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Holistic approach in lake restoration (HolaLake)
- Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen
Mirva Ketola
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö

1. Hankkeen toteuttaja
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
Askonkatu 9 C
15100 LAHTI

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
Holistic approach in lake restoration (HolaLake). Hankenumero 49475.
Hämeen ELY-keskuksen päätös 2.11.2017.

3. Yhteenveto hankkeesta
"Holistic approach in lake restoration” eli lyhemmin HolaLake-hanke oli kansainvälinen Leaderyhteistyöhanke, joka rahoitettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020. Hankkeen
koordinaattorina toimi Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö. Muita hankekumppaneita olivat Länsi-Uudenmaan
vesi ja ympäristö ry, Pyhäjärvi-instituutti sekä Ruotsista Osbyn kunta, jossa hankkeen käytännön
toimenpiteitä toteutti Regito Research Center on Water and Health. Hankkeen paikallisten toimien
pääkohderyhmänä olivat Vesijärven valuma-alueella toimivat maanomistajat, järviluontoon ja kalastukseen
liittyvät maaseutuelinkeinot sekä järven- ja kalavesien hoidon ja hoitokalastuksen piirissä toimivat ja siihen
valmiuksia omaavat yksittäiset ihmiset, kuten ranta-asukkaat, kalastajat ja järven virkistyskäyttäjät.
Hankkeen tarkoituksena on turvata ja parantaa kohdejärvien veden laatua etsimällä ratkaisuja ja
kokoamalla hyviä toimintatapoja järvien kokonaisvaltaiseen hoitoon. Kokonaisvaltainen hoito huomioi sekä
ulkoisen kuormituksen että järven sisäiset prosessit, kuten kalaston kautta kierrätetyt ravinteet. Useat
järvet kärsivät liian suuresta ulkoisesta kuormituksesta, mikä johtaa rehevöitymiseen ja näkyy järvessä mm.
sinileväkukintoina, pyydysten limoittumisena, rantojen umpeenkasvuna ja hajuhaittoina sekä kalaston
muuttumisena särkikalavaltaiseksi. Tiheä särkikalakanta ylläpitää järven rehevöitymistä lisäämällä järven
sisäistä kuormitusta. Muutokset vähentävät järven virkistyskäyttö- ja maisema-arvoa ja heikentävät mm.
maaseudun kalastus- ja matkailumahdollisuuksia.
Järven hoitamiseksi tarvitaan kokonaisvaltainen näkemys järven tilaan vaikuttavista tekijöistä. Tältä
pohjalta hankkeen teemoiksi valittiin: 1) valuma-alueelta tulevan ravinne- ja kiintoainekuormituksen
vähentäminen, 2) kalalantojen hoidon menetelmien kehittäminen, 3) veden laatu ja planktonyhteisöt sekä
4) vesikasvien niitto ja niittojätteen hyödyntäminen.
Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2017-31.12.2019. Hankkeen toimenpiteitä aloitettiin kuitenkin jo
tammikuussa 2017 kansallisessa, alueiden välisessä hankkeessa (Järvien kokonaisvaltaisen hoidon
kehittäminen), ja toimenpiteitä jatkettiin syyskuussa kansainvälisessä hankkeessa. Viimeiseksi
raportoitavalla jaksolla 1.4.20-31.12.2019 keskityttiin enimmäkseen hankkeessa kerättyjen aineistojen
käsittelyyn, raportointiin ja esittelyyn. Lisäksi tuotiin esille levähavaintoja ja näkösyvyyden mittaamista
erilaisissa tapahtumissa.
Kansainvälisinä toimenpiteinä osallistuttiin elokuussa 2019 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n
hankkeessa järjestämälle tutustumis- ja yhteistyömahdollisuuksien kartoitusmatkalle Viroon. Lokakuussa
2019 osallistuttiin Eurassa hankkeen viidenteen ja samalla viimeiseen kansainväliseen työpajaan, jonka
teemana oli synteesiraporttien kirjoittaminen. Tässä loppuraportissa kerrotaan hankkeen toimenpiteistä
koko hankejakson ajalta.
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4. Raportti
4.1 Hankeen tavoitteet
Hankkeen yleisiä tavoitteita olivat kohdejärvien veden laadun turvaaminen ja sitä kautta alueen asukkaiden
viihtyisyyden ja alueen vetovoiman lisääminen asuinpaikkana ja matkailukohteena, ammatti- ja virkistyskalastusmahdollisuuksien lisääminen ja maaseudun elinkeinotoiminnan edellytysten kehittäminen (mm.
hoitokalastuksen elinkeinoistaminen, niittojätteen hyödyntäminen, matkailu), konkreettisten vesienhoitotoimien toteuttaminen yhteistyössä asukkaiden kanssa, kansainvälisen yhteistyön lisääminen sekä
kokemusten ja tiedon vaihto kotimaisten järvikunnostusosaajien kanssa parhaiden käytänteiden ja uusien
innovaatioiden löytämiseksi.
Yksityiskohtaisemmat tavoitteet olivat:
- Tiedon lisääminen tehokkaista ulkoisen kuormituksen vähentämiskeinoista
- Kalavesien hoidon ja hoitokalastuksen asiantuntemuksen kehittäminen, pyydysten kehittäminen ja
kokemusten jakaminen
- Järvien arvo- ja petokalakantojen ja kalojen yksilökoon sekä kaupallisen arvon parantaminen
- Tiedon lisääminen pyydyksiä likaavien levien esiintymisestä ja hoitotoimien kohdennustarpeesta
Vesijärven eri selillä
- Paikallisten ihmisten tiedon lisääminen ja osallistaminen järven hoitoon ja seurantaan. Yhteistyön
lisääminen paikallisten ihmisten ja organisaatioiden välillä.
- Järviruo’on niittosuunnitelmien päivittäminen ja talviniittomenetelmien kehittäminen
- Järviruo’on höytykäytön edistäminen

4.2 Toteutus
a. Resurssit ja toteutuksen organisaatio
Hankkeen toteuttaja oli Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö. Hankkeen projektipäälliköksi valittiin
vesistöasiantuntija Mirva Ketola, joka toimii koko hankkeen koordinaattorina. Hänen lisäkseen
hanketyöhön osallistuivat ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen, viestintäasiantuntija Irma Peltola, assistentti
Anne-Mari Räihä, sekä tuntityönä Annariina Keto. Mirva Ketola vastasi hankehallinnon ja yhteydenpidon
lisäksi myös hankkeen käytännön toimenpiteistä etenkin kosteikkojen toimivuustarkkailun,
ruovikkokartoituksen, niittosuunnitelmien laatimisen sekä niittojen ja valuma-aluetoimien järjestämisen
osalta. Lisäksi hän osallistui piileviin liittyvän opinnäytetyön ohjaamiseen. Heikki Mäkinen osallistui
hankkeen toteuttamiseen liittyvään yhteydenpitoon, hankehallintoon sekä hankkeessa järjestettyihin
tapaamisiin ja työpajojen järjestelyihin. Irma Peltola vastasi hankkeen viestinnästä ja nettisivujen
laatimisesta sekä osallistui erilaisten tapahtumien järjestelyihin. Anne-Mari Räihä toimi avustajana
vesinäytteenottokierroksilla ja Annariina Keto ruovikkokartoituksissa. Ruovikkokartoituksissa avustivat
myös Lahden kaupungin harjoittelijat Vilma-Lotta Tallgren ja Janika Nyberg. Hankkeen kirjanpidosta vastasi
Rantalainen Lahti.

b. Toimenpiteet ja aikataulu
Hankkeen toimenpiteet jakaantuivat neljään työpakettiin (TP 1-4), jotka sisälsivät paikallisia toimia
Vesijärvellä. Lisäksi hankkeessa oli kansainvälisiä, hankepartnereiden kanssa yhteistyössä toteutettavia
toimia, kuten työpajoja.
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TP 1: Ulkoisen kuormituksen vähentäminen
Jo olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden toimivuuden selvittäminen
Hankkeessa selvitettiin vesinäyttein Vesijärven valuma-alueella olevien vesiensuojelurakenteiden
toimivuutta, eli kykyä pidättää ravinteita ja kiintoainetta. Samalla kerrytettiin tietoa siitä, minkä tyyppiset
rakenteet toimivat parhaiten, ja millä tavalla vesiensuojelurakenteiden tehoa voitaisiin parantaa.
Tavoitteena oli myös kehittää kustannustehokkaita menetelmiä kosteikkojen toimivuuden tarkkailuun, sekä
helppoja työkaluja maanomistajille vesiensuojelurakenteiden kunnon seurantaan.
Vesijärven valuma-alueen olemassa olevista kosteikoista valittiin 6 kpl tehostettuun seurantaan (Taulukko
1, Kuvat 1-2). Toimivuusseurannat kosteikoilla aloitettiin jo keväällä 2017 kansallisessa hankkeessa ja ne
jatkuivat lokakuun loppupuolelle. HolaLake -hankkeessa seurantaa jatkettiin keväällä 2018 samoilla
kosteikoilla. Seuranta aloitettiin 3.5.2018 ja se jatkui 5.11.2018 saakka. Mahdollisimman kattavan
näytteenoton varmistamiseksi seurantaresurssit yhdistettiin YM:n rahoittaman PyhäVesi-hankkeen kanssa,
jossa on kosteikkojen lisäksi ollut seurannassa uusia toteutettavia kohteita.
Seurattavia vedenlaatuparametreja olivat pH, sähkönjohtavuus, kiintoaine (suodatus 0,4 µm),
kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja liukoinen fosfaattifosfori (suodatus 0,4 µm). Upilanojan
kemikaaliannostimella (ferrisulfaatti) seurattiin lisäksi rauta- ja sulfaattipitoisuuksia, ja Kytyänojan
yläosassa bakteeripitoisuuksia. Virtausnopeus (m/s) mitattiin näytteenoton yhteydessä siivikolla uoman
leveydestä riippuen 1-5 kohdasta. Lisäksi määritettiin uoman poikkileikkauspinta-ala leveys- ja
syvyysmittausten avulla virtaamien laskemiseksi (l/s). Näytteet analysoitiin Eurofins Environment Testing
Finland Oy:n laboratoriossa normaalein, käytössä olevin standardimenetelmin.

Taulukko 1. Perustiedot seurannassa olevista kosteikoista. Pinta-alatiedot ovat yleissuunnitelmasta tai mitattu kartalta.
Nimi
Alue ja valuma- Koko
Kuvaus
RakennusKunnostushistoria
alueen koko,
vuosi
valuma-alueen
peltoprosentti
Kurhilan kosteikko
Häränsilmänoja
n. 1 ha
Vanhoista kala-altaista ja
Kosteikoksi
Kala-altaiden tyhjennys
476 ha, 19 %
suuresta laskeutusmuokattu
2016
altaasta muokattu
2009
Kytyänojan allas

Myllyoja
690 ha, 41 %

1 ha

Suuri laskeutusallas

1990

Tyhjennys ja munkkipadon
kunnostus 2016

Pyyrylän kosteikko

Haritunjoki
690 ha, 51 %

n. 2 ha

Kolmesta altaasta ja
saarista koostuva
kosteikko

2013

Tyhjennys yläosasta,
padon muutostyö, syyskuu
2018

Äkeenojan
kosteikko

Äkeenoja
476 ha, 18 %

0,35 ha

Kahdesta altaasta
koostuva kosteikko

2011

Tyhjennys 2016

Purailanviepän
kosteikko

Purailanviepä
700 ha, 43 %

0,75 ha

Kolmen altaan sarja

2006-2008

Tyhjennys ja alimman
altaan mataloittaminen
2015

Upilanojan
laskeutusallas ja
kemikaaliannostin

Upilanoja
330 ha, 45 %

0,3 ha

Kaksi allasta, joiden
välissä ferrisulfaatin
annostelija

2013

Kemikaaliannostinpato
korjattu 2014 ja 2016

suojakaistoineen
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Piilonoja

Kuva 1. Vesijärven kosteikot ja laskeutusaltaat on merkitty punaisin ympyröin. Hankkeen seurannassa olleet kuusi kosteikkoa on
merkitty suuremmilla punaisilla ympyröillä. Muiden hankkeiden varoin seurannassa ollut ojanpohjasuodatin on merkitty keltaisella
kolmiolla. Tässä hankkeessa toteutetut uudet valuma-aluekohteet on merkitty vihreillä neliöillä.

Tulokset yhdistettiin kansallisessa hankkeessa vuonna 2017 saatuihin tuloksiin sekä VHS- ja PyhäVesihankkeiden vesinäytteisiin. Saatiin kaksi mielenkiintoista vuotta, joista toinen oli varsin kylmä ja sateinen ja
toinen poikkeuksellisen lämmin ja kuiva. Molempien vuosien tulokset on koottu PyhäVesi-hankkeen
loppuraportoinnin yhteydessä laadittuun erilliseen kosteikkojen vaikuttavuuden seuranta -raporttiin (Liite
1). Yhdellä kosteikolla (Purailanviepä) on myös jatkuvatoiminen mittausasema, joka paljasti hyvin
kosteikkojen toimivuustarkkailun haasteellisuuden vesinäytteillä. 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 oli jo mennyt, mutta
alapuolella sameaa vettä edelleen purkaantui kosteikosta. Näin tulokset näyttävät siltä, että kosteikot
vapauttaisivat kiintoainetta, vaikka kyseessä oli vielä edellisen piikin ”häntä”, ja kiintoainesta on silti voinut
pidättyä kosteikkoon. Konkreettisimmin kiintoaineen pidättyminen nähdään siitä, kertyykö sitä
laskeutusaltaan tai kosteikon pohjalle.
Tulokset paljastivat myös, että runsas kesäsade voi lisätä merkittävästi kiintoaine- ja ravinnekuormitusta,
vaikka maassa on kasvipeite. Runsaan sadetapahtuman yhteydessä kiintoaine- ja kokonaisfosforipitoisuudet nousivat selvästi kaikilla kosteikoilla, osalla myös fosfaattifosforin ja kokonaistypen pitoisuudet.
Vuosi 2018 oli kuivempi ja virtaamat vähäisempiä. Suurimmat kiintoainepitoisuudet havaittiin kevättulvan
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aikaan ja toisaalta marraskuussa syksyn sateiden alkaessa. Marraskuussa myös typpipitoisuudet nousivat
paikoin huomattavan korkeiksi.
Altaan ylä- ja alapuolelta otettujen vesinäytteiden perusteella ei, mahdollisesti edellä kuvatusta 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, jossa valuma-alueen maalaji on karkeaa hietaa ja hienoa hiekkaa.
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 sitovat typpeä. Alkukesän 2017
kohonneet pH arvot viittasivat aktiiviseen tuotantoon. Loppukesällä typpeä voi vapautua kasvillisuuden
lakastuessa. Vuoden 2018 vähäisemmillä virtaamilla selvää trendiä ei voitu havaita. Parhaiten typpeä
vaikuttivat sitovan suurimmat ja monimuotoisimmat Kurhilan ja Pyyrylän kosteikot.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Kuva 2. Ilmakuvat seurannassa olevista kosteikoista a) Kurhilan altaat, b) Kytyänojan allas, c) Pyyrylän kosteikko, d) Äkeenojan
kosteikko, e) Purailanviepän kosteikko sekä f) Upilan laskeutusallas ja kemikaaliannostinpato.
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Vuonna 2017 kokonaisfosforipitoisuus heijasteli kiintoainepitoisuutta, 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. Upilanojan 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 suosituksia pienempiä suhteessa valuma-alueen kokoon.
Kosteikkojen toiminta varmasti paranee, mitä suurempi kosteikko voidaan rakentaa, mutta monesti 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 on havaittu
etenkin Häränsilmänojan valuma-alueen kosteikoilla.
Raportin valmistumisesta ja tuloksista uutisoitiin helmikuun 2019 uutiskirjeessä. Tuloksista kerrottiin myös
Yle Lahden verkkosivuilla 12.2.2019 ja sekä YLE Lahden radiohaastattelussa 1.3.2019.

Parhaiden peruskuivatuskäytänteiden jalkauttaminen maanomistajille
Toimiva peruskuivatus on keskeistä maan hyvän mururakenteen säilymisessä ja ravinteiden pidättämisessä
peltomaassa. HolaLake-hankkeen yhtenä tavoitteena on tiedottaa ojitusyhtiöitä luonnonmukaisen
peruskuivatuksen menetelmistä ja toteuttaa pilottiluontoisesti luonnonmukainen peruskuivatushanke, joka
toimii tiedotustyössä esimerkki- ja tutustumiskohteena. Kohteeksi valikoitui sivu-uoma Haritunjokeen
laskevalta Piilonojalta. Suunnittelutyöt saatiin tehtyä kesän 2018 aikana osana PyhäVesi-hanketta, joten
HolaLake-hankkeesta oli mahdollista kustantaa luonnonmukaisen perkauksen lisäksi toisenkin kohteen
toteutus. Seurannassa olevan Kytyänojan altaan toimintaa haluttiin tehostaa luonnonmukaisin
menetelmin. Tästä lisäyksestä hankesuunnitelmaan oltiin etukäteen yhteydessä Etpähä ry:n
toiminnanjohtajaan.
Piilonoja on kuormituksen kannalta merkittävimpiä Haritunjoen sivuomia. 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,
jonka tarkoitus on tehostaa kohteen vesienhoidollisia ominaisuuksia laskeuttamalla Piilonojassa kulkevaa
maa-ainesta. Altaan yläpuolinen kokonaisvaluma-alue on noin 885 ha. Laskeutusallas perustettiin
kaivamalla ja patoamalla. Luiskat tehtiin mahdollisimman loiviksi. Ympärille jätettiin neljän metrin
reunavyöhyke huolto- ja kunnossapitoalueeksi. Kaivetut maamassat siirrettiin ja levitettiin läheisille alaville
peltoalueille, joten niillä saatiin kohotettua märkyydestä kärsineiden alueiden pellon pintaa. Peltoalueella
sijaitseva Haaraoja (valuma-alue 7 ha) kunnostettiin, ja ojaan rakennettiin 1 metrin levyinen tulvatasanne
0,3 metrin korkeudelle ojanpohjasta. Tulvatasanteen rakentamisella vähennetään kiintoaineen ja
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ravinteiden huuhtoumaa märältä peltoalueelta ojaan ja edelleen Haritunjokeen ja Vesijärveen, sekä
tehostetaan yhdenaikaisesti viljelyä. Rakennustyöt Piilonojalla valmistuivat syys-lokakuussa 2018 (Kuva 3).
Myllyoja on kuormituksen kannalta Vesijärven toiseksi merkittävin uoma, joka laskee Paimelanlahden
pohjukkaan. Myllyojan sivuhaarassa, Kytyänojassa, on vuonna 1990 rakennettu noin yhden hehtaarin
kokoinen allas, jossa on tehty kertyneen kiintoaineksen tyhjennys sekä alapuolisen munkkipadon
kunnostus vuonna 2016. Allas on yksi seurannassa olleista kosteikoista. Altaaseen tulevan veden
ravinnepitoisuudet ja kiintoainekuorma ovat korkeat, ja altaan toimintaa haluttiin edelleen tehostaa.
Altaan tulouomaan rakennetiin kolme pohjapatoa, joista alin pato muodostaa noin 0,3 ha kokoisen
tulvametsä-alueen, jonne vesi nousee ylivirtaamien aikaan. Pohjapatosarjan tavoite on tehostaa kohteen
vesienhoidollisia ominaisuuksia hidastamalla virtaamaa ja sen myötä ehkäistä eroosiota ja laskeuttaa
Kytyänojassa kulkevaa maa-ainesta. Tulvametsällä lisätään myös luonnon monimuotoisuutta lisääntyvien ja
laajentuvien avovesialueiden sekä reuna-alueiden myötä. Padoille raivattiin perustamisvaiheessa
rakentamisen aikainen kulkuyhteys, jotka toimivat myöhemmin myös huollon ja kunnossapidon reitteinä.
Kohteen valuma-alueen koko on 540 ha. Pohjapatosarja valmistui 3.9.2018 (Kuva 3).
Kohteiden rakentamisesta tiedotettiin syyskuun 2018 uutiskirjeessä, jonka jälkeen Seutuneloset julkaisi
aiheesta lehtijutun.

Kuva 3. Ylhäällä vasemmalla Piilonojaan tehty uusi laskeutusallas ja oikealla Piilonojan sivuhaaraan tehtyä kaksitasouommaa. Alla
Kytyänojan tulvametsän pohjapatorakenteita.

7

TP 2: Kalakantojen hoito
T-Bar merkinnät
Särkikalojen (etenkin särki ja lahna) liikkeiden tunteminen on tärkeää niiden hallitsemiseen tähtäävien
toimenpiteiden, kuten hoitokalastuksen ja petokalakantojen vahvistamisen suunnittelussa. Kalastuksensäätelyn tueksi tarvitaan tietoa myös kuhan liikkumisesta. Tässä hankkeessa kalojen liikkeitä selvitettiin
Luonnonvarakeskuksesta (LUKE) tilattavilla T-Bar-merkeillä. Tutkimustiedon keräämisessä kaikki järven
kalastajat ovat tärkeitä. Kuka tahansa voi palauttaa merkityn kalan tiedot Luonnonvarakeskuksen
palautusjärjestelmän kautta, jolloin palauttaja saa automaattisesti palkkion sekä kalan merkintätiedot.
Kalojen liikkeistä saatava uusi tieto voi yhdistää järven toimijoita. Eri vesialueiden välillä liikkuvat kalat
korostavat eri alueiden toimijoiden välisen yhteistyön tärkeyttä ja lisäävät kokemusta yhteisestä asiasta.
Merkinnät tehtiin pääosin jo vuonna 2017 hankkeen kansallisessa osassa. Tavoitteena oli merkitä noin 1500
kalaa. Merkinnät tilattiin Päijät-Hämeen kalatalouskeskuksesta, jossa merkintätyötä teki toiminnanjohtaja
Ilkka Vesikko. Lisäksi hanke sai merkintöihin virkatyötä vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorvelta
Lahden ympäristöpalveluista. Merkinnät tehtiin hoitokalastuksen yhteydessä (Kuva 4) seuraavasti: kuha
206 kpl, lahna 384 kpl, särki 499 kpl (yhteensä 1089 kpl). Aiemmassa pilotissa ja ELYn rahoittamassa PHKK:n
hankkeessa kaloja on merkitty yhteensä 1120 kpl (kuha 270 kpl, lahna 400 kpl, särki 450 kpl). Kaikkiaan
Vesijärvessä oli tämän jälkeen 2209 merkin saanutta kalaa.

Kuva 4. Kalojen merkintää T-Bar merkeillä Vesijärvellä. Vasemmalla merkintätyötä tekevät Matti Kotakorpi ja Ilkka Vesikko. Oikealla
merkin saanut kuha.

HolaLake-hankkeesta ja merkinnöistä uutisoi ESS nettijulkaisuna 15.5.2018 sekä Hollolan Sanomat
Seutunelosissa. Merkintätutkimuksesta tiedotettiin useassa uutiskirjeessä (6.7.2017, 3.11.2017,
23.10.2018), jotta merkkipalautuksien määrää saataisiin kasvatettua. Merkittävä osa merkkipalautuksia
tulee hoitokalastuspyynnistä. Hoitokalastuspyynnin yhteydessä saaliiksi jääneet merkityt kalat pyritään aina
vapauttamaan, kun kalan pituus ja merkin yksilönumerot on kirjattu talteen.
Merkkipalautusten myötä kertyvä aineisto käsitellään Helsingin yliopiston akvaattisten tieteiden
opinnäytetyönä. Katrin Lönnforsin pro gradu -työn otsikko on ”Kuhan, särjen ja lahnan elinpiiri ja
liikkuminen merkintätutkimuksen perusteella Vesijärvellä”. Opinnäytetyö on vielä kesken, mutta tuloksia on
esitetty erillisessä liiteraportissa (Liite 2). Raportin valmistumisesta kerrottiin uutiskirjeessä 24.1.2020.
Raportista selviää, että kalojen liikkuminen Siikasalmen läpi oli vähäistä, mutta Paimelanlahden ja
Enonselän välillä aktiivista. Vähäselkä on matala alue, jossa on Haritunjoen vaikutuksen vuoksi sameampaa
vettä kuin muualla Vesijärvellä. Keväällä vesi lämpenee nopeammin kuin muualla lähialueella, mikä
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houkuttelee keväällä kutevia kaloja alueelle. Syksyllä särkikalat ja kuhat suosivat syvää vettä ja
Paimelanlahdelle johtava syvä juonne ohjaa kaloja helpommin Paimelanlahteen, kuin Siikasalmeen.
Siikasalmessa harjanteen syvin kohta on vain neljän metrin syvyinen. Kesäaikaan Paimelanlahden pieni
ulappa-alue ei tarjoa riittävästi ravintoa alueelle hakeutuneille kaloille, minkä vuoksi ne levittäytyvät kesän
edetessä pääasiassa Enonselän puolelle.
Tuloksista selvisi myös, että paitsi särkikalojen liikkuminen, myös kasvu oli vähäistä. Hoitokalastuksen
tavoitteena on estää muuten vähäisellä pyynnillä olevien särkikalojen runsastuminen. Särjistä ja lahnoista
saadut merkkipalautukset tulivat pääsääntöisesti hoitokalastajilta, mikä vahvistaa käsitystä muun pyynnin
vähäisyydestä. Särkikalojen määrä voi lisääntyä alueellisesti ajan kuluessa, mikäli niitä ei pyydetä. Kuhaa
sen sijaan pyydetään tehokkaasti, se kasvaa nopeasti ja liikkuu melko laajalla alueella. Järven hoidon
kannalta olisi oleellista hyödyntää kuhien kasvunopeus, eli asettaa riittävän suuri alamitta kuhien
saalistusvaikutuksen kasvattamiseksi. Merkintätulosten perusteella melko suppeat lisääntymisalueet voivat
vaikuttaa kuhakantaan lähes joka puolella järveä, joten kuhien liikkuminen noille alueille kannattaisi turvata
kalastusrajoituksin.
Kalamerkintöjen toteuttaminen hoitokalastusten yhteydessä osoittautui tehokkaaksi toimintatavaksi.
Merkkipalautusten saaminen särkikaloista osoittautui haastavaksi, tullen pääasiassa hoitokalastuksista.
Särjet ja lahnat voivat olla pitkäikäisiä, joten merkkipalautuksia tulee todennäköisesti karttumaan vielä
tulevina vuosina. Merkinnöillä saatiin arvokasta ja täysin uutta tietoa särjen lahnan ja kuhan liikkeistä, joita
voidaan hyödyntää jatkossa hoitokalastuksen kohdentamisessa ja kalastuksensäätelyn kehittämisessä.
Konkreettisesti tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman
valmistelussa.

Hoitokalastuspyydysten kehittäminen
Ensimmäiset pyydystalkoot järjestettiin hankkeen kansallisessa osassa tammi-helmikuussa 2017 ja toiset
tässä raportoitavassa kansainvälisessä hankkeessa 22.1.-2.2.2018 (Kuva 5). Pyydystalkoiden käytännön
järjestelyt ja materiaalien tilaukset ostettiin Päijät-Hämeen kalatalouskeskukselta, joka on ollut
pyydystalkoiden järjestäjä usean vuoden ajan. Kahden viikon aikana talkootyötä teki peräti 69 henkilöä.
Talkootunteja kertyi kaikkiaan 2875, jotka on jaettu omarahoitukseksi kullekin raportointijaksolle.
Talkoissa rakennettiin 3 metriä korkea isorysä, jonka suunnittelussa hyödynnettiin kokemuksia edellisen
vuoden talkoissa rakennettujen isorysien kalastusominaisuuksista. Tämän lisäksi talkoissa valmistui
kaikkiaan 100 katiskaa sekä kaksi uutta nuottaa ja niiden periä. Lisäksi korjattiin vanha nuotta, isorysä sekä
seitsemän pienempää rysää.
Pyydystalkoista tiedotettiin tammikuun uutiskirjeessä. Pyydystalkoista kerrottiin myös Radio Voiman
(22.1.2018) ja Yle Lahden (24.1.2018) radiohaastatteluissa sekä Uusi Lahti -lehden verkkouutisessa
(20.1.2018).

Kirjanpitokalastus
Hankkeessa osallistuttiin LUVY:n toteuttamaan kirjanpitokalastuksen tiedonkeruumenetelmien
kehittämistyöhön. Nettipohjainen kirjanpitokalastusmenetelmä, joka palvelee kirjanpitokalastajaa ikään
kuin saalispäiväkirjana, voisi houkutella kirjanpitokalastajiksi myös nuorta väkeä. Vesijärvellä
kirjanpitokalastajia ei tällä hetkellä ole, ja uusia keinoja kirjanpitokalastajien saamiseksi tarvitaan.
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Kehitystyöstä järjestettiin kokous Lahdessa pyydystalkoiden aikaan 24.1.2018, johon osallistuivat Minttu
Peuraniemi LUVY:stä, Mirva Ketola Vesijärvisäätiöstä, Matti Kotakorpi Lahden kaupungilta sekä Jukka
Ruuhijärvi LUKE:sta. Menetelmän kehittämistä jatkettiin LUVY:ssä ja myös Vesijärveltä mukana oli
koekäyttäjiä. Järjestelmä osoittautui hyvin toimivaksi. Se, millä tavoin valmistunut järjestelmä otetaan
käyttöön Vesijärvellä, on vielä osittain avoin. Käyttö vaatii todennäköisesti LUVY:n kanssa
ylläpitosopimusta.

Kuva 5. Hoitokalastuspyydysten kuten rysien, nuottien ja katiskoiden valmistusta vuoden 2018 pyydystalkoissa.

TP 3: Vedenlaatu ja planktonyhteisöt
Kunnostustoimenpiteiden kohdentaminen Vesijärven eri osissa
Hankkeen yhtenä tavoitteena oli arvioida tarkemmin ulkoisen kuormituksen ja ravintoverkkovaikutusten
merkitystä leväkukintojen synnyssä Vesijärven eri selillä, jotta soveltuvimmat kunnostustoimenpiteet
voidaan täsmentää Vesijärven eri osiin. Työssä käytetään aiemmin kerättyä sekä tässä hankkeessa
kerättävää aineistoa.
Vesijärven velvoitetarkkailu sisältää veden laadun seurantaa sekä verkkokoekalastusta Kajaanselällä ja
Enonselällä. Velvoitetarkkailun vesinäytteitä otetaan useamman kerran vuodessa Kajaanselältä,
Komonselältä sekä Enonselältä. Lahden kaupungin toteuttamassa täydentävässä seurannassa vesinäytteet
otetaan kahdesti vuodessa (maaliskuu ja elokuu) Laitialanselältä, Paimelanlahdelta ja Vähäselältä, jotka
eivät kuulu Vesijärven velvoitetarkkailun piiriin. Kuormitusseurantaa Vesijärvellä on tehty keväisin ja
syksyisin merkittävimmistä ojista haettavilla vesinäytteillä useiden vuosien ajan (Lahden
ympäristöpalvelut). Haritunjoessa, Myllyojassa sekä Purailanviepässä on myös jatkuvatoimiset vedenlaadun
mittausasemat.
Vesinäytetulosten perusteella alhaisimmat fosforipitoisuudet on mitattu viime vuosina Kajaanselältä ja
Laitialanselältä (Kuva 6). Kokonaisfosforipitoisuudet ovat näillä selillä olleet lievästi rehevällä tasolla ja
ajoittain jopa hyvän tilan puolella (hyvän tilan raja-arvo kesäajalle 18 µg/l). Muilla selillä elokuun
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pintaveden fosforipitoisuudet ovat talvitilannetta selvästi suuremmat ja rehevällä tasolla edustaen
luokittelussa pääasiassa tyydyttävää tilaa (kesäajalle raja-arvo 35 µg/l). Paimelanlahdella fosforipitoisuudet
ovat olleet ajoittain hyvin korkeita myös talviaikaan. Myös Vähäselällä tällaisia vuosia on. Vähäselällä
etenkin kesäajan pitoisuudet ovat selvästi muita selkiä korkeammat.
Kokonaistypen pitoisuudet ovat olleet alhaisimmat Kajaanselällä (Kuva 6). Tilanne eri selkien välillä on
melko tasainen pitoisuuksien ollessa enimmäkseen hyvän tilan puolella (raja-arvo kesäajalle 500 µg/l).
Paimelanlahdella on kuitenkin havaittavissa muita selkiä korkeampia pitoisuuksia talviaikaan, ja Vähäselällä
sekä talvi- että kesäaikaan.

Kuva 6. Vesijärven eri seliltä mitatut kokonaisfosforin ja -typen pitoisuudet pintavedessä maaliskuussa ja elokuussa 2016-2019.
Pirttiniemen näytepiste sijaitsee Komonselällä, Lankiluoto ja Enonsaari Enonselällä.

Levämäärää kuvastava a-klorofyllipitoisuus on viime vuosina ollut niin ikään alhaisin Kajaanselällä, jossa
pitoisuus on ollut järven ekologisessa luokittelussa jopa hyvän tilan puolella (raja-arvo 7 µg/l). Seuraavaksi
alhaisin pitoisuus on ollut Laitialanselällä ja sitten Komonselällä (Kuva 7). Enonselän ja Paimelanlahden
pitoisuudet ovat olleet vaihtelevasti samaa tasoa keskenään. Vähäselällä a-klorofyllipitoisuus on ollut
suurin ja ajoittain jopa huonon tilan puolella. Muut selät ovat edustaneet luokittelussa pääosin tyydyttävää
tilaa (raja-arvo 14 µg/l). Elokuussa 2018 ja 2019 pitoisuudet kuitenkin nousivat edellisvuosiin nähden
muualla, paitsi Laitialanselällä ja Kajaanselällä.
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Korkea klorofylli:fosfori-suhde voi kertoa hoitokalastustarpeesta. Vesijärven eri selillä (Kuva 7)
suhdeluvussa ei ole suurta eroa. Suhdeluku vaihtelee varsin paljon vuosien välillä, ja tässä tarkasteltua yhtä
näyteajankohtaa parempi olisi seurata hieman useamman näytteen keskiarvoa. Yleisesti ottaen suhdeluku
on varsin korkea kaikilla selillä.
Typen ja fosforin kokonaisravinnesuhde voi kertoa puolestaan leväkasvua rajoittavasta ravinteesta.
Korkeimmat suhdeluvut havaitaan Laitialanselällä ja Kajaanselällä, joissa suhdeluku on yleensä ollut yli 20.
Tämä kertoo selvimmin fosforirajoitteisuudesta. Sen sijaan muilla selillä suhdeluku on yleensä tätä
pienempi, mutta kuitenkin yli 7. Tällöin kumpi tahansa ravinteista voi olla leväkasvua rajoittavana tekijänä.
Erilainen ravinnesuhde voi olla yksi syy siihen, että verkkoja limoittavia piileväkukintoja havaitaan
nimenomaan parhaassa tilassa olevilla Laitialanselällä ja Kajaanselällä, samalla kun Enonselkä on
selvemmin sinilevävaltainen (ks. seuraava kappale).

Kuva 7. Ylhäällä Vesijärven eri seliltä mitatut elokuiset a-klorofyllin pitoisuudet 2016-2019. Alhaalla elokuun pintaveden
näytetulokseen perustuvat suhdeluvut a-klorofyllin ja kokonaisfosforin välille sekä kokonaistypen ja kokonaisfosforin välille
Vesijärven eri selillä 2016-2019. Pirttiniemen näytepiste sijaitsee Komonselällä, Lankiluoto ja Enonsaari Enonselällä.

Vesijärven kuormitusta seurataan ojanäytteenotolla keväisin ja syksyisin. Yksi näytekerta kertoo
luonnollisesti vain hetkellisen tilanteen, sillä pitoisuudet ja virtaamat voivat vaihdella nopeastikin.
Seurantaa on kuitenkin tehty jo useita vuosia, joten tulokset voivat kertoa kuormituksen tasosta (Kuva 8).
Vaihtelu on suurta, mutta korkeimmat fosforin ja typen pitoisuudet ojavesissä on kevättä useammin

12

mitattu syksyn näytekierroksilla. Kajaanselällä ero ei ole yhtä selvä. Fosforipitoisuudet Kajaanselkään ja
Laitialanselkään johtavissa ojissa ovat keskimäärin alhaisemmalla tasolla kuin muihin selkiin johtavissa
ojissa. Keskimäärin korkeimmat pitoisuudet ovat Komonselän ojissa ja seuraavaksi korkeimmat
Paimalanlahden/Vähäselän ojissa. Typen suhteen keskimäärin alhaisimmat arvot ovat Enonselän ojissa,
mutta ojien välillä on suuri vaihtelu. Keskimäärin korkeimmat typpipitoisuudet löytyvät
Paimelanlahden/Vähäselän ojista ja seuraavaksi suurimmat Komonselän ojista.
Tilanne muuttuu, kun ojien virtaamat otetaan huomioon kuormitusta arvioitaessa (Kuva 9). Tällöin
korostuvat suurimmat osavaluma-alueet, Vähäselälle laskeva Haritunjoki ja Paimelanlahdelle laskeva
Myllyoja. Myös Laitialanselälle laskevan Hammonjoen merkitys kasvaa, kun virtaamat otetaan huomioon.
Ajoittain varsin korkeita kuormitusarvoja voidaan havaita myös Kajaanselälle laskevassa Häränsilmänojassa
sekä Komonselälle laskevassa Purailanviepässä. Myös Laitialanselälle laskeva Suvelanoja on varsin
suurivirtaamainen.

Kajaanselkä

Laitialanselkä/Kirkonselkä

Komonselkä

Enonselkä

Paimelanlahti/
Vähäselkä

1300

Kuva 8. Vesijärveen laskevien ojien ravinnepitoisuuksia kuormitusseurannasta syksystä 2016 syksyyn 2019. Syysnäytekierroksen
pitoisuudet on merkitty harmaalla ja kevätkierroksen mustalla värillä. Ojat on järjestelty sen mukaan, mille Vesijärven selälle ne
laskevat.
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Kajaanselkä

Laitialanselkä/Kirkonselkä

Komonselkä

Enonselkä

Paimelanlahti/
Vähäselkä

Kuva 9. Vesijärveen laskevien ojien hetkellinen kuormitus kuormitusseurannan tulosten perusteella syksystä 2016 syksyyn 2019.
Syysnäytekierroksen kuormitusarvot on merkitty harmaalla ja kevätkierroksen mustalla värillä. Ojat on järjestelty sen mukaan, mille
Vesijärven selälle ne laskevat.

Vesijärven tutkimus- ja seuranta-aineistoja on jatkossa tarkoitus hyödyntää laajemmin. Jatkossa Vesijärven
tilaa katsotaan vuosittain kokonaisuutena ja vedenlaatutulokset kootaan yhteen biologisten seurantojen
kanssa Vesijärven tila -raportiksi. Myös Laitialanselän biologista seurantaa lisätään.

Pyydyksiä likaavien levien esiintyminen
Syksyiset piileväkukinnot ovat haitanneet hoitokalastusta Vesijärven eri osissa jo useamman vuoden ajan.
Hankkeen kansallisessa osassa ryhdyttiin selvittämään yhdessä järven käyttäjien kanssa ilmiön laajuutta ja
siihen vaikuttavia tekijöitä. Tämä tehtiin järjestämällä kalastajien toteuttama seuranta ja raportointi
pyydysten likaantumisesta. Järvellä kalastaville jaettiin seurantalomakkeita Siikaniemessä 29.11.2017
osakaskunnille järjestetyssä tilaisuudessa sekä sähköpostitse. Kalastajien havaintojen mukaan
piileväongelmaa ei kuitenkaan esiintynyt syksyn 2017 aikana. Vuonna 2018 havaintoja kerättiin etupäässä
puhelimitse. Piileväkukinnot syksyllä 2018 alkoivat viikolla 40 Kajaanselällä ja Laitialanselällä. Pahimmillaan
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tilanne oli loka-marraskuun vaihteessa. Tämän jälkeen havaintoja ei ole ennen talvikalastuksen
aloittamista, sillä syksyllä kalastajat lopettivat kalastuksen todeten sen mahdottomaksi. Enonselällä piilevä
ei aiheuttanut ongelmaa hoitokalastukselle. Komonselältä havaintoja ei ole. Myös vuonna 2019 kalastajat
havaitsivat piilevää. Ensimmäiset havainnot ajoittuivat jo viikoille 38/39.
Piileväongelman laajuutta ja syitä selvitettiin tarkemmin Helsingin yliopiston ympäristöekologian
opinnäytetyönä. Pro gradu -työn ohjaajina toimivat prof. Lauri Arvola Helsingin yliopiston Lammin
biologiselta asemalta, Pauliina Salmi Jyväskylän yliopistosta sekä Mirva Ketola Vesijärvisäätiöstä. Opiskelija
Launo Pulli rakensi koehavakset, jotka asetettiin vuorokauden ajaksi Enonselälle ja Kajaanselälle kolmen
pisteen havaslinjoille, joissa havasten määrä kasvoi yhdestä kolmeen syvyyden kasvaessa (Kuva 10).
Syvänteeseen asennettiin myös lämpötilaloggerit. Vuorokauden koe toistettiin syyskuun 2018 puolivälistä
marraskuun alkupuolelle neljä kertaa. Havaksista määritettiin klorofylli-a ja kiintoaine sekä otettiin
lajistonäyte. Molemmilta seliltä otettiin myös vesinäytteet, joista analysoitiin mm. ravinteet, silikaatti ja
klorofylli-a. Ravinnenäytteet analysoitiin Lammin biologisella asemalla ostopalveluna. Silikaatti, kiintoaine
ja klorofylli-a määritettiin ostopalveluna HY:n AlmaLab laboratoriossa ja osittain opiskelijan itsensä
tekeminä. Tutkimuksen teosta tiedotettiin syyskuun 2018 uutiskirjeessä.

Kajaanselkä

Enonselkä

Kuva 10. Koehavasten sijainti Enonselällä ja Kajaanselällä. Kajaanselän syvimmästä pisteestä käytiin
näytteenottokerralla lisänäyte (Kartta: Metsähallituksen Retkikartta.fi palvelu). Oikealla kaaviokuva koehavaksesta.

viimeisellä

Pro gradu työ valmistui keväällä 2020 ja on parhaillaan arvioitavana. Verkkoja limoittava piileväkukinta
alkoi kalastajien ilmoitusten perusteella Vesijärvellä vuonna 2018 Kajaanselällä 1.10. alkaen.
Lämpötilatulosten perusteella järvi oli silloin jo täyskierrossa. Havaskokeissa havaittiin piilevien
runsastuminen Kajaanselällä, mutta ei varsinaista limoittumista. Kajaanselällä koehavaksista mitatut
klorofyllipitoisuudet olivat huomattavasti Enonselkää korkeammat (Kuva 11). Kenttäkokeiden tulosten ja
kalastajien ilmoitusten perusteella verkkopyydysten limoittumisen aiheutti rihmamaisen Aulacoseira
islandica -piilevän runsastuminen. Runsastuminen alkoi veden lämpötilan ollessa noin 11 ℃. Vastaavaa
limoittumista ei havaittu Enonselällä, jossa kasviplanktonlajistossa vallitsi Planktothrix agardhii -sinilevä.
Enonselällä myös ravinnepitoisuudet ovat Kajaanselkää korkeammat. Vaikka yhtä selittävää tekijää
kasviplanktonyhteisöjen eroille ei löydetty, saattaa Aulacoseira islandica saada kilpailuetua sinileviin
nähden Kajaanselän matalammista ravinnepitoisuuksista. Planktothrix agardhii -sinilevän menestyy hyvin
rehevöityneissä vesistöissä, joka voi selittää lajin dominoinnin Enonselän kasviplanktonyhteisössä piileviin
verrattuna.
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Kuva 11. Eri selillä ja eri syvyyksissä olleista koehavaksista uutetun klorofyllin määrä 5.11.2018. Havaksiin tarttuneen levän määrä
oli selvästi suurempi Kajaanselällä kuin Enonselällä.

Kansalaisseurannan kehittäminen
Hankkeessa pyrittiin rohkaisemaan tiedotuksen avulla paikallisia järven käyttäjiä, ranta-asukkaita ja
mökkiläisiä tekemään ilmoituksia leväkukinnoista ELY-keskukselle. Lisäksi pyrittiin edistämään järviwikin
käyttöä leväseurannassa järjestämällä pihabongauspäivän kaltaisia leväbongauspäiviä. Tavoitteena oli
saada kattavampaa tietoa järven eri osien levätilanteesta sekä innostaa ihmisiä järven seuraajiksi.
Vesijärviviikolla 2018 Lahden Purjehdusseuran järjestämässä Myllysaaripäivä-tapahtumassa esiteltiin itse
tehtyjä näkösyvyyslevyjä ja opastettiin sinilevähavainnon tekoon ja järviwikin käyttöön. Purjehdusseuran
uusi lasten alkeisryhmä aloitti elokuussa 2018 Vesijärven lämpötilan, näkösyvyyden ja sinilevän tarkkailun.
Kokeilua jatkettiin myös seuraavana vuonna. Nuoria tavoitettiin myös 13.9.2018, jolloin pidettiin Vesijärviluento Steiner-koululla 6.-8. luokkalaisille. Opettaja päätti perustaa kurssilleen oman seurantapisteen,
johon vuosittain vaihtuvat luokat tekisivät havaintoja. Vuonna 2019 näkösyvyyden mittaamista
demonstroitiin toukokuussa valtakunnallisen kalastuksen päivän tapahtumassa Pikku-Vesijärven puistossa,
sekä Vesijärvi-viikolla harjoittelija Toivo Viljakaisen toimesta Joutjärvellä melontakauden avajaisissa sekä
Myllysaari-päivässä. Keväällä lahjoitettiin näkösyvyyslevyt ja seurantaohjeet paikallisten melontaseurojen
puheenjohtajille (Kuva 12).

Kuva 12. Vasemmalla lähikuva näkösyvyyslevystä, jonka saa rakennettua itse vaikkapa ämpärin kannesta. Keskellä ämpäridemo
valtakunnallisen kalastuksen päivän tapahtumassa 2019. Oikealla melojille lahjoitettu näkösyvyyslevy sekä ohjeet
kansalaisseurantaan.
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Kesän 2019 aikana yritettiin ”Bongaa levä” some-kampanjalla saada ihmiset tekemään levähavaintoja eri
järvistä yhtäaikaisesti aina kesäkuukausien 15. päivä. Kampanjasta kerrottiin uutiskirjeissä 29.5.2019 ja
2.7.2019 ja siitä uutisoivat myös Hollolan Sanomat 5.6.2019 ja Seutuneloset 24.7.2019. Havaintoja saatiin
kuitenkin hyvin vähän. Jatkossa on mietittävä toisenlaista lähestymistapaa.

TP 4: Vesikasvillisuuden hoito
Niittosuunnitelman päivittäminen
Hankkeen tavoitteena on löytää suositukset, jolla eri näkökohdat (linnusto, kalasto, veden laatu,
virkistyskäyttö) ruovikoiden hoidossa tulevat huomioiduksi. Tämä edellyttää eri tahojen välistä yhteistyötä.
Hankkeen kansallisen osan aikana tehtiin kesäniittosuunnitelma 2017 ja kartoitettiin niittotarpeita ja
kokemuksia erilaisissa tapaamissa paikallisten vesialueiden omistajien kanssa. Tässä raportoitavassa
hankkeessa tehtiin talvi- ja kesäniittosuunnitelmat 2018. Erityisesti luonnonsuojelualueiden osalta niittojen
suunnittelua jatkettiin syksyllä 9.10.2018 tapaamisella Hämeen ELY-keskuksen edustajien kanssa. Vuoden
vaihteessa tehtiin talviniittosuunnitelma 2019. Niittosuunnitelmien toteutuneet kohteet on liitetty
Vesijärven karttapalveluun, jossa esitetään Vesijärven hoitotoimenpiteitä. Kesä- ja talviniitot on merkitty
kartalle erivärisin symbolein. Symbolista avautuu lisätietolaatikko, jossa kerrotaan niittovuodet sekä
niittojen tavoitteen kyseisellä alueella (Kuva 13).

Kuva 13. Vasemmalla kuva Vesijärven karttapalvelusta, johon on merkitty vihreällä kesäniittokohteet ja ruskealla talviniittokohteet.
Kohteen valitsemalla avautuu näkyviin lisätietoja kyseisestä niittokohteesta.

Ruovikoiden talviniitto
Hankkeen talviniitot (2018-2019) kilpailutettiin Hilmassa joulukuussa 2017. Niittojen toteuttajaksi valittiin
HotMill Oy, Risto Kauhala. Ensimmäinen talviniitto toteutettiin maaliskuussa 2018. Tuolloin
niittosuunnitelman 19 hehtaarista toteutui 16 ha, eli lähes kaikki kohteet. Niitot sujuivat
kokonaisuudessaan hyvin, sillä lumesta ja pakkasista oli vain pientä haittaa. Kilpiäistenpohjan venerannassa
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niittoa tarvitseva alue pitäisi kuitenkin ensin raivata, sillä maatuvalla alueella oli jo puustoa ja mättäitä.
Talviniiton yksi tavoite on ehkäistä ruovikkoalueiden muuttumista maa-alueiksi. Pitkälle maatuneet alueet
ovat kuitenkin jo vaikeasti niitettävissä juuri mättäiden ja puiden vuoksi. Maatuville alueille kasautuu usein
myös enemmän lunta kuin jäälle, mikä vaikeuttaa talviniittoa. Talvi 2019 oli haasteellinen, sillä lunta oli
harvinaisen paljon ja teräsjää jäi ohueksi. Maaliskuussa enimmän lumen jo vajuttua talviniitot saatiin
kuitenkin tehdyksi lähes kokonaan. Vain yksi uusi kohde jätettiin kokonaan niittämättä ruo’on vähäisen
määrän takia. Yhdellä kohteella niittokone vajosi jäihin, mutta koska kyseessä on amfiajoneuvo, niittokone
ei vajonnut pohjaan saakka ja se saatiin nostettua vinssin avulla ylös. Niittosuunnitelman 18,4 hehtaarista
toteutui noin 17 ha.
Talven 2018 niittojen suunnittelusta ja etenemisestä tiedotettiin myös uutiskirjeissä 10.1.2018, 20.3.2018
ja 8.5.2018. Vuoden 2019 talviniitoista, seurannasta sekä ruokoon liittyvästä kansainvälisestä työpajasta
tiedotettiin maaliskuun 2019 uutiskirjeessä. Myös Etelä-Suomen Sanomat uutisoi maaliskuussa
talviniitoista ja niittokoneen noston vaiheista.
Ruovikoiden talviniiton tavoitteena on myös samalla edistää talviniittoon soveltuvan välineistön
kehittämistä. Risto Kauhala on kehittänyt niittolaitteistoaan eteenpäin mm. leikkuuterän ja laitteen painon
osalta (Kuva 14).

Kuva 14. Vasemmalla talviniittokone työntöterällä. Oikealla kuva sorminiitturiterästä, jolla leikkuu sujuu paremmin, jos jäällä on
lunta.

Yhtenä tavoitteena oli myös seurata talviniittojen vaikuttavuutta. Seurantaa on tehty ruovikkoihin
perustetuilla linjoilla mittaamalla näyteruudulla kasvavien ruokojen määrää, keskipituutta ja -paksuutta.
Seurannat Vesijärvellä on aloitettu vuonna 2016. Tässä hankkeessa seurantaa tehtiin talvella 2018 yhteensä
kymmenellä linjalla ja talvella 2019 kahdellatoista linjalla (Kuva 15).
Alustavia seurantatuloksia esitettiin hankkeen neljännessä, vesikasvillisuuden hoitoon keskittyvässä
kansainvälisessä työpajassa maaliskuussa 2019. Vuoden 2020 alussa kaikki seurantatulokset koottiin
yhdeksi raportiksi osana Hämeen ELY-keskuksen Vesienhoidon tehostamisohjelman varoista rahoittamaa
Vesienhoidon toimenpiteet Lahden seudulla 2019-2020 -hanketta (Liite 3). Talviniitto on niittäjän
huomioiden mukaan puhdistanut niittoalueita, jolloin niitto on ollut aiempaa helpompaa. Mittausten
perusteella voidaan havaita osassa kohteita sekä ruovikoiden harveneminen että ruo’on keskipituuden ja paksuuden pieneminen. Osassa kohteita vaikutus on havaittavissa vain lähinnä ruo’on paksuudessa.
Talviniiton vaikutukset näyttäisivät olevan suurimmat harvalla reuna-alueella tai ylipäänsä harvemmissa
ruovikoissa. Tiheissä ruovikoissa vaikutukset voivat olla ainakin alkuun harventavia, tai muutaman vuoden
aikajänteellä jopa kasvua lisääviä. Niittojen tavoitteena on usein ruovikon pienentäminen. Niissä
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ruovikoissa, joiden kasvua ei haluta taannuttaa, kaistaleina tehtävät rotaationiitot ovat luultavasti
hellävaraisin keino ajoittain puhdistaa ruovikkoa vanhasta ruokomassasta. Tiheydet palasivat yleensä
ennalleen jo toisena vuonna, kun niittoa ei toistettu. Talviniitolle täytyykin löytää kullekin paikalle sopiva
niittofrekvenssi, jotta niitolle kyseisessä kohteessa asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.

Kuva 15. Talviniiton vaikuttavuuden kartoitusta Vesijärvellä. Vasemmalla ja keskellä ruokojen mittausta näyteruudulla. Oikealla
kuva edellisenä talvena niitetyn väylän ja niittämättömän ruovikon osan rajalta. Niitetyllä alueella ruovikko on selvästi lyhyempää ja
harvempaa, eikä seassa ole edellisten vuosien harmaaksi muuttuneita kuivia versoja.

Niitetyn ruokomassan käyttö raaka-aineena
Hankkeen tavoitteena on edistää niitetyn ruokomassan käyttöä raaka-aineena paikallisissa yrityksissä. Sekä
talvella 2018 että 2019 niitetyistä massoista osa meni hyötykäyttöön Rakennus Betoni ja Elementti Oy:lle,
joka nouti ruo’on rannasta omalla kustannuksellaan. Ratkaisevaa kohteen kiinnostavuudelle hyötykäyttäjän
näkökulmasta on sopivan tiestön tarjoama pääsy kuorma-autolla rantaan sekä kerralla saatavan
materiaalin määrä. Usealla kohteella tiet eivät tätä mahdollista tai materiaalin kokonaismäärä jää noutokustannuksiin nähden pieneksi. Näillä kohteilla maanomistajat tai osakaskunnat siirsivät itse massat
muualle kompostoitumaan. Jos tätä mahdollisuutta ei ollut, massat läjitettiin sovittuihin paikkoihin maalle
tai poltettiin vesijätöllä.
Järviruo’on hyötykäyttöön on virinnyt jonkin verran kiinnostusta Suomessa. Hanke kävi tutustumassa
2.3.2018 Iitin Urajärvellä Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunnan järviruo'on korjuuketju ja hyötykäyttö
-kehittämishankkeeseen. Siellä käytössä on niputtava leikkuri, joka mahdollistaa ruokonippujen
jatkokäsittelyn ruokokattojen rakentamista varten (Kuva 16).

Kuva 16. Talviniittoa niputtavalla leikurilla Iitin Urajärvellä. Käynnillä tutustuttiin myös raakanippujen käsittelyyn sekä valmiisiin
ruokorakennelmiin Kouvolan Kettumäen kansanpuistossa.
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Samalla keskusteltiin tulevan yhteistyömahdollisuuksista hankkeen tulevan kansainvälisen työpajan osalta.
Vesijärvisäätiön järjestämä neljäs kansainvälinen työpaja maaliskuussa 2019 keskittyi vesikasvillisuuden
hoitoon ja järviruo’on hyötykäyttöön. Osana työpajaa tutustuttiin Urajärven järviruokohankkeeseen,
järviruo’on käyttöön ekorakentamisessa, ruokopaperin valmistukseen sekä Rakennusbetoni ja Elementti
Oy:llä järviruo’on käyttöön viherkatoissa ilmastavana salaojakerroksena (Kuva 17). Lisäksi tutustuttiin
järviruo’on käyttöön maanparannusaineena ja tunnusteltiin yhteistyömahdollisuuksia Vesijärven
järviruo’on hyödyntämiseksi Kiteen Mato ja Multa Oy:n tuottamassa kasvualustassa. Yhteistyötä
kasvualustan tuottamiseksi aloitettiin kesällä 2019 Päijät-Hämeen jätehuollon alueella Kujalassa, jonne
kuljetettiin toisen hankkeen varoin kesäniittojätettä. Huhtikuussa 2019 hankekoordinaattori kutsuttiin
puhumaan järviruo’on hyötykäytöstä Lappeenrantaan ravinnekiertoaiheiseen seminaariin.

Kuva 17. Kuvia hankkeen neljännestä, vesikasvillisuuden hoitoon ja järviruo’on hyötykäyttöön keskittyvästä työpajasta. Ylhäällä
vasemmalla hanke-esittelyä Kettumäen kansanpuistoon järviruo’osta rakennetussa kodassa, keskellä talviniittoa Urajärvellä
niputtavalla niittopäällä varustetuilla niittolaitteilla, ja oikealla Rakennusbetoni ja Elementti Oy:n henkilökuntaa isännöimässä
vierailua. Alhaalla erilaisia järviruo’on käyttötapoja: vasemmalla ruokopaperin valmistusta, keskellä malliseinä ruokoeristelevyjen
käytöstä Kettumäen kansanpuistossa, oikealla pussillinen Kiteen Mato ja Multa Oy:n järviruo’osta valmistamaa kasvualustaa.

Kansainväliset toimet
Työpajat
Hankkeessa järjestettiin kaikkiaan viisi kansainvälistä työpajaa. Ensimmäinen, Vesijärvisäätiön järjestämä
työpaja keskittyi ulkoisen kuormituksen vähentämiseen Lahdessa 14.-16.11.2017. Toinen, kalastonhoitoon
keskittyvä työpaja pidettiin Lohjalla 10.-12.4.2018, järjestäjänä Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry
(Luvy). Kolmannen työpajan järjestivät Osbyn kunta sekä Regito AB Ruotissa. Työpajan teemana oli veden
laatu ja planktonyhteisöt. Työpaja pidettiin Bäckaskogissa, Skånessa 25.-27.9.2018. Neljännen työpajan
järjesti Vesijärvisäätiö Lahdessa 5.-7.3.2019. Työpaja keskittyi vesikasvillisuuden hoitoon ja järviruo’on
hyötykäyttöön. Viides, hankkeen viimeinen työpaja pidettiin Eurassa 8.-10.10.2019. Sen järjestivät
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yhteistyössä Luvy sekä Pyhäjärvi-instituutti. Työpajassa keskityttiin lähinnä hankkeen synteesiraporttien
kirjoittamiseen ja loppuraportointiin, mutta tutustuttiin myös pakallisiin vesiensuojelutoimiin ja kohteisiin.
Työpajat on kuvattu tarkemmin hankkeen yhteisessä, kansainvälisessä raportissa.
Hankekoordinaattori osallistui 20.–22.8.2019 Länsi-uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n omassa
osahankkeessaan järjestämään kolmepäiväiseen tiedonkeruu- ja verkostoitumismatkaan Viroon (Kuva 18).
Matkalla selvitettiin yhteistyön laajentamista Viroon Peipsin kalaryhmän kanssa. Peipsi-järvellä tutustuttiin
useisiin järven kalasatamiin. Lisäksi matkalla tutustuttiin vaellusesteisiin virtavesikohteilla sekä Võrtsjärven
järvimuseon ympäristökasvatustyöhön sekä järvimuseon yhteydessä toimivan limnologiainstituutin
ankeriastutkimuksiin.

Kuva 18. Ylhäällä vierailut Peipsi-järven kalasatamiin alueen kalaryhmän toiminnanjohtaja Kersti Ojan johdolla sekä Peipsijärven
kalatuotteita. Alhaalla vasemmalla kuullaan Vörstjärven ankeriastutkimuksista. Keskellä Peipsijärven erittäin alhaalla ollutta
vedenpintaa. Oikealla Kunda-joen kalahissi.

Parhaiden käytänteiden kokoaminen
Hankkeen tuloksena koottiin jokaiseen neljään teemaan liittyen parhaat vesienhoidon käytänteet. Kaikki
partnerit osallistuvat tietojen kokoamiseen, mutta päävastuu kustakin teemasta jaettiin seuraavasti:
Pyhäjärvi-instituutti vastasi tiedon kokoamisesta valuma-alueen ulkoisen kuormituksen vähentämisen
osalta ja Luvy kalastonhoidon käytänteiden osalta. Regito AB keskittyi leväkukintojen kehittymiseen
vaikuttaviin tekijöihin ja Vesijärvisäätiö vesikasvien niittoon ja niittojätteen hyödyntämiseen.
Hankkeen 2. työpajassa tulosten arveltiin olevan paremmin saavutettavissa, jos ne julkaistaisiin kirjallisten
tuotosten sijaan verkkosivuilla. Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämät Vesistökunnostusverkoston
verkkosivut http://www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto ovat järvikunnostuksista kiinnostuneiden
tiedossa ja käytössä. Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa
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ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta. Siellä ajatus hankkeen tulosten lisäämisestä osaksi
Vesistökunnostusverkoston verkkosivuja nähtiin tervetulleena. Vesistökunnostusverkoston toiminnasta
vastaava Liisa Hämäläinen Suomen ympäristökeskuksesta osallistui hankkeen 4. ja 5. työpajaan. Sittemmin
hankeen materiaalien lisäämisestä Vesistökunnostusverkoston sivuille on vastannut Pinja Kasvio.
Hankkeessa tuotetut materiaalit sekä linkit niihin on kuvattu tarkemmin hankkeen yhteisessä,
kansainvälisessä raportissa.

c. Kustannukset ja rahoitus
Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannus oli 158 140 €, josta julkisen tuen osuus oli 80 %. Taulukossa 2 on
esitetty kustannusarvio, rahoitussuunnitelma sekä hankkeen loppuun mennessä toteutuneet kulut
menolajeittain. Hankkeen toteutuneet kokonaiskulut olivat 160 080,68 €, mikä on 1 940,68 € hankkeen
hyväksyttyjä kokonaiskustannuksia suurempi. Tämä ylitys on lisätty kokonaisuudessaan Vesijärvisäätiön
maksuosuuteen. Talkootyön osuus hankkeessa oli 20 000 €.

Taulukko 2. Hankkeen toteutuneet kustannukset ja rahoitusosuudet koko hankkeen ajalta.

ELY (80 %)

K.arvio

1. Maksatus

2. maksatus

3. maksatus

Toteutunut

Toteutunut

€/hanke

9/2017-8/2018

9/2018-3/2019

4/2019-12/2019

yhteensä

%

101 209,60

41 895,46

48 916,05

10 398,09

101 209,60

Toimintaryhmä (20 %)

25 302,40

10 473,87

12 229,01

2 599,52

25 302,40

VJS Vastikkeeton työ

20 000,00

8 300,00

9 650,00

2 050,00

20 000,00

VJS rahallinen osuus

11 628,00

4 792,33

5 636,26

3 140,08

13 568,68

158 140,00

65 461,66

76 431,32

18 187,70

160 080,68

Yhteensä

80

20
100

d. Raportointi ja seuranta
Hanke valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Etpähä ry:n kanssa. Lisäksi yhteyttä pidettiin erikseen
hankekumppaneiden kanssa. Hankkeelle perustettiin kansainvälinen ohjausryhmä, joka kokoontui
hankkeen aikana kerran vuodessa, yhteensä kolme kertaa. Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran
15.11.2017, hankkeen ensimmäisen työpajan yhteydessä. Toisen kerran ohjausryhmä kokoontui hankkeen
kolmannen työpajan yhteydessä 27.9.2018. Raportointikaudella ohjausryhmä kokoontui kolmannen kerran
hankkeen viimeisen työpajan yhteydessä Eurassa 9.10.2019. Kokouksen muistio on liitteenä 4.

Ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet olivat:
Jukka-Pekka Jauhiainen, Etpähä ry
Heikki Mäkinen, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
Maarit Teuri, Ykkösakseli ry
Jaana Pönni, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Elina Haavisto, Leader Pyhäjärviseutu ry
Teija Kirkkala, Pyhäjärvi-instituutti
Kerstin Hallenborg, Skånes ESS
Agne Andersson, Osbyn kunta
Antti Pitkänen, Hämeen ELY-keskus
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vj. Anu Taipale, Päijänne-Leader
vj. Irma Peltola
vj. Teuvo järvenpää
vj. Sini Pöytäniemi
vj. Rauni Halonen
vj. Henna Ryömä
vj. Johanna Grundström
vj. Emil Grönkvist

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Jauhiainen, Etpähä ry, ja sihteerinä
vesistöasiantuntija, hankkeen koordinaattori Mirva Ketola, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö.
Hankkeen etenemisestä kerrottiin sidosryhmille ja uutiskirjeiden kautta kaikille uutiskirjeen tilaajille ja
medialle. Hankkeen toimenpiteitä päivitettiin myös Vesijärvisäätiön verkkosivujen alla oleville nettisivuille,
jotka laadittiin suomeksi ja englanniksi. Vesijärvisäätiön nettisivut päivitettiin vuonna 2019, jolloin myös
hankesivut päivittyivät:
https://www.vesijarvi.fi/hankkeet/holalake/
https://www.vesijarvi.fi/en/holistic-approach-in-lake-restoration/
Hankkeen toimenpiteitä aloitettiin jo kansallisessa hankkeessa, josta on laadittu keväällä 2018
loppuraportti. Hankkeen ensimmäisen maksatuksen yhteydessä lokakuussa 2018 laadittiin 1. väliraportti,
huhtikuussa 2019 toisen maksatuksen yhteydessä 2. väliraportti ja nyt 3. maksatuksen yhteydessä tämä
loppuraportti. Hankkeen seurantatiedot on toimitettu Hyrrään tammikuun 2018, 2019 ja 2020 lopussa.
Hankkeen kansainväliset toimet on koottu omaan raporttiinsa. Hankkeen kansainvälisenä yhteistyönä
toteutetut, hankkeen teemoihin liittyvät materiaalit on liitetty hankkeen nettisivuille sekä
vesistökunnostusverkoston sivustolle.

e. Toteutusoletukset ja riskit
Hankkeen toteutusoletuksena olivat hankkeen paikalliset toimenpiteet eri teemojen alla sekä
kansainvälinen yhteistyö. Toimenpiteet sekä yhteistyö etenivät hyvin eikä merkittäviä riskejä hankkeen
toteutukselle syntynyt.

4.3 Yhteistyökumppanit
Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Etpähä ry, joka oli myös hanketta koordinoiva Leadertoimintaryhmä, sekä Päijänne-Leader ry. Lisäksi yhteistyökumppaneita olivat kv-hankepartnerit LänsiUudenmaan vesi ja ympäristö ry, Pyhäjärvi-instituutti sekä Regito AB ja Osbyn kunta omine Leadertoimintaryhmineen. Yhteistyökumppaneita olivat myös paikalliset vesienhoidon toimijat.

4.4 Tulokset ja vaikutukset
Hankkeen käytännön toimenpiteet toteutuivat suunnitellusti. Kosteikkojen toimivuustarkkailu toi aiempaa
tarkempaa tietoa kosteikkojen toimivuudesta sekä ravinnepitoisuuksien tasosta ja avovesikauden
aikaisesta vaihtelusta tarkkailussa olleilla kohteilla. Tulokset yhdistettiin PyhäVesi-hankkeen tuloksiin ja ne
on raportoitu erillisessä raportissa PyhäVesi-hankkeen loppuraportoinnin yhteydessä. Hankkeessa
rakennettiin esimerkkikohteena kaksitasouomaa, jonka on todettu olevan hyvä menetelmä erityisesti
hienojakoisen aineksen pidättämisessä. Kaksitasouoman kasvittumista on kuitenkin vielä syytä edistää.
Lisäksi tehostettiin Kytyänojan laskeutusaltaan toimintaa pohjapatosarjalla, jossa alin pato muodostaa
tulvametsän. Tällä pyritään tehostamaan kiintoaineen pidättymistä sekä tasaamaan virtaamia
luonnonmukaisesti. Kohteiden seurantaa jatketaan tulevissa hankkeissa.

23

Alkuvuonna 2018 järjestetyt pyydystalkoot keräsivät hoitokalastuspyydysten pariin peräti 69 henkilöä.
Talkoissa valmistui hoitokalastuskatiskoja sekä yleishyödylliseen käyttöön isorysä aikaisempaa
harvemmasta havaksesta. Tämä mahdollistaa hoitokalastuksen myös piileväkukintojen aikana. Hankkeen
kansallisessa osassa valmistetut isorysät ovat olleet Vesijärvellä käytössä, ja saatuja kokemuksia käytettiin
pyydystalkoissa rakennetun uuden isorysän kehittämiseen. Lisäksi valmistettiin hoitokalastuskatiskoja,
nuottia ja niiden osia, sekä korjattiin vanhoja rysiä. Nämä pyydykset ovat hoitokalastuksissa käytössä.
Hankkeen, etenkin sen kansallisen osan, aikana merkittiin särkiä, lahnoja ja kuhia yhteensä 1089 kpl.
Merkkipalautusten kerryttyä saadaan tietoa kalojen liikkeistä, mitä voidaan käyttää hoitokalastuksen ja
petokalakantojen hoidon tukena. Tähän mennessä kertyneistä merkkipalautuksista on laadittu erillinen
raportti, jonka tuloksia tullaan käyttämään apuna kalastonhoidon ohjauksessa. Tuloksista valmistuu myös
opinnäytetyö. Hankepartnerin (LUVY) kehittämää sähköistä sovellusta kirjanpitokalastukseen testattiin, ja
se otetaan mahdollisesti tulevaisuudessa käyttöön myös Vesijärvellä.
Kunnostustoimenpiteiden kohdentamiseksi Vesijärven eri osissa vedenlaatu- ja biologisia aineistoja on
alettu kerätä erillisiin Vesijärven tila raportteihin. Tähän raporttiin koottiin viime vuosien vedenlaatu- ja
kuormitustietoja eri seliltä. Pyydyksiä likaavien levien esiintymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä kartoitettiin
kalastajien sekä opinnäytetyön avulla, jossa käytettiin koehavaksia ja otettiin vesinäytteitä syksyllä 2018.
Opinnäytetyö on valmistunut ja parhaillaan arvioitavana. Kansalaisia rohkaistiin erilaisissa tilaisuuksissa
tekemään kansalaisseurantaa, kuten näkösyvyysmittauksia sekä levähavaintoja järviwikiin.
Vesikasvillisuuden hoidon osalta hankkeessa tehtiin kesä- ja talviniittosuunnitelmia, jotka vietiin myös
Vesijärven karttapalveluun. Ruovikoita niitettiin talvella 2018 ja 2019. Osa niitetystä materiaalista meni
hyötykäyttöön. Niiton vaikuttavuutta selvitettiin ruovikkoon tehdyillä koelinjoilla. Tuloksista on valmistunut
erillinen raportti.
Hankkeen kansainvälisinä toimina oltiin järjestämässä tai osallistuttiin yhteensä viiteen kolmen päivän
mittaiseen työpajaan, jossa vaihdettiin kokemuksia hankkeen teemoista hankepartnereiden ja
ulkopuolisten asiantuntijoiden kesken. Yhteistyön tuloksena syntyi useita hankkeen teemoihin liittyviä
materiaaleja, jotka on liitetty vesistökunnostusverkoston sivustolle kaikkien saataville.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Hanke on päättynyt. Jatkotoimenpiteinä esitetään vesienhoitotyön jatkamista Vesijärvellä sekä yhteistyötä
hankepartnereiden kesken, mahdollisesti uudessa kansainvälisessä hankkeessa. Verkkoja likaavien piilevien
osalta laajempi, tieteellinen tutkimushanke nähtäisiin hyvänä. Hanke osoitti myös sen, että kosteikkojen
kuntoon ja toimivuusseurannan tapoihin kannattaa kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota, jotta
niiden todellisesta toimivuudesta saadaan oikea kuva. Hankkeessa kävi selvästi ilmi, että viimeaikaisista
särkikalojen arvostuksen palautusponnisteluista huolimatta niillä on edelleen imago-ongelmia ja
esimerkiksi kotitarvekalastus on varsin vähäistä. Särjen hyötykäyttö elintarviketeollisuudessa on lähtenyt
liikkeelle ja saatavilla on jo useita särkisäilykkeitä, mutta laajemman arvostuksen saaminen särkikaloille
vaatii edelleen työtä. Tätä kannattaa edistää paitsi vesienhoidollisista syistä, myös siksi että se on
erinomainen ruokakala. Jatkotoimenpiteenä esitetään myös kirjanpitokalastussovelluksen ottaminen
käyttöön Vesijärvellä, mikä vaatii vielä sopimista käyttäjän ja ylläpitäjän välille.
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