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Vähä-Tiilijärven tila ja 
hoitosuunnitelma

Hanke: Vesienhoidon toimenpiteet Lahden seudulla 
2019-2020

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö

Mirva Ketola



Kuva: Kesän 2018 runsas sinileväkukinta

→ Huoli järven tilasta
→ Hanke: Mitkä tekijät vaikuttavat järven tilaan?

Taustaa:

Kesällä 2018 runsas sinileväkukinta



TUTKIMUKSET 2019-2020

Valuma-alue ja ulkoinen kuormitus

- Rantojen ja valuma-alueen kartoitus ja määritys, kuormitusselvitys 2019 

- Vemala-kuormitusmallinnus 2020 SYKE

- Näyte läheisestä pohjavesiputkesta 2020 Ramboll

Syvyyssuhteet ja pohjan laatu, sisäinen kuormitus

- Syvyyskartoitus 2019 Viistokaiku, Kari Ylönen

- Sedimenttitutkimus 2019-20 Helsingin yliopisto

Veden laatu, kerrostuminen ja happitilanne

- Veden kemiallinen laatu 2019-20 Eurofins (+ Kunnan pienjärviseuranta ml. edellisvuosien tulokset)

- Happi- ja lämpötilamittaukset 2019-2020

Biologiset selvitykset, ravintoverkon rakenne

- Kasviplankton 2019-20 Plankton Zwerver

- Eläinplankton 2019-20 Helsingin yliopisto/Kirsi Kuoppamäki

- Koekalastus 2019 Jomiset Oy

- Vesikasvillisuus 2019 KVVY Tutkimus Oy

- Syvänteen- ja rannan pohjaeläimet 2019 KVVY Tutkimus Oy

- Sulkasääskikartoitus 2020

- Kalojen ravinto- ja kasvututkimus (+elohopea) 2020 Helsingin yliopisto

Jäähdytysveteen liittyvät mittaukset

- Johtokykyluotaus 2019 Luode Consulting Oy

- Lämpötilaloggerit 2019-20 Toivo Viljakaisen opinnäytetyö 2019 (LAMK), erillinen raportti: Ketola 2021

- Vesinäytteet jäähdytysvedestä 2019-20

Muita selvityksiä:
Vahanen Environment Oy:  
- Sinileväselvitys
- Jäähdytysvesiselvitys



Vesijärvisäätiön hankesivut:

https://www.vesijarvi.fi/hankkeet/veho4/

- Vähä-Tiilijärven tila ja hoitosuunnitelma: 
kokoaa tutkimusten tulokset, määrittelee 
järven ongelmat ja esittää hoitotoimia

- Yksittäisten tutkimusten raportit

Hollolan kunnan sivut:

https://www.hollola.fi/vaha-tiilijarvi-on-
meille-tarkea

- Vähä-Tiilijärven tila ja hoitosuunnitelma 

- 16.1.2020 yleisötilaisuuden esitykset

Hoitosuunnitelma

https://www.vesijarvi.fi/hankkeet/veho4/
https://www.hollola.fi/vaha-tiilijarvi-on-meille-tarkea


Esityksen sisältö Hoitosuunnitelman sisällysluettelo
Tiivistelmä
1. Taustaa
2. Vähä-Tiilijärvi
2.1. Järven perustiedot ja hydrologia
2.2. Järven valuma-alue
2.3. Kaavatilanne, luonnonsuojelualueet
2.4. Vesialueen omistus
2.5. Järven käyttö
2.6. Järveen laskettu jäähdytysvesi
3. Vähä-Tiilijärven tila
3.1. Vesipuitedirektiivin mukainen laatuluokitus
3.2. Veden laatu
3.3. Kasviplankton ja ravinnesuhteet
3.4. Eläinplankton
3.5. Kalasto
3.6. Pohjaeläimet
3.7. Vesikasvillisuus
3.8. Yhteenveto Vähä-Tiilijärven tilasta
4. Vähä-Tiilijärven kuormitus
4.1. Ulkoinen kuormitus
4.2. Sisäinen kuormitus
5. Järven kunnostus ja hoito
5.1. Järven ongelmien kuvaus
5.2. Hoidon tavoitteet
5.3. Kunnostustoimenpiteet
5.4. Ulkoisen kuormituksen vähentäminen
5.5. Ravintoketjukunnostus
5.6. Kemiallinen fosforin saostus
5.7. Ruoppaus
6. Jatkosuositukset

Mitä selvisi?

Järven perustiedot

Järven tila

Jäähdytysvesi

Ulkoinen ja sisäinen kuormitus

Jatkuvatko leväkukinnat? 

Järven ongelmat 

Mitä tehdään seuraavaksi?

Suositeltavat hoitotoimenpiteet



Vähä-Tiilijärven perustiedot

• Valuma-alue

• Syvyyssuhteet



Pinta-ala: 
25,95 ha,
Järvi 
mukaan 
lukien
36 ha

Valuma-alue pääosin hiekkamaata, 
länsiranta rahkaturvetta.

Pohjavesialue: Sadevesi suotuu
hiekkamaan läpi helposti 
pohjavedeksi.

Ei tulouomia: järveen tulee vesiä vain 
suorana sadantana järveen, 
vähäisenä pintavaluntana sekä 
pohjavesiä pitkin.

Järvi laskee Keski-Tiilijärveen, joka 
laskee Iso-Tiilijärveen.

Valuma-alue

Rajaus: Vanhanen Environment 2019b

Kuvat: Paikkatietoikkuna, Maanmittauslaitos

Valuma-alueesta:
Järvi 28 %
Taajama-alueet 26 %
Metsät 47 %



Perustiedot

Vähä-Tiilijärvi

Pinta-ala 10,0 ha

Tilavuus 281 767,5 m3

Suurin syvyys 6,5 m

Keskisyvyys 2,8 m

Rantaviiva 1,4 km

Viipymä 2,7 vuotta

Vähä-Tiilijärvi on pieni, 
pohjavesivaikutteinen 
latvajärvi, jonne ei tule 
selviä tulouomia.

Järven pitkä viipymä ja imeytyminen pohjaveteen korostavat kuormituksen merkitystä: 
Mikä tulee järveen, helposti jää järveen.



Vähä-Tiilijärven tila

• Kerrostuminen ja happitilanne

• Ravinteet

• Levämäärät

• Ravintoverkko



Happitilanne

Levät vajoavat kuollessaan pohjalle
→ hajotus kuluttaa happea, ravinteet vapautuu
→ mitä enemmän levää, sitä enemmän hajotettavaa

Harppauskerros

Kesällä happitilanne heikkenee: 
- Pohjalle ei tule happea kasvien ja levien yhteyttämisestä
- Happea kuluttaa hengitys, kuolleen eloperäisen aineen hajotus 

Valoisaa

Pimeää

Happitilanne pohjalla oli heikko: 
Harppauskerros muodostui 3-4 metrin syvyyteen
4 metrin alapuolella happea ei ole juuri koko kesänä = 23 % pohjan pinta-alasta hapetonta



Happitilanne ja kerrostuminen

Harppauskerros

Valoisaa

Pimeää

SISÄINEN 
KUORMITUS

Jos happi loppuu, voi pohjalta vapautua sinne varastoituneita ravinteita



Happipitoisuus
- Happitilanne heikkenee nopeasti 

pohjan lähellä (5-6 m) kesä-
kerrostuneisuuden syntyessä eli 
hapen kuluminen on nopeaa.

- Happitilanne heikkenee myös 4 
metrissä suureksi osaa kesää

- Ajoittain heikkenemistä myös 3 
metrissä

- Kesä 2021: Kesäkerrostuneisuus 
syntyi aikaisin, happitilanne 
heikentynyt 5 ja 6 metrissä jo 
toukokuun alussa



Harppauskerros

Happi voi loppua pohjan läheltä talvellakin
- Matalassa järvessä vesitilavuus pieni: happi voi kulua 

vähiin koko järvestä
- Talvella 2019 happipitoisuus alentunut jo 1 metrissä

Myös talvella happitilanne heikkenee: 
- Jääkansi eristää tuulelta
- Valo eri riitä yhteyttämiseen
- Happea talvellakin kuluttaa hengitys, kuolleen 

eloperäisen aineen hajotus 

SISÄINEN 
KUORMITUS

Happitilanne ja kerrostuminen



Happitilanne – pitkäaikainen kehitys

Syvänteen happitilanne ollut heikko kerrostuneisuuskausilla mittaushistorian alusta 
lähtien (2010-luvun näennäisesti paremmat tulokset johtuvat pienemmästä 
näytesyvyydestä).



Ravinteet – pitkäaikainen kehitys

Runsaasti vaihtelua ja 
korkeitakin pitoisuuksia 
esiintynyt jo ennen 2000-
lukua

Vuosi 2018
- Typpipitoisuus kohosi 

reilusti myös pintavedessä: 
sinilevien typensidonta 
ilmakehästä



Ravinteet

H/T: 18

Fosfori
- Pinnassa fosforipitoisuus vaihtelee 

hyvän/tyydyttävän tilan rajalla
- Rehevyysluokitus: lievästi rehevä tai 

rehevä
- Pohjanläheisessä vedessä 

pitoisuudet kohoavat 
kesäkerrostuneisuuskaudella

Typpi
- Pinnassa typpipitoisuus pääasiassa 

hyvän tilanpuolella
- Rehevyysluokitus: lievästi rehevä
- Pohjanläheisessä vedessä 

pitoisuudet kerrostuneisuus-
kaudella koholla. Talvella 
nitraattimuodossa, mutta kesällä 
ammoniumtyppenä.

2019 2020 2021

H/T: 500



Ravinnesuhde

Kumpi ravinne rajoittaa levien kasvua?

Punainen alue: fosfori rajoittaa
Vihreä alue: typpi rajoittaa
Valkoinen alue: kumpi vain voi rajoittaa

Kokonaisravinnesuhteen perusteella järvi 
on lähinnä fosforirajoitteinen. 

Mineraaliravinnesuhteen perusteella 
kumpi vain voi rajoittaa.

Sinilevät saavat kilpailuetua, jos typpi 
rajoittaa (voivat sitoa ilmakehästä).

Vähä-Tiilijärven tilanteessa vähäinenkin 
kuormitus voi näkyä levämäärien 
nousuna.

2019 2020 2021
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Levämäärä

Klorofylli-a:

= mittaa vedessä olevien levien määrää 

Keskiarvo 12,4 μg/L (2019-2020)

Rehevyysluokitus: Rehevä

Tilaluokitus: Tyydyttävä (Hyvän raja 7 μg/l )

Pitkäaikaiskehitys:

Tuloksia on vasta vuodesta 2001 eteenpäin

- Vuoden 2018 lisäksi yllättävän korkeita 
arvoja mm. vuosina 2009, 2013 

2019 2020 2021



Kasviplankton

Rehevyysluokitus: Lievästi rehevä tai rehevä

Määrä: 2019/2020: Välttävä/Tyydyttävä

Koostumus: 2019/2020: Tyydyttävä/Erinomainen

Leväkoostumus on parempi kuin määrä: paljon siimallisia, uintikykyisiä lajeja

= Limalevä



Mazumder 1994

SH = pieniä levien laiduntajia (small)

LH = suuria levien laiduntajia (large)

Tulos viittaa siihen, että 
eläinplankton on pienikokoista, 
tehottomasti laiduntavaa.

Vähä-Tiilijärvessä on 
paljon levää suhteessa 
fosforiin 

Suuresta järvijoukosta havaittu:
Kun eläinplankton pienikokoista, 
samalla fosforimäärällä järvessä 
enemmän levää, kuin jos 
eläinplankton olisi suurikokoista.



Kuva: https://peda.net

Hiilidioksidi, typpi, fosfori

Kasviplankton

Eläinplankton

Planktonia syövät kalat

Petokalat



Ravintoketju
Petokaloja runsaasti → planktonia syöviä kaloja vähän → eläinplankton suurikokoista
→ syö tehokkaasti levää

Harppauskerros

Ravintoverkko

”Terve järvi”

Uposkasvit:
- Juuret sitoo pohjaliejun
- Kilpailevat ravinteista levien kanssa
- Piilopaikkoja eläinplanktonille



Ravintoketju
Petokaloja vähän → planktonia syöviä kaloja paljon → eläinplankton pienikokoista
→ laiduntaa heikosti levää, kierrättää nopeasti ravinteita

Harppauskerros

Ravintoverkko

Rehevöitynyt järvi

Uposkasvit häviää:
- Veden samentuessa valo ei riitä pohjalle
- Tuuli pääsee sekoittamaan pohjaa
- Ei suojapaikkaa eläinplanktonille

Pohjaeläinten syöjät:
- Särkikalat siirtävät ravinteita 

pohjalta veteen ravintoa 
etsiessään

SISÄINEN 
KUORMITUS



Eläinplankton
Koostui lähinnä rataseläimistä ja hankajalkaisista 

- Tehottomia laiduntajia 

- Kierrättävät tehokkaasti ravinteita yhä uudelleen 
levien käyttöön ylläpitäen rehevää tilaa järvessä

- Vesikirppuja vähän, ja nekin olivat pienikokoisia.

Daphnia-
vesikirppu

Kyklooppi-
hankajalkainen

Ratas-
eläimiä

Vesikirppujen pituus Eläinplanktonin ”puhdistama” 
vesimäärä päivässä



Eläinplankton

Miksi vesikirput pieniä? 

Kalat näkevät helpommin isot 
yksilöt, joten ne tulevat syödyiksi

Hoitokalastuksen tarvetta on, kun 
suhdeluku on yli 0,4



Painosaalis 1 462 g/verkko
Tilaluokitus: Välttävä

Lukumääräsaalis 74,6 kpl/verkko
Tilaluokitus: Välttävä

Särkikalojen painon osuus 48,9 %
Tilaluokitus: Tyydyttävä

Petokalojen painon osuus 43 %
Erittäin hyvä!

Lukumäärä

Paino

Koekalastus 2019



Vertailu vuoden 2002 koekalastukseen

- Särjet lisääntyneet, etenkin 
pienet särjet

- Myös ahvenella kappalemäärä 
jonkin verran lisääntynyt (2019  
poikaset mukana) 

- Myös hauki lisääntynyt, mutta 
sattuma vaikuttaa suuresti 
tuloksiin hauella.



Särjen kasvututkimus 2020

- Kasvututkimuksen 
särkinäyte otettiin 
hoitokalastuksen 
katiskasaaliista 4/2020.

- Särjen kasvu osoittautui 
hitaaksi: 

- 2 v: 9 cm
- 5 v: 12 cm
- 10 v: 16 cm
- 20 v: 20 cm

- Muistuttaa särkien kasvua muissa etelä-suomalaisissa rehevissä järvissä, joiden 
kalakannat ovat tiheitä 

- Viittaa siihen, että Vähä-Tiilijärven särkikanta on ravintoresursseihin nähden ylitiheä



Ravintotutkimus 2020

- Ahvenia ja särkiä 
pyydettiin verkoilla 
10.6., 10.7. ja 6.8.2020. 

- Selvitettiin, mitä ne ovat 
syöneet.

- Pienet ja isot kalat 
ryhmiteltiin erikseen.



Ravintotutkimus: särki

Kesäkuu                   Heinäkuu                     Elokuu

24          16                    13           9                     26          0
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Pienet särjet (alle 14 cm)
söivät runsaasti eläinplanktonia, 
etenkin Daphnia-vesikirppuja, 
jotka olisivat tärkeitä levien 
laiduntajia.

Suuret särjet (yli 14 cm) 
söivät kasvimateriaalia, detritusta
(hajoavaa eloperäistä ainesta 
pohjan pinnalta) ja surviaissääsken 
toukkia.

Kesäkuussa eläinplanktonia oli 
vähän tarjolla ja siitepölyä paljon, 
jolloin pienetkin särjet söivät 
kasvimateriaalia ja siitepölyä.



Ravintotutkimus: ahven
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Pienet ahvenet (alle 10 cm)
söivät myös eläinplanktonia, mutta 
monipuolisemmin, sekä lisäksi 
surviaissääsken toukkia. 

Suuret ahvenet (yli 10 cm) 
söivät surviaissääsken toukkia, 
ahvenia ja särkiä.

Kesäkuu                   Heinäkuu                     Elokuu

9           4                      42          5                      28         12



Ravintotutkimus

JOHTOPÄÄTÖS

- Sekä pienet särjet että pienet ahvenet 
syövät kasviplanktonia sääteleviä 
vesikirppuja. 

- Pienet särjet syövät etenkin leviä 
tehokkaasti laiduntavia Daphnia-
vesikirppuja

→

Daphnia cristata vesikirppu Vähä-Tiilijärven 
eläinplanktonnäytteessä 
(Kuva: Kirsi Kuoppamäki)

Pienikokoiset särjet ovat 
Vähä-Tiilijärven ravintoverkossa 
ratkaisevassa asemassa



Pohjaeläimet

- Ranta-alueen pohjaeläimistön 
mukaan järvi sijoittui hyvään
tilaluokkaan. 

- Syvänteessä lähinnä vain 
sulkasääsken toukkia ja 
surviaissääskentoukkia, jotka 
kestävät hyvin kuormitusta ja jopa 
ajoittaista hapettomuutta, 
ilmentää ravinteikasta pohjaa.

- Sulkasääsken toukat ovat petoja, 
jotka käyttävät ravintonaan 
eläinplanktonia

Sulkasääsken toukka

Esiintyynkö sulkasääski sammaleen joukossa 
laajemmin?
- Yönäytteenotto 11.6.2020  klo 23:50-01:40
- Kokonaissaalis 5 kpl

 Sulkasääskellä ei näyttäisi olevan 
merkittävää roolia ulapan ravintoverkossa



Vähä-Tiilijärven kuormitus

• Jäähdytysvesi

• Ulkoinen kuormitus

• Sisäinen kuormitus

– Mallinnukset

– Sedimenttitutkimus



Jäähdytysveden merkitys

- Salpa-Mattilan 
varavedenottamosta 
otettiin pohjavettä 
kiinteistön 
jäähdytykseen. 
Lämmönvaihtimen läpi 
kuljettuaan laskettiin 
Vähä-Tiilijärveen.

- Aloitettu vuonna 2014, 
päättyi syksyllä 2020.

- Oletettu, että puhtaan, 
kylmän veden 
johtaminen järveen 
olisi hyväksi järven 
veden laadulle. 
Parantaisi myös 
vesitilannetta 
järviketjussa 
vähävetisinä vuosina.



Jäähdytysveden kulku?

Kesä

Epäily: 
- Kylmä vesi valuu pohjaa pitkin syvänteeseen?
- Aiheuttaa pohjan sekoittumista, ravinteiden vapautumista ja lisää hapen kulumista?
- Lisää alusveden tilavuutta ja työntää ravinteikasta vettä ylöspäin levien käyttöön?

Harppauskerros

Valoisa kerros

Pimeä, ravinteikas kerros



Valunta (Vahanen)

Pintavalunta:

- 25,95 ha: 44 000 m3

Sadanta järveen: 

- 59 000 m3

Päiväkeskiarvot:

- Valunta 113 m3 

- Sadanta järveen 165 m3 

Vesimäärä m³/v

2014 39 446
2015 16 596
2016 34 575
2017 32 114
2018 59 681
2019 20 204
2020 13 954

Vuorokausikeskiarvot kesällä:

- Enimmillään noin 400 m3 

- Kesällä 2019 ja 2020  < 170 m3 

Jäähdytysvesi

Koko järven 
tilavuus: 

281 770 m3



Jäähdytysveden määrä

Vuosina 2019 ja 2020 
jäähdytysvettä laskettiin 
huomattavasti vuotta 2018 
vähemmän.

Kesällä 2019 virtaus 
tasainen (n. 170 m3). 
Keväällä piikki.

Kesällä 2020 virtaus 
vaihteli, mutta 
maksimi pysyi 170m3:n 
tasolla



Jäähdytysveden lämpötila

Maksimiteholla vesi 
kylmää (näin myös 
2018?)

Kesän 2020 virtauksilla 
Vesi ehti myös 
lämmetä päivällä 
järjestelmässä

Kesän 2019 tasaisella 
virtaamalla vesi 
lämpeni 
järjestelmässä 
päivällä



Lämpötilaloggerit

Loggerit:

VT1: 
Loggerit metrin välein pinnasta pohjaan

Väliasema:
Noin 4 m

Tarkastuskaivo
Järveen tulevan veden lämpötila

- Tutkimusvuosina 2019-20 tilanne ei ollut sama kuin 2018, 
vesimäärä pienempi, lisäksi tuloputken rakennetta muutettiin 
3.7.2019, jotta pohjanläheinen virtaus estyisi

- Järven lämpötilaoloja seurattiin puolen tunnin välein lämpötilaa 
mittaavilla loggereilla



Syvänteen lämpötilat (kesä-elokuu)

- Syvänteellä ei poikkeamia 
pohjanläheisten vesikerrosten 
lämpötilassa
- Sen sijaan 3-4 metrin 
syvyyksillä heinäkuussa pientä 
viilenemistä, mikä voi olla 
merkki jäähdytysvedestä. 
- Tarkastuskaivosta mitaten 
järveen kesäaikaan päätyneen 
veden lämpötila vaihteli välillä 
7,2 ̶ 14,4 astetta.
- Jäähdytysvettä johtui 
todennäköisesti etenkin 
keskikesällä lähinnä 
päällysveteen ja loppukesällä 
mahdollisesti myös alusveteen. 
- Vuonna 2018 jäähdytysvettä 
käytettiin täydellä teholla, 
jolloin se ei ehtinyt lämmetä 
järjestelmässä, ja on 
kylmempänä voinut johtua 
enimmäkseen alusveteen.



Syvänteen lämpötilat (joulu-helmikuu)

Talvella jään alla tilanne 
hyvin vakaa. Lämpötila 
tarkastuskaivossa laski 
talven edetessä. Pienten 
virtauspiikkien aiheuttama 
lämpötilamuutos näkyy aina 
siinä vesikerroksessa, jota 
tarkastuskaivon lämpötila 
vastaa.

Talvella 2020/21 ei 
jäähdytysvettä. Piikkejä ei 
näy. 

Sen sijaan 5 metrin 
syvyyden lämpötila-vaihtelut 
toistuvat. Pohjaveden 
purkaantumista?



Vertailu: tarkastuskaivo – järvi - pohjavesiputki

*Kenttämittari, alin tarkastuskaivo

Jäähdytysvesi,
ylin tarkastuskaivo

Järvi, 
kesäkeskiavo 2020

Pohjavesi
HP17

2.-5. näytteen ka Pintavesi Alusvesi 9.9.2020

Hapen kyllästys, % 83-96* 99,8 7,3 21

Happipitoisuus, mg/l 9,7-11,5* 9,2 0,7 2,3

pH 6,5 7,0 6,2 5,8

Alkaliniteetti, mmol/l 0,405 0,130 0,200 0,670

Sähkönjohtavuus, mS/m 12 4,3 4,8 12

Kokonaistyppi, μg/l 966 442 535 380

Nitraattityppi, μg/l 930 2,5 3,2 <5

Nitriittityppi, μg/l <2 1,4 1,7 <2

Ammoniumtyppi, μg/l <5 5,9 69,0 46

Kokonaisfosfori, μg/l 2,8 17,8 32,5 4,3

Fosfaattifosfori, μg/l 1,75 1,6 2,2 <2



Jäähdytysveden merkitys

MYÖNTEISET VAIKUTUKSET

- Voinut laimentaa järven fosforipitoisuuksia.

- Jäähdytysveden typpi-fosforisuhde ei suosi

sinileviä.

- Jäähdytysveden sisältämä happi ja nitraatti

ovat voineet mahdollisesti jopa hidastaa

pelkistymisreaktioiden kautta tapahtuvaa

fosforin vapautumista sedimentistä.

- Voinut parantaa järven alkaliniteettiä, jolloin

se ei ole niin herkkä happamoitumiselle.

KIELTEISET VAIKUTUKSET

- Voinut kohottaa järven typpipitoisuuksia.

- Vuosina 2019 ja 2020 jäähdytysvesi lämpeni ja

sekoittui vaihtelevasti eri vesikerroksiin.

Vuonna 2018, kun jäähdytysvettä laskettiin

paljon, on se voinut päätyä alusveteen ja lisätä

lämpötilakonvektiota sekä nostaa ravinteita

ylös valoisaan kerrokseen levien käyttöön.

- Jäähdytysvesi on järvivettä kovempaa, mikä

saattaisi ajan mittaan muuttaa järven

luonnetta tuottavampaan suuntaan.



Ulkoinen nykykuormitus: Vemala-mallinnus

Tarkennus:
- Huomioitu uusi valuma-alue (36 ha)
- Tarkennettu tietoja haja-asutuksesta ja 

viemäröinnistä
- Huomioitu järven näytetiedot
- Huomioitu jäähdytysvesi

Tiia Vento (SYKE):
- Tarkentaminen paransi fosforin  

kuormitusarviota
- Typen kuormitusarvio ei parantunut 

(arvio alakanttiin)

Fosfori: 3,35 kg/vuosi Typpi: 120 kg/vuosi



Kuormituksen vaikutusta kuvaavat mallit

Mallinnuksissa aina epävarmuutta => pidettävä lähinnä suuntaa-antavina

Näyttää kuitenkin siltä, että Vähä-Tiilijärven ulkoinen kuormitus ei ole tällä hetkellä 
hälyttävällä tasolla, vaan järvi on sisäkuormitteinen.

Järven mahdollisissa kunnostustoimissa tulisi keskittyä järven sisäisiin toimiin.

LLR (Lake Load Response) on Suomen ympäristökeskuksessa kehitetty

mallinnustyökalu kuormitusvaikutusten arviointiin.

Vollenweider (1975): Järven ulkoisen fosforikuormituksen sietokykyä kuvaava

yhtälö



Sedimenttitutkimus



- Rehevöityneessä järvessä sedimentin 
kokonaisfosforipitoisuus nousee kohti 
pintaa

- Vähä-Tiilijärven sedimenttiprofiileissa 
näkyy tämä suunta

- Pitoisuuden kasvu on alkanut jo ennen 
1970-lukua (punainen viiva)

Historia sedimentistä



- Järven sedimentti on laadultaan erittäin 
löysää ja vesipitoista ja sisältää runsaasti 
orgaanista eli eloperäistä ainetta, kuten 
usein pienissä metsäjärvissä.

- Suurin osa järven pohjan orgaanisesta 
aineesta on peräisin järven ympäristöstä.

- Järven sisällä tuotetun orgaanisen aineen 
(levätuotanto) osuuden kasvu viittaa 
rehevöitymiseen viime vuosisadan 
kuluessa.

Historia sedimentistä

Levätuotannon osuutta pohjan 
orgaanisesta aineesta voidaan arvioida 
typen (N) ja hiilen (C) osuuden 
perusteella, sillä levissä on 
suhteellisesti enemmän typpeä kuin 
kasveissa.



- Sedimentin huokosveden fosforipitoisuus on suurimmillaan syvänteessä ja 
heikoimman happitilanteen aikaan maaliskuussa ja elokuussa.

- Sisäinen fosforikuormitus on aktiivinen prosessi Vähä-Tiilijärvessä. Fosfori 
vapautuu orgaanisen aineksen hajoamisessa sedimentin päällimmäisissä 
kerroksissa, ja kulkee ylöspäin sedimentin pinnan läpi alusveteen.

Sisäinen kuormitus sedimentistä



Yhteenveto sedimenttituloksista

- Vähä-Tiilijärven tila on muuttunut pitkän ajan kuluessa verrattuna luonnontilaiseen: 
valuma-alueen pitkäaikainen kaupungistuminen on todennäköisin syy järven tilan 
muuttumiseen. 

- Fosforin hautautuminen on suurempaa kuin ulkoinen fosforikuormitus, mikä voi 
osoittaa, että pitkäaikaisen rehevöitymisen maksimi on jo ohi.

- Sisäinen fosforikuormitus on aktiivinen prosessi Vähä-Tiilijärvessä. Fosfori vapautuu 
orgaanisen aineksen hajoamisessa sedimentin päällimmäisissä kerroksissa, ja liikkuu 
ylöspäin sedimentin pinnan läpi alusveteen (diffuusio).

- Pintasedimentin aktiivisen fosforin varanto on edelleen niin suuri (noin 250 kertaa 
suurempi kuin vuotuinen sisäinen kuormitus) ja sedimentaationopeus niin hidas, 
että vaikutus järven tilaan ei muutu lähitulevaisuudessa. 



Järven ongelmat

1. Järvi on rehevöitynyt hitaasti, pitkän aikajakson kuluessa. Syynä liian suuri ulkoinen 
kuormitus.

2. Nykyinen ulkoinen kuormitus on siedettävällä tasolla, mutta järvi on muuttunut 
sisäkuormitteiseksi.

3. Sisäisen kuormituksen mekanismeja on monta. Heikko happitilanne lisää sisäistä 
kuormitusta järven pohjasedimentistä.

4. Järven ravintoverkko on vääristynyt, etenkin pienet särjet ovat runsastuneet. Tämä 
lisää myös sisäistä kuormitusta, pitää ravinteet kierrossa ja levämäärän suurena 
suhteessa ravinteiden määrään.

5. Jäähdytysvedellä on voinut olla sekä hyviä että huonoja vaikutuksia, mutta se ei ole 
ongelmien perimmäinen syy, vaan ne ovat kehittyneet pidemmällä aikavälillä.

Sinileväkukintoja voi edelleen syntyä, jos mitään ei tehdä



Mahdolliset hoitotoimet

Hyvään tilaan pääsemiseksi Vähä-Tiilijärven kuormitusta tulisi vähentää etenkin 
sisäisen kuormituksen osalta (nykytilanteessa suuri merkitys järven tilaan).

Ulkoisen kuormituksen vähentämistarvetta ei juuri ole, mutta järven herkästä 
luonteesta johtuen kaikkea ylimääräistä kuormitusta tulisi välttää.



Ulkoinen kuormituksen vähentäminen

Ulkoisen kuormituksen vähentämisen keinona on kuormituksen synnyn estäminen. 
Järveen ei laske suoraan ojia, joten järvellä ei ole tarvetta valumavesien käsittelylle 
syntypaikan ulkopuolella (esim. kosteikot, laskeutusaltaat). 

- Metsänhakkuiden ja ojitusten välttäminen

- Hulevesien hallinta

- Haja-asutuksen jätevesikuormituksen vähentäminen

- Uimarannan hoito (WC-tilat, jätehuolto)

- Virkistyskäytön ohjaaminen polkuverkostolla

Roskaamisen vähentämisessä 
korostuu yksilöiden vastuu



Sisäisen kuormituksen vähentäminen

Vähä-Tiilijärvelle suositellaan:

- Ensisijaisesti ravintoketjukunnostusta, joka on jo aloitettu hoitokalastuksena 
keväällä 2020. 

- JOS ravintoverkkoa saadaan parannettua, MUTTA leväkukinnat silti vaivaavat, 
voidaan harkita järven sedimenttiin kohdistuvia toimia:

- sedimentin kemiallinen käsittely 

- tai vaihtoehtoisesti sedimentin poisto (imuruoppaus).



Ravintoketjukunnostus

Periaate

Veden laatua pyritään parantamaan 
vähentämällä rehevöitymisen seurauksena 
vesistössä runsastunutta särkikalakantaa: 

- Hoitokalastussaaliin mukana järvestä 
poistuu ravinteita,

- Kalojen aiheutuma ravinteiden 
kierrätysvaikutus pienenee,

- Eläinplankton muuttuu tehokkaammin 
laiduntavaksi ja sinileväkukinnot vähenee

- Veden kirkastuminen voi saada aikaan 
myönteisiä, itseään vahvistavia vaikutuksia



Ravintoketjukunnostus

Menetelmät

- Yleisin toimenpide on särkikalojen, joskus 
myös kuoreen ja pienten ahvenkalojen 
poistopyynti troolaamalla, nuottaamalla, 
rysillä tai katiskoilla. 

- Lisänä petokalakantojen tukeminen.

Vähä-Tiilijärvellä:

- Kohteena etenkin särjet sekä pienet ahvenet

- Menetelmänä keväinen kutupyynti 
katiskoilla (myös pilkkikisat)

- Saaliista vapautetaan hauet ja suuret 
ahvenet

- Saalistavoite n. 200 kg/vuosi (20 kg/ha)



Hoitokalastus

2020:

Aloitettiin yhteistyössä Vesalan Kalaveden 
Osakaskunnan kanssa 9.4.2020

- 15 weke-katiskaa

2021:

Vesalan Kalaveden Osakaskunta jatkoi 
talkootyönä

- weke-katiskojen lisänä muutama vielä 
tiheäsilmäisempi katiska



Hoitokalastussaalis

2020: 
Yhteensä 168 kg 

- Särki 92 kg
- Ahven 76 kg

2021: 
Yhteensä 112 kg 

- Särki 56 kg
- Ahven 56 kg

Paras särkisaalis  
molempina 
vuosina, kun 
pintaveden 
lämpötila noin 
7 astetta



Sedimentin kemiallinen käsittely

Periaate

Nykyisin käsittelyn tavoitteena on pyrkiä parantamaan sedimentin ominaisuuksia 
fosforin sitomisessa.

- Kun fosfori saadaan sidottua muotoon, josta se ei pääse vapautumaan takaisin 
vesimassaan levien käyttöön, järven sisäinen kuormitus pienenee. 

- Sopii pienehköjen, voimakkaasti rehevöityneiden järvien hoitoon. Kemiallisella 
käsittelyllä on usein melko lyhyt vaikutusaika, etenkin jos pohjaliete on 
huonokuntoista. Tällöin käsittely pitää mahdollisesti uusia muutaman vuoden 
välein.



Sedimentin kemiallinen käsittely

Kemikaalit

Kemikaaleja on useita, mm. alumiinikloridi, rauta- ja alumiinisulfaatti, rautakipsi ja 
lantaani. Rautapohjaiset yhdisteet tai sulfaatit pelkistyvät hapettomissa oloissa, 
eivätkä siten sovi Vähä-Tiilijärvelle. Todennäköisesti sopivimpia olisivat:

- PAX-tuotemerkillä myytävä alumiinikloridi

- Alun perin kehitetty juomaveden puhdistukseen

- Käytetty järvissä jo 1960-luvulta lähtien fosforin saostamiseen

- Phoslock-nimellä myytävä lantaani

- Kehitetty 1990-luvun puolivälissä sitomaan fosforia luonnonvesistä ja 
ehkäisemään sinileväkukintojen syntymistä

- Rakeiseen muotoon puristettua betoniittisavea, jonka pinnalla fosforia 
sitomassa lantaani-ioneja

- Ei yhtä paljon kokemuksia, mutta käyttö lisääntyy koko ajan



Sedimentin kemiallinen käsittely

Polyalumiinikloridi (PAX)

- Toimii myös hapettomissa oloissa

- Vaatii riittävän alkaliniteetin, eli puskurikyvyn happamoitumista vastaan. Saatavana 
myös puskuroituja tuotteita. Riskejä voidaan vähentää tekemällä monta käsittelyä 
pienillä annoksilla.

- Jos pH laskee liian alas, seuraa kalakuolemia (alumiini esiintyy liukoisena)

Phoslock

- Toimii myös hapettomissa oloissa ja laajalla pH alueella, ei vaikuta veden pH-
arvoon tai sähkönjohtavuuteen

- Liukoinen lantaani toksista vesieliöille, mutta sidottu tiukasti betoniittisaveen. Pieni 
osa saviainekseen sitoutuneesta lantaanista voi liueta, jos veden alkaliniteetti hyvin 
matala, fosfaattipitoisuus pieni tai humuspitoisuus korkea.

- Korkea humuspitoisuus voi vaikuttaa Phoslockin kykyyn sitoa fosforia



Sedimentin kemiallinen käsittely

- Sopiva kemikaali ja annostus tulisi selvittää laboratoriokokeilla käyttämällä Vähä-
Tiilijärven vettä ja sedimenttiä. Vaatii erityisosaamista ja kunnostuskohteen 
erityispiirteet huomioon ottavaa suunnitelmaa.

- Vaatii vesialueen omistajan suostumuksen sekä todennäköisesti aluehallinto-
viraston vesilain mukaisen lupakäsittelyn tai ympäristönsuojelulain mukaisen luvan. 

- Pohjavesialueella luvan saamiseen liittyy tavallista suurempaa epävarmuutta. 

Sopii Vähä-Tiilijärvelle
- Ulkoinen kuormitus on pientä
- Viipymä varsin pitkä
- Sisäisen kuormituksen merkitys 

järven nykytilalle keskeinen 

Ei sovi Vähä-Tiilijärvelle?
- Alkaliniteetti varsin alhainen
- Fosfaatin määrä ajoittain pieni
- Pohjan orgaanisen aineen osuus 

suuri
- Pohjavesiyhteys



Ruoppaus

Periaate

- Ruoppauksella tarkoitetaan vesistön pohjalle kertyneen pohjasedimentin tai muun 
maa-aineksen poistamista veden alta. 

- Tavoitteena on yleensä vesisyvyyden kasvattaminen, ravinnekierron vähentäminen 
veden ja sedimentin välillä, kasvillisuuden vähentäminen juurineen ja saastuneiden 
tai myrkyllisten ainesten poistaminen järvestä.

- Voidaan toteuttaa joko kaivamalla (kovemmat ainekset) tai käyttämällä 
imuruoppauskalustoa (hienojakoiset ainekset). 

- Imuruoppauksessa massa imetään pumpulla ruoppaajaan ja pumpataan vesi-
sedimentti-lietteenä paineputkistoa pitkin läjitysalueelle. 



Ruoppaus

- Tutkittava sedimentin mahdolliset haitta-aineet sekä 
fysikaaliset ominaisuudet, kuten laskeutuvuus, sekä 
massan ja veden käsittelymahdollisuudet (Geotuubi)

- Ruoppaussuunnitelma: ruoppausalue, syvyys, 
poistettavan massan määrä, läjityssalueet

- Vaatii vesialueen omistajan suostumuksen sekä  
vesiluvan aluehallintovirastosta. 

- Ruoppausmassan sijoittaminen maalle vaatii 
maanomistajan luvan. Pohjavesialue voi rajoittaa.

Sopii Vähä-Tiilijärvelle
- Järvi ja syvännealue kohtuu pieni, 

joten mahdollisuuksien rajoissa
- Syvännealueen sedimentti on löyhää 

ja vesipitoista => imuruoppaus
- Pysyvä ratkaisu

Ei sovi Vähä-Tiilijärvelle?
- Sopivaa läjitysaluetta voi olla vaikea 

löytää. Vesimäärä suuri.
- Voi laskea vedenpintaa, pohja 

autioituu
- Pohjavesialue



Yhteenveto

- Vähä-Tiilijärven tila on tällä hetkellä tyydyttävä. Tavoitteena olevaan hyvään tilaan 
pääseminen edellyttää aktiivisia kunnostustoimia.

- Vähä-Tiilijärven ulkoinen kuormitus on tällä hetkellä ainakin laskennallisesti 
arvioituna sallittavalla tasolla. Ulkoisen kuormituksen osalta keskeistä on varmistaa, 
ettei kuormitus ainakaan kasva nykyisestä. 

- Tällä hetkellä järven tilan paranemista voidaan parhaiten edistää toimenpiteillä 
järven sisäisen kuormituksen vähentämiseksi.

- Ensisijaisena menetelmänä suositellaan ravintoketjukunnostusta (hoitokalastus).



Jatkosuositukset

- Hoitokalastusta suositellaan jatkettavaksi vähintään 3 vuotta

- kohdistetaan erityisesti särkiin ja pieniin ahveniin (saalisseuranta) 

- Petokalakanta on varsin hyvä, ja sen säilymisestä kannattaa huolehtia (vapautetaan 
hoitokalastussaaliista, katsotaan ettei virkistyskalastuspaine kasva liian suureksi)

- Tämän jälkeen tilanteen tarkistaminen (2022?): 

- koekalastus, eläinplankton, kalojen kasvututkimus 

=> nähdään onko hoitokalastuksella saatu aikaan muutoksia ravintoverkossa 

=> päätös jatkotoimista

- Myös veden laadun kehitystä on syytä seurata 

- Myös siksi että jäähdytysveden lasku on päättynyt



Jatkosuositukset

- JOS ravintoverkkoa ei saada muutettua edulliseen suuntaan, mietitään keinoja 
hoitokalastuksen tehostamiseksi 

- JOS ravintoverkkoa saadaan muutettua edulliseen suuntaan, ja sinileväkukinnat 
vähenevät riittävästi, tarvitaan vain tilanteen seurantaa 

- Hoitokalastuksen aloittaminen uudelleen, mikäli särki uudelleen runsastuu

- JOS ravintoverkkoa saadaan muutettua edulliseen suuntaan, MUTTA 
sinileväkukinnot silti jatkuvat, voidaan harkita sedimentin kemiallista käsittelyä tai 
imuruoppausta

- Jos aikataulua halutaan nopeuttaa, voidaan niiden soveltuvuutta arvioivat tutkimukset aloittaa jo 
aikaisemmin, jotta ne ovat käytettävissä jos tarve ilmenee.



KIITOS

KESKUSTELUA JA KYSYMYKSIÄ 

Kirsi Järvinen Mirva Ketola Heikki Mäkinen
Ympäristösihteeri Vesistöasiantuntija Ohjelmajohtaja

Hollolan kunta Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö

08.09.2021



KIITOS

KESKUSTELUA JA KYSYMYKSIÄ 

Olen vuosien varrella seurannut keskustelua veden virtauksista 
Tiilijärvien välisissä ojissa. Tänä kesänä en havainnut ojissa yhtään 

virtausta. Käsitykseni mukaan virtauksilla ei ole ollut merkitystä järvien 
vesien laatuun. Olenkohan väärässä.

08.09.2021



Laiturissa oleva mitta-
asteikko tarkistettu: 
Mitta-asteikon 
lukemaan tulee lisätä 5 
cm oikean lukeman 
saamiseksi.

Kari Rannisto, Hämeen ELY-keskus, 
21.8.2020

Tiilijärvien vedenpinta vastaa ja 
seuraa pohjavedenpinnan 
korkeutta. Vähä-Tiilijärveen 
purkautuu pohjavettä ja sen 
vettä imeytyy pohjavesi-
muodostumaan (J. Ojalainen).

Järven pinta 0-1 m pohjaveden 
pinnan tasosta, vaihteluväli 
enimmillään 30 cm (Lahti Aquan
seuranta 2005-2017).

Ajalla 9/20 - 9/21 
pinnankorkeus vaihteli 20 cm, 
välillä 144,37-144,57 m (N60) 
(avantouimareiden kanssa 
toteutettu seuranta, Sirpa 
Alatalo). 

Pinnankorkeus

Kuva: Mittalauta sekä 
pinnankorkeuden 
seurantatulokset


