

edelleen ahven- ja särkikalojen kustannuksella. Kuore on nykyään Kajaanselällä lukumäärien osalta runsain 

laji. Painosaaliista ahvenkalat muodostivat kuitenkin edelleen suurimman osuuden, ja särkikalojen osuus oli 

niitä pienempi. Ahventen määrä on kuitenkin laskenut pitkään ja lukumäärät olivat nyt alhaisimmat vuosiin. 

Petokalojen osuus koekalastussaaliista oli hieman alhaisempi kuin 2010-luvulla keskimäärin, mutta oli 

kuitenkin noussut hieman edellisvuodesta. Muikkusaalis on ollut laskussa. 

Myös Enonselän kokonaisyksikkösaaliit ovat olleet laskusuunnassa ja vuoden 2017 saalis oli alhaisempi kuin 

tällä vuosikymmenellä keskimäärin. Kuorekanta oli koeverkkosaaliissa suurimmillaan vuonna 2016. Vuonna 
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2017 kuore oli edelleen varsin runsas, vaikka osuus laski jonkin verran ja ahvenkalat nousivat jälleen 

Enonselän valtaryhmäksi. Särkikalojen osuuden vaihtelut ovat olleet viime vuosina maltillisia. Petokalojen 

painosaalisosuus on viime vuosina pysynyt 30 %:n tuntumassa. Enonselälläkin ahvenen saaliit ovat olleet 

laskussa useamman vuoden ajan, mutta vuonna 2017 yksikkösaaliit nousivat hieman. Särjen painosaalis oli 

korkeimmillaan vuonna 2015, mutta on sen jälkeen laskenut. Kuhasaalis oli niukin vuosien 2002-2017 

tarkastelujakson aikana. Muikkukanta ei myöskään osoittanut vahvistumisen merkkejä. 

Velvoitetarkkailun ulkopuolisilla selillä lukumääräsaaliit olivat vuonna 2017 alemmalla tasolla kuin 

kertaakaan aiemman koekalastuksen, eli vuosien 2002-2006, aikana. Biomassasaaliissa erot aikaisempaan 

koekalastukseen olivat pienempiä, vaikka saaliit jäivätkin useimmilla selillä vuosien 2002-2006 

keskimääräisestä tasosta. Alentuneita saaliita selittävät runsaimpiin särkikaloihin kohdistuneet 

hoitokalastukset sekä osaltaan koekalastusta edeltäneet viileät kesät, samoin kuin Kajaan- ja Enonselällä.  

Matalat ja muita selkiä rehevämmät Vähäselkä ja Kirkonselkä ovat edelleen selvimmin särkikalavaltaiset. 

Vähäselällä särjen lisäksi saalistilastosta erottuivat rehevöitymistä ilmentävät pasuri, lahna ja sorva. Lahnat 

olivat aiempaa suurempia ja pituusjakaumat viittasivat siihen, että nuorien lahnojen kasvu on nopeutunut. 

Matalat selät ja lahdet ovat myös useiden lajien merkittäviä lisääntymis- ja poikasalueita, mikä on 

havaittavissa ahvenen, kuhan ja särjen pituusjakaumista. Aiempien vuosien tapaan syvemmillä ja laajemmilla 

selillä ahvenkalat hallitsivat lukumääräsaaliita. Ahven oli edelleen ryhmän valtalaji, vaikka kannat olivatkin 

heikentyneet etenkin Komon- ja Laitialanselällä. Kiiski oli yleistynyt Laitialanselällä ja Paimelanlahdellakin 

saalis nousi vuonna 2017 aikaisempaa tutkimusta korkeammaksi. Komon- ja Laitialanselällä särki- ja 

ahvenkalat olivat aikaisemmassa tutkimuksessa tasavahvoja biomassan osalta. Vuonna 2017 särkikalat olivat 

runsaampia Komonselällä (särki) ja ahvenkalat Laitialanselällä (ahven). Kuoreen merkitys on korostunut 

Paimelanlahdella sekä Komon- ja Laitialanselällä verrattuna vuosien 2002-2006 tutkimuksiin. Kuoreen 

yleistyminen näkyi koko Vesijärvellä. 

Petokalojen saalisosuudet niin painon kuin lukumääränkin osalta olivat kohonneet kaikilla pyyntialueilla 

(poislukien Vähäselän painosaalisosuus) Vesijärvi 2-projektin aikoihin verrattuna. Kehityssuunta on oikea 

sekä järven tilan että kalastuksen kannalta. Vuonna 2017 painosaalisosuudet vaihtelivat Vähäselän 20 

prosentista Laitialanselän 34 prosenttiin. Petokalaosuuksien kasvusta vastasivat pääosin runsastuneet 

petoahvenkannat, kuhien merkitys oli vähäisempi. Kuha onkin viime vuosina vähentynyt koko Vesijärven 

alueella. 

Taulukko 1. Vesijärven verkkokoekalastuksen tulokset vuodelta 2017. 

 Kajaanselkä Enonselkä Paimelanlahti Vähäselkä Komonselkä Laitialanselkä Kirkonselkä 

kg/verkko 1,43 1,59 1,65 2,85 2,05 1,72 2,57 

kpl/verkko 61,32 73,27 53,95 85,91 64,07 59,24 108,25 

kg yhteensä 85,602 93,751 32,971 22,776 73,724 82,363 30,799 

kpl yhteensä 3680 4322 1079 687 2306 2843 1299 

Särkikalat % 40,8 37,5 52,8 75,8 61,2 43,6 66,4 

Ahvenkalat % 47,0 50,2 41,2 24,2 36,2 50,9 33,6 

Muut % 12,1 12,3 6,0 0,0 2,6 5,5 0,0 

Petokalat % 30,5 31,0 29,7 19,9 21,5 33,8 23,8 

 

 

Enonselän kuhakannan rakennetta on selvitetty myös erillisillä 25-55 mm:n verkoilla tehdyillä 

koekalastuksilla, joiden tulokset esitetään myös liiteraportissa 9.  Kuhan poikastuotto on 2000-luvulla 

vaihdellut. Enonselän kuhakanta näyttää useimpina vuosina pystyvän tuottamaan riittävästi poikasia. Kuhien 

kasvu hidastui hieman kannan ollessa runsaimmillaan vuoden 2010-luvun alussa, jolloin pyyntikokoon (42 
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cm) kasvaminen kesti viisi vuotta. Tähän voivat olla syynä viileämmät kasvukaudet tai ravintotilanteen 

heikentyminen. Kuoreen katoaminen Enonselältä vuonna 2011 vähensi varsinkin nuorille kuhille sopivan 

saaliskalan määrää. Kuorekannan toipumisen myötä kasvu on jälleen nopeutunut ja osa kuhista saavuttaa 

pyyntikoon jo neljässä vuodessa. 

 

 

Vesijärven eläinplanktontutkimus 

Vesijärven eläinplanktontutkimuksen tulokset on esitetty tarkemmin liiteraportissa 10. Tässä esitetään vain 

tulosten pääkohdat. Noin kymmenen vuotta sitten Enonselän eläinplanktonin kokonaisbiomassa aleni 30 % 

aikaisemmasta tasosta.  Viime vuosina kokonaisbiomassa on alkanut jälleen kohota. Kasvua selittävät lähinnä 

pienikokoiset vesikirput ja hankajalkaisäyriäiset. Sen sijaan leviä tehokkaasti laiduntavien suurikokoisten 

vesikirppujen biomassa ja yksilökoko on pysynyt laskusuunnassa, joskin vuonna 2018 oli nähtävissä hienoinen 

muutos parempaan suuntaan. Tämän vedenlaadun kannalta keskeisimmän vesikirppuryhmän heikentynyt 

tilanne on seurausta useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta, etenkin planktonia syövien kalojen, lähinnä 

kuoreen voimakkaasta saalistuksesta, vesikerrosten sekoittamisesta ja heikkolaatuisesta leväravinnosta. 

 

Sekoittaminen homogenisoi päällys- ja alusveden eläinplanktonyhteisöjä, mikä on näkynyt mm. siten, että 

vesikirput eivät aina ole olleet alusvedessä suurempia kuin päällysvedessä, kuten tilanne oli ennen hapetusta. 

Kun kesäaikaisesta sekoittamisesta luovuttiin vuonna 2018, alusveden vesikirput olivat jälleen suurempia 

kuin päällysveden vesikirput. Sama tilanne tosin vallitsi myös kesällä 2017, mikä johtui siitä, että Lankiluodon 

syvänteen laite oli käynnissä vain heinäkuun kaksi viimeistä viikkoa, minkä jälkeen se pysähtyi koko 

loppuvuodeksi. Vesikerrosten sekoittaminen tekee suurista yksilöistä alttiimpia kalojen saalistukselle ja kun 

Vesijärvessä on vuodesta 2015 vallinnut vahva kuorekanta, nämä tekijät yhdessä ovat ilmeisesti suurin syy 

suurikokoisten vesikirppujen biomassojen vähentymiseen ja samalla siis koko vesikirppuyhteisön yksilökoon 

pienenemiseen. Aikuisten, lisääntymisvaiheessa olevien Daphnia-vesikirppusuvun yksilöt olivat vuonna 2017 

pienempiä kuin koskaan Vesijärven eläinplanktontutkimuksen aikana. Vuonna 2018 ne olivat hieman 

suurempia, vaikka kuorekanta oli yhä runsas.  

 

Kasviplanktonin biomassat ovat pysyneet samalla tasolla tai viime vuosina jopa hieman kohonneet. Näin ollen 

Enonselän eläinplanktonin kyky säädellä kasviplanktonia on heikentynyt, mikä näkyy eläinplanktonin ja 

kasviplanktonin biomassasuhteen merkittävänä alenemisena. Samalla on heikentynyt myös tehokkuus, jolla 

energiaa siirtyy ravintoverkossa alemmilta tasoilta ylemmille. Vesijärven vesikirput ovat hyvä kalaston 

indikaattori, koska niiden yksilökoko on koko 25 vuoden seurantajakson ajan vahvasti heijastanut planktonia 

syövien kalojen runsautta. Vesikirput ovat avainyhteisö, jonka rakenteen perusteella voidaan tehdä 

päätelmiä järven ekologisesta tilasta ja arvioida kunnostustoimien kuten hoitokalastuksen vaikutuksia. 

 

 

Pyhäjärven veden laadun seuranta 

Pyhäjärvellä vuoden 2017 avovesikauden (touko - lokakuu) kokonaisfosforipitoisuus oli melko tavanomainen, 

21,3 µg l-1 (max 31, min 6,1, n=15; Kuva 12). Fosforipitoisuuden keskiarvo vuosina 1980−2016 oli 19,5 µg l-1 

(sd 4,8). Typpipitoisuus oli 388,7 µg l-1 (max 550, min 300, n=15; Kuva 12). Keskimääräinen typpipitoisuus 

vuosina 1980−2016 oli 439 µg l-1 (sd 92,7). 

Näkösyvyyden keskiarvo avovesikaudella 2017 oli 2,4 m (Kuva 13). Keskimäärin näkösyvyys vuosina 

1980−2016 oli 2,8 m. Vuonna 2018 näkysyvyyden keskiarvo oli 2,0 m. Vuonna 2017 Pyhäjärven 

klorofyllipitoisuus oli vuosien 1980−2016 keskimääräistä (6,9 µg l-1) hieman korkeampi, 7,5 µg l-1 (max 13, 

min 3,4 n=15; Kuva 13). 
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Pyhäjärven veden laatu ja järven virkistyskäytöllinen arvo olivat vuonna 2017 pääsääntöisesti hyviä. 

Syyskuulle jatkunut alhainen vedenpinnan korkeus näkyi kasvukaudella rihmamaisten levien ja uposkasvien 

runsastumisena. Ne pitivät nytkin veden kirkkaana nappaamalla ravinteet kasviplanktonilta, jonka määrä 

olikin maltillinen muutamia poikkeusjaksoja lukuun ottamatta. Piilevät oli runsaana heti jäiden lähdön 

jälkeen. Juhannuksen aikoihin järvellä oli runsas Aphanizomenon –kukinta, joka kesti noin viikon. Syksyä 

kohden sinilevien määrä laski hyvin vähäiseksi. Lokakuulta alkaen piilevät runsastuivat. 

Myös vuonna 2018 veden laatu on ollut pääsääntöisesti hyvä. Kesä 2018 oli kuitenkin poikkeuksellisen kuuma 

ja elokuun alun jälkeen järven klorofyllipitoisuus nousi hetkittäin ennätyksellisen korkeaksi. Kasviplanktonin 

pintakukintoja ei kuitenkaan havaittu, mutta vesi oli elokuusta alkaen tavallista sameampaa.   

 

 

Kuva 12. Pyhäjärven veden kokonaisfosfori- ja typpipitoisuus ja keskihajonta avovesikaudella (touko-lokakuu) vuosina 1980–2017. 

 

 

Kuva 13.. Pyhäjärven veden näkösyvyys ja klorofyllipitoisuus, avovesikauden (touko-lokakuu) keskiarvo vuosina 1980–2017.  

 

Pyhäjärven saalisseuranta 

Vuonna 2017 Säkylän Pyhäjärvellä oli myönnetty yhteensä 62 kpl hoitokalastusrysälupaa ja muikun 

kalastukseen tarkoitettuja rysälupia oli 56 kpl. Rysäpyyntiä harjoitetaan tyypillisesti keväällä ja syksyllä. 

Lisäksi ammattikalastajat käyttävät kalastuksessaan avovesi- ja talvinuottaa. Avovesinuottaa Pyhäjärvellä 

käyttää aktiivisesti kaksi nuottakuntaa ja talvinuottaa kolme. Rysä- ja talvinuottapyynti kohdistuu melko 

tasaisesti kaikkiin järven kalalajeihin. Avovesinuottaus on luonteeltaan enemmän täsmäpyyntiä ja sen 

ensisijaisina kohdelajeina ovat särki ja ahven. Avovesinuottausta suoritetaan syksyllä ja Pyhäjärven 

kalastusalue laatii vuosittain saalisarvion, joka kuvaa koko järven kokonaissaalista. Ammattikalastajien saalis 
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käsitellään kahdessa kalasatamassa, jotka sijaitsevat järven länsi- ja itärannalla.  Pyhäjärven vuosittainen 

kokonaissaalis on vaihdellut 1990- luvun puolivälistä tähän päivään 350 000 kg:sta vajaaseen miljoonaan 

kiloon (Kuva 14). 

 

 

Kuva 14. Pyhäjärven kalastusalueen arvio Säkylän Pyhäjärven kokonaissaaliista vuosittain vuosilta 1995-2017 (lähde: Pyhäjärven 

kalastusalue). 

 

Keväällä 2017 rysäsaalisnäytteitä kerättiin neljältä eri kalastuskerralla, jotka koostuivat kahden eri 

kalastajaryhmän saaliista. Eri kalalajien osuus rysäsaaliissa keväällä 2017 on esitelty kuvassa 15. Muikun 

osuus saaliista oli selvästi suurin (65 %), muita merkittäviä lajeja olivat särki, ahven, kiiski ja siika.  

 

Kuva 15. Saaliskalojen lajijakauma rysäsaalista kerätyissä näytteissä Säkylän Pyhäjärvellä keväällä 2017. 

 

Myös talvinuottasaaliista otetuissa näytteissä selvästi merkittävin osuus, 60 %, oli muikkua (Kuva 16). 

Rysäsaalisnäytteisiin verrattuna kiiskin ja ahvenen osuudet olivat muutaman prosenttiyksikön suurempia. 

Särkeä esiintyi vähemmän. Kuoretta näytteissä esiintyi 5 %, mikä osaltaan selittyy erilaisilla pyyntialueilla. 
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Talvinuottaa vedetään selkävesillä ja rysät ovat sijoitettuna lähemmäs rantoja. Myös pyyntiajat ja 

pyydystekniset asiat saattavat aiheuttaa eroja saaliin koostumukseen. 

 

Kuva 16. Saaliskalojen lajijakauma talvinuottasaalista kerätyissä näytteissä Säkylän Pyhäjärvellä keväällä 2018. 

 

 

5. Hankkeen vaikuttavuus/vaikutukset 

Hankkeen suorat vaikutukset 

PyhäVesi-hankkeella vaikutus vesienhoidon tavoitteiden saavuttamisen tuli kolmea kautta: Kunnostetuilla ja 

kokonaan uusilla kosteikoilla ja kaksitasouomilla pyrittiin vähentämään järveen kulkeutuvaa 

ravinnekuormitusta. Etenkin hankkeen loppupuolella toteutettujen uusien kohteiden vaikuttavuutta on 

mahdotonta tässä vaiheessa arvioida. Hankeaikaiset vaikutukset voivat rakentamisesta aiheutuvan 

lyhytaikaisen kuormituspiikin vuoksi olla jopa negatiiviset. Lähtökohtana kuitenkin on, että toteutettujen 

kohteiden pitkäaikaisvaikutukset ovat positiiviset erityisesti kiintoaineeseen sitoutuneen fosforin poistossa. 

Kosteikkojen pitkäaikaisessa seurannassa mm. Vesijärveen laskevassa Häränsilmänojassa on todettu 

kosteikkojen ja laskeutusaltaiden pidättävän huomattavia määriä ravinnepitoista kiintoainesta.   

Hankkeessa pystyttiin panostamaan aiempaa laajemmin olemassa olevien vesienhoitotoimenpiteiden 

vaikuttavuuden arviointiin. Hankkeessa seurattiin yhteensä 14 kosteikon toimivuutta. Kosteikkojen olemassa 

oleva seurantaan perustuva vaikuttavuustieto keskittyy pääosin joko absoluuttisesti poikkeuksellisen suuriin 

tai valuma-alueeseensa nähden huomattavan kookkaisiin kohteisiin. PyhäVesi-hankkeesta on saatu 

merkittävää lisätietoa käytännössä toteutettavissa olevien kosteikkojen ja laskeutusaltaiden 

vaikuttavuudesta. 

Toinen suora vaikutusmekanismi veden tilaan oli ravinteiden sitominen järven pohjasedimenttiin. Valuma-

aluetoimenpiteistä huolimatta järveen joutuu ravinteita, joiden kiertoa sedimentistä vesipatsaan valaistuun 

ja tuottavaan kerrokseen pyrittiin vähentämään hapetuksella.  PyhäVesi-hankkeella toteutetulla Vesijärven 

Enonselän hapetuksella parannettiin sedimentin tilaa ja vähennettiin sedimentistä alusveteen vapautuvien 

ravinteiden määrää. Tulosten perusteella Vesijärven Enonselän pohjanläheisen veden hapettomat jaksot 

ovat hapetushoidon aikana lyhentyneet keskimäärin viikon tai kahden mittaisiksi, mutta heikkohappiset  

jaksot voivat edelleen olla pitkiä. Lankiluodon havaintopaikan vedenlaatutulosten perusteella pohjalta 

vapautuvien ravinteiden määrä on vähentynyt ja pitoisuusvaihtelu tasoittunut hapetushoidon aloittamisen 
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jälkeen niin talvella kuin kesälläkin. Pintaveden ravinnepitoisuuksiin hapetuksella ei kuitenkaan ole ollut 

suurta vaikutusta. 

Kolmas vesienhoidon kannalta olennainen tulos liittyy ravinnekuormituksen merkityksen arviointiin ja 

erityisesti ravintoverkon kunnon merkitykseen ravinnekuormituksen vesistövasteelle. Veden tilan 

kannaltahan tärkeää ei ole pelkkä ravinnekuormitus vaan myös ravinnekuormituksen vaikutus 

kohdevesistössä. Vesistövaikutuksen kannalta olennainen tekijä on ravintoverkon kunto. Se määrittää, 

tuottaako järvi ravinteilla levää vai petokalaa. Ravintoverkon kasviplankton- ja kalasto tunnetaan monesti 

varsin hyvin, ja molemmat ovat myös tekijöitä vesien laatuluokittelussa, minkä vuoksi niistä on kohtuullisesti 

seurantatietoa. Sen sijaan kasviplanktonia laiduntavan eläinplanktonin merkitys tunnetaan hiukan 

huonommin. PyhäVesi-hankkeessa tehdyissä eläinplanktonselvityksissä ja niistä käydyissä keskusteluissa 

pystyttiin tuomaan esille lisätietoa, joka saattaa vaikuttaa esimerkiksi käsitykseen sinilevän top-down -

säätelyn mahdollisuuksista.  

 

Hankkeen muut vaikutukset 

Vuosituhannen alusta lähtien vesienhoidon käytäntöjä on Suomessa, kuten muissakin EU:n jäsenmaissa, 

muovattu osana koko yhteisöalueen kattavaa vesienhoidon suunnitteluprosessia. Vuonna 2000 voimaan 

astunut vesipolitiikan puitedirektiivi velvoittaa jäsenvaltioita yhdenmukaistamaan vesienhoidon käytäntöjä. 

Vesienhoidon yleissuunnittelu tapahtuu vesienhoitoalueittain. Vesienhoitoalue muodostuu yhdestä tai 

useammasta vesistöalueesta. Jokaiselle vesienhoitoalueelle on laadittava vesienhoitosuunnitelma. Päijät-

Hämeen vedet kuuluvat Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman piiriin ja 

Pyhäjärvi kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelman piiriin. 

Suunnitelmat ovat perusta vesienhoitoalueen vesiensuojelulle. Ne sisältävät yhteisen näkemyksen 

vesienhoitoalueiden vesiensuojelun ongelmista sekä niiden ratkaisukeinoista. Vesienhoitosuunnitelmat 

tarkistetaan kuuden vuoden välein.  

Vesienhoitosuunnitelmissa esitetään yleislinjaukset ja määritellään tavoitteet vesienhoitoalueilla seuraavan 

kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Näiden pohjalta määritellään tavoitteiden 

saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Koska vesienhoitosuunnitelmat laaditaan laajoille 

vesienhoitoalueille, niiden mittakaava on melko yleispiirteinen. Lähimainkaan jokaista järveä tai jokea ei siis 

käsitellä suunnitelmassa omana kokonaisuutenaan vaan pikemminkin osana laajempaa kokonaisuutta.  

Vesienhoitosuunnitelmaa täsmentää suunnittelun toisena tasona niin ikään eurooppalaiseen 

direktiivipohjaan nojaava toimenpideohjelma, joka sekin jää kuitenkin yleissuunnittelutasoiseksi. Käytännön 

toimenpiteissä koordinoidusti eteenpäin pääseminen edellyttääkin vielä yksityiskohtaisempaa suunnittelua.  

Lahden seudulla tämä suunnitelma on nimeltään Vesijärvi-ohjelma ja Pyhäjärvellä Pyhäjärven 

suojeluohjelma.  

Sekä Vesijärven hoito-ohjelma että Pyhäjärven suojeluohjelma tukeutuvat tavoitteiden asettelun ja 

toimenpiteiden valinnan kautta vesienhoitosuunnitelmaan ja toimenpideohjelmaan. Vesienhoito-

suunnitelmassa on esitetty tilatavoitteet ja vesistökuormituksen vähentämistavoitteet ja toimenpide-

ohjelmaan on puolestaan kirjattu toimenpide-ehdotuksia, joilla tilatavoitteisiin olisi tarkoitus päästä. 

Vesijärvi-ohjelmassa ja Pyhäjärven suojeluohjelmassa täsmennetään vesienhoitosuunnitelmassa ja 

toimenpideohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä sekä todetaan niiden toteuttamisen vastuutahot ja 

toimenpiteiden toteuttamisen edellyttämän rahoituksen järjestäminen. Näiltä osin Vesijärven ja Pyhäjärven 

hoito-ohjelmia voidaan kuvata vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman toteuttamissuunnitelmaksi.  
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Vesijärven hoito-ohjelmassa ja Pyhäjärven suojeluohjelmassa kohtaavat toisaalta paikallisten ihmisten huoli 

heidän oman ympäristönsä tilasta ja aktiivisuus toimeen tarttumiseksi sekä toisaalta kansalliset pyrkimykset 

ulottaa uudet vesienhoidon tavoitteet ja käytännöt paikallistason vesienhoitotyöhön. Tämä kahdella jalalla 

seisominen luo hyvät edellytykset pitkäaikaiselle tuloksia tuottavalle vesienhoidolle.  

PyhäVesi -hankkeella on ollut usealla tavalla merkittävän vaikutus eurooppalaisen vesipolitiikan 

jalkauttamiseen Lahden seudulla. PyhäVesi-hankkeen ajoitus sopi erinomaisesti yhteen Vesijärvi-ohjelman 

päivittämisprosessin kanssa, ja hankkeen tuloksia hyödynnetäänkin seuraaville kolmelle vuodelle 

suunniteltavien hoitotoimenpiteiden valinnassa. Vesijärvellä hankkeen merkittävimmät hyödyt saadaan mm. 

hapetuksen jatkon suunnittelussa sekä hoitokalastuksen ja petokalaistutusten uusien tavoitteiden 

asettamisessa. Pyhäjärvellä merkittävimpiä hyötyjä ovat olleet valuma-aluetoimien toimivuusseurannan 

toteuttaminen, aiemmin rakennettujen kohteiden kunnostukset ja uusien toimien rakentaminen.   

Hankkeella on myös merkittäviä välillisiä positiiviset vaikutuksia vesienhoidon edellytysten luomisessa. 

PyhäVesi-hanke on ollut näkyvissä eri medioissa melko paljon, mikä lisää vesienhoidon näkyvyyttä ja 

tehtävien hoitotoimenpiteiden yleistä hyväksyttävyyttä. Samansuuntainen vaikutus on ollut myös lukuisilla 

yleisötilaisuuksilla, joita on järjestetty sekä Vesijärven että Pyhäjärven ympäristössä. Huomattava osa 

hoitotoimista toteutetaan yksityisillä vesialueilla ja yksityisillä mailla. Positiivinen medianäkyvyys lisää 

valmiutta sallia hoitotoimet omilla vesillä ja mailla. PyhäVesi-hankkeen yleisötilaisuudet ja keskustelut eri 

osapuolten kanssa ovat myös entisestään lisänneet vesienhoidon sosiaalista pääomaa eli keskinäistä 

luottamusta ja kykyä toimia yhteisen tavoitteen hyväksi. Sosiaalinen pääoma on keskeinen vesienhoidon 

menestystekijä, koska mikään yksi taho ei kykene hallitsemaan koko vesienhoidon kenttää edes yhden järven 

tasolla.      

Puhdas luonto ja vesistöt ovat sekä Päijät-Hämeen että Satakunnan kriittisiä menestystekijöitä kilpailussa 

muiden maakuntien kanssa mm. asukkaista ja osaavasta työvoimasta. Siksi on jo pelkästään 

aluetaloudellisesti ensiarvoisen tärkeää ylläpitää ja parantaa Vesijärven ja Pyhäjärven tilaa.  

PyhäVesi-hankkeessa aluetaloudellista merkitystä on järvien hoitotoimenpiteiden toteuttamisen ja 

ohjaamisen lisäksi etenkin kalastotutkimuksilla. Pyhäjärvellä PyhäVesi-hanke on luonut mahdollisuuden 

kehittää kalansaalisseurantaa, joka on tällä hetkellä hoitokalastuksen suurin haaste. Vesijärven 

koeverkkokalastuksilla, kaikuluotauksilla ja koetroolauksilla on merkittävä Vesijärven kalastonhoidon 

suunnittelua ohjaava vaikutus. Kalastonhoito puolestaan luo edellytyksiä kalatalouden kehittymiselle Lahden 

seudulla. Tällä hetkellä Vesijärven ammattikalastus on melko vähäistä, mutta kalastonhoidollisilla 

toimenpiteillä ammattikalastuksen toimintaedellytyksiä on mahdollista parantaa. Hanke on antanut lisää 

eväitä erityisesti Laitialanselän ja Paimelanlahden kalaston arviointiin, koska nämä alueet ovat vuotuisten 

velvoitetarkkailuina tehtävien koekalastusten ulkopuolella. Aluetaloudellista vaikutusta voidaan haarukoida 

myös kalastusharrastuksen kautta. Vesijärvellä ei ole tehty kalastusmahdollisuuksien taloudellisten 

vaikutusten arviointia, mutta valtioneuvoston kanslian tuoreen erätalousraportin mukaan 

kalastuksenhoitomaksun maksaneiden kalastuksen harrastajien rahankäyttö Suomessa on n. 237 M€ 

vuodessa, mikä voisi väestöön suhteutettuna merkitä Lahden seudulla noin 5,5 M€:n vuotuista panosta. 

 

6. Viestinnän toteutuminen ja tulokset 

6.1.  Viestinnän tavoitteet 

Hankeviestinnän tavoitteeksi määriteltiin yhteisen näkemyksen ja yhteistyön vahvistaminen Vesijärven ja 

Pyhäjärven sekä niiden valuma-alueiden kunnon parantamiseksi. Viestinnässä tavoiteltiin verkostoitunutta 

ja monikanavaista otetta, jotta hankkeen kannalta keskeiset vastaanottajaryhmät tavoitettaisiin 

mahdollisimman hyvin.  
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Viestintä jäsennettiin kahteen kronologisesti tosiaan seuraavaan ja hankkeen tavoitteiden toteutumisen 

kannalta erilliseen osaan, joista jälkimmäisen onnistumista voidaan täysimääräisesti arvioida vasta hankkeen 

jälkeen: Keskeisiä hanketoimenpiteitä edeltäneellä etukäteisviestinnällä pyrittiin edistämään hankkeen 

toimenpiteiden onnistumista ja lisäämään suuren yleisön tietoisuutta ja positiivista suhtautumista erilaisia 

järvikunnostusmenetelmiä kohtaan. Kun etukäteisviestintä lähtee hankedynamiikasta ja hankkeen omista 

tarpeista, on viestinnän jälkimmäisen painopisteen tulokulma kokonaan toinen. Hankkeen loppupuolella ja 

myös hankkeen jälkeen viestinnällä pyritään tuomaan hyötyä ennen kaikkea hankkeen ulkopuolisille 

toimijoille. Vesistökunnostajilla - niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin - on suuri tarve 

saada testattuja kokemuksia kunnostusmenetelmien toimivuudesta. 

 

6.2. Viestintäsuunnitelman toteutus 

Sisäinen viestintä 

Sisäistä viestintää hoidettiin pääosin sähköpostitse, puhelimitse sekä Skype-kokouksin. Hanketoimijat pitivät 

yhteyttä säännöllisesti Skypen välityksellä ja puhelimitse. Kasvokkain hankkeen etenemisestä keskusteltiin 

mm. kansallisen vesistökunnostusverkoston suunnitteluryhmän kokousten yhteydessä sekä 

vesistökunnostusverkoston vuosiseminaareissa. Lahdessa järjestettiin myös hanketoimijoiden yhteisiä 

tapaamisia, joissa fokus oli konkreettisten hoitotoimenpiteiden käytännön toteutuksessa. Hankkeen 

ohjausryhmä kokoontui neljä kertaa, minkä lisäksi käytiin neljä valvontapalaveria Skypen välityksellä 

hankkeen valvojan kanssa. Tämän lisäksi käytiin useita hallinnollisia keskusteluja hankkeen valvojan ja/ tai 

rahoittajan kanssa puhelimitse. Tarkemmat tiedot sisäisen viestinnän aktiviteeteista selviävät liitteestä 11. 

 

Ulkoinen viestintä 

Keskeisimmiksi viestinnän kohderyhmiksi tunnistettiin alkutuottajat, vesialueiden omistajat ja kalastajat, 

vapaa-ajanasukkaat, kuntalaiset (vesien käyttäjinä ja veronmaksajina), viranomaiset sekä 

yhteistyökumppanit (yritykset ja yhteisöt). Luonnollisesti myös paikallinen ja alueellinen media olivat 

hankeviestinnän keskeinen kohde.   

Sekä Pyhäjärvi-instituutilla että Vesijärvisäätiöllä on erittäin laaja paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen 

yhteistyöverkosto, jossa on huomattava määrä vesienhoidon osaamista. Tässä yhteistyöhankkeessa 

yhdistettiin nuo verkostot yhdeksi koko hanketta ja esimerkiksi Vesistökunnostusverkoston kautta koko 

suomalaista vesienhoitoa palvelevaksi kokonaisuudeksi.  

Hankkeen keskeisiksi viestintäkanaviksi määriteltiin:  

- Vesijärvisäätiön ja Pyhäjärvi-instituutin internetsivustot,  

- Puhdas Vesijärvi -sähköinen uutiskirje 

- sosiaalinen media (facebook, twitter)  

- kasvokkainen vuorovaikutus paikallisten sidosryhmien kanssa 

- alaan liittyvät seminaarit kotimaassa ja ulkomailla (mm. vesistökunnostusverkosto) 

- lehtijutut ja sähköinen media 

 

6.3.  Viestinnän tulokset ja onnistumisen seuranta 

Hankkeen viestintäsuunnitelmassa viestinnän onnistumisen kvantitatiiviseen arviointiin määriteltiin 

seuraavat kriteerit:  
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- hankkeen esiintymiskerrat uutiskirjeissä ja fb-sivuilla.  

- joukkotiedotusvälineissä julkaistujen mainintojen määrä 

- aiheesta pidettyjen esitysten määrää. 

 

Molemmat hanketoimijat ovat aktiivisia viestijöitä ja ovat luoneet toimivat mediasuhteet, mikä näkyi 

viestinnän volyymissa. Hankkeen etenemisestä viestittiin uutiskirjeissä 11 kertaa, minkä lisäksi medialle 

lähetettiin Vesijärvisäätiön uutiskirjepohjalla erikseen kolme tiedotetta. Vesijärvisäätiön uutiskirjeen jakelu 

on noin 1000 tilaajaa. Facebook-sivuilla hankkeesta viestittiin ainakin seuraavissa: I love Vesijärvi facebook; 

MTK Nastolan suljettu facebook-ryhmä, www.facebook.com/ojatkuntoon sekä https://www.facebook.com/ 

HAMKbiotalouskt/.      

Lehdissä, radiossa ja televisiossa hanke oli esillä kokonaista 24 kertaa. Keskeisiä hankkeesta kertoneita 

medioita olivat YLE Häme, Lahti, Lounais-Suomi ja Satakunta, Alasatakunta-lehti, Etelä-Suomen Sanomat, 

Länsi-Suomi, Nastola-lehti, Päijät-Häme -lehti sekä Uusi-Lahti. 

Hanke oli hyvin esillä myös suullisissa esityksissä, joita pidettiin sekä hankkeen omissa että muiden tahojen 

järjestämissä seminaareissa, kokouksissa ja muissa yleisötilaisuuksissa. Hanketta tai sen toimenpiteitä 

esiteltiin suullisesti yhteensä 45 tilaisuudessa, joista kolme oli kansainvälisiä. Kuulijoiden/ keskustelijoiden 

määrä vaihteli muutamasta yli kahteensataan. 

Hankesuunnitelmassa luvattiin tiedottaa etenemisestä valtakunnallisille ja paikallisille medioille säännöllisin 

väliajoin, kuitenkin vähintään 

- hankkeen alkaessa sen tavoitteista 

- sopivien pilottikohteiden yhteydessä niiden toteutuksesta 

- pilottikohteiden valmistuttua niiden toimivuustiedoista 

- hankkeen päättyessä sen tuloksista 

 

Viestintäsuunnitelman tavoitteet täyttyivät näiltäkin osin varsin hyvin. Hankkeen alkamisesta tiedotettiin 

Vesijärvisäätiön uutiskirjeessä (27.12.2016; luettavissa myös säätiön verkkosivuilta), Pyhäjärvi-instituutin 

nettisivuilla (13.1.2017; http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/default7.asp?DocumentID=274) ja sosiaalisessa 

mediassa. Hankkeen pilottikohteisiin liittyvä viestintä oli runsasta, mikä ilmenee liitteestä 11. 

Lyhytkestoisessa hankkeessa toimivuustiedoista viestimiseen on aina rajalliset mahdollisuudet, koska 

esimerkiksi useat maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteet saavuttavat todellisen tehonsa vasta 

muutamien vuosien päästä. Hanketoimenpiteistä ympärivuotisesta hapetuksesta vain talviaikaiseen 

hapetukseen siirtymisen mahdollisista, tai jo talvella 2017-2018 todetuista, vaikutuksista viestittiin keskeisille 

sidosryhmille useissa tilaisuuksissa. Hankkeen olennainen osa oli jo olemassa olevien vesienhoitorakenteiden 

tai -prosessien vaikutusten arviointi, mihin liittyi luonnollisena osana tulosten viestintä. Esimerkiksi 

kalastonhoidon ja hapetuksen vaikutuksia arvioitiin hankeraportin liitteenä olevissa dokumenteissa. 

Hapetusraportti valmistui vasta aivan hankkeen loppumetreillä, mutta erityisesti kalastonhoidon 

vaikutuksista viestittiin valmistuneen erillisraportin pohjalta runsaasti jo hankeaikana. 

 

Hankkeen keskeisistä tuloksista raportoitiin ympäristöministeriön kärkihankekiertueella Lahden 

Sibeliustalolla 28.11.2018. Tuloksista kerrotaan luonnollisesti myös hankkeen jälkeen mm. kansallisessa 

vesistökunnostusverkostossa. 

 

Kokonaisuutena hankkeen viestinnässä pystyttiin toteuttamaan hyvin hankkeen viestintäsuunnitelmaa. 

Dynaamisessa hankeprosessissa viestintäkanavat ja viestinnän ajoitus voivat muuttua suunnitellusta, mutta 

viestinnän tavoitteet, hankeprosessien tukeminen ja hankkeen tuloksista viestiminen onnistui osaavien ja 
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rutinoituneiden viestintäihmisten johdolla hyvin. Tarkemmat kuvaukset viestintäaktiviteeteista löytyvät 

liitteestä 10.   

 

Kaikessa hankkeen viestinnässä otettiin huomioon ympäristöministeriön ohjeet ja mainittiin 

ympäristöministeriö hankkeen rahoittajana. Kaikessa viestinnässä käytettiin ympäristöministeriön 

toimittamaa ”Hallituksen kärkihanke” -logoa. 

 

 

7. Tulosten kestävyys ja hyödyntäminen 

Toimintamalli 

 

PyhäVesi-hankkeen toimenpiteet ja niiden tulokset olivat varsin konkreettisia ja laajasti hyödynnettävissä 

olevia. Hankkeen tuloksien kautta saatiin lisätietoa keskeisten vesienhoidon toimenpiteiden 

toteutettavuudesta ja vaikuttavuudesta. PyhäVesi-hankkeen toimet toteutettiin osana Pyhäjärven 

suojeluohjelmaa ja Vesijärvisäätiön Vesijärvi-ohjelman mukaista toimintaa, joissa toimintamalli tähtää 

selkeään työnjakoon sekä tulosten pitkäjänteisyyteen, kestävyyteen ja laajaan hyödynnettävyyteen (Kuva 

17). 

 

Sekä Pyhäjärven että Vesijärven suojelutyön taustalla on paikallisten toimijoiden halu turvata heille tärkeän 

vesistön tila ja sen suojeluun tarvittavat resurssit. Toiminnalle on asetettu pitkän ajan tavoite, jonka 

saavuttamiseksi tarvittavat toimet on kirjattu ohjelma-asiakirjaan. Molemmissa suojelutyö on alkanut jo 

paljon ennen nykyistä eurooppalaisen vesipolitiikan ja puitedirektiiviä toteuttavan vesienhoidon aikaa, joten 

taustalla oli myös paikallisten tunne siitä, että valtion vesienhoitotoimet eivät olleet riittävän nopeita ja 

tehokkaita. Nykyään ohjelmilla toimeenpannaan vesienhoitolain mukaisten vesienhoitosuunnitelmien ja 

toimenpideohjelmien tavoitteita. Vesijärvi-ohjelmassa ja Pyhäjärven suojeluohjelmassa täsmennetään 

vesienhoitosuunnitelmassa ja toimenpideohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä sekä todetaan niiden 

toteuttamisen vastuutahot ja toimenpiteiden toteuttamisen edellyttämän rahoituksen järjestäminen. Näiltä 

osin Vesijärvi-ohjelmaa ja Pyhäjärven suojeluohjelmaa voidaan kuvata vesienhoitosuunnitelman ja 

toimenpideohjelman toteuttamissuunnitelmaksi. On selvää, että ilman näitä paikallisia ohjelmia 

eurooppalaisen vesienhoidon tavoitteet eivät toteutuisi alueilla siinä laajuudessa, kun nyt on tilanne.  

Ohjelmien perusrahoittajina toimivat paikalliset kunnat, kaupungit, yritykset ja järjestöt, jotka sitoutuvat 

rahoittajiksi sovitulle toimikaudelle, esim. kolmeksi, viideksi tai kymmeneksi vuodeksi. Perusrahoituksen 

turvin haetaan hankkeita, joiden kautta ohjelmien mukaisiin toimenpiteisiin saadaan lisää resursseja. Kun 

taloudellisia resursseja suunnataan vesienhoidon toimenpiteisiin useiden vuosikymmenten kokemuksella, 

saadaan mahdollisimman kustannustehokasta vesienhoitoa, jonka tuloksia ja kokemuksia jaetaan myös 

muille toimijoille hyödynnettäväksi. 

Ohjelmatyön ehdoton etu on pitkäjänteisyys, jota vaaditaankin vesiensuojelutyön onnistuneeseen 

toteutukseen. Vesien ongelmat ovat kehittyneet vuosikymmenien kuluessa ja siksi niiden ratkaisukin vaatii 

aikaa. Pitkäjänteinen ohjelmatyö mahdollistaa laajan hanketyön, jossa paikallisten rahoittajien perusrahoitus 

toimii hankkeiden omarahoituksena. Näin toimintaan käytettävät resurssit voidaan vuositasolla 

moninkertaistaa.   Vastaavaa toimintamallia voitaisiin soveltaa monissa muissakin vesienhoidon kohteissa.  
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Kuva 17. Vesienhoidon ohjelmamalli. 

 

Tulosten hyödyntäminen 

Molemmissa ohjelmissa on laajat toimijaverkostot, joiden kautta PyhäVesi-hankkeen tuloksia voidaan 

levittää tehokkaasti. Suomessa valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto on tehokas foorumi hankkeen 

tulosten esittämiseen ja sekä Pyhäjärvi-instituutti että Vesijärvisäätiö ovat olleet aktiivisesti verkoston 

suunnitteluryhmän jäseniä. Kansainvälisesti hankkeen tuloksia voidaan levittää olemassa olevien yhteyksien 

kautta ja erityisesti käynnissä olevien kansainvälisten hankkeiden kautta. Sekä Vesijärvisäätiö että Pyhäjärvi-

instituutti ovat mukana kansainvälisessä Leader-hankkeessa, jossa on mukana ruotsalaisia partnereita. 

Pyhäjärvi-instituutti on aktiivisesti mukana Kiina-EU:n vesiyhteistyössä ja Pyhäjärven suojelutyö on pilottina 

laajassa China-EU Water Platform Partnership Instrument -hankkeessa, jossa on laaja eurooppalaisten ja 

kiinalaisten toimijajoukko. PyhäVesi-hankkeessa tehtyjä valuma-aluetoimenpiteitä on esitelty useita kertoja 

Suomessa vierailleille kiinalaisryhmille. 

Hankkeessa tuotettuja vesiensuojelutoimien toimivuustietoja voidaan käyttää vesienhoidon suunnitteluun 

liittyvien SYKEn mallien kalibrointiin ja tarkentamiseen. Tällä hetkellä monien käytössä olevien mallien 

taustalla on edelleen enimmäkseen asiantuntija-arvioita ja melko vähän todellista mittausdataa. 

Ohjelmiin osallistuvat tahot saavat siitä erilaisia hyötyjä: 

1) Viranomaiset:  

• vesien mahdollisimman hyvän tilan ja ekosysteemipalveluiden turvaaminen  

• juomaveden laatu 

• virkistyskäyttö ja turismi  

• linkki paikallisten asukkaiden ja viranomaisten välille 

• yhteistyöverkostot 

2) Yritykset 
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• veden laadun turvaaminen, säästöt puhdistuskuluissa 

• kuluttajien vaatimuksiin vastaaminen, vastuullisuus yrityskuvassa ja brändissä  

• aiemmin aiheutettujen ympäristöhaittojen kompensaatio 

• bisnesmahdollisuudet 

• laajat yhteistyöverkostot, yritysten ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö 

• uudet innovaatiot, haasteet ja inspiraatio  

3) Yhdistykset 

• hanketoiminta 

• ammattilaisten palvelut 

 

Tulosten kestävyyteen liittyviä riskejä 

Vesienhoito on jatkuvaa tai ainakin varsin pitkäkestoista – helposti ylisukupolvista - toimintaa, jossa ei 

juurikaan ole pikavoittoja jaossa. Pitkäkestoisuus onkin ehkä olennaisin vesienhoidon riskeihin liittyvä tekijä. 

Vesienhoidossa on pystyttävä ennakoimaan ympäristön, erityisesti ilmaston muutokset ja varauduttava 

luonnon ääri-ilmiöiden lisääntymiseen. Tässä hankkeessa on erityisesti valuma-aluetoimenpiteillä pyritty 

ennakoimaan ilmaston muutoksen mukanaan tuomien suurempien hetkellisten virtaamien aiheuttamia 

ongelmia.  

Vesienhoidon pitkät aikajänteet on tunnistettu riskiksi myös suhteessa hoitotoimenpiteiden toteuttajiin ja 

erityisesti toimenpiteiden rahoittajiin ja toimenpiteiden kohteisiin. On toivottavaa, että vesistöjen, niiden 

valuma-alueiden ja niitä ympäröivien yhdyskuntien moninaisuus näkyy myös poliittisena ja taloudellisena 

tukena erilaisille hoitotoimenpiteille ja erilaisille toimenpiteiden organisointimalleille. Vesienhoidolle on 

tyypillistä, että kussakin ajassa on vain yksi tai kaksi hoitotoimenpidettä, jotka keräävät kaiken huomion, ei 

vähiten mediahuomion, ja sitä kautta myös rahoituksen. Tulosten kestävyyden kannalta olisi kuitenkin 

olennaista, että toimenpiteitä ja niiden vaikuttavuuden seurantaa voitaisiin suunnitella ja toteuttaa pitkällä 

aikajänteellä erilaisten trendien ja ”muotivirtausten” yli.  

Vesienhoito on suurelta osalta viestintää. Olennaiset sidosryhmät on kyettävä saamaan mukaan ja myös 

onnistuttava pitämään heidät prosesseissa mukana. Ihmisten kohtaamisella voidaan lisätä vesienhoidon 

sosiaalista pääomaa ja vahvistaa pitkäjänteisessä toiminnassa onnistumisen perusedellytyksiä. Vastaavasti 

riittämätön viestintä on huomattava riski sekä toimenpiteiden poliittiselle että ruohonjuuritason 

legitimaatiolle. Sekä Vesijärvellä että Pyhäjärvellä tämä riski on pyritty välttämään osoittamalla viestintään 

kohtuulliset resurssit.    

 

8. Talousraportti 

Hankkeen alkuperäinen kokonaisbudjetti oli 400 000 € (YM 200 000 €, omarahoitus 200 000 €). Budjettiin 

täytyi hakea muutos, sillä alkuperäinen budjetti oli tehty alvillisena (lopullinen kustannus) ja myöntö 

alvittomana. Muutosbudjettiin tehtiin myös muutama siirto kululajien välille. Muutospäätöksellä (5.7.2018) 

myönnetty alviton kokonaisbudjetti oli 371 770,12 €. Koko hankkeen toteutuneet kustannukset alvittomana 

olivat 372 590,04 €, mikä on 819,92 € yli hankeraamin. Ympäristöministeriön rahoitusosuus (alviton) 

kustannuksista oli 50 %, mikä Vesijärvisäätiön osalta oli 118 019,26 € ja Pyhäjärvi-instituutin 67 865,81 €.  

Omarahoitusosuudet olivat vastaavat, mutta Vesijärvisäätiö vastasi myös budjetin ylityksestä (rahoitusosuus 

118 839,18 €).  
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Kustannukset toteutuivat vähäisin muutoksin muutosesityksen mukaisesti. Budjetin tilanteesta informoitiin 

valvojaa ohjausryhmän kokouksissa ja valvontapalavereissa. Suurimmat hankinnat kilpailutettiin hankkeen 

ohjeistuksen mukaisesti.  

 

9. Suositukset tulevia hankkeita ja ohjelmia varten 

Vesienhoidon resurssit ovat edelleen tarpeeseen nähden vähäiset ja siksi hankkeet ovat hyvä ja tehokas keino 

vesiensuojelutoimien toteutukselle. PyhäVesi-hankkeen kokemusten pohjalta haluamme nostaa esille 

seuraavat suositukset:   

1. Hankkeissa ja ohjelmissa tulisi jatkossa huomioida seurannan tarpeet. Toimien tarpeen 

arvioimiseen tarvitaan ympärivuotista automaattista mittaustietoa keskeisistä muuttujista, kuten 

esim. ravinnekuormituksen ajoituksesta ja määrästä – ilmastonmuutos on tehnyt näistä aiempaa 

arvaamattomampia ja vanhaa tietoa ei enää voi käyttää päätöksenteon pohjana. Myös järvien 

perusseurannan tulee olla riittävän tiheää, jotta erilaisia syy- ja seuraussuhteita voidaan arvioida. 

Järvissä seurantojen tulisi sisältää fysikaalis-kemiallisten muuttujien lisäksi myös riittävästi kalasto- 

ja planktonseurantaa, sillä kunnostustoimien kuten hapetuksen tai hoitokalastuksen ravintoverkko-

vaikutukset eivät välttämättä ole ennakoitavissa ja järviekosysteemit ovat yksilöitä. Toimenpiteiden 

suunnittelussa ja kohdentamisessa apuna voivat olla SYKE:n ja ympäristöhallinnon kehittämät mallit, 

työkalut ja datapalvelut, joiden toimivuuden parantamiseen ja kalibrointiin hankkeissa tuotettua 

seuranta-aineistoa tulisi käyttää jatkossa entistä tehokkaammin. Tehtyjen toimenpiteiden 

toimivuuden ja vaikuttavuuden seurantaan tulisi kiinnittää erityisesti huomiota. PyhäVesi-hankkeen 

tulosten pohjalta arvioimme, että laajempi valtakunnallinen selvityshanke kosteikkojen 

toimivuudesta olisi tarpeellinen. 

 

2. Kosteikkoja ja muita valuma-alueen toimenpiteitä on Suomessa toteutettu jo vuosikymmenten 

ajan ja näiden jo rakennettujen kohteiden kustannustehokas kunnossapito ja kunnostus tulisi 

huomioida myös tulevissa hankkeissa ja ohjelmissa. Vesienhoidon resurssit tulisi keskittää 

erityisesti toimivaksi todettuihin menetelmiin ja optimoida toimien ajoitus, mutta haasteena on, että 

monien vesienhoidon toimenpiteiden teho ja siihen vaikuttavat taustatekijät tunnetaan kuitenkin 

edelleen puutteellisesti.  

 

3. Hankkeiden aikatauluissa tulisi huomioida, että esim. kaksi vuotta on liian lyhyt aika sekä toteuttaa 

kohteita, että arvioida niiden vaikutuksia. Etenkin valuma-alueella tehtävien toimien osalta 

sääoloihin ja maanomistajavuorovaikutukseen liittyvät yllätykset voivat hidastaa suunnitelmien 

toteutumista.  Optimaalisinta olisikin jakaa kokonaisuus kolmeen ennalta sovittuun osaan: 

a. Ensimmäisessä valitaan kohteet, sovitaan toteutuksesta maanomistajien kanssa ja 

suunnitellaan toimenpiteet.  

b. Toisessa osassa toteutetaan toimenpiteet niin, että aikataulussa voidaan huomioida 

sääolosuhteet ja rakentaminen voidaan tehdä parhaaseen aikaan lisäämättä kuormitusta. 

c. Kolmas vaihe keskittyy toimivuuden ja vaikutusten seurantaan. Toisaalta on mahdollista, että 

osa yksittäisistä hankkeista keskittyisi pelkästään toimivuuden ja tehokkuuden arviointiin. 

 

4. Huomion tulee jatkossa kiinnittyä aiempaa enemmän peltomaan kasvukuntoon: maan rakenteen 

tulee olla sellainen, että peltomaa pystyy pidättämään mahdollisimman tehokkaasti sekä 

ravinteita että vettä. Lisäksi voidaan pyrkiä parantamaan virtaamien hallintaa ja lisätä veden 

pidättämistä valuma-alueella mm. luonnonmukaisella perkauksella ja luontaisilla tai rakennetuilla 

tulva-alueilla. Myös metsätalouden ja turvetuotannon toimintamallien tarkasteluun tulee kiinnittää 



38 
 

huomiota jo ennen kuin ravinnekuormitus vesistöihin on syntynyt ja niihin tulee löytää entistä 

tehokkaammat ja kustannustehokkaammat ratkaisut. PyhäVesi-hankkeen tulosten perusteella 

näyttää siltä, että pienimuotoiset valuma-aluetoimet kuten suodattimet, kosteikot ja laskeutusaltaat 

sopivat parhaiten ravinnekuormituksen ’hot-spot’-kohteisiin, joissa ne pystyvät leikkaamaan 

kuormituksen suurimmat huiput, mutta eivät vaihtelevan toimintakykynsä ja ilmastoherkkyytensä 

vuoksi voi olla pääroolissa maatalouden ravinnekuormituksen pienentämisessä. 

 

5. Hanketoteuttajan kannalta on toivottavaa, että hankevalvojalta saatavat ohjeistukset mm. 

hankeviestinnästä, tilintarkastuksesta tai raportoinnista ovat riittäviä ja oikea-aikaisia.   

 

10. Johtopäätökset/Yhteenveto hankkeesta ja päätuloksista 

Hankkeen yleisenä tavoitteena oli toteuttaa kahden keskeisen suomalaisen sisävesikunnostuskohteen 

yhteistyönä vesienhoitosuunnitelmien ja niitä täsmentävien toimenpideohjelmien tavoitteita niin, että 

Pyhäjärvellä saadaan ylläpidettyä ja Vesijärvelle palautettua järven hyvä tila. Kahden vuoden hankkeen 

aikana kummankaan järven tila ei olennaisesti muuttunut, mutta kehitys oli oikean suuntaista. 

Hankkeessa toteutettiin toimenpiteitä sekä valuma-alueella että järvessä. Hankkeen keskeisiä teemoja olivat: 

1. perinteisten toimintatapojen ja uusien ravinteiden kierrätysinnovaatioiden käyttäminen valuma-

alueelta tulevan ulkoisen ravinnekuormituksen vähentämiseksi, 

2. sisäisen kuormituksen ja happivajeen aiheuttamien ongelmien torjuminen, sekä 

3. toteutettujen vesienhoitotoimien vaikuttavuuden arviointi  

Tässä hankkeessa maa- ja metsätalouden vesiensuojelua lähestyttiin useasta eri kulmasta ja erilaisin 

ratkaisuin. Hankkeessa toteutettiin kaksitasouomaa luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteita 

noudattaen sekä rakennettiin erilaisia virtaamanhallintaan, eroosion torjuntaan ja ravinteiden pidättämiseen 

tähtääviä rakenteita. Hankkeessa parannettiin olemassa olevien kosteikkojen ja altaiden vesitaloudellista 

tehokkuutta kierrättämällä kosteikkoihin ja altaisiin kertyneitä ravinteikkaita massoja kunnostusten 

yhteydessä onnistuneesti takaisin peltoon. Hankkeessa tutkittiin valuma-aluetoimenpiteiden toimivuutta ja 

siihen vaikuttavia tekijöitä mm. jatkuvatoimisilla vedenlaatumittauksilla, ottamalla vesinäytteitä, sekä 

selvittämällä altaiden virtauksia, vedenalaisia muotoja ja kasvillisuutta.  

Hankkeessa toteutetulla Vesijärven Enoselän hapetuksella parannettiin sedimentin tilaa ja vähennettiin 

sedimentistä alusveteen vapautuvien ravinteiden määrää. Tulosten perusteella Vesijärven Enonselän 

pohjanläheisen veden hapettomat jaksot ovat hapetushoidon aikana lyhentyneet keskimäärin viikon tai 

kahden mittaisiksi, mutta heikkohappiset jaksot voivat edelleen olla pitkiä. Lankiluodon havaintopaikan 

vedenlaatutulosten perusteella pohjalta vapautuvien ravinteiden määrä on vähentynyt ja pitoisuusvaihtelu 

tasoittunut hapetushoidon aloittamisen jälkeen niin talvella kuin kesälläkin.  Pintaveden ravinnepitoisuuksiin 

hapetuksella ei kuitenkaan ole ollut suurta vaikutusta. 

PyhäVesi-hankkeen tulokset on esitetty edellä luvussa 4 ja yksityiskohtaisemmin raportin liitteissä. Hankkeen 

4 keskeisintä johtopäätöstä on:  

1. Pienimuotoiset valuma-aluetoimet kuten suodattimet, kosteikot ja laskeutusaltaat sopivat parhaiten 

ravinnekuormituksen ’hot-spot’-kohteisiin, mutta eivät ratkaise ravinnekuormituksen 

kokonaisuutta. Nämä toimet ovat lähinnä muita toimenpiteitä täydentäviä toimia. 

  

2. Huomion on jatkossa kiinnityttävä aiempaa enemmän peltomaan kasvukuntoon: maan rakenteen 

tulee olla sellainen, että peltomaa pystyy pidättämään mahdollisimman tehokkaasti sekä ravinteita 
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että vettä. Myös metsätalouden ja turvetuotannon toimintamallien tarkasteluun tulee kiinnittää 

huomiota jo ennen kuin ravinnekuormitus vesistöihin on syntynyt ja niihin tulee löytää entistä 

tehokkaammat ja kustannustehokkaammat ratkaisut. 

 

3. Hapetuksella on pystytty vähentämään Vesijärven Enonselän syvänteistä vapautuvien ravinteiden 

määrää ja tasoittamaan pitoisuusvaihteluita niin talvella kuin kesälläkin.  Pintaveden 

ravinnepitoisuuksiin hapetuksella ei kuitenkaan ole ollut suurta vaikutusta. Kesähapetuksen 

vaikutukset ovat osin ristiriitaisia, mutta talviaikainen hapetus on todettu hyödylliseksi. Jatkossa 

hapettimet ovatkin käynnissä vain talvisin. 

 

4. Eläinplanktonin merkitys ravintoverkossa tunnetaan huomattavasti huonommin kuin esimerkiksi 

kalojen tai kasviplanktonin merkitys, sillä eläinplankton ei sisälly ympäristöhallinnon seurantoihin 

ollenkaan. PyhäVesi-hankkeessa tehdyissä eläinplanktonselvityksissä ja niistä käydyissä 

keskusteluissa pystyttiin tuomaan esille lisätietoa, joka saattaa vaikuttaa esimerkiksi käsitykseen 

sinilevän top-down  -säätelyn  mahdollisuuksista. Kalastolla on huomattava vaikutus eläinplanktonin 

kykyyn säädellä kasviplanktonia. Sinileväkukintojen syntyessä eläinplankton ei pysty tehokkaasti 

laiduntamaan sinileviä. 

Hanke on tuottanut kustakin toimenpidekokonaisuudesta merkittävää uutta osaamista, jota on jo jaettu ja 

voidaan jatkossakin jakaa esimerkiksi vesistökunnostusverkoston kautta kaikille vesistökunnostuksista 

kiinnostuneille. Monien vesienhoidon toimenpiteiden vaikuttavuus tunnetaan edelleen puutteellisesti.  

Tämän hankkeen seurauksena on syntynyt merkittävää ja yleistä mielenkiintoa herättävää tietoa mm.  

hapetuksen ja erilaisten vesiensuojelutoimenpiteiden vaikuttavuudesta.   

 


