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Tiivistelmä
Vähä-Tiilijärvelle vuosina 2019-2020 tehtyjen vedenlaadun, järven eliöstön, pohjasedimentin sekä
ulkoisen kuormituksen arvioinnin perusteella järven ekologisen tilan todettiin olevan lähinnä
tyydyttävä, kun vesienhoidon tavoitteena tulisi olla vähintään järven hyvä ekologinen tila.
Ekologisen tilan luokitus tarkoittaa arviota siitä, kuinka lähellä järvi on luonnontilaa, johon
ihmistoiminta ei ole vaikuttanut mitenkään. Hyvä tila on tavoitteena yhdensuuntainen järven
virkistyskäyttöarvon parantamisen kanssa. Hyvään tilaan pääseminen edellyttää aktiivisia
kunnostustoimia.
Järven ongelmana on pitkällä aikavälillä tapahtunut rehevöityminen, mikä ilmenee ajoittaisina
virkistyskäyttöä haittaavina sinileväkukintoina. Rehevöitymisen taustalla on todennäköisesti
pitkään jatkunut, hieman liian suuri ulkoinen kuormitus. Toisaalta järven pitkä viipymä, eli veden
vaihtumisaika järvessä, on edesauttanut fosforin kertymistä järven pohjalle. Nykyinen ulkoinen
kuormitus, eli järveen sen ulkopuolelta esimerkiksi pintavalumana kulkeutuva ravinnemäärä, on
ainakin laskennallisesti sallittavalla tasolla. Järven ongelmat johtuvatkin tällä hetkellä pohjalle
vuosien kuluessa kertyneestä huomattavasta ravinnemäärästä, joka vapautuu pohjasta levien
käyttöön ja kiertää ravintoverkossa. Tähän prosessiin eli järven sisäiseen kuormitukseen
puuttuminen on ensisijainen keino järven tilan parantamiseksi.
Järven pohja on pehmeä ja eloperäinen. Järven keskeisessä syvänteessä havaitaan
kerrostuneisuuskausina kesäisin ja talvisin säännöllisesti hapettomuutta, mikä pienialaisessa
syvänteessä on osittain luonnollista, mutta rehevöitymiskehitys on sitä voimistanut. Hapen nopea
kuluminen kerrostuneisuuskaudella edesauttaa ravinteiden vapautumista uudelleen levien
käyttöön järven pohjalta.
Järven ravintoverkko on vinoutunut rehevälle järvelle tyypilliseen suuntaan. Erityisesti pienet särjet
ovat runsastuneet. Särkikanta on ylitiheä, jolloin särjet kasvavat hitaasti. Suuret särjet lisäävät
sisäistä kuormitusta pohjalla ruokaillessaan. Pienet särjet saalistavat tehokkaasti eläinplanktonia,
minkä vuoksi eläinplankton on hyvin pienikokoista eikä pysty säätelemään levämääriä. Ravinteet
kiertävät tehokkaasti ravintoverkossa takaisin levien käyttöön, jolloin levämäärä on korkea
suhteessa järven ravinteisuuteen.
Ulkoisen kuormituksen osalta järven hoidossa keskeistä on, ettei kuormitus kasva nykyisestä.
Esimerkiksi hajajätevesien osalta viemäröinnin piiriin liittyminen on suositeltavaa. Järven tilan
parantaminen vaatii kuitenkin aktiivisia toimia järven sisäisen kuormituksen vähentämiseksi. VähäTiilijärvelle suositellaan eri kunnostusmenetelmistä hoitokalastusta, joka järvellä on jo aloitettu.
Hoitokalastusta ja sen vaikutuksia sekä järveen lasketun jäähdytysveden käytön päättymisen
vaikutuksia suositellaan seurattavaksi vähintään 3 vuotta, ennen päätöksiä lisätoimenpiteistä.
Mikäli hoitokalastuksella onnistutaan parantamaan ravintoverkon rakennetta, mutta järven sisäisen
kuormituksen todetaan edelleen aiheuttavan riskin vedenlaatuhaitoille, voidaan harkita pohjan
kemiallista käsittelyä tai vaihtoehtoisesti pohjalietteen imuruoppausta. Näistä molemmat
edellyttänevät Vähä-Tiilijärven tapauksessa joko vesilain tai ympäristönsuojelulain mukaista lupaa
aluehallintovirastolta. Koska pohjasedimentin käsittelytarve vaikuttaa melko todennäköiseltä,
voidaan prosessia nopeuttaa aloittamalla päätöksenteon pohjaksi tarvittavat ja lupahakemuksen
edellyttämät taustaselvitykset jo aikaisemmin.
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1. Taustaa
Hollolassa kuntakeskuksessa sijaitsevalla pienellä Vähä-Tiilijärvellä on suuri virkistyskäyttöarvo. Järven tilasta
huolestuttiin erityisesti kesällä 2018 ilmenneen runsaan ja pitkäkestoisen sinileväkukinnan vuoksi (Kuva 1).
Sinilevä heikensi uimaveden laatua ja uimista järvessä kehotettiin välttämään. Hollolan kunta tilasi Vahanen
Environment Oy:ltä selvityksen sinileväkukinnan mahdollisista syistä. Raportissa listattiin useita mahdollisten
kunnostustoimien vaatimia lisäselvitystarpeita (Vahanen Environment 2019a). Järven tilanteesta pidettiin
myös yleisötilaisuus 20.11.2018, mikä keräsi paikalle runsaasti järven tilasta huolestuneita kuntalaisia.
Keväällä 2019 järven tilaa ja hoitotarvetta lähdettiin selvittämään tarkemmin Hollolan kunnan ja PäijätHämeen Vesijärvisäätiön yhteistyönä.
Tämä Vähä-Tiilijärven hoitosuunnitelma on laadittu osana Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön toteuttamaa
Vesienhoidon toimenpiteet Lahden seudulla 2019-2020 -hanketta, jota rahoitti Hämeen ELY-keskus
Vesiensuojelun tehostamisohjelman varoista. Hankkeen Vähä-Tiilijärveä koskevasta omarahoitusosuudesta
vastasi Hollolan kunta. Hankkeen tarkoituksena oli koota riittävä tietopohja Vähä-Tiilijärven fysikaalisesta,
kemiallisesta ja biologisesta tilasta sekä ravintoverkon vuorovaikutussuhteista. Lisäksi tavoitteena oli
määritellä tarpeelliset vesienhoitotoimenpiteet järven käyttökelpoisuuden ja hyvän ekologisen tilan
turvaamiseksi ja laatia hoitosuunnitelma liitettäväksi osaksi Vesijärvi-ohjelmaa.
Tässä hoitosuunnitelmassa käydään läpi Vähä-Tiilijärven tila, kuormitus, ongelmat sekä kunnostuksen
tavoitteet. Lopuksi käsitellään Vähä-Tiilijärvelle suositeltavia kunnostustoimenpiteitä ja esitetään
suunnitelma jatkotoimenpiteistä.

Kuva 1. Vähä-Tiilijärven pitkäkestoinen ja runsas sinileväkukinta kesällä 2018. Elokuun puolivälissä otetussa näytteessä
oli kahta Dolichospermum-suvun lajia (aiemmalta nimeltään Anabaena sp.). Molemmilla lajeilla oli heterokystejä, joilla
ne kykenevät typen sitomiseen ilmasta (Malin 2018).
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2. Vähä-Tiilijärvi
2.1. Järven perustiedot ja hydrologia
Hollolan kunnan keskustassa sijaitseva Vähä-Tiilijärvi (14.244.1.004; Taulukko1, Kuva 2) kuuluu Kymijoen
päävesistöalueeseen. Vähä-Tiilijärvi on muodoltaan tyypillinen suppakuoppaan muodostunut
vesimuodostuma (Vahanen Environment Oy 2019b). Se on pinta-alaltaan vain 10,0 ha. Rantaviivaa järvellä
on 1,4 km. Järven keskeltä löytyy pienialainen syvänne, jossa suurin syvyys viimeisimmän luotauksen mukaan
on 6,5 m (Kuva 2; Ylönen 2019). Muutoin järvi on matala keskisyvyyden jäädessä 2,8 metriin. Järven
laskennallinen viipymä on noin 2,7 vuotta.
Vähä-Tiilijärvi on pohjavesivaikutteinen latvajärvi, jonne ei tule selviä tulouomia. Vähä-Tiilijärvestä vedet
laskevat läheisen Keski-Tiilijärven kautta Iso-Tiilijärveen. Iso-Tiilijärvestä ei ole selvää laskuojaa, vaan IsoTiilijärven vedet imeytyvät todennäköisesti pohjavesimuodostumaan ja virtaavat edelleen järven kohdalla
kulkevan kallioperän ruhjeen suuntaisesti luoteeseen Tiilijärven vedenottamolle ja Räläksuolle sekä
oletettavasti myös kaakon suuntaan. Vähä-Tiilijärven eteläpäässä pohjaveden virtaussuunta on kohti etelää
ja kaakkoa. Tiilijärveltä eteläkaakkoon suuntautuvan ruhjevyöhykkeen pohjavedet purkautuvat osittain
Hedelmätarhan alueen lähteistä (Ojalainen ja Valjus 2020).
Vähä-Tiilijärven virallinen pinnankorkeus on 144,2 m (N60). Järveä ei säännöstellä. Vähä-Tiilijärven laskuuomaan on vuonna 2015 asennettu tierumpu vanerilevyn tilalle samaan korkeuteen kuin sitä edeltävä
patorakenne on ollut. Tierumpua pidetään osakaskunnan toimesta puhtaana, ettei sinne kertyvä materiaali
ala määrittää pinnankorkeutta. GTK:n rakenneselvityksessä mallinnettu Vähä-Tiilijärven vedenpinta 144 m
mpy vastaa mallin tarkkuudella Vähä-Tiilijärven vedenpintaa (Ojalainen ja Valjus 2020).
Voidaan olettaa, että Tiilijärvien vedenpinta vastaa ja seuraa pohjavedenpinnan korkeutta. Vähä-Tiilijärveen
purkautuu pohjavettä ja sen vettä myös imeytyy pohjavesimuodostumaan, missä voi olla ajasta ja paikasta
riippuvaa vaihtelua. Selviä todisteita tästä ei kuitenkaan ole (Ojalainen Jukka, sähköpostitiedonanto
20.11.2020). Järven itäpäässä on uimarannan kohdalla vedenottamon tarkkailuputki, josta otetun
vesinäytteen perusteella pohjavedenlaatu eroaa jonkin verran Salpa-Mattilan vedenottamon tuloksista,
esimerkiksi typpipitoisuus on alhaisempi (ks. myöhemmin esitetty Taulukko 4). Tähän voi mahdollisesti
vaikuttaa kyseisen pohjavesialueen kiinteämpi yhteys järviveteen. Pohjavesi oli alueella luultavasti seissyt,
sillä se oli varsin vähähappista (2,3 mg O2/l) vielä juoksutuksen jälkeenkin ja siinä tuntui rikkivedyn hajua.

Taulukko 1. Vähä-Tiilijärven pinta-ala ja syvyystiedot ovat peräisin vuonna 2019 tehdystä kaikuluotauksesta (Ylönen
2019). Valuma-alueen rajaus Vahanen Environment Oy (2019b) mukaan. Viipymä on laskettu pintavalunnan, sadantaarvion (Vahanen Environment Oy 2019b) sekä järven tilavuuden perusteella.
Vähä-Tiilijärvi
Pinta-ala

10,0 ha

Valuma-alueen pinta-ala

36 ha (ilman järveä 25,95 ha)

Tilavuus

281 767,5 m3

Suurin syvyys

6,5 m

Keskisyvyys

2,8 m

Rantaviivan pituus

1,4 km

Saarten lukumäärä

0

Viipymä

2,7 vuotta
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Kuva 2. Vähä-Tiilijärven syvyyskartta (Ylönen 2019).

Pohjaveden pinnantarkkailun yhteydessä on tarkkailtu myös järven pinnankorkeutta vuosina 2005-2017
(Lahti Aqua 2020). Järven pinnantaso on pysynyt melko vakiona, vaihteluvälin ollessa enimmillään noin 30
cm. Tulosten mukaan järven pinta on 0-1 m pohjaveden pinnan yläpuolella. Laiturin luona oleva mittaasteikko on tarkistettu 21.8.2020, jolloin Vähä-Tiilijärven pinnankorkeus oli 144,45 m (N60). Mitta-asteikon
lukemaan tulee lisätä 5 cm oikean lukeman saamiseksi (Kari Rannisto, Hämeen ELY-keskus). Vähä-Tiilijärvellä
aloitettiin pinnankorkeuden seuranta asteikolta yhteistyössä avantouimareiden kanssa syyskuussa 2020.
Seurannassa pinnankorkeus on vaihdellut helmikuun 2021 loppuun mennessä välillä 144,45-144,54 m (N60).

2.2. Järven valuma-alue
Vähä-Tiilijärven valuma-alue on Suomen Ympäristökeskuksen Value valuma-aluetyökalun mukaan
(maanmittauslaitoksen maastomallin perusteella määritettynä) noin 100 ha. Vuonna 2018 laaditussa
uimavesiprofiilissa Ramboll määritti valuma-alueen uudelleen alueelle rakennettujen hulevesiputkien
perusteella (Johansson 2018). Pääosa Vähä-Tiilijärven valuma-alueella muodostuvista hulevesistä johdetaan
järvestä poispäin. Kyseistä aluemääritystä on edelleen muokattu Vahanen Environment Oy:n (2019b)
selvityksessä Maanmittauslaitoksen (2017) maastomallin perusteella. Tarkennetun valuma-alueen pinta-ala
on vain 25,95 ha ja järvi mukaan lukien 36 ha (Kuvat 3 ja 4). Järven hydrologian sekä kuormituksen kannalta
valuma-alueen koolla on merkittävä vaikutus. Vähä-Tiilijärveen ei laske selviä uomia, joten luontaisesti
järveen tulee vesiä vain suorana sadantana järveen, vähäisenä pintavaluntana sekä pohjavesiä pitkin.
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Kuva 3. Tiilijärvien valuma-alue (rajaus Vanhanen Environment 2019b; Ortokuva Paikkatietoikkuna, Maanmittauslaitos).

Kuva 4. Tiilijärvien alueen maaperäkartta sekä rinnevarjostus. Kuvassa näkyvät mustat viivat ovat pohjavesialueen
rajoja, joiden sisäpuolella Tiilijärvet kokonaisuudessaan sijaitsevat (Paikkatietoikkuna, Maanmittauslaitos).
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Vähä-Tiilijärvi sijaitsee Salpausselän reunamuodostuman päällä. Valuma-alueen maaperä koostuu lähes
kokonaisuudessaan vettä hyvin läpäisevästä hiekkamaasta. Hiekkamaaperä johtaa sadeveden helposti
pohjavedeksi (Kuva 4). Vähä-Tiilijärven koko valuma-alue on pohjavesialueella. Järven länsirannalla on pieni
suoalue, jossa maaperä on rahkaturvetta.
Valuma-alueen kasvillisuus on pääasiassa havumetsää. Kasvupaikka on tyypiltään lähinnä tuoretta kangasta,
jonka joukossa vuorottelevat pienialaiset lehtomaiset tai kuivahkot kankaat. Vähä-Tiilijärven valuma-alue
sijaitsee kokonaisuudessaan taajama-alueella, joten metsät ovat ahkerassa virkistyskäytössä. Järveä kiertää
rantoja pitkin retkeilyreitti. Valuma-alueen etelä- ja itäreuna ovat pientaloaluetta. Tarkennetun valumaalueen pinta-alasta itse järvi muodostaa 28 %, taajama-alueet 26 % ja metsät 47 % (Vento 2020).
Kunnan rakennustietokannan mukaan Vähä-Tiilijärven valuma-alueen väestömäärä on 165 henkilöä.
Valuma-alueella käytännössä kaikki kiinteistöt ovat kunnallisen viemäriverkoston piirissä. Ranta-alueella on
yhteensä 7 kiinteistöä, joista toistaiseksi kuitenkin vain kolme on liittynyt vuonna 2010 rakennettuun
viemäriin. Osa kiinteistöistä on ns. vähäisen veden käytön kiinteistöjä.

2.3. Kaavatilanne, luonnonsuojelualueet
Vähä-Tiilijärven valuma-alueella ei ole varsinaisia luonnonsuojelualueita. Vähä-Tiilijärven ympäristön metsät
ovat asemakaavassa määritelty lähivirkistysalueiksi (Hollolan kunnan karttapalvelu, luettu 3.2.2021).

2.4. Vesialueen omistus
Vähä-Tiilijärven vesialueet ovat muiden Tiilijärvien tapaan Vesalan Kalaveden Osakaskunnan hallinnassa.
Järvi kuuluu vuonna 2019 perustettuun Salpausselän kalatalousalueeseen.

2.5. Järven käyttö
Vähä-Tiilijärvi sijaitsee Hollolan Salpakankaan taajama-alueella. Järven valuma-alueella ja järven
ympäristössä on runsaasti pientalo- ja myös kerrostaloasutusta. Järven ympäri kulkee suosittu polku, joka on
osa vuonna 2019 perustettua Järvien kierros -retkeilyreittiä. Järvellä on merkittävää maisema- ja
virkistyskäyttöarvoa alueen asukkaille. Itärannalla on kunnan yleinen uimaranta, niin sanottu EU-uimaranta,
joka on hyvin suosittu. Uimarannalla on kaksi laituria, lapsille tarkoitettu erillinen uima-alue poijuin
merkittynä, kuusi yhden hengen uimakoppia, keinut, beach-volley -kenttä, kesäkaudella siirrettävä
kemiallinen WC, jäteastiat ja rantapenkit. Talvella on lisäksi avantouintimahdollisuus ja lukittu vaatteiden
vaihtotila. Vuonna 2019 rannalla oli Hollolan 4H:n pitämä kesäkahvila, jonka aukioloaikoina
avantouimareiden rakennuksen takaosassa oleva WC oli auki (Hollolan kunta 2019).
Vähä-Tiilijärven rantakiinteistöillä on avantouimarien rakennuksen lisäksi kolme vakituista asuntoa ja kolme
loma-asuntoa. Virkistyskäytön, kuten uinnin lisäksi Vähä-Tiilijärvellä harrastetaan vähäisessä määrin
virkistys- ja kotitarvekalastusta. Vähäinen vesiliikenne on pääasiassa soutuveneliikennettä. Lääninhallitus on
25.3.1991 antamallaan päätöksellä nro 45/A231 asettanut Vähä-Tiilijärvelle täydellisen moottoriveneellä
ajokiellon 1.5.1991 alkaen toistaiseksi. Rajoitus ei koske työnteon vuoksi tarpeellista moottoriveneen
käyttöä, virkatoimia eikä hengenpelastustyötä.
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2.6. Järveen laskettu jäähdytysvesi
Hollolan Salpakankaalla, noin 400 metriä itään Vähä-Tiilijärvestä, sijaitsee Lahden Talot Oy:n tytäryhtiön
Lahden Palveluasunnot Oy:n rakennuttama palvelutalo (Kuva 5). Palvelutalo valmistui loppuvuodesta 2013.
Rakennuksen kesäaikaista viilennystä varten kiinteistön LVI-järjestelmässä käytettiin läheisen Salpa-Mattilan
vedenottamolta saatavaa pohjavettä, joka lämmönvaihtimen läpi kuljettuaan pumpattiin Vähä-Tiilijärveen.
Veteen ei aiheudu muutoksia lämmitys- ja jäähdytysprosessin yhteydessä, joten purettu vesi on ollut
puhdasta pohjavettä. Järjestelmää on mahdollista hyödyntää myös talvella ilmanvaihdon esilämmitykseen
(Vahanen Environment Oy 2019b). Jäähdytysveden lasku Vähä-Tiilijärveen alkoi vuonna 2014 ja päättyi
lokakuussa 2020, kun palvelutalossa siirryttiin sähköiseen jäähdytysjärjestelmään.

Kuva 5. Jäähdytysvesilinja (Kuva: Vahanen Environment Oy 2019b). Vedenottamolta rakennettiin vesilinja
palvelukodille, josta pohjavesi johdettiin LVI-järjestelmän lämmönvaihtimeen. Tämän jälkeen vesi purettiin
jäähdytysvesilinjaa pitkin Vähä-Tiilijärveen.

Salpa-Mattilan vedenottamo sijaitsee Salpakankaan I-luokan pohjavesialueella (0409852) Hollolan kunnan
omistamalla kiinteistöllä. Kunta on vuokrannut vedenottamon Lahti Aqua Oy:lle. Vedenottamosta on
aikaisemmin pumpattu pohjavettä Hollolan kunnan vesijohtoverkostoon käytettäväksi sekä talousvetenä
että teollisuuden tarpeisiin, mutta aktiivinen vedenottamon käyttö lopetettiin kesäkuussa 2010 (Vahanen
Environment Oy 2019b). Vedenottamo on nimellisesti Hollolan kunnan varavedenottamo, ja se tullaan
lähivuosina myös saneeraamaan tähän käyttötarkoitukseen.
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Jäähdytysveden käytön lupaprosessi on esitetty tarkemmin Vahanen Environment Oy:n (2019b) laatimassa
selvityksessä. Vuonna 2012 myönnettiin Hollolan kunnan hakemuksesta muutos Salpa-Mattilan
vedenottamon vedenottolupaan Etelä-Suomen Aluehallintoviraston päätöksellä (Päätös Nro 173/2012/2, 2 3). Lupaa muutettiin veden käyttötarkoituksen osalta niin, että otettavaa pohjavettä voidaan käyttää
yhdyskunnan tarpeisiin sekä talousvetenä ja teollisuuden tarpeisiin, että jäähdytys-/lämmitysvetenä.
Perusteluna lupamuutokselle nähtiin käyttötarkoituksen muuttamisen tarpeellisuus palvelutalon LVIjärjestelmän rakentamiseksi, Salpa-Mattilan vedenottamon aktiivikäytön puute sekä veden jatkuvan
pumppauksen aiheuttama hyöty vedenottamon käyttökuntoisuudelle. Lupamuutosta puoltavina seikkoina
esitettiin, että Onnenkodon jäähdytysjärjestelmän puhdas pohjavesi parantaisi Vähä-Tiilijärven veden laatua
ja auttaisi osaltaan Iso-Tiilijärven veden pinnan korkeuden säätelyssä. Iso-Tiilijärveen jouduttiin tuolloin
pumppaamaan vettä riittävän vedenkorkeuden ylläpitämiseksi Tiilijärven vedenottamolta. Tiilijärven
vedenottamon käyttö vesilaitoksen tarpeisiin lopetettiin 1.5.2004, mutta sitä käytettiin satunnaisesti veden
pumppaamiseen Iso-Tiilijärveen vuosina 2004-2011.
Päätökseen liitettyjen lupamääräysten mukaan luvan saajan oli tarkkailtava vedenoton vaikutuksia alueen
pohjavesioloihin ja toimitettava tarkkailutulokset ja tiedot otetuista vesimääristä viranomaisille sekä tehtävä
selvitys paluuveden happipitoisuudesta veden ensimmäisenä käyttövuonna. Jäähdytysvettä käytettäisiin
kesäajalla enintään 5,6 l/s eli 480 m3/vrk ja veden purkulämpötilaksi määrättiin +11 astetta jäähdytyskäytössä
ja +2 astetta lämmityskäytössä (ESAVI Päätös Nro 173/2012/2, 6; Vahanen Environment Oy 2019b mukaan).
Pumpatun pohjaveden määrää ja lämpötilaa on tarkkailtu rakennusautomaatioon liitettyjen laitteiden avulla
automaattisesti jatkuvatoimisella mittauksella kerran tunnissa. Tarkkailutuloksista on toimitettu vuosittain
selvitys Hämeen ELY-keskukselle ja Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Onnenkodon
vuosittainen jäähdytysveden käyttö on vaihdellut välillä 13 954 – 59 682 m3 painottuen kesäkuukausille.
Onnenkodon jäähdytysveden johtamisen Vähä-Tiilijärveen suunnitteli Ramboll Finland Oy vuonna 2012.
Lupamuutoshakemuksen mukaan suunnitelma oli laadittu siten, ettei veden johtamisesta aiheudu eroosiota
eikä sedimentin sekoittumista veteen (Vahanen Environment Oy 2019b). Jäähdytysvesilinja alkaa
palvelutalosta ja jatkuu Tiilijärventien ali kulkien uimarannalle johtavan Vähä-Tiilijärvenkujan eteläpuolelta
kohti uimarantaa (Kuva 5). Purkuputken pää on uimarannan eteläisemmän laiturin alla. Se oli alunperin
päästään tulpattu ja rei’itetty. Putken päätä muutettiin heinäkuun alussa 2019 nostamalla se noin metrin
korkeudelle pohjasta, haaroittamalla kahteen suuntaan ja rei’ittämällä putki, minkä tarkoituksena oli lisätä
veden sekoittumista ja estää mahdolliset pohjanläheiset virtaukset (Ramboll Finland Oy 2019).
Muutostyön taustalla oli sinileväkesän 2018 jälkeen noussut epäily, että kylmä jäähdytysvesi painuisi
syvänteeseen pohjaa pitkin, aiheuttaen mahdollisesti pyörteitä ja löyhän pohjaliejun sekoittumista veteen.
Tämä voisi lisätä hapen kulutusta ja ravinteiden vapautumista pohjalta veteen. Alusveden tilavuuden
lisääntyminen puolestaan työntäisi ravinteikkaampaa alusvettä ylöspäin valoisaan kerrokseen levien
käytettäväksi, mikä voisi johtaa leväkukintoihin (Malin 2018; Vahanen Environment Oy 2019b).
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3. Vähä-Tiilijärven tila
3.1. Vesipuitedirektiivin mukainen laatuluokitus
Vähä-Tiilijärvi on pieni, alle 50 ha:n järvi, joten se ei ole lähtökohtaisesti mukana valtakunnallisessa EU:n
vesipuitedirektiiviin perustuvassa järvien tilan luokittelussa (Aroviita ym. 2019). Siinä järvelle määritellään
ensin sille luontaiset vertailuolosuhteet, eli järvityyppi. Tyypittelyssä järven ominaispiirteistä huomioidaan
mm. järven koko, syvyys, viipymä sekä veden väri, joka heijastaa valuma-alueen suoperäisyyttä. Hämeen ELYkeskus on määritellyt Vähä-Tiilijärven luontaiseksi järvityypiksi Vh eli Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset
järvet ja toissijaiseksi tyypiksi MVh eli Matalat vähähumuksiset järvet. Vähä-Tiilijärven tyyppi on rajatapaus,
sillä suojaisena järvenä Vähä-Tiilijärvi kerrostuu, vaikka keskisyvyys on alle 3 metriä.
Jokaiselle järvityypille on omat raja-arvonsa, joiden perusteella määritellään järven ekologinen tila. Mitä
kauempana tyypille ominaisista, luontaisista olosuhteista järvi on, sitä huonomman laatuluokituksen se saa
(Vuori ym. 2009; Aroviita ym. 2012; Aroviita ym. 2019). Ekologisen tilan luokittelussa otetaan
mahdollisuuksien mukaan huomioon biologiset laatutekijät (kasviplankton, vesikasvit, pohjaeläimet ja kalat)
sekä veden fysikaalis-kemialliset laatutekijät (typpi- ja fosforipitoisuus). Lisäksi arvioidaan hydrologismorfologinen muuntuneisuus, joka voi olla este hyvän ekologisen tilan saavuttamiselle. Tällaista tila-arviota
ei ole aiemmin Vähä-Tiilijärvelle tehty (Taulukko 2).

Taulukko 2. Vähä-Tiilijärven vuosina 2019-2020 tutkittujen veden laadun sekä biologisten laatutekijöiden perusteella
saadut tilaluokitukset kahdelle vaihtoehtoiselle järvityypille. Vh eli Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet sekä
MVh eli Matalat vähähumuksiset järvet. Luokitteluasteikko on erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Järvien
hoidon tavoitteena tulisi olla vähintään hyvä ekologinen tila.

Laatutekijä
Veden laatu
- typpi
- fosfori
Kasviplankton
- klorofylli-a
- kokonaisbiomassa
- TPI-indeksi
- Haitallisten sinilevien osuus
Syvännepohjaeläimet
- PICM indeksi
- PMA-indeksi
Litoraalipohjaeläimet
- PMA-indeksi
- TT-indeksi
Vesikasvillisuus
- Tyyppilajien suhteellinen osuus
- Referenssi-indeksi
- Suhteellinen mallinkaltaisuus
Kalasto
- Painosaalis
- Lukumääräsaalis
- Särkikalojen painon osuus
- Indikaattorilajien esiintyminen

Vh
2019

2020

MVh
2019

hyvä
tyydyttävä

hyvä
tyydyttävä

erinomainen
hyvä

erinomainen
hyvä

tyydyttävä
välttävä
tyydyttävä
tyydyttävä

tyydyttävä
tyydyttävä
erinomainen
erinomainen

tyydyttävä
tyydyttävä
erinomainen
hyvä

tyydyttävä
tyydyttävä
erinomainen
erinomainen

tyydyttävä
huono
hyvä
hyvä
tyydyttävä
tyydyttävä
huono

tyydyttävä
tyydyttävä
huono

välttävä
välttävä
tyydyttävä
hyvä

erinomainen
tyydyttävä
hyvä
hyvä
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2020

Tässä hankkeessa tehtyjen tutkimusten tuloksia verrattiin tyypille ominaisiin raja-arvoihin. Nämä arvot on
esitetty tarkemmin seuraavissa kappaleissa ja koottuna Taulukossa 2. On kuitenkin huomattava, että rajaarvot on laadittu yli 50 ha:n järville, eivätkä ne kaikilta osin sovellu näin pienelle järvelle.
Vähä-Tiilijärven tilaluokitus oli yleisesti ottaen huonompi, jos vertailuun käytettiin Vh-tyyppiä kuin MVhtyyppiä. Matalat järvet katsotaan luontaisesti hieman rehevämmiksi kuin syvät järvet, mikä vaikuttaa
vertailtaviin raja-arvoihin. Huomionarvoista oli myös, että järven ravinnepitoisuuksien perusteella järvi
luokittui parempaan tilaan kuin eliöstönsä puolesta. Veden laatutekijänä voidaan asiantuntija-arviona
huomioida myös järven heikko happitilanne, joka voi siten laskea luokitusta. Vähä-Tiilijärveä ei ole
voimakkaasti muutettu, joten hydrologis-morfologinen luokitus on hyvä. Kokonaisuutena arvioiden VähäTiilijärven tila on tällä hetkellä lähinnä tyydyttävä, kun vesienhoidon tavoitteena on vähintään hyvä tila.

3.2. Veden laatu
Seuranta-aineistot
Ensimmäiset vedenlaatuhavainnot Vähä-Tiilijärveltä ovat vuodelta 1984 (Kuvat 6-7). Tämän jälkeen
vedenlaatua on seurattu hyvin vaihtelevasti eri vuodenaikoina 1-3 vuoden välein, useimmiten talvella. 2000luvun alussa seurannassa on ollut hieman pidempi tauko. Vuodesta 2007 lähtien Vähä-Tiilijärvi on kuulunut
Lahden seudun ympäristöpalvelujen (Malin 2018) ja sittemmin Hollolan kunnan toteuttamaan
pienjärviseurantaan (Anttila-Huhtinen 2019). Siinä vedenlaatua on seurattu vakiomenetelmin joka toinen
vuosi syvännenäytepisteellä kerrostuneisuuskausilla, eli talvella maalis-huhtikuussa ja kesällä elokuussa.
Viime vuosilta näytteitä on joka vuodelta. Pohjanläheisen vesinäytteen ottosyvyys on kuitenkin vaihdellut.
Varhaisemmat näytteet ovat 5-7 metrin syvyydeltä, mutta viime vuosien näytteet on otettu 3-4 metrin
syvyydeltä. Tämä johtuu luultavasti siitä, että oikeaa syvännettä ei ole löydetty. Näytteenottajien havainnon
mukaan käsikaiku antaa pehmeästä pohjasta liian syviä lukemia. Lisäksi ympäristöhallinnon
tietojärjestelmään tallennettu piste on hieman itään järven syvimmästä kohdasta.
Hankkeessa otettiin useita näytteitä syvännepisteeltä (ETRS-TM35FIN 6762842 – 418914) vuosina 2019 ja
2020 veden laadun vuodenaikaisen kehityksen seuraamiseksi pintavedestä (1 m) sekä pohjanläheisestä
vedestä (1 m pohjasta). Näytteenoton tulokset on myös raportoitu erikseen (Jäntti 2020, Palomäki 2020) ja
tulokset on tallennettu ympäristöhallinnon Hertta-tietokantaan. Vesinäytteiden lisäksi järven happipitoisuutta seurattiin tekemällä vertikaalimittauksia pinnasta pohjaan 1 metrin välein kenttämittarilla (YSI
Pro ODO). Lämpötilaa ja kerrostuneisuutta seurattiin vuoden ympäri mittaavilla dataloggereilla, jotka
tallensivat lämpötilaa puolen tunnin välien. Syvänteellä loggereita oli metrin välein pinnasta pohjaan.
Kenttämittausten tuloksia on esitetty vedenlaaturaporttien (Jäntti 2020, Palomäki 2020) lisäksi opinnäytetyössä (Viljakainen 2019) sekä loggerimittaustulokset kokoavassa erillisessä raportissa (Ketola 2021).
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Kuva 6. Vähä-Tiilijärven vedenlaatutiedot vuodesta 1984 lähtien pintavedessä (1 m) sekä pohjanläheisessä vedessä (1
m pohjasta). Pohjanläheisen näytteen ottosyvyys on vaihdellut vuosien välillä 3-7,5 metriin, ilmeisesti osin siksi, ettei
syvintä kohtaa ole aina löydetty pohjan pehmeyden vuoksi.
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Kuva 7. Lisää Vähä-Tiilijärven vedenlaatutietoja vuodesta 1984 lähtien. Näytesyvyydet kuten Kuvassa 6.
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Lämpötila ja kerrostumisolosuhteet
Lämpötila vaikuttaa oleellisesti veden tiheyteen. Raskaimmillaan vesi on 3,94 °C:een lämpötilassa (Kalff
2003). Tästä eri lämpöisten vesien tiheyseroista johtuu vuodenaikojen mukaan tapahtuva järven
lämpötilakerrostuminen kesällä (pohjanläheinen vesi on viileämpää kuin lämpenevä pintavesi), käänteinen
lämpötilakerrostuneisuus talvella jään alla (pohjanläheinen vesi on lämpimämpää kuin kylmä pintavesi, sillä
tiheys laskee kohti jäätymispistettä), sekä keväällä ja syksyllä tapahtuvat täyskierrot, jolloin eri syvyyksien
vesimassat ovat tasalämpöisiä ja sekoittuvat. Kerrostuneisuuskaudella lämpötilan harppauskerros tarkoittaa
suurinta muutosta lämpötilassa, jonka alla ns. alusvedessä vesikerrosten sekoittuminen on heikkoa. Kesällä
harppauskerroksen yläpuolella oleva päällysvesi voi sekoittua tuulten voimasta helposti. Talvella sen sijaan
jääkansi estää tuulten aiheuttaman sekoittumisen myös pintavedessä.
Vähä-Tiilijärven teoreettinen päällysvesikerroksen paksuus on vain 2,8 m laskentakaavalla, jossa käytetään
järven suurinta tuulelle tehoisaa pituutta ja leveyttä (Patalas 1961, Elorannan 2005 mukaan). VähäTiilijärvellä havaittu päällysvesikerroksen paksuus oli lähellä tätä lukemaa. Järvi kerrostui molempina kesinä
(2019 ja 2020) voimakkaasti harppauskerroksen muodostuessa alkukesällä 3-4 metrin syvyyteen (Kuva 8, ks.
myös Kuva 10). Loppukesällä harppauskerros laski 4-5 metrin syvyyteen. Molempina kesinä pintaveden (1 m)
lämpötila vaihteli säätilan mukaan enimmäkseen 20 asteen molemmin puolin, mutta lämpeni pidemmillä
hellejaksoilla hetkellisesti jopa yli 25 asteiseksi. Pohjanläheisen veden (6 m) lämpötila nousi tasaisesti kesän
kuluessa alkukesän noin 6 asteesta elokuun lopun lähes 9 asteeseen. Talviaikaan pohjanläheinen vesi oli noin
4,5 asteista. Kaiken kaikkiaan nämä lämpötilat olivat pienelle, suojaiselle järvelle tyypillisiä. Pidempiaikaisen
kehityksen tarkastelua haittaavat näytteenotossa vaihdelleet syvyydet, sillä näytteen syvyys vaikuttaa
selvästi havaittuun lämpötilaan. Elokuussa 2018 lämpötila pohjanläheisessä vedessä (6 m) oli 7,7 astetta, eli
hieman alhaisempi kuin vuosina 2019-20.

Kuva 8. Syvänteessä olevien loggereiden tallentamat lämpötilat eri vesisyvyyksissä kesällä 2019. Kuvassa on vaalealla värillä myös
ilman lämpötilojen vuorokautinen vaihtelu (Ilmatieteenlaitos, Sopenkorven mittausasema). Alareunan nuolet osoittavat datan
purkuajankohdat, jolloin mittaukseen on tullut pieni häiriö. Kesän 2020 tilanne oli lämpötilojen suhteen hyvin samantyyppinen. Lisää
kuvia lämpötilojen kehityksestä muilta vuodenajoilta on loggerien mittaustulokset kokoavassa raportissa (Ketola 2021).
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Syvänteellä olevilla lämpötilaa mittaavilla dataloggereilla ei havaittu vuosina 2019-2020 poikkeamia
pohjanläheisten vesikerrosten lämpötilassa, mikä olisi voinut olla tulkittavissa jäähdytysvedestä johtuvaksi.
Sen sijaan 3-4 metrin syvyyksillä havaittiin molempina vuosina heinäkuussa pientä viilenemistä, mikä voi olla
merkki jäähdytysvedestä (Kuva 8; Ketola 2021). Järveen laskettavan jäähdytysveden lämpötiloja seurattiin
jäähdytysjärjestelmän lisäksi lämpötilaloggerilla järven tasolla olevassa alimmassa tarkastuskaivossa.
Tutkimusvuosina 2019-20 jäähdytysvettä laskettiin järveen keskimääräistä vähemmän ja pienemmällä
virtaamalla, minkä vuoksi jäähdytysvesi ehti kesällä lämmetä järjestelmässä. Tarkastuskaivosta mitaten
järveen kesäaikaan päätyneen veden lämpötila vaihteli välillä 7,2 ̶ 14,4 astetta. Koska jäähdytysveden
lämpötila vaihteli vuorokauden ajan mukaan sekä kesän edetessä, on vettä päätynyt vaihtelevasti eri
vesikerroksiin, myös päällysveteen, missä sekoittuminen on tehokkaampaa kuin alusvedessä. Lisäksi
putkensuun rakenteen muutos heinäkuun alussa 2019 todennäköisesti lisäsi jäähdytysveden sekoittumista
päällysveteen. 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 (Ketola
2021).
Talvella jäähdytysvesi oli järjestelmästä lähtiessään huoneen lämpöistä, mutta pieni vesimäärä ei riittänyt
lämmittämään vettä tarkastuskaivossa kovinkaan korkealle, joten huoneenlämpöistä vettä ei päätynyt
järveen asti. Vettä tuli pieninä järjestelmän käyttöön liittyvinä pulsseina harvakseltaan, mikä aiheutti
hetkellisen, alle asteen suuruisen nousun tarkastuskaivon lämpötilassa. Talven edetessä veden lämpötila
tarkastuskaivossa painui joulukuussa alle 5 asteeseen. Tammikuussa keskilämpötila tarkastuskaivossa oli 3,1
astetta ja maaliskuussa enää 2,0 astetta. Pienet pulssimaiset lämpötilan nousut olivat kuitenkin
syvänteelläkin havaittavissa, koska jään alla tilanne on muutoin hyvin vakaa. Talvella veden lämpötila- ja
tiheyserot ovat pieniä. Syksyn, talven ja kevään edetessä ja lämpötilojen muuttuessa jäähdytysvesi on
johtunut vuoroin pintaan ja vuoroin syvempiin vesikerroksiin, mutta määrät olivat kesää selvästi vähäisempiä
(Ketola 2021).

Happipitoisuus
Happi on järven ekosysteemissä tärkeä tekijä sekä vesieliöiden että veden kemian kannalta. Avovesikaudella
happea lisää järviveteen liukeneminen ilmakehästä sekä levien ja vesikasvillisuuden yhteyttäminen. Myös
keväiset sulamisvedet ovat runsashappisia. Happea puolestaan kuluttaa järvessä vesieliöiden hengitys ja
orgaanisen materiaalin hajotustoiminta. Hapenkulutus kasvaa veden lämpötilan noustessa.
Kerrostuneisuuskausina happitilanne järvissä voi heiketä pohjanläheisessä vedessä. Hajotustoiminta kuluttaa
happea, mutta valo ei syvällä riitä happea tuottavalle yhteyttämiselle, eikä hapekas pintavesi pääse
sekoittumaan syvempiin vesikerroksiin lämpötilakerrostuneisuuden takia. Talvella myös jääkansi estää
sekoittumista ja valon puute ja veden kylmyys rajoittavat yhteyttämistä. Kevät- ja syystäyskierrot tuovat
happitäydennystä pohjan lähelle vesikerrosten sekoittuessa. Jos järven syvänne on pienialainen, sinne voi
kertyä isoltakin alalta orgaanista eli eloperäistä ainesta, jonka hajoaminen kuluttaa happea. Siten heikko
happitilanne voi pienessä metsäjärvessä olla luontaista. Ihmistoiminta valuma-alueella voi kuitenkin lisätä
orgaanisen aineen kulkeumaa järveen. Järven rehevöityessä myös järven oma orgaanisen aineen tuotanto
kasvaa, jolloin happea kuluttavaa ainesta on yhä enemmän ja happitilanne heikkenee edelleen.
Vedessä on selvää happivajausta, kun sen happipitoisuus laskee alle 5 mg/l. Happivajaus on suuri, jos
pitoisuus on vain 0,4–3 mg/l. Happikadosta puhutaan, kun vedessä ei esiinny lainkaan liukoista happea. VähäTiilijärven syvännealueen pohjan läheisessä vedessä on tavattu säännöllisesti suurta happivajausta
mittaushistorian alusta lähtien sekä talvi- että kesäkerrostuneisuuskausina (Kuva 6). Happitilanne on yleensä
heikoin kerrostuneisuuskausien lopussa, maaliskuussa ja elokuussa. Useimmat Vähä-Tiilijärven näytteenotot
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ajoittuvat tähän ajankohtaan. Tuloksiin vaikuttaa myös näytteenottosyvyys, sillä tilanne on heikoin
syvimmässä vesikerroksessa (Kuva 9). Viime vuosikymmenen näennäisesti paremmat tulokset johtuvat siitä,
että näyte on otettu ylempää kuin aikaisemmin. Aikasarjan perusteella Vähä-Tiilijärven syvänteessä on ollut
selvää happivajausta kerrostuneisuuskausien lopussa ainakin 1980-luvulta lähtien.
Happea liukenee enemmän kylmään kuin lämpimään veteen, joten tulokset ilmoitetaan yleensä myös
kyllästysasteena eli prosenttina teoreettisesta maksimista. Päällysvedessä tilanne on hyvä, kun hapen
kyllästysaste pysyy 80-90 %:n välillä. Vähä-Tiilijärvellä happipitoisuus on jään alla ajoittain ollut lievästi
alentunut jo 1 metrin syvyydessä, ja tässä suhteessa kehitys on mennyt huonompaan suuntaan (Kuva 6).
Alhaisimmat talviaikaiset kyllästysasteet pintavedessä ovat 2010-luvulta. Erityisen heikko happitilanne oli
talvella 2019 leväkesän jälkeen, jolloin happea kuluttavaa orgaanista ainetta oli runsaasti. Kesäaikaan hapen
kyllästysaste pintavedessä on sen sijaan ollut korkea. Runsas levätuotanto voi nostaa hapen kyllästyksen yli
100 %:iin. Kesäaikaisia tuloksia on varhemmilta vuosilta niukalti. Vuodesta 2007 lähtien kesäaikainen
kyllästysaste on ollut usein lähellä 100 %:a, joten levätuotanto vaikuttaa olleen runsas jo useita vuosia. Myös
kesällä 2019 ja 2020 pintaveden hapen kyllästysaste oli pääsääntöisesti 100 %:n tuntumassa tai yli.
Kenttämittarilla tehdyistä vertikaalimittauksista selvisi, että happitilanne pohjan lähellä heikkenee jo heti
alkukesällä (Kuva 9). Keväällä 2020 mittaukset päästiin aloittamaan aikaisin keväällä. Happitilanne heikkeni
nopeasti 6 metrissä jo toukokuun aikana järven kesäkerrostuneisuuden vasta muodostuessa. Happitilanne
heikkeni lähes yhtä nopeasti molempina vuosina myös 5 metrin syvyydellä. Hapen kuluminen oli voimakasta
heti harppauskerroksen alla 4 metrin syvyydellä, jossa happipitoisuus oli jo heinäkuussa yhtä huono kuin
pohjanläheisessä vedessä. Kolmessa metrissä havaittiin molempina vuosina kesäkuussa suurimmat
happipitoisuudet, mikä kertoo aktiivisesta levätuotannosta harppauskerroksen tuntumassa (Kuvat 9 ja 10).
Myös tässä syvyydessä happipitoisuus kuitenkin aleni ajoittain myöhemmin kesällä.
Heikkoa happitilannetta kesti alusvedessä touko-kesäkuulta aina syyskuulle syystäyskierron alkuun saakka.
Vuonna 2019 syystäyskierto alkoi vaiheittain, parantaen happitilannetta ensin 4, sitten 5 ja lopulta syyskuun
puolivälissä 6 metrin vesikerroksessa, jolloin järvi kiersi pohjaan saakka. Vuonna 2020 happitilanne alkoi
parantua 4 metrin vesikerroksessa jo elokuun lopussa, ja syyskuun aikana järven kerrostuneisuus oli
purkaantua kokonaan. Syyskuun lopussa ilmat kuitenkin lämpenivät ja kerrostumisen purkaantuminen
viivästyi. Pohjanläheisen vesikerroksen (6 m) happitilanne oli edelleen huono vielä lokakuun alussa.
Syystäyskierto tapahtui kunnolla pohjaan saakka vasta 14.10.2020 (Ketola 2021). Vuonna 2020
pohjanläheisen vesikerroksen happipitoisuus oli heikko pidempään kuin vuonna 2019. Molempina kesinä
pohjanläheisen veden happipitoisuus vesinäytteissä alitti 0,4 mg/l pääosan kesää, ja vedessä tuntui
rikkivedyn hajua.

Kuva 9. Vähä-Tiilijärven happipitoisuus 1-6 metrin syvyyksissä avovesikaudella 2019 ja 2020. Syvyydet on merkitty eri
värein.

16

Kuva 10. Vähä-Tiilijärven veden lämpötilan ja happipitoisuuden vertikaaliprofiilit ylärivissä talvikerrostuneisuuskauden
lopulla (2018-20), keskellä kesäkuussa (2019-20) ja alarivillä elokuussa (2017-20). Vuosien 2017-2018 aineistot: Lahden
ympäristöpalvelut. X-akselilla lämpötila (°C) ja happipitoisuus (mg/l), y-akselilla syvyys metrin välein pinnasta pohjaan.

Myös talvella happitilanne oli heikko jään alla, etenkin vuonna 2019 (Kuva 10). Maaliskuussa 2019
happipitoisuus oli heikentynyt jo yhden metrin syvyydellä, ollen enää hieman yli 4 mg/l ja kolmen metrin
syvyydessä enää alle 2 mg/l. Maaliskuussa 2020 tilanne oli hieman parempi, sillä happea oli jään alla runsaasti
kahden metrin syvyyteen saakka. Happipitoisuus laski kuitenkin kolmen metrin syvyydessä alle 4 mg/l:aan ja
oli 4-6 metrin syvyydessä enää alle 2 mg/l. Myös maaliskuussa 2018 tilanne oli samankaltainen (Kuva 10).
Ensimmäisenä jäähdytysveden käyttövuonna 2014 tehdyn selvityksen mukaan järveen lasketun
jäähdytysveden happipitoisuus oli hyvä (välillä 8,7-9,9 mg/l; Vahanen Environment 2019b). Vuosina 2019 ja
2020 alimmasta tarkastuskaivosta tehtyjen säännöllisten mittausten mukaan happipitoisuus vaihteli välillä
9,7-11,5 mg/l (kyllästysaste 83-96 %). Jos jäähdytysvesi johtuisi syvänteeseen, voisi sen ajatella parantavan
järven happitilannetta. Tutkimusvuosina syvänteellä ei havaittu jäähdytysvedestä johtuvaa happitilanteen
paranemista, mutta suuri osa jäähdytysvedestä todennäköisesti sekoittui ylempiin vesikerroksiin (Ketola
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2021). Vuonna 2018 pääosa jäähdytysvedestä todennäköisesti johtui alusveteen. Happitilanne oli elokuun
2018 vesinäytteenoton mukaan erittäin huono pohjanläheisessä vedessä (6 m; Kuva 6). Tuolloin tehdyistä
hapen vertikaalimittauksista kuitenkin selviää, että hapen ja lämpötilan vertikaaliprofiilit poikkeavat muista
vuosista (Kuva 10). Happipitoisuus oli hyvä 5 metrin syvyydelle saakka, ja laski vasta 6 metrissä. Vesi oli myös
tasalämpöistä 5 metriin saakka, mikä viittaa normaalia paksumpaan päällysvesikerrokseen. Jos jäähdytysvesi
on sekoittunut pääosin 3-5 metrin vesikerroksiin, on se voinut alentaa harppauskerrosta.
Syvänteellä happivaje näyttäisi siis olleen jo kauan säännönmukaista, ja ainakin nykyisin se kestää läpi koko
kerrostuneisuuskauden. Vaikka järvi on varsin matala, on se pieni ja suojainen, eikä kerrostuneisuus
purkaudu helposti kesän aikana. Hapen kuluminen on nopeaa, sillä pohjalla on runsaasti orgaanista ainesta,
jonka hajoaminen kuluttaa happea (ks. Kappale 4.2). Kun tarkastellaan järven syvyyssuhteita (hypsografia,
Kuva 11), pahiten happivajeesta kärsivien yli 6 metriä syvien alueiden osuus järven kokonaispinta-alasta on
vain 4,9 % ja tilavuudesta 1,3 %. Happivaje ulottuu kuitenkin säännöllisesti jopa 4 metrin syvyyteen. Yli 4
metriä syvät alueet muodostavat järven pinta-alasta noin 23 % ja tilavuudesta 14 %

Kuva 11. Vähä-Tiilijärven hypsografiat. Kuvassa on esitetty kumulatiivisesti eri syvyysvyöhykkeiden pinta-alat ja
tilavuudet. Esimerkiksi pinta-alakuvasta nähdään, että koko järven ala (10 ha) on vähintään 0 metriä syvää, ja vähintään
4 metriä syvää on järven pohjan pinta-alasta 2,3 ha. Kuvaan on merkitty punaisella 4 metriä ylittävät vesikerrokset, joilla
happipitoisuus voi mennä lähelle nollaa.

Fosfori
Fosfori on yleensä järven tärkein levätuotantoa rajoittava ravinne ja sen lisääntyminen tärkein syy
rehevöitymiskehitykselle. Fosforia esiintyy sisävesissä tavallisimmin veteen liuenneena fosfaattifosforina ja
orgaanisena eli eloperäiseen ainekseen sitoutuneena fosforina. Kokonaisfosforilla tarkoitetaan fosforin eri
muotojen kokonaismäärää. Talviaikaan pitoisuudet ovat yleensä kesää alhaisemmat, sillä talvella fosforia
sedimentoituu pohjalle. Kesällä kasviplankton sitoo fosforin tuotavaan kerrokseen, jossa ravinteet kiertävät
tehokkaasti (Oravainen 1999). Fosforia vapautuu orgaanisen aineen hajotessa. Hapettomuus voi lisätä
fosforin vapautumista sedimentistä, sillä pelkistävissä olosuhteissa fosforia vapautuu myös rautayhdisteistä
(ks. myös Kappale 4.2). Kun kokonaisfosforipitoisuus lähenee 20 µg/l:aa levätuotanto selvästi lisääntyy
karuihin järviin verrattuna, mikä lisää myös veden sameutta ja alusveden happivajeen kasvua. Rehevyystason
määrityksessä käytetään järven pintaveden kokonaisfosforipitoisuutta (Oravainen 1999): karu <10 μg/l,
lievästi rehevä 10-20 µg/l, rehevä 20-50 µg/l, erittäin rehevä 50-100 µg/l, ylirehevä > 100 µg/l.
Vähä-Tiilijärven
pitkäaikaisen
rehevöitymiskehityksen
arviointia
vaikeuttaa
varhaisimpien
näytteenottoajankohtien vaihtelevuus (Kuva 6). Näyttäisi kuitenkin siltä, että kokonaisfosforin pitoisuudet
ovat viime vuosina olleet pikemminkin laskussa kuin nousussa. Korkeimmat, jopa erittäin rehevälle tasolle 50
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µg/l:aan yltävät pintaveden kokonaisfosforipitoisuudet on mitattu 1980- ja 1990-luvuilla. Pitoisuudet ovat
tuolloin olleet hyvin vaihtelevia, ja korkeita pitoisuuksia on mitattu sekä talvella että kesällä. 2000-luvun
näytesarjassa korkein, selvästi rehevällä tasolla oleva pintaveden fosforipitoisuus on mitattu elokuussa 2009
(40 µg/l). Vähä-Tiilijärven fosforipitoisuudet pintavedessä tammi- ja elokuun näytteenotoissa ovat viime
vuosina (2015–2020) liikkuneet välillä 11–22 µg/l elokuun keskiarvon ollessa 17,4 µg/l. Tämä tarkoittaa
rehevyysluokituksen mukaan lievästi rehevää järveä (Oravainen 1999). Hyvän tilan luokkaraja Pienille ja
keskikokoisille vähähumuksille järville (Vh) on 18 µg/l, joten kesäaikainen keskiarvo on lähellä hyvän ja
tyydyttävän tilan rajaa. Matalissa vähähumuksissa järvissä (MVh) hyvän tilan luokkaraja on 25 µg/l. Sen
mukaan Vähä-Tiilijärven fosforipitoisuus on hyvän tilan puolella (Aroviita ym. 2019).
Vuoden sisäistä kehitystä tarkastellessa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus vaihteli lievästi rehevästä
rehevään, välillä 10-27 µg/l (Kuva 12). Kasvukauden keskiarvot (kesä-syyskuu; 18,2 µg/l ja 19,3 µg/l vuosina
2019 ja 2020) olivat tyydyttävän (Vh) tai hyvän tilan (MVh) puolella riippuen vertailtavasta järvityypistä.
Talvella pitoisuudet olivat yleisesti ottaen kesää alhaisempia. Molempina kesinä pitoisuudet lähtivät nousuun
heinäkuun alussa ylittäen 20 µg/l, mutta laskivat heinä-elokuun vaihteessa alhaisemmalle tasolle. Syksyllä
2019 pitoisuudet nousivat uudelleen kerrostumisen purkaantuessa, jolloin fosforia on voinut nousta pintaan
alusvesikerroksesta. Kesäaikana fosfori oli pääasiassa leviin sitoutuneena, sillä pintaveden fosfaattifosforin
pitoisuudet olivat kevään jälkeen alle määritysrajan. Myös talvella fosfaattifosforin pitoisuudet pintavedessä
olivat alle määritysrajan.

Kuva 12. Vähä-Tiilijärven seurantatulokset fosforipitoisuuden osalta vuosina 2019 ja 2020 pintavedessä (1 m, sininen
viiva) sekä pohjanläheisessä vedessä (1 m pohjan yläpuolella, mustat pylväät). Punaiset pylväät ovat pienjärviseurannan
tuloksia, jotka määritettiin eri laboratoriossa (pohjanläheinen näyte 4 m; Anttila-Huhtinen 2019). Fosfaattifosforin
osalta tulokset olivat pääosan kesää määritysrajan alapuolella (< 2 µg/l, harmaa palkki).

Pohjan läheisessä vedessä fosforipitoisuudet ovat olleet koholla mittaushistorian alusta lähtien (Kuva 6).
Erittäin korkeita pitoisuuksia (yli 100 µg/l) on mitattu lopputalvella 1988 ja 1992. Vuodesta 2007 alkaneessa
mittaussasarjassa pohjanläheisen veden pitoisuudet ovat olleet alhaisempia, mutta tuloksiin vaikuttaa myös
alhaisempi näytteenottosyvyys. Mikäli pohjanläheinen näyte on otettu 5-7 metrin vesikerroksesta,
pitoisuudet ovat yleensä olleet korkeampia.
Maaliskuussa 2019 pohjanläheisen veden fosforipitoisuus oli jopa hivenen pintavettä alhaisempi, vaikka
happitilanne oli heikko (Kuva 12). Talven 2020 näyte otettiin jo helmikuussa heikon jäätilanteen vuoksi.
Tuolloin kokonaisfosforipitoisuudet alusvedessä olivat maltillisia, mutta tilanne on voinut maaliskuun aikana
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vielä heiketä. Molempina kesinä pohjanläheisen veden fosforipitoisuus kohosi kesänaikana ollen
suurimmillaan heinä-elokuussa noin 60 µg/l. Happitilanne oli heikko, mikä on voinut lisätä fosforin
vapautumista sedimentistä. Fosfaattifosforin osuus kokonaisfosforista oli kuitenkin varsin alhainen, joten
suuri osa pohjanläheisen veden fosforista saattoi olla sedimentoituvaa, orgaanisessa muodossa olevaa
fosforia (Kuva 12).
Sisäkuormitteisissa järvissä fosforipitoisuus pintavedessä voi kasvaa kesän aikana (ks. kappale 4.2). VähäTiilijärvellä alkukesän nousun jälkeen havaittiin kuitenkin pitoisuuden aleneminen keskellä kesää. Tämä voi
osittain johtua jäähdytysveden laimentavasta vaikutuksesta, jos se sekoittui heinäkuussa pääosin
pintaveteen (Ketola 2021). Jäähdytysvedestä määritettiin fosforipitoisuus yhteensä 5 kertaa kesien 2019-20
aikana. Pitoisuus oli jokaisella määrityskerralla hyvin alhainen (<3-4,2 µg/l, ks. Taulukko 4), joten sen vaikutus
on järven pitoisuuksia alentava. Muita mahdollisia syitä havaitulle laskulle voivat olla muutokset
leväyhteisössä, jos alkukesän yhteisöön oli sitoutunut paljon fosforia ja se sedimentoitui levien äkillisesti
kuollessa. Samaan aikaan kokonaisfosforipitoisuudet pohjanläheisessä vedessä kohosivat.

Typpi
Toinen järvissä leväkasvua mahdollisesti rajoittavista pääravinteista on typpi. Typpeä esiintyy vedessä ilmasta
liuenneena molekulaarisena typpenä, orgaanisena eli eloperäiseen ainekseen sitoutuneina yhdisteinä sekä
epäorgaanisina yhdisteinä kuten ammonium, nitriitti ja nitraatti. Kokonaistypellä tarkoitetaan vedessä olevan
typen kokonaismäärää. Yleensä pitoisuudet ovat alhaisempia kesällä kuin talvella, sillä kesällä levätuotanto
kuluttaa typpivarastoja. Talvella typen käyttö on vähäistä ja se jää vesipatsaaseen. Ammoniumtypen
pitoisuudet luonnonvesissä ovat yleensä pieniä. Yli 100 µg/l:n pitoisuudet ammoniumtyppeä merkitsevät
jätevesikuormitusta tai vähähappisia olosuhteita (Oravainen 1999). Mikrobien hajottaessa orgaanista ainesta
syntyy ammoniumia, joka nitrifikaatiossa muutetaan nitraatiksi ja denitrifikaatiossa edelleen kaasumaiseksi
typeksi. Happitilanteen heiketessä typen poisto kuitenkin häiriintyy, nitrifikaatio hidastuu, ja pohjalle voi
kertyä
ammoniumtyppeä.
Rehevyystasoa
kuvataan
kokonaistyppipitoisuudella
seuraavasti
(www.ymparisto.fi, Forsberg ja Ryding 1980): karu <400 μg/l, lievästi rehevä 400–600 μg/l, rehevä 600–1500
μg/l, erittäin rehevä > 1500 μg/l. Humusvesissä typpeä on luontaisesti enemmän kuin värittömissä vesissä.
Vähä-Tiilijärven kokonaistyppipitoisuudessa on ollut vuosien saatossa huomattavaa vaihtelua (Kuva 6).
Korkeimmat arvot ovat jopa epäilyttävän korkeita (yli 2000 µg/l) ja ne on mitattu lopputalvesta 1990-luvulla.
Vuodesta 2007 alkaneiden säännöllisten mittausten taso on ollut selvästi alhaisempi, lukuun ottamatta kesää
2018, jolloin järvellä oli voimakas sinileväkukinta. Sinilevien typensidonta ilmakehästä kohotti
typpipitoisuutta (Malin 2018). Typpipitoisuus jäi korkealle tasolle vielä seuraavaksi talveksikin. Viime vuosina
(2015-2020) Vähä-Tiilijärven pintaveden kokonaistyppipitoisuus on vaihdellut välillä 340-1400 µg/l kesäajan
keskiarvon ollessa 616 µg/l (420 µg/l, ilman vuotta 2018). Hyvän tilan luokkaraja Pienille ja keskikokoisille
vähähumuksille järville (Vh) on 500 µg/l ja Matalille humusjärville (MVh) 600 µg/l (Aroviita ym. 2019). Kesän
2018 huippuarvo mukaan lukien kesäaikainen, viime vuosien keskiarvo on tyydyttävän tilan puolella,
riippumatta järvityypistä.
Vuosien 2019-20 sisäistä kehitystä tarkasteltaessa (Kuva 13) typpipitoisuus oli maaliskuussa 2019 vielä
erittäin korkea (1100 µg/l) edelliskesän sinileväkukinnan jäljiltä. Typpipitoisuus oli hieman korkeampi
pintavedessä kuin pohjanläheisessä vedessä. Suurin osa typestä oli nitraattityppenä, vaikka happitilanne oli
heikko. Talvella 2020 kokonaistyppipitoisuus oli alhaisempi, mutta osa siitä oli ammoniumtyppenä.
Kesäaikana pintaveden kokonaistyppipitoisuus pysyi varsin vakaasti 430-490 µg/l välillä, eli hyvän tilan
puolella (Kuva 13). Molempina kesinä kasvukauden keskiarvot olivat 450 µg/l:n tuntumassa. Typpi oli
enimmäkseen leviin sitoutuneena, sillä liukoisen typen pitoisuudet olivat pieniä. Etenkin vuonna 2020
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nitraattipitoisuudet olivat pääosan kesää määritysrajan alapuolella. Nitraattitypen loppuminen on merkki
aktiivisesta levätuotannosta.
Pohjanläheisessä vedessä kokonaistypen pitoisuudet ovat pitkässä aikasarjassa olleet samaa tasoa kuin
pintavedessä tai hieman korkeampia (Kuva 6). Syvän veden pitoisuudet ovat luontaisesti korkeampia
typpipitoisen, orgaanisen aineksen laskeutuessa kohti pohjaa ja ravinteiden vapautuessa, mutta aikasarjassa
havaitaan myös näytekertoja, jolloin pitoisuudet ovat olleet korkeampia pintavedessä.
Vuonna 2019 pohjanläheisen veden kokonaistyppipitoisuudet kohosivat kesän aikana enimmillään 1700
µg/l:aan, ja siitä suurin osa oli ammoniumtyppeä (1300 µg/l; Kuva 13). Syystäyskierron alettua
pohjanläheisen veden pitoisuudet jälleen pienenivät. Kesällä 2020 pohjanläheisen veden
kokonaistyppipitoisuudet niin ikään kohosivat, mutta maltillisemmin ja ammoniumtypen pitoisuus jäi
enimmillään 210 µg/l:aan. Nitraattityppi oli heikossa happitilanteessa lähes koko kesän alle määritysrajan.

Kuva 13. Vähä-Tiilijärven seurantatulokset typpipitoisuuden osalta vuosina 2019 ja 2020 pintavedessä (1 m, sininen
viiva) sekä pohjanläheisessä vedessä (1 m pohjan yläpuolella, mustat pylväät). Punaiset pylväät kuten kuvassa 12.
Nitriittitypen tulokset olivat pääosan kesää määritysrajan alapuolella (< 2 µg/l, harmaa palkki).

Myös jäähdytysvedestä analysoitiin kokonaistyppipitoisuus yhteensä 5 kertaa kesien 2019-20 aikana.
Kokonaistyppipitoisuus oli korkea, vaihdellen välillä 910-1000 µg/l (keskiarvo 966 µg/l, ks. Taulukko 4). Typpi
oli kokonaisuudessaan nitraattitypen muodossa. Jäähdytysveden tulo voisi siis periaatteessa näkyä järvessä
pitoisuuden nousuna. Vuodesta 2014 eteenpäin ei näy kuitenkaan nousua järven kokonaistyppipitoisuuksissa (Kuva 6). Vuonna 2018 jäähdytysvettä laskettiin eniten, mikä voi osaltaan vaikuttaa järvessä
tuolloin havaittuihin korkeisiin typpipitoisuuksiin. Typpipitoisuus kohosi järvessä kuitenkin selvästi
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enemmän, kuin mitä olisi laskennallisesti ollut mahdollista jäähdytysveden määrä, pitoisuus sekä järven
tilavuus ja lähtöpitoisuus huomioiden. Näin ollen myös sinilevien typensidonta oli todennäköinen syy järven
kohonneille pitoisuuksille.

Sähkönjohtavuus ja kloridi
Sähkönjohtavuus mittaa vedessä olevien liuenneiden suolojen määrää heijastaen sisävesissä yleistä
rehevöitymiskehitystä ja kallioperän rapautumista. Suomen vedet ovat yleensä vähäsuolaisia, sillä kallioperä
on heikosti rapautuvaa. Tähän liittyy myös järvien heikko puskurikyky. Sähkönjohtavuutta lisäävät lähinnä
natrium, kalium, kalsium, magnesium, kloridit ja sulfaatit (Oravainen 1999). Pitkällä aikavälillä vesiemme
sähkönjohtavuus on kohonnut (jätevedet, lannoitteet, sadevedet jne.), mutta 1990-luvulla nousu on
pysähtynyt. Vähä-Tiilijärvellä pintaveden sähkönjohtavuus on ollut 1980-luvulla 4-5 mS/m:n tuntumassa
(Kuva 7). 1990-luvulta alkaen sähkönjohtavuus on 2000-luvulle tästä laskenut, korkeaa huhtikuun 1996
havaintoa lukuun ottamatta. Alimmillaan sähkönjohtavuus on ollut alle 3 mS/m. Viime vuosina (2015-2020)
sähkönjohtavuus on ollut jälleen nousussa keskiarvon ylittäessä 4,5 mS/m. Pohjanläheisessä vedessä arvot
ovat yleensä hieman päällysvettä korkeampia. Orgaanisen aineen hajotessa veteen vapautuu suoloja, jotka
lisäävät sähkönjohtavuutta (Oravainen 1999).
Vuosien 2019-20 sisäisiä muutoksia tarkasteltaessa pintaveden sähkönjohtavuus oli suurin maaliskuussa
2019 (Kuva 14). Keväällä ja alkukesällä sähkönjohtavuus oli varsin tasaisesti 4,4 mS/m, mutta nousi hieman
heinäkuun lopussa. Vuonna 2020 pintaveden sähkönjohtavuus nousi samaan tapaan hieman loppukesää
kohden, mutta taso oli hivenen edellisvuotta alhaisempi. Pohjan läheisessä vedessä sähkönjohtavuus kohosi
molempina kesinä pintavettä korkeammaksi.

Kuva 14. Vasemmalla Vähä-Tiilijärven seurantatulokset sähkönjohtavuuden ja oikealla kloridin osalta vuosina 2019 ja
2020 pintavedessä (1 m, sininen viiva) sekä pohjanläheisessä vedessä (1 m pohjan yläpuolella, mustat pylväät). Punaiset
pylväät kuten kuvassa 12.

Kloridipitoisuuden kasvu voi kertoa kaupungistumisesta ja hulevesistä, sillä maanteiden suolaus voi lisätä
pohja- ja pintavesien kloridipitoisuutta. Vähä-Tiilijärveltä ei ole olemassa pitkäaikaista seurantatietoa
klorideista. Vuosina 2019-20 Vähä-Tiilijärven kloridipitoisuudet vaihtelivat enimmäkseen 4-5 mg/l välillä,
mikä on alhainen pitoisuus (Kuva 14). Pitoisuudet olivat suurimmillaan talvella ja alimmillaan keväällä
nousten hieman syksyä kohden. Pitoisuudet olivat samaa tasoa päällys- ja alusvedessä, tai päällysvedessä
hieman korkeammat. Salpa-Mattilan pohjavesikaivosta 14.5.2020 Hollolan kunnan teettämien
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vesianalyysien mukaan kloridipitoisuus pohjavedessä oli 7,8 mg/l. Näin ollen jäähdytysveden kloridipitoisuus
oli hieman järven pitoisuutta korkeampi.
Vähä-Tiilijärven varsin alhainen sähkönjohtavuus kertoo luontaisesti karusta järvestä. Pidemmän aikasarjan
perusteella vaikuttaisi siltä, että Vähä-Tiilijärvellä on ollut rehevöitymiskehitystä, joka olisi kääntynyt laskuun
1990-luvun aikana. Sen sijaan viime vuosien nousu sähkönjohtavuudessa ei näy nousuna
ravinnepitoisuuksissa (Kuvat 6 ja 7). Sähkönjohtavuuden viimeaikainen nousu saattaa johtua
jäähdytysvedestä, sillä nousu ajoittuu jäähdytysveden laskun aloittamisen jälkeiseen aikaan. Pohjavesi on
yleensä pintavettä kovempaa, mikä näkyy korkeampana sähkönjohtavuutena ja alkaliniteettina.
Jäähdytysveden sähkönjohtavuutta mitattiin ylimmän tarkastuskaivon vesinäytteestä yhteensä 3 kertaa (ks.
Taulukko 4). Sähkönjohtavuus vaihteli välillä 11-13 mS/m keskiarvon ollessa 12 mS/m, mikä on selvästi järven
sähkönjohtokykyä suurempi.
Sähkönjohtavuuden mittauksilla yritettiin myös elokuussa 2019 selvittää, mihin vesikerrokseen jäähdytysvesi
päätyy (Kiirikki ja Litmanen 2019). Sähkönjohtavuuden havaittiin nousevan selvästi pohjan lähellä, minkä voisi
tulkita jäähdytysvedestä johtuvaksi, mikäli jäähdytysvesi on johtunut pääasiassa syvänteeseen (Kuva 15).
Hapettomuudesta kärsivissä järvissä sähkönjohtavuus kuitenkin nousee järven pohjalla myös luontaisesti,
kun pohjalta liukenee ioneja sedimentin yläpuoliseen vesipatsaaseen. Sähkönjohtavuuden
vertikaaliprofiilissa havaittiin pieni minimi heti harppauskerroksen alla. Samankaltainen sähkönjohtavuuden
vertikaaliprofiili havaittiin myös vuonna 2020 kesäkerrostuneisuuskauden lopulla (Kuva 15). Tällainen minimi
voi harppauskerroksen alle syntyä luontaisestikin, kun kevään jälkeen johtokyky nousee pohjan lähellä
orgaanisen aineen hajoamisen ja hapettomuuden myötä, ja päällysvedessä järvivettä väkevämmän
pintavalunnan sekä haihdunnan myötä. Vähä-Tiilijärveen ei juuri tule tulouomia, mutta jäähdytysvesi
sekoittui todennäköisesti ainakin keskikesällä pääosin päällysveteen (Ketola 2021), mikä on myös voinut
kohottaa päällysveden johtokykyä.

Kuva 15. Vasemmalla järveltä eri pisteistä 19.8.2019 mitatut sähkönjohtavuuden ja happipitoisuuden vertikaaliprofiilit
(Kiirikki ja Litmanen 2019). Oikealla 4.9.2020 syvänteeltä mitatut sähkönjohtavuuden, hapen ja lämpötilan
vertikaaliprofiilit.

Happamuus ja alkaliniteetti
Alkaliniteetti eli puskurikyky mittaa kykyä vastustaa pH:n muutosta happoa lisätessä. Happamoitumiskehitys
näkyy yleensä alkaliniteetissä ennen pH:n muutoksia. Vähä-Tiilijärvestä ei ole aikaisemmin mitattu
alkaliniteettia, joten sen pitkäaikaista kehitystä ei voida arvioida. Puskurikyky riippuu pitkälti järven valuma23

alueen ominaisuuksista. Vähä-Tiilijärven varsin alhainen sähkönjohtokyky viittaa heikosti rapautuvaan
kiviainekseen ja melko alhaiseen alkaliniteettiin. Tällaiset järvet ovat herkkiä happamoitumiselle. Etenkin
1980-luvulla happamoitumisongelma vaivasi useita karuja järviä. Vuosina 2019-20 Vähä-Tiilijärven
pintaveden alkaliniteetti vaihteli välillä 0,12-0,16 mmol/l, mikä tarkoittaa tyydyttävää puskurikykyä (Kuva 16).
Pohjanläheisessä vedessä alkalineettiarvot kohosivat selvästi etenkin kesäaikana happitilanteen heiketessä
(Kuva 16).
Veden normaali pH on lähellä neutraalia (pH 7). Suomalaisissa järvissä pH on usein hieman tämän alle
humuskuormituksesta johtuen (Oravainen 1999). Kesällä pH on yleensä hieman korkeampi kuin talvella, sillä
levätuotanto kohottaa lievästi päällysveden pH-tasoa sitomalla vedestä hiilidioksidia. Vähä-Tiilijärven
pintaveden pH arvot ovat pitkällä aikavälillä kohonneet, mikä kertoo happamoitumiskehityksen
vähenemisestä, mutta myös levätuotannon kasvusta (Kuva 7). Talvella pH-arvot ovat vielä vuoteen 2013
saakka olleet yleisesti alle pH 6. Alhaisin pH on mitattu talvella 1988 (pH 5,2). Särjen ja lohikalojen
lisääntyminen häiriintyy pH-tason 5,5 alapuolella (Oravainen 1999). Kesäisin pH-arvot ovat olleet yli pH 6:n,
neutraalin tuntumassa tai viime vuosina jopa emäksisen puolella (Kuvat 7 ja 16). Viime vuosien (2015-2020)
keskiarvo päällysvedessä on talviajalta pH 6,2 ja kesäajalta pH 7,3.
Leväkukintojen aikana pH voi päällysvedessä nousta korkealle levien yhteyttäessä aktiivisesti, jolloin ne
voivat käyttää loppuun hiilidioksidin ja bikarbonaatin. Tällöin puskurisysteemi häiriintyy. Havaintosarjassa ei
ole ainuttakaan pH 8 ylittävää arvoa ennen vuotta 2018, jolloin sinileväkukinnan aikaan pH nousi peräti
arvoon pH 8,8 (Kuva 7). Näin korkea pH arvo voi aiheuttaa myös ravinteiden vapautumista pohjalta (ks.
kappale 4.2).
Vuosina 2019-20 pintaveden arvot vaihtelivat välillä pH 6,1-7,4 (Kuva 16). Pintaveden arvot olivat hieman
alhaisempia vuonna 2020, jolloin myös levätuotanto oli hieman alhaisempi (ks. Kappale 3.3).
Pohjanläheisessä vedessä pH arvot olivat pintavettä hieman alhaisempia hajotustoiminnan tuottaessa
hiilidioksidia.
Myös jäähdytysvedestä määritettiin alkaliniteetti ja pH kesällä 2020 (ks. Taulukko 4). Alkaliniteetti oli 0,4
mmol/l, mikä tarkoittaa erittäin hyvää puskurikykyä. Jäähdytysvesi on voinut mahdollisesti kohottaa järven
alkaliniteettia. Jäähdytysvesinäytteiden pH oli 6,4-6,6, mikä on lähellä järven normaalia pH-arvoa.

Kuva 16. Vähä-Tiilijärven seurantatulokset alkaliniteetin ja pH:n osalta vuosina 2019 ja 2020 pintavedessä (1 m, sininen
viiva) sekä pohjanläheisessä vedessä (1 m pohjan yläpuolella, mustat pylväät). Punaiset pylväät kuten kuvassa 12.
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Veden väri ja kemiallinen hapenkulutus
Veden väriarvo kuvaa veden ruskeutta, mikä johtuu yleensä humusyhdisteistä. Valuma-alueen suoperäisyys
kohottaa väriarvoja. Kun väriarvot ovat 5-15 mg Pt/l on vesi väritöntä ja 20-40 mg Pt/l lievästi humuspitoista.
Tätä korkeammissa arvoissa vesi on selvästi humuspitoista (Oravainen 1999). Vähä-Tiilijärven veden väri on
1980-luvulta tähän päivään vaihdellut pintavedessä pääosin välillä 20-40 mg Pt/l, ilman selvää suuntaa (Kuva
7). Tämä väriarvo kuvaa lievää humusleimaa. Alhaisimmat väriarvot (15 mg Pt/l) on mitattu 1980- ja 1990luvun taitteessa. Korkein väriarvo (50 mg Pt/l) on mitattu maaliskuussa 2018. Viime vuosien (2015-2019) sekä
talvi- että kesäajan keskiarvot pintavedessä ovat noin 30 mg Pt/l.
Pohjanläheisessä vedessä väriarvot ovat olleet yleisesti ottaen korkeampia ja vaihdelleet enemmän.
Korkeimmat arvot (100 mg Pt/l tai yli) on mitattu syyskuussa 1986 sekä elokuussa 2009 ja 2018.
Pohjanläheisessä vedessä havaitut korkeat arvot voivat johtua hapettomuuden seurauksena tapahtuvasta
sedimentin rautayhdisteiden pelkistymisestä ja noususta yläpuoliseen veteen (Ks. Kuva 18 ja Kappale 4.2)
Vuonna 2019-20 pintaveden väriarvot vaihtelivat pääosin 20 mg Pt/l tuntumassa. Vuonna 2020 vesi oli
hieman edellisvuotta ruskeampaa arvojen ylittäessä 30 mg Pt/l. Ruskeinta vesi oli talvella 2020. Tähän on
mahdollisesti vaikuttanut leuto talvi, mikä on lisännyt pintavaluntaa. Pohjanläheisessä vedessä väriarvot
kohosivat molempina kesinä hapettomuuden myötä ja laskivat syystäyskierron aikaan (Kuva 17).
Kemiallinen hapenkulutus (COD, chemical oxygen demand) mittaa vedessä olevien kemiallisesti hapettavien
orgaanisten aineiden määrää. Asutuksen jätevedet voivat kohottaa arvoa, mutta COD-arvo heijastelee värin
ohella myös humuspitoisuutta ja valuma-alueen suoperäisyyttä. Metsäojitukset ovat kohottaneet arvoa
useissa järvissä. Vähä-Tiilijärvellä COD-arvot ovat vaihdelleet pintavedessä pääasiassa välillä 4–10 mg O2/l
(Kuva 7), mikä on vielä värittömille vesille tyypillinen arvo. Pintaveden arvoissa on mahdollisesti havaittavissa
pientä nousua. Viime vuosien (2015-2019) pintaveden keskiarvo talviajalta on 6,8 mg O2/l ja kesäajalta 7,2
mg O2/l. Pohjanläheisessä vedessä arvot ovat 1980-luvulla olleet yleensä pintavettä suurempia, mutta ero on
viime vuosina pienentynyt tai kääntynyt jopa toisin päin. Mittaushistorian suurin arvo (18 mg O2/l) on mitattu
pohjanläheisessä vedessä talvella 1992.
Vuosien 2019-20 aikana pintaveden COD-arvot vaihtelivat välillä 5-8 mg O2/l ollen alhaisimmillaan keväällä
2019 ja suurimmillaan keväällä 2020. Pohjanläheisessä vedessä arvot olivat melko samaa tasoa kohoten
hieman heikoimman happitilanteen aikaan (Kuva 17).

Kuva 17. Vähä-Tiilijärven seurantatulokset veden värin ja kemiallisen hapenkulutuksen osalta vuosina 2019 ja 2020
pintavedessä (1 m, sininen viiva) sekä pohjanläheisessä vedessä (1 m pohjan yläpuolella, mustat pylväät). Punaiset
pylväät kuten kuvassa 12.
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Rauta ja mangaani
Vähä-Tiilijärveltä ei ole aikaisemmin mitattu rauta- ja mangaanipitoisuuksia. Pintaveden rautapitoisuus on
varsin pitkälti vesistölle tyypillinen arvo siten, että pienimmät pitoisuudet esiintyvät kirkkaissa, karuissa
järvissä. Humusjärvissä taso on korkeampi, koska rautaa on sitoutunut humusyhdisteisiin. Myös eroosio
nostaa rautapitoisuuksia (Oravainen 1999). Vuosina 2019-20 Vähä-Tiilijärven pintaveden rautapitoisuus
vaihteli välillä 30-140 µg/l, mikä on kirkkaille vesille tyypillinen arvo. Pohjanläheisessä vedessä
rautapitoisuutta nostaa liukeneminen sedimentistä veteen, sillä hapettomissa oloissa niukkaliukoinen
rautaioni (Fe3+) pelkistyy liukoisempaan muotoon (Fe2+). Samalla voi vapautua rautayhdisteisiin sitoutunutta
fosforia. Molempina kesinä rautapitoisuus nousi pohjanläheisessä vedessä, enimmillään 1400 µg/l:aan.
Syystäyskierron aikaan pitoisuus laskee, kun vapautunut rauta hapettuu ja sitoo samalla osan fosforista
sedimenttiin.
Myös mangaanin pitoisuudet pysyvät hapellisissa oloissa varsin pieninä. Hapettomissa oloissa pitoisuudet
pohjan lähellä kasvavat nopeasti, mutta määrä riippuu sedimentin laadusta (Oravainen 1999). VähäTiilijärvellä mangaanipitoisuudet kasvoivat kesien 2019-20 aikana pohjanläheisessä vedessä enimmillään 79
µg/l:aan, mikä on varsin maltillinen arvo (Kuva 18). Pintavedessä pitoisuudet olivat hyvin pieniä, ja ajoittain
alle määritysrajan (<5 µg/l).

Kuva 18. Vähä-Tiilijärven seurantatulokset rauta- ja mangaanipitoisuuksien osalta vuosina 2019 ja 2020 pintavedessä (1
m, sininen viiva) sekä pohjanläheisessä vedessä (1 m pohjan yläpuolella, mustat pylväät). Punaiset pylväät kuten kuvassa
12.

Näkösyvyys ja sameus
Valkolevyllä mitattava näkösyvyys heijastaa veden kirkkautta. Vesi on sitä kirkkaampaa, mitä syvemmältä
valkolevy vielä näkyy. Vähä-Tiilijärven näkösyvyysmittaukset alkavat vasta vuodesta 2007. Näkösyvyys on
vaihdellut vuosien ja vuodenaikojen välillä ilman selvää suuntaa (Kuva 19). Alhaisin arvo (0,7 m) mitattiin
elokuussa 2018 sinileväkukinnan samentaessa vettä. Suurin näkösyvyys (4 m) mitattiin talvella 2015. Viime
vuosien (2015-2019) talviajan keskiarvo on 2,9 m ja kesäajan 2,3 m.
Vuosina 2019-20 näkösyvyys vaihteli 1,9-3,6 metrin välillä (Kuva 19). Kesällä 2019 vesi oli kirkkaampaa
alkukesällä kuin heinäkuussa ja kirkastui jälleen loppukesää ja syksyä kohden. Vuonna 2020 vesi oli keväällä
edellisvuotta sameampaa, mutta keskellä kesää mitattiin myös yli 3 metrin lukemia.
Veden kirkkautta voidaan arvioida myös mittaamalla sameutta. Sameudesta ei Vähä-Tiilijärveltä ole
aikaisempia mittauksia. Vuosina 2019-20 pintaveden sameusarvot vaihtelivat välillä 0,5-2 NTU, mikä
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tarkoittaa kirkasta - lievästi sameaa vettä (Kuva 20). Vesi oli kirkasta talvella (sameus alle 1 NTU) ja kesällä
lievästi sameaa levien samentaessa vettä. Sameinta vesi oli heinäkuussa 2019.
Pohjanläheisessä vedessä sameusarvot kohosivat molempina vuosina heinä-elokuussa, ollen enimmillään 24
NTU (Kuva 20). Sameutta aiheuttaa paitsi leväkasvu, myös vedessä oleva muu kiintoaines. Pohjanläheisessä
vedessä sameusarvot voivat nousta, paitsi pintakerroksista laskeutuvan aineksen vuoksi, myös
happitilanteeseen liittyvien kemiallisten reaktioiden takia. Pohjasta hapettomuuden takia liuenneet rauta- ja
mangaaniyhdisteet sakkautuvat vesikerroksessa, jossa happea alkaa olla hieman tarjolla. Tällainen
sameusmaksimi havaittiin Luoteen mittauksissa elokuussa 2019 hieman pohjan yläpuolella noin 5,5 metrissä
(Kuva 20; Kiirikki ja Litmanen 2019). Samalla syvyydellä havaittiin humuksen fluoresenssissa minimi. Sameus
ja lämpötila vaikuttavat humuksen fluoresessiin (Downing ym. 2012; Oliveira ym. 2017), muttei niin paljoa,
että se selittäisi aleneman. Ellei alenema ole merkki pohjavedestä, se voi olla merkki jäähdytysvedestä, sillä
jäähdytysvedessä ei ole lainkaan humusta (Salpa-Mattilan vedenottamon vedenlaatutulokset 3.6.2020:
Väriluku < 2 mg Pt/l).

Kuva 19. Vasemmalla Vähä-Tiilijärven seurantatulokset näkösyvyyden osalta lopputalven (sininen) ja loppukesän
(vihreä) mittauksissa 2007-2020. Oikealla näkösyvyysmittauksia vuosina 2019 ja 2020.

Kuva 20. Vasemmalla Vähä-Tiilijärven seurantatulokset sameuden osalta vuosina 2019 ja 2020 pintavedessä (1 m,
sininen viiva) sekä pohjanläheisessä vedessä (1 m pohjan yläpuolella, mustat pylväät). Punaiset pylväät kuten kuvassa
12. Oikealla järveltä eri pisteistä 19.8.2019 mitatut sameuden ja humuksen fluoresenssin vertikaaliprofiilit (Kiirikki ja
Litmanen 2019).
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3.3. Kasviplankton ja ravinnesuhteet
Tuottava vesikerros
Tuottava vesikerros tarkoittaa sitä vesikerrosta, jossa valo vielä riittää yhteyttämiselle. Kasvien ja levien
yhteyttämistä tapahtuu, kun järveen saapuvasta auringon säteilystä on jäljellä vähintään 1 %. Tuottavan
kerroksen paksuutta voidaan arvioida näkösyvyyden perusteella, kun huomioidaan veden väriluku. VähäTiilijärven veden väriluku on viime vuosina ollut keskimäärin 30 mg Pt/l, joten tuottavan kerroksen paksuus
Vähä-Tiilijärvessä on noin 1,5 kertaa näkösyvyys (Vahanen Environment 2019b). Tämän perusteella VähäTiilijärven tuottavan kerroksen paksuus vaihteli välillä 2,85-5,4 m vuosina 2019-20. Vähä-Tiilijärven
harppauskerros muodostui 3-4 metrin välille. Valo riitti ajoittain jopa harppauskerroksen alapuolelle.
Viime vuosien näkösyvyyden kesäkeskiarvon perusteella tuottavan kerroksen paksuus Vähä-Tiilijärvellä on
keskimäärin 3,5 m. Vähä-Tiilijärven tilavuudesta 3,5 metriin yltävä vesimäärä kattaa lähes 80 % koko järven
tilavuudesta. Keskimääräisinä kesinä suurin osa järven vesimäärästä on siis valon puolesta käytettävissä
levien kasvulle ja yhteyttämiselle.

Klorofylli-a
Pintavedestä (0-2 m) avovesikaudella analysoitava klorofylli-a -pitoisuus kertoo lehtivihreää sisältävien
planktonlevien määrästä. Levien määrä lisääntyy järven rehevyystason kasvaessa. Karuissa järvissä klorofyllia:n pitoisuus on alle 4 µg/l, lievästi rehevissä 4-10 µg/l ja rehevissä 10-20 µg/l. Erittäin rehevissä järvissä
klorofyllipitoisuus nousee jopa 50 µg/l:aan tai yli (Oravainen 1999).
Vähä-Tiilijärven klorofyllipitoisuutta on määritetty lähinnä elokuussa, ensimmäisen kerran vuonna 2001.
Klorofyllipitoisuus on vaihdellut suuresti lievästi rehevästä ylirehevään (4,8-100 µg/l; Kuva 21) ilman selvää
suuntaa. Rehevissä järvissä leväbiomassa vaihtelee paljon mm. säätilan mukaan, joten määrityksiä
tarvittaisiin useita kesässä tarkemman kuvan saamiseksi. Korkein pitoisuus Vähä-Tiilijärvellä on mitattu
elokuussa 2009. Toiseksi korkein pitoisuus mitattiin sinileväkesänä 2018, ja kolmanneksi suurin vuonna 2013.
Nämä kaikki pitoisuudet ovat erittäin korkeita ja kertovat näytteenottoajan leväkukinnasta. Kyseessä voi olla
sinilevä, mutta myös limalevän esiintyminen voi nostaa klorofyllipitoisuuksia, sillä se sisältää paljon klorofylliä
suhteessa massaansa. Viime vuosien (2015-2020) keskiarvo on peräti 24,2 µg/l. Ilman vuotta 2018 keskiarvo
on 10,6 µg/l, mikä sekin on luokituksessa rehevän järven puolella.
Vuosina 2019-20 klorofylli-a -pitoisuutta mitattiin useamman kerran kesän aikana (Kuva 21). Vuonna 2019
pitoisuus nousi kevään 6,6 µg/l:sta rehevälle tasolla, noin 15 µg/l:aan heinä- ja elokuuksi. Syksyllä runsastui
limalevä, mikä kohotti syyskuun lopun pitoisuuden peräti 27 µg/l:aan (Hakanen 2019). Kesällä 2020
pitoisuudet olivat alhaisemmat ja varsin tasaisesti lievästi rehevän ja rehevän rajalla 10 µg/l:n tuntumassa.
Hyvän tilan luokkaraja Pienille ja keskikokoisille vähähumuksille järville (Vh) on 7 µg/l, ja Matalille
vähähumuksisille järville (MVh) 8 µg/l (Aroviita ym. 2019). Vaikka loppukesän pitoisuudet vuonna 2019 olivat
jopa välttävän tilan puolella, olivat kesä-elokuun keskiarvot (ilman syyskuuta) molempina vuosina
tyydyttävän tilan puolella.
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Kuva 21. Vasemmalla Vähä-Tiilijärven seurantatulokset klorofylli-a -pitoisuuden osalta vuosina 2001-2020. Oikealla
klorofylli-a -pitoisuuden kesänaikainen kehitys vuosina 2019 ja 2020. Kuviin on merkitty punaisella viivalla järvityypin
Vh hyvän ja tyydyttävän tilan luokkaraja 7 µg/l. (Huomaa kuvien erilainen asteikko).

Ravinnesuhteet
Pääravinteiden, fosforin ja typen, välistä suhdetta tarkastelemalla voidaan arvioida sitä, kumpi ravinne
todennäköisemmin rajoittaa leväkasvua, eli on ns. minimiravinne. Yleisimmin Suomen järvien leväkasvua
rajoittava ravinne on fosfori. Samalla on kuitenkin tarkasteltava myös ravinnepitoisuuksia, sillä jos molempia
pääravinteita on paljon, jokin muuu tekijä voi rajoittaa tuotantoa. Toisaalta jos pitoisuudet ovat hyvin pieniä,
voi biomassaan sitoutuvien ja siitä vapautuvien ravinteiden kiertonopeudet ratkaista ravinnerajoittuneisuuden (Pietiläinen ja Räike 1999).
Kokonaisravinnesuhde (TN:TP) kuvaa kaikkia veden typpi- ja fosforivaroja riippumatta siitä, missä muodossa
ne ovat. Mineraaliravinnesuhde ((NH4-N+NO2-N+NO3-N):PO4-P, eli DIN:DIP) puolestaan kuvaa leville
välittömästi käyttökelpoisten ravinteiden suhdetta, joten sitä pidetään kokonaisravinnesuhdetta
herkempänä mittarina. Aikaisemmilta vuosilta on käytössä vain kokonaisravinteet. Kun tarkastellaan
kasvukauden aikaisia näytteitä, havaitaan, että Vähä-Tiilijärvi on ollut yhteisrajoitteinen tai
fosforirajoitteinen. Viime vuosina (2015-2020) on korostunut fosforirajoitteisuus (Kuva 22).

Kuva 22. Vähä-Tiilijärven kokonaisravinnesuhde kasvukauden aikaisissa pintavesinäytteissä. Jos ravinnesuhde on yli 17
(punainen viiva), katsotaan järven olevan fosforirajoitteinen. Jos ravinnesuhde on alle 10, on typpirajoitteisuus
mahdollinen (vihreä viiva). Näiden välissä (10-17) järvi on yhteisrajoitteinen (Pietiläinen ja Räike 1999).
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Vuosina 2019-2020 kokonaisravinnesuhde oli pääosan kesää fosforirajoittuneisuuden puolella (Kuva 23).
Mineraaliravinteiden pitoisuudet olivat pieniä ja välillä alle määritysrajan, jolloin määritystulos jaettiin
kahdella. Tämä lisää epävarmuutta mineraaliravinnesuhteen käyttöön. Mineraaliravinnesuhteen perusteella
Vähä-Tiilijärvi oli välillä fosforirajoitteinen, välillä yhteisrajoitteinen ja ajoittain jopa typpirajoitteinen (Kuva
23). Pietiläisen ja Räiken (1999) esittämässä luokituksessa Vähä-Tiilijärvi kuuluu tämän perusteella lähinnä
luokkaan neljä, eli samanaikaisesti typpi- ja fosforirajoitteisiin järviin. Näissä järvissä sekä mineraalitypen että
fosfaattifosforin pitoisuudet ovat läpi tuottavan kauden pieniä (DIN < 50 µg/l, DIP < 5 µg/l) ja säännöllisesti
määritystarkkuuden alarajoilla. Näissä järvissä levät pystyvät hyödyntämään järveen päätyvät
käyttökelpoiset ravinnevarat tehokkaasti kasvuunsa ravinnesuhteen ollessa teoreettisesti lähes
optimaalinen. Jos molempien ravinteiden kuormitus kasvaa samanaikaisesti, voivat tuotannon muutokset
olla voimakkaita. Tuotanto voi alentua, jos vähennetään pelkästään typpeä tai fosforia, mutta tarkka arviointi
on vaikeaa, koska tuotantoa säätelee ajoittain typpi, ajoittain fosfori. Varmimmin tuotantoa voidaan alentaa
pienentämällä sekä typen että fosforin kuormitusta samanaikaisesti.

Kuva 23. Vasemmalla Vähä-Tiilijärven kokonaisravinnesuhde pintavesinäytteissä vuosina 2019-2020 (raja-arvot kuten
Kuvassa 22) ja oikealla mineraaliravinnesuhde. Jos mineraaliravinnesuhde on yli 12 (punainen viiva), katsotaan järven
olevan fosforirajoitteinen. Jos mineraaliravinnesuhde on alle 5, on typpirajoitteisuus mahdollinen (vihreä viiva). Näiden
välissä (5-12) järvi on yhteisrajoitteinen (Pietiläinen ja Räike 1999).

Klorofyllin ja fosforin suhde
Järvessä esiintyvien levien määrä riippuu paitsi järven ravinteisuudesta, myös leviä ravinnokseen käyttävän
eläinplanktonin laidunnustehosta. Jos eläinplanktonin leviin kohdistama laidunnus on tehokasta, esiintyy
samalla fosforimäärällä vähemmän levää, kuin jos laidunnus on tehotonta (Mazumder 1994; Sarvala ym.
2000). Tätä voidaan arvioida tarkastelemalla a-klorofyllin ja kokonaisfosforin suhdetta. Mikäli suhdeluku on
yli 0,4, viittaa se eläinplanktonin heikkoon laidunnustehoon ja hoitokalastustarpeeseen (Sammalkorpi ja
Horppila 2005; ks. Kappale 5.5). Vähä-Tiilijärven klorofyllipitoisuus on eri vuosina vaihdellut suuresti, mikä
näkyy myös suhdeluvun suurina vaihteluina (Kuva 24). Paljon klorofylliä sisältävän limalevän mahdollinen
esiintyminen rajoittaa suhdeluvun käyttökelpoisuutta. Suhdeluku on kuitenkin ollut pääosassa näytteitä
selvästi yli 0,4. Vähä-Tiilijärvellä on paljon levää suhteessa sen fosforipitoisuuteen.
Vuonna 2019 suhdeluku nousi selvästi kesän aikana, mihin vaikuttaa osittain limalevän runsastuminen syksyä
kohden. Vuonna 2020 limalevää oli vähän ja suhdeluku pysyi varsin tasaisena kesän ajan. Molempina vuosina
taso oli selvästi 0,4:n yläpuolella. Vähä-Tiilijärven klorofyllin ja fosforin suhde viittaa eläinplanktonyhteisöön,
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jossa vallitsevat pienikokoiset laiduntajat, jotka eivät pysty säätelemään levämääriä (Mazumder 1994; Kuva
25; ks. myös Kappale 3.4).

Kuva 24. Vähä-Tiilijärven klorofylli- ja
kokonaisfosforipitoisuuden suhde 2001-2020. Jos
suhdeluku on yli 0,4 (punainen viiva), viittaa se
eläinplanktonin heikkoon laidunnustehoon ja
hoitokalastuksen tarpeeseen (Sammalkorpi &
Horppila 2005).

Kuva 25. Vasemmalla Vähä-Tiilijärven klorofylli- ja kokonaisfosforipitoisuuden suhteen kesänaikainen kehitys vuosina
2019-2020 (raja-arvo kuten Kuvassa 24). Oikealla Vähä-Tiilijärven klorofylli- ja fosforipitoisuudet vuosina 2019 ja 2020
verrattuna yhtälöihin, jotka ilmaisevat klorofyllin ja fosforin suhteen järvissä, joissa eläinplanktonissa vallitsevat pienet,
tehottomat laiduntajat (SH= small herbivores) tai suuret, tehokkaat laiduntajat (LH=large herbivores) (Mazumder 1994).

Kasviplankton
Varsinaisia kasviplanktonnäytteitä Vähä-Tiilijärveltä ei ole analysoitu aikaisemmin, joten niiden perusteella
ei voida arvioida järven tilan pitkäaikaista kehitystä. Vuosina 2019-20 otettiin kasviplanktonnäytteet
avovesikaudella samoina kertoina kuin vesikemianäytteet. Niiden tulokset on esitetty kattavasti erillisissä
raporteissa (Hakanen 2019 ja 2020). Vähä-Tiilijärven kasviplanktonnäytteissä levämäärät olivat molempina
vuosina kohtalaisen korkeita kuvaten lievästi reheviä tai reheviä oloja. Kasviplanktonin kokonaisbiomassan
keskiarvo oli vuonna 2019 välttävä (2,6 mg/l) ja vuonna 2020 tyydyttävä (1,8 mg/l), mikäli tuloksia verrataan
Vh-järvityypin raja-arvoihin. Kasviplanktonyhteisön koostumus viittasi parempaan tilaan kuin levien
kokonaismäärä. Tilanne oli parempi vuonna 2020 kuin vuonna 2019. Kun vuonna 2019 kasviplanktonin
koostumusta kuvaava TPI-indeksi ja haitallisten sinilevien osuus olivat Vh-järvityypille tyydyttävällä tasolla,
olivat ne vuonna 2020 alhaisia, jopa erinomaisella tasolla (Taulukko 2).
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Vuonna 2019 sinileviä esiintyi kohtalaisen paljon heinä-elokuun näytteissä (Kuva 26). Yhtä voimakasta
sinileväkukintaa kuin kesällä 2018 ei kuitenkaan esiintynyt. Vuosi 2018 oli sääoloiltaan erityisen suotuisa
sinileville, mutta kesällä 2019 ja 2020 sääolot hillitsivät sinilevien esiintymistä. Kesällä 2020 sinileviä esiintyi
vain hyvin vähän. Vähä-Tiilijärvellä ajoittain runsaana esiintyvät sinilevät ovat pääosin Dolichospermum-lajeja
(entiseltä nimeltään Anabaena), jotka ilmentävät TPI-lajistossa hyvin runsasravinteisia oloja. Ne myös
kykenevät sitomaan typpeä ilmakehästä.
Vähä-Tiilijärven leväyhteisöt olivat varsin monimuotoisia, etenkin vuonna 2020 (Kuva 26). Tärkeimmät
leväryhmät molempien vuosien näytteissä olivat kulta-, nielu- ja panssarisiimalevät, joista monet ovat
uintikykyisiä. Vaikka levät elävät yhteyttäen valoisassa vesikerroksessa, pystyvät uintikykyiset lajit
hyödyntämään Vähä-Tiilijärven kerrostuessa myös ravinnerikasta alusvettä. Tavallisesti lievästi rehevissä
järvissä piilevät muodostavat ison osan leväyhteisön biomassasta, mutta Vähä-Tiilijärven näytteissä niitä
esiintyi vain vähän. Piilevät ovat raskaita ja uintikyvyttömiä, ja painuvat suojaisessa järvessä helposti pohjaan
pois valoisasta vesikerroksesta, kun tuuli ei pääse tarpeeksi sekoittamaan vesikerroksia.
Vähä-Tiilijärvellä varsin runsaana esiintyvät nielulevät ovat erittäin hyvää ravintoa eläinplanktonille
(Peltomaa ym. 2017). Kultaleviä esiintyi erityisen paljon alkukesän näytteissä. Etenkin alkukesällä 2020
Uroglena-kultalevän runsaat esiintymät aiheuttivat järvellä kalamaista hajua. Vuonna 2019 Gymnodinium
fuscum, isokokoinen panssarisiimalevä, esiintyi runsaana elo-syyskuussa nostaen kokonaisbiomassoja. Tämä
laji esiintyy tavallisesti hieman happamissa, karuissa vesistöissä, joissa se voi muodostaa jopa kukintoja.
Gonyostomum semen -limalevää (Raphidophyceae) esiintyi molempina vuosina jonkin verran, mutta vuonna
2019 se runsastui selvästi syyskuun lopussa. Limalevä voi tuntua uimarin iholla liukkaalta. Myös limalevät
uivat tehokkaasti siimojensa avulla. Limalevän esiintyminen tulee huomioida, sillä se sisältää paljon klorofylliä
ja nostaa siten klorofylli-a:n arvoja suhteessa kokonaisbiomassaan (Lepistö ym. 2003).

Kuva 26. Vähä-Tiilijärven leväyhteisöjen kokonaisbiomassa ja koostumus kasviplanktonnäytteissä vuosina 2019-2020
(Kuva: Hakanen 2020).

32

Uimarannan veden laadun seuranta
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Ympäristöterveyskeskus seuraa Vähä-Tiilijärven uimarannan veden
mikrobiologista laatua (suolistoperäiset enterokokit, Escherichia coli). Samalla tehdään havaintoja
levätilanteesta. Uimavesinäytteitä otetaan avovesikaudella neljä kertaa ja talviuintikaudella kaksi kertaa.
Vähä-Tiilijärven kesän pitkäaikainen mikrobiologinen uimaveden laatu luokitellaan neljän edellisen vuoden
valvontatuloksista laskettujen pisteiden perusteella. Se on ollut vuodesta 2016 saakka erinomainen, ja
vuonna 2017 hyvä. Tuolloin yhdessä näytteessä oli ollut E. coli toimenpiderajan ylitys, mutta seuraavana
päivänä otettu uusintanäyte oli kunnossa. Talvinäytteet ovat täyttäneet laatuvaatimukset (Mäkelä 2019).
Vähä-Tiilijärveltä otettiin vuosina 2019-20 mikrobiologiset näytteet pintavedestä myös syvänteellä
vesinäytteenoton yhteydessä. Niissä suolistoperäisten enterokokkien ja E. coli -bakteerien määrät olivat
vähäisiä.
Ympäristöterveyskeskuksen levähavainnoinnin (Mäkelä 2019) ja Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän
leväkukintarekisterin (Oiva-tietokanta) mukaan Vähä-Tiilijärvellä on tehty hyvinkin erilaisia levähavaintoja
vuosien varrella. Kesäkuulta 1998 leväkukintarekisterissä on merkintä Uroglena -kultalevästä sekä
Gonyostomum semen -limalevästä. Huhtikuussa 2000 uimarannalta on havaittu runsaasti lähinnä
rihmamaista viherlevää (Stigeoclonium spp., Mougeotia spp.) sekä piilevää (Tabellaria spp.). Kesäkuussa 2001
havaintoja on tehty piilevästä (Tabellaria flocculosa) sekä viherlevästä (Botryococcus terribilis). Saman
vuoden heinäkuussa on havaittu viherlevää (Volvox aureus) sekä limalevää. Toukokuussa 2004 on jälleen
havaittu runsaasti rihmamaista viherlevää ja piilevää (Draparnaldia glomerata, Mougeotia spp., Tabellaria
flocculosa). Sinileviä on havaittu ainakin syyskuussa 2011 (Dolichospermum lemmermannii, Nostoc spp.) sekä
syyskuussa 2016 yhdessä viherlevän kanssa (Dolichospermum circinale, Botryococcus spp.). Levää on ollut
hieman myös elo-syyskuussa 2017, mutta levälajista ei ole tarkempaa tietoa. Vuonna 2018 leväkukinta oli
runsas. Levää havaittiin vähän jo kesä- ja heinäkuussa, mutta erityisen runsas ja pitkäkestoinen leväkukinta
oli elokuussa. Kukinta sisälsi kahta Dolichospermum-lajia (ent. Anabaena, Malin 2018).
Vuonna 2019 oli melko runsas sinileväkukinta kesäkuun lopussa, mutta se jäi ilmojen viiletessä lyhytaikaiseksi
(Dolichospermum lemmermanni). Samana vuonna syystäyskierron jälkeen uimarannalle ajautui vihreitä,
melko kiinteitä lauttoja, joissa oli mukana levää sekä muuta orgaanista materiaalia (Kuva 27). Levälajin
tunnistaminen osoittautui asiantuntijoillekin haasteelliseksi, mutta todennäköisesti kyseessä oli järven
pohjalle levämattoja muodostava sinilevä (Phormidium tai Leptolyngbya). Nämä pohjalevät ovat
todennäköisesti irronneet paikoiltaan sedimentin hapettomissa olosuhteissa syntyvien kaasukuplien
seurauksena. Syystäyskierto on voinut edesauttaa niiden nousua pintaan.

Kuva 27. Vasemmalla sinilevää Vähä-Tiilijärven uimarannalla 26.6.2019. Oikealla rannalle ajautuneita, pohjasta
irronneita levälauttoja 20.9.2019.
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Toukokuussa 2020 tehtiin havaintoja kalamaisesta hajusta. Syynä olivat todennäköisesti runsaana esiintyneet
Uroglena-kultalevät, jotka hajuhaitan lisäksi ovat muutoin vaarattomia. Sinileviä esiintyi vuonna 2020 vähän,
mutta heinä-elokuun vaihteessa uimarannalla havaittiin sinileväkukinta, joka jäi kuitenkin lyhytkestoiseksi.
Sinilevät voivat muodostaa myös myrkyllisiä kantoja (Lepistö 1992). Kaikki lajit eivät muodosta myrkkyjä ja
myrkkyjä muodostavilla lajeilla voi olla myös myrkyttömiä kantoja. Tätä ei voi kuitenkaan ennakolta tietää.
Uimista levien vihreäksi värjäämässä vedessä kannattaa joka tapauksessa aina välttää.

3.4. Eläinplankton
Eläinplanktonilla on keskeinen rooli järviekosysteemin ravintoverkossa. Eläinplankton säätelee
laidunnuksellaan perustuottajien, eli levien määrää. Toisaalta eläinplankton on kalojen tärkeää ravintoa
ulappa-alueella, joten se välittää levien sitoman auringon energian ylemmille ravintoverkon tasoille. Kalat
saalistavat eläinplanktonia näköaistinsa avulla, joten ne valikoivat saaliikseen äyriäisplanktonin suurikokoisia,
näkyviä lajeja ja yksilöitä. Niinpä planktonia syövän kalaston kantojen vaihtelut vaikuttavat paitsi
eläinplanktonin runsauteen (Sarvala ym. 1998), myös lajikoostumukseen ja kokojakaumaan (Brooks ja
Dodson 1965; Hall ym. 1976; Helminen ja Sarvala 1997). Kalojen lisäksi eläinplanktonia käyttävät ravintonaan
myös selkärangattomat pedot, kuten Leptodora kindtii ja Bythotrepes longimanus -petovesikirput sekä
Chaoborus-sulkasääsken toukka (Branstrator 1998; Liljendahl-Nurminen ym. 2003). Selkärangattomat pedot
ovat myös kalojen suosimaa ravintoa, joten muutokset kalastossa vaikuttavat selkärangattomien petojen
esiintymiseen, ja myös sitä kautta leviä laiduntavaan eläinplanktoniin.
Eläinplanktonin yksilökoko, runsaus ja yhteisökoostumus vaikuttavat sen laidunnustehoon ja kykyyn pitää
leväkasvua kurissa. Kun eläinplanktonissa vallitsee suurikokoinen äyriäisplankton, erityisesti vesikirput, levää
on ravinnetasoon nähden tyypillisesti vähemmän kuin jos vallitsevina ovat pienikokoinen äyriäisplankton ja
rataseläimet (Mazumder 1994; Sarvala ym. 2000; Hietala ym. 2004; Vakkilainen ym. 2004). Lisäksi eri
eläinplanktonlajit varastoivat itseensä eri suhteessa ravinteita ja vaikuttavat siten leville käytettävissä olevien
ravinteiden saatavuuteen (Hessen ym. 2013) ja leväkukintojen syntymiseen. Eräs ravintoketjukunnostuksen,
eli biomanipulaation keskeinen tavoite on vähentää kalojen eläinplanktoniin kohdistuvaa saalistusta, jolloin
suurikokoiset, tehokkaasti leviä laiduntavat lajit voivat runsastua ja pitää leväkasvua kurissa (Shapiro ym.
1975; Shapiro ja Wright 1984).
Vähä-Tiilijärven eläinplanktonia ei ole tiettävästi tutkittu aikaisemmin. Eläinplanktonin runsautta,
yhteisökoostumusta sekä keskikokoa selvitettiin avovesikaudella vesinäytteenoton yhteydessä 2019 ja 2020.
Näytteenotto- ja laskentamenetelmät sekä tulokset on kuvattu tarkemmin erillisissä raporteissa
(Kuoppamäki 2019 ja 2020). Vähä-Tiilijärven eläinplanktonin kokonaisbiomassa (C, hiilen määrä) vuonna
2019 oli suurimmillaan kesäkuun puolivälissä (241 µg C/l). Tämän jälkeen eläinplanktonin määrä romahti,
mutta nousi loppukesää kohden hieman uudelleen. Vuonna 2020 suurin biomassa havaittiin vasta elokuun
lopussa (176 µg C/l), ja tyypillistä alkukesän maksimia ei havaittu lainkaan. Biomassasta suurimman osuuden
muodostivat pienet rataseläimet sekä Cyclopoida-hankajalkaisäyriäiset (Kuva 28). Vesikirppujen tiheydet
olivat suurimmillaan kesäkuussa 2019 yhteensä 132 yksilöä litrassa ja vuonna 2020 elokuussa 91 yksilöä
litrassa. Petovesikirppuja (lähinnä Leptodora kindtii) esiintyi hyvin vähän.
Rataseläimet ja hankajalkaiset ovat ravintonsa suhteen valikoivia ja siten heikompia kasviplanktonin
laiduntajia kuin suuret vesikirput, jotka suodattavat leviä suhteellisen valikoimattomasti. Lisäksi
kyklooppihankajalkaisten aikuisvaiheet ovat pääosin petoja, jotka eivät käytä ravintonaan kasviplanktonia.
Rataseläinten ja kyklooppihankajalkaisten vallitseman eläinplanktonyhteisön laidunnusteho on alhainen,
eivätkä ne pysty pitämään leväkasvua kurissa niin hyvin, kuin suurista vesikirpuista koostuva yhteisö.
Eläinplankton vaikuttaa myös ravinteiden kiertoon ja levien saatavilla olevien ravinteiden määrän.
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Rataseläimet kierrättävät tehokkaasti ravinteita (Vanni 2002). Sen sijaan vesikirput, etenkin Daphnia-lajit,
sitovat tehokkaasti etenkin fosforia biomassaansa (Elser ym. 2000).
Vähä-Tiilijärven vesikirppuyhteisössä vallitsivat Daphnia- ja Bosmina-sukujen lajit, joista runsaimpia olivat
Daphnia cristata ja Bosmina longirostris. Vesikirppujen laidunnusteho kasvaa keskipituuden kasvaessa.
Vesikirput olivat kuitenkin hyvin pieniä, pääosin vain 0,3-0,4 mm. Tehokkaimpia levien laiduntajia ovat suuret
Daphnia-vesikirput. Niiden keskikoko pieneni molempina vuosina kevään noin 0,6 millimetristä alle puoleen
millimetriin. Yksilöpituuksien perusteella vesikirppuyhteisö kykeni ”puhdistamaan” levistä vain alle 5 %
vesimassasta suurimman osan kesää. Kesäkuussa 2019, jolloin vesikirppuja oli eniten, ne kykenivät teoriassa
suodattamaan jopa noin 25 % vesitilavuudesta.
Eräs hoitokalastustarpeesta kertova indikaattori on yli 1 mm pituisten Daphnia- sekä yli 0,5 mm pituisten
Bosmina coregoni -yksilöiden puuttuminen eläinplanktonista (Sammalkorpi ja Horppila 2005). VähäTiilijärvellä ei näin suuria Daphnia-yksilöitä tavattu lainkaan. Pienellä Vähä-Tiilijärvellä ei esiintynyt B.
coregoni -lajia. Muutama Bosmina longirostris -yksilö ylitti niukasti 0,5 mm keväällä 2019, mutta muutoin
tämä laji oli hyvin pienikokoinen. Kesän kuluessa veden lämpötilan noustessa ja kalojen eläinplanktoniin
kohdistaman saalistuksen kasvaessa sekä Bosmina- että Daphnia-lajien pituudet alenivat.
Yhteenvetona voidaan sanoa, että Vähä-Tiilijärven eläinplankton osoittautui sekä vuoden 2019 että 2020
tutkimusten perusteella hyvin pienikokoiseksi ja siten heikoksi säätelemään levämääriä. Pieni koko sekä
kyklooppiäyriäisten ja rataseläinten suuri biomassa suhteessa vesikirppujen biomassaan viittaa siihen, että
järvessä on runsaasti planktonia syöviä kaloja. Pienikokoinen eläinplankton todennäköisesti myös kierrättää
tehokkaasti ravinteita yhä uudelleen levien käyttöön ja näin ylläpitävää rehevää tilaa järvessä (Kuoppamäki
2020).

Kuva 28. Vasemmalla Vähä-Tiilijärven eläinplanktonyhteisön kokonaisbiomassa ja koostumus vuosina 2019 ja 2020.
Oikealla Daphnia-vesikirppujen keskikoko samoina vuosina (Kuvat: Kuoppamäki 2020).

3.5. Kalasto
Koekalastus
Vähä-Tiilijärven kalaston rakenteen selvittämiseksi tehtiin verkkokoekalastus 5.–7.8.2019 Nordicyleiskatsausverkoilla. Verkkoja oli käytössä 5 kpl kerrallaan, joten kokonaispyyntiponnistus oli 10 verkkoyötä.
Koekalastuksen menetelmät ja tulokset on kuvattu tarkemmin erillisessä raportissa (Etholén 2019). Tätä
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ennen Vähä-Tiilijärvellä on koekalastettu vastaavilla koeverkoilla elokuussa 2002 (Känkänen 2002). Tuolloin
pyyntiponnistus oli 4 verkkoyötä.
Koeverkotuksen kokonaissaalis oli 13 159 g, josta 48,9 % oli särkeä, 21,6 % ahventa ja 29,5 % haukea (Kuva
29). Kappalemäärinä mitattuna särjen osuus oli jopa 65 %. Yksi pohjaverkko oli kokonaan kalaton alusveden
hapettomuuden vuoksi, joten se jätettiin pois tarkastelusta. Yksikkösaaliiksi tuli näin ollen painon osalta 1462
g/verkko ja lukumäärien osalta 74,6 kpl/verkko. Ekologisessa tilaluokituksessa (Aroviita ym. 2019) sekä painoettä lukumääräyksikkösaalis osoittavat välttävää tilaa ja särkikalojen osuus tyydyttävää tilaa Vh-järvityypille
(ks. Taulukko 2). MVh-järvityypille luokkarajat ovat sallivammat, joten lukumääräyksikkösaalis on tyydyttävän
tilan puolella, painoyksikkösaalis on jopa erinomainen ja särkikalojen osuus hyvä. Vertailuarvot eivät
välttämättä sovellu kovin hyvin näin pienelle järvelle.
Petokalojen paino-osuus (hauki ja yli 15 cm mittainen ahven) oli peräti 43 %. Vähä-Tiilijärvellä oli siis hyvin
petokaloja ja niille sopivaa ravintoa. Haukia saatiin kaiken kaikkiaan 6 kpl, joista pienin oli 10 g ja suurin 1740
g.
Jos yksikkösaaliita verrataan edelliseen, vuonna 2002 tehtyyn koekalastukseen voidaan havaita hienoista
nousua särjen painosaaliissa ja reilu nousu särjen lukumääräyksikkösaaliissa (Kuva 29). Myös ahvenen osalta
etenkin lukumäärissä oli tapahtunut nousua. Haukiakin osui saaliiksi nyt aiempaa enemmän, mutta hauen
osalta tulokset ovat enemmän sattumanvaraisia, varsinkin kun vuonna 2002 oli käytössä vain 4 koeverkkoa.

Kuva 29. Vähä-Tiilijärven koekalastuksen yksikkösaaliit vasemmalla painon osalta (g/verkko) sekä oikealla lukumäärien
osalta (kpl/verkko) vuonna 2019 sekä vertailun vuoksi vuonna 2002 tehdyssä koekalastuksessa.

Selvä särjen kappalemäärien nousu selittyy etenkin pienten kokoluokkien runsastumisella. Vuonna 2019
runsaimmat särjen kokoluokat olivat 7 cm ja 8 cm:n mittaiset, kesällä 2018 syntyneet kalat. Sen sijaan saman
kesän poikaset olivat vielä liian pieniä jäädäkseen verkkoihin. Muita pituusluokkia oli varsin tasaisesti, minkä
perusteella särkien lisääntyminen vuosittain näytti onnistuneen hyvin (Etholén 2019). Vuonna 2002 pienin
saaliiksi saatu särki oli 15 cm, mikä viittaa siihen, että pari nuorinta ikäryhmää puuttui kannasta kokonaan.
Känkänen (2002) arvioikin, ettei särjen lisääntyminen ollut edeltävinä vuosina onnistunut, mahdollisesti
järven happamasta luonteesta johtuen. Särki on lajeista herkimpiä alhaisille pH-arvoille, ja ongelmat näkyvät
ensimmäisenä lisääntymisessä. Näyttäisi siltä, että vuoden 2002 jälkeen tilanne on kuitenkin muuttunut, ja
nykyisin särki lisääntyy hyvin Vähä-Tiilijärvessä. Järven pH-arvot ovat kohonneet viime vuosina (ks. Kuva 7).
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Myös ahvenen lisääntyminen oli pituusjakaumien perusteella onnistunut vuosittain hyvin, sillä suurta
vaihtelua pituusluokkien välillä ei ollut. Selvästi runsain luokka olivat 4-5 cm:n pituiset ahvenet, jotka olivat
kesän 2019 poikasia. Myös petokaloiksi laskettavia yli 15 cm:n mittaisia ahvenia oli kohtalaisesti (ahventen
kappalemääristä 14 %, painosta 60 %). Niillä on tärkeä merkitys pienten särkikalojen saalistajina.

Istutukset
Vesalan Kalaveden Osakaskunnalta saadun kirjanpidon mukaan Vähä-Tiilijärveen on tehty jonkin verran
kalaistutuksia, mutta istutukset eivät ole olleet vuosittaisia (Taulukko 3). 1970-luvulla järveen on istutettu
järvitaimenta, siikaa sekä spleiknieriää. 1980- ja 90-luvuilla istutukset ovat painottuneet taimeneen. Tämän
jälkeen istutuksissa on ollut pidempi tauko. Siikaa on istutettu jälleen vuonna 2014 ja 2-vuotiasta kirjolohta
vuonna 2017. Koekalastuksessa ei havaittu istutettuja lajeja. Vähä-Tiilijärven olosuhteet eivät ole välttämättä
olleet suosiolliset viileää vettä ja hyvää happipitoisuutta vaativille lajeille.

Taulukko 3. Vähä-Tiilijärveen tehdyt istutukset (Esko Jussila 4.8.2019).
Vuosi
1974
1976
1977
1981
1983
1986
1989
1991
1992
1996
2014
2017

Laji
Järvitaimen
Siika
Spleiknieriä
Spleiknieriä
Järvitaimen
Järvitaimen
Järvitaimen
Järvitaimen
Järvitaimen
Järvitaimen
Järvitaimen
Järvitaimen
Järvitaimen
Siika
Kirjolohi

Koko
15 cm
5-10 cm

32-35 cm
20 cm
23 cm
430 g
430 g
38 cm
530 g (ikä 3 vuotta)
9 cm, 3,5 g
ikä 2 vuotta

Määrä
100 kpl
500 kpl
100 kpl
50 kpl
100 kpl
30 kpl
100 kpl
100 kpl
200 kpl
32 kpl
50 kpl
40 kpl
60 kpl
633 kpl
31,5 kg

Hoitokalastukset
Vesalan Kalaveden Osakaskunnata on tehnyt hoitokalastusta Vähä-Tiilijärvellä 2.-16.5.2004 paunetilla ja
katiskoilla. Saaliiksi oli saatu 208 kg särkiä (Esko Jussila 4.8.2019). Myös syysnuottausta on kokeiltu, mutta se
ei matalalla Vähä-Tiilijärvellä onnistunut vaan saaliiksi oli tullut lähinnä vesisammalta.
Tässä hankkeessa saatujen tulosten pohjalta Vähä-Tiilijärvellä aloitettiin hoitokalastus yhdessä Vesalan
Kalaveden Osakaskunnan kanssa (ks. myös Kappale 5.5). Lähtölaukauksena hoitokalastukselle VähäTiilijärvellä järjestettiin Pikku-Tilkki Pilkki 7.3.2020 sekä Lahden E-kalan pilkkikisat 14.3.2020. Varsinainen
hoitokalastus aloitettiin 15 katiskalla 6.4.2020 järven ollessa vielä osittain jäässä (Leino 2020). Alkuun
saaliissa oli enemmän ahvenia kuin särkiä (Kuva 30). Ahventen määrä laski tasaisesti pyynnin edetessä. On
mahdollista, että ahvenen kutu oli alkanut jo jään alla, sillä pilkkikilpailussa otetuista näytekaloista valui
maitia. Särkiä tuli alkuun niukasti, mutta 18.4.2020 jälkeen saaliit nousivat selvästi, kun särjen kutu tuntui
alkavan. Pintaveden lämpötila oli tuolloin noin 7 astetta. Suurin päiväsaalis saatiin 23.4.2020, jolloin kahdella
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eri koentakerralla saatiin yhteensä 39 kg kalaa, pääosin särkeä. Säätyypin viilennyttyä kalan tulo väheni
27.4.2020. Kalastus lopetettiin toukokuun lopussa, kun saaliit eivät enää nousseet uudelleen.
Pilkkisaaliit mukaan laskien järveltä saatiin yhteensä 168 kg kalaa, joista 92 kg oli särkeä ja 76 kg ahvenia.
Katiskoihin ui säännöllisesti myös haukia, jotka vapautettiin, yhteensä noin 200 kertaa. Myös suurimmat
ahvenet vapautettiin. Sekä ahvenia että särkiä otettiin talteen näytekaloiksi kasvututkimusta varten.

Kuva 30. Vähä-Tiilijärven hoitokalastussaalis yhteensä 15 katiskan eri koentakerroilla keväällä 2020 (Leino 2020).

Särjen kasvututkimus
Järven kalatiheyttä voidaan epäsuorasti arvioida myös määrittämällä kalojen kasvunopeus. Etenkin
särkikaloilla kasvunopeus riippuu usein voimakkaasti tiheydestä: mitä tiheämpi kalasto on, sitä vähemmän
ravintoa on käytettävissä kalaa kohti ja kasvunopeus hidastuu. Tulokset antavat tukea hoitokalastuksen
suunnitteluun, ja myöhemmin, kun tutkimus toistetaan, sen vaikutusten arviointiin. Särkien kasvunopeutta
tutkittiin vuonna 2020. Menetelmät ja tulokset on esitetty tarkemmin erillisessä raportissa (Malinen ja Vinni
2020). Tutkimuksessa käytettiin hoitokalastuksen katiskasaaliista 21.-23.4.2020 otettuja kaloja. Näytteeseen
valikoitiin eripituisia kaloja siten, että saatiin mahdollisimman edustava käsitys särkien iästä pituuden
suhteen. Kaikkiaan määritettiin 115 särjen ikä.
Vähä-Tiilijärven särkien kasvu oli hidasta: viisivuotiaana särjet olivat keskimäärin 12 cm, 10-vuotiaana 16 cm
ja 20-vuotiaana 20 cm. Nuorimpien, 2-vuotiaiden näytekalojen keskipituus oli n. 9 cm, joten kaikkein
nuorimpien särkien kasvu on kohtuullisen nopeaa. Vähä-Tiilijärven särkien kasvu muistutti kasvua muissa
Etelä-Suomen rehevissä järvissä, joiden kalakannat ovat tiheitä. Vähä-Tiilijärven särjen kasvu ei ollut aivan
yhtä hidasta kuin sellaisissa erittäin rehevissä järvissä, joiden kalasto koostuu useista särkikalalajeista, mikä
lisää lajien välistä ravintokilpailua. Vähä-Tiilijärven kalasto (ahven, särki, hauki) huomioon ottaen voidaan
särjen kasvua pitää erittäin hitaana. Yksilökohtainen vaihtelu kasvunopeudessa oli kuitenkin huomattavan
suurta, mikä saattaa johtua esimerkiksi siitä, että särkiä siirtyisi Vähä-Tiilijärvelle ainakin ajoittain KeskiTiilijärvestä, jossa särkien kasvu voi olla alhaisemmista tiheyksistä johtuen nopeampaa. Toisaalta yksilöiden
väliselle kasvuvaihtelulle voi olla muitakin syitä, kuten erot ravinnonvalinnassa. Kaiken kaikkiaan
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kasvututkimuksen perusteella Vähä-Tiilijärven särkikanta vaikutti olevan ravintoresursseihin nähden ylitiheä
(Malinen ja Vinni 2020).

Särjen ja ahvenen ravinnonkäyttö
Kalaston tiheyden lisäksi ravintoverkon toiminnan arviointi vaatii tietoa kalojen ravinnosta.
Ravintotutkimuksella voidaan arvioida, mitkä kalalajit ja kokoluokat säätelevät levää laiduntavan
eläinplanktonin runsautta ja siten mahdollisesti vaikuttavat sinilevien runsastumiseen. Vaikka eläinplankton
kuuluu sekä ahvenen että särjen ruokavalioon, syövät nämä kalat myös monia muita ravintokohteita.
Ravintotutkimuksen tuloksia voidaan siten suoraan hyödyntää Vähä-Tiilijärven hoitokalastuksen
kohdentamisessa. Ravintotutkimuksen menetelmät ja tulokset on raportoitu tarkemmin erillisessä raportissa
(Malinen ja Vinni 2020).
Ahvenen ja särjen ravintonäytteet pyydettiin Nordic- ja Baltic-verkkosarjan verkoilla kolmena eri päivänä
kesällä 2020 (10.6., 10.7. ja 6.8.). Hieman yllättäen 10.6. pyydetyt särjet eivät olleet syöneet lainkaan
eläinplanktonia, tosin tuolloin vesikirppuja oli ylipäänsä hyvin vähän (vrt. Kuva 28). Ravinto koostui pääosin
vesikasveista ja levistä, mutta myös siitepölystä ja surviaissääsken toukista. Suuret särjet olivat syöneet myös
vesiperhosen toukkia. Heinäkuussa pienet särjet olivat syöneet runsaasti eläinplanktonia, etenkin Daphniavesikirppuja (60 %). Suurten särkien ravinto koostui kasvimateriaalista, pohjan pinnalla olevasta hajoavasta
eloperäistä aineksesta ja surviaissääsken toukista. Elokuussa pienet särjet olivat syöneet lähes yksinomaan
Daphnia-vesikirppuja (90 %). Suuria särkiä ei saatu elokuussa näytekaloiksi.
Pienet ahvenet söivät eläinplanktonia kaikkina tutkimusajankohtina, mutta nekin vähiten kesäkuussa.
Daphnia-vesikirppujen lisäksi pienet ahvenet söivät muitakin vesikirppuja sekä hankajalkaisia ja
surviaissääsken toukkia. Sen sijaan yli 10 cm pituiset ahvenet eivät syöneet lainkaan eläinplanktonia. Niiden
ravinto koostui surviaissääsken toukista, ahvenista ja särjistä. Vähä-Tiilijärvellä havaitut erot ahvenen ja
särjen ravinnonkäytössä muistuttavat muilla järvillä tehtyjä havaintoja (esim. Horppila ym. 2000, Peterka ja
Matena 2009).
Ravintotutkimuksen tulosten perusteella sekä pienet särjet että ahvenet syövät kasviplanktonia sääteleviä
vesikirppuja. Etenkin särjet syövät leviä tehokkaasti laiduntavia Daphnia-vesikirppuja. Näyttäisikin siltä, että
pienikokoiset särjet ovat Vähä-Tiilijärven ravintoverkossa ratkaisevassa asemassa (Malinen ja Vinni 2020).

Särjen elohopeapitoisuus
Vähä-Tiilijärven hoitokalastuksesta otetuista näytekaloista määritettiin elohopeapitoisuutta osana toista
projektia (Tommi Malinen, Helsingin yliopisto). Toistaiseksi tulokset ovat olemassa vain särjen osalta.
Elohopeapitoisuus 9,5-23 cm:n pituisissa särjissä vaihteli välillä 0,07-0,46 mg/kg keskiarvon ollessa 0,22
mg/kg. Arvot ovat kohtuullisen korkeita. Särkien osalta vertailuaineistoa on varsin vähän, mutta VähäTiilijärven särkien elohopeapitoisuus oli samaa tasoa kuin elohopeaongelmasta kärsivillä happamoituneilla
järvillä tai metsätalouden kuormittamilla humusjärvillä (Malinen Tommi, sähköpostitiedonanto 13.11.2020).
Ahvenen osalta on määritelty ympäristönlaatunormi, jonka perusteella voidaan arvioida järven kemiallista
tilaa. Hyvää kemiallista tilaa vastaava ympäristönlaatunormi lisättynä vähähumuksisten järvien
taustapitoisuudella antaa 15-20 cm:n ahvenelle pitoisuudeksi 0,20 mg/kg (Verta ym. 2010). Vähä-Tiilijärvellä
särjen keskimääräinen pitoisuus ylitti tämän arvon. Ahvenella ja hauella pitoisuuksien voidaan olettaa olevan
korkeampia kuin särjellä, sillä elohopea rikastuu ravintoketjussa kertyen nimenomaan suuriin petokaloihin.
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Särjellä pitoisuudet alittivat vielä käyttökelpoisuudelle asetetun raja-arvon 0,5 mg/kg. Suurimpien ahventen
ja haukien osalta raja-arvo saattaa Vähä-Tiilijärvellä kuitenkin ylittyä.
Pitoisuuden jatkuva kasvu särjen eri kokoluokissa (Kuva 31) viittaa siihen, että isotkin särjet syövät
eläinplanktonia ja kasvavat hitaasti. Vähä-Tiilijärven elohopeaongelman yksi syy voi olla varsin korkealle
ulottuva vähähappinen alusvesi. Hapettoman alusvesikerroksen korkeudella on havaittu olevan vaikutusta
elohopean metyloitumiseen ja kertymiseen ravintoverkossa (Rask ym. 2010). Vain metyylielohopea rikastuu
ravintoverkossa. Uudellamaalla tehdyn selvityksen mukaan elohopeapitoisuudet ahvenella vaihtelevat
hyvinkin paljon jopa saman järvityypin omaavien järvien välillä (Malinen ja Marttila 2018). Myös
vähähumuksissa järvissä havaittiin välillä korkeita pitoisuuksia, etenkin, jos niillä oli happamoitumishistoriaa.

Kuva 31. Vähä-Tiilijärven särkien pituuden ja elohopeapitoisuuden suhde hoitokalastuksesta kerätyissä näytekaloissa
2020 (Kuva: Tommi Malinen).

3.6. Pohjaeläimet
Rantavyöhykkeen pohjaeläimet
Pohjaeläimet ovat yleisesti käytetty eliöryhmä järven ekologisen tilan seurannassa (Aroviita ym. 2012).
Varsinaisessa ekologisen tilan luokittelussa syvännepohjaeläimistöön perustuvia indeksejä ei sovelleta
mataliin, keskisyvyydeltään alle 3 metrin järviin (Aroviita ym. 2012, 2019), vaan käytetään rantavyöhykkeen
pohjaeläimiä. Vähä-Tiilijärveltä pohjaeläimiä ei ole tiettävästi tutkittu aikaisemmin. Vuonna 2019 näytteet
otettiin sekä syvänteestä että rantavyöhykkeestä. Näytteenottomenetelmät ja tulokset on kuvattu
tarkemmin erillisessä raportissa (Salmelin 2019).
Vähä-Tiilijärven rantavyöhykkeessä havaittiin yhteensä 24 taksonia. Taksoni tarkoittaa lajia tai sitä
karkeammalle määritystasolle määritettyä eliöryhmää. Molemmat ekologisen tilan luokittelun indeksit
(tyyppikohtaisten taksonien esiintyminen ja prosenttinen mallinkaltaisuus) antoivat hyvän tilaluokan (ks.
Taulukko 2). Shannon-Wienerin diversiteetti-indeksi ilmensi kuitenkin matalaa diversiteettiä. Selvästi runsain
laji rantavyöhykkeellä oli päivänkorento Caenis horaria, jonka lisäksi havaittiin muitakin päivänkorennon ja
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vesiperhosten toukkia. Lisäksi havaittiin Pisidium-hernesimpukoita, kotiloita, juotikkaita, surviaissääsken
toukkia, harvasukasmatoja ja vesisiiroja.
Syyskuussa 2019 tuli ilmoitus mökkilaiturin rappusilla runsaana esiintyvästä hyytelömäisestä eliöstä (Kuva
32). Laji määritettiin kulkusammaleläimeksi (Cristatella mucedo). Näiden eläinten levinneisyydestä ja
ekologiasta Suomessa tiedetään yllättävän vähän. Norjassa on tehty perusteellinen selvitys sekä
levinneisyydestä että ympäristövaatimuksista (Økland ja Økland 2000). Sen mukaan lajia esiintyy yleisesti ja
hyvin monenlaisissa vesissä. Varmimmin lajia tavataan kalsiumpitoisissa (ei happamissa) järvissä, jotka eivät
ole liian kirkasvetisiä tai kylmiä. Sen sijaan järven rehevyystasolla ei vaikuta olevan merkitystä.

Kuva 32. Vasemmalla stereomikroskooppissa otettu kuva Vähä-Tiilijärven mökkilaiturilta syyskuussa 2019 löytyneestä
kulkusammaleläimen runkokunnasta. Runkokunta muodostuu useammasta yksilöstä. Kuvassa näkyvät tummat kiekot
ovat statoplasteja eli talvehtimisvaiheita. Oikealla sulkasääsken toukkien yönäytteenottoa kesäkuussa 2020.

Syvännepohjaeläimet
Matalissa järvissä syvänteiden pohjaeläinyhteisön luonnollinen vaihtelu on suurta ja heikentyneitä oloja
ilmentäviä lajeja esiintyy myös kuormittamattomissa järvissä, joten indeksiarvot voivat olla luontaisestikin
alhaisella tasolla (Aroviita ym. 2019). Tämän vuoksi varsinaisessa ekologisen tilan luokittelussa
syvännepohjaeläimistöön perustuvia indeksejä ei sovelleta mataliin, keskisyvyydeltään alle 3 metrin järviin
(Aroviita ym. 2012, 2019), vaan käytetään rantavyöhykkeen pohjaeläimiä. Syvännelajistoa voidaan kuitenkin
käyttää asiantuntija-arvioinnin tukena järven tilan luokittelussa.
Vähä-Tiilijärven syvännealueella pohjaeläintiheys oli 1 139 yksilöä/m2 ja biomassa 4,26 g/m2, mikä ilmensi
lievästi ravinteikasta pohjaa (Paasivirta 1984, 1989). Lajimäärä oli vähäinen, sillä syvänteessä esiintyi lähinnä
vain sulkasääsken toukkia (Chaoborus flavicans, 958 yksilöä/m2). Lisäksi vähäisemmässä määrin esiintyi
Chironomus plumosus -tyypin surviaissääsken toukkia ja hyvin harvalukuisena Enchytraeidaeharvasukasmatoja. Syvännepohjaeläinindeksi PICM antoi tyydyttävän tilaluokan ja syvänteen
yhteisökoostumusta ilmentävä PMA-indeksi huonon tilaluokan (Taulukko 2). Matalissa järvissä
syvännepohjaeläimistöön perustuvat indeksit ovat kuitenkin epävarmoja (Salmelin 2019).
Sulkasääsken toukat sekä syvänteessä esiintyneet surviaissääsken toukat kestävät vähähappisia oloja ja jopa
ajoittaista hapettomuutta. Chaoborus flavicans on tyypillinen laji pienissä matalissa eteläsuomalaisissa
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järvissä. Runsain se on kalattomissa humusjärvissä, jossa on paljon vesikasveja. Karuista, kirkasvetisistä
järvistä, joissa kaloja esiintyy, se puuttuu.

Sulkasääski
Koska sulkasääskeä esiintyi syvännepohjaeläinnäytteissä, päätettiin sen merkitystä Vähä-Tiilijärven
ravintoverkossa tutkia tarkemmin alkukesällä 2020. Sulkasääsken toukka nousee pohjalta öiseen aikaan
vesipatsaaseen saalistamaan eläinplanktonia, ja runsaana esiintyessään se voi merkittävästi säädellä
eläinplanktonin runsautta ja siten vaikuttaa sinileväkukintojen syntymiseen. Koska sulkasääsket ovat kalojen
ravintoa, ne välttelevät päivisin päällysvettä, jos siellä on kaloja. Kalojen vähentäminen voi saada aikaan
sulkasääskien runsastumisen. Tällaisessa tapauksessa hoitokalastuksella tavoiteltua sinileväkukintojen
vähenemistä eläinplanktonin runsastumisen kautta ei välttämättä saavuteta (Liljendahl-Nurminen ym. 2003;
Horppila ja Liljendahl-Nurminen 2005). Erityisesti järvissä, joissa alusveden vähähappisuus tai sameus
mahdollistaa sulkasääsken esiintymisen vesipatsaassa myös päivisin, voi sulkasääsken merkitys
eläinplanktonin saalistajana olla voimakas. Tällainen on tilanne esimerkiksi savisameilla Hiidenvedellä ja
Tammelan Kaukjärvellä (Liljendahl-Nurminen ym. 2002, Malinen ym. 2008). Myös monista humusvesistä
toukkia on löytynyt runsaasti (Malinen ym. 2011; Malinen ja Vinni 2013a). Vähä-Tiilijärven vesi on varsin
kirkasta ja syvänne pienialainen. Matalilla alueilla esiintyy kuitenkin runsaasti vesisammalta (ks. Kappale 3.7.).
Epäilyksenä oli, että sulkasääski voisi päiväaikaan piilotella niiden joukossa. Jos sulkasääskeä esiintyisi myös
matalammilla alueilla kuin pelkästään syvänteellä, voisi sillä olla isokin merkitys järven ravintoverkossa.
Sulkasääsken runsauden kartoittamiseksi Vähä-Tiilijärven eri syvyysvyöhykkeiltä valittiin yhteensä 7
näytepistettä, joista otettiin näytteet 11.-12.6.2020 välisenä yönä klo 23:50-01:40 (Kuva 33). Näytteet
otettiin vesipatsaasta suurella planktonhaavilla, sekä haavin katvealueelta läheltä pohjaa Patalasnäytteenottimella (Kuva 32). Sulkasääskiä tavattiin vain kahdella pisteellä (ympyröity Kuvassa 33) yhteensä 5
kpl. Molemmat pisteet sijaitsivat kasvittomalla, yli 4 metriä syvällä alueella. Näillä pisteillä sulkasääsken
toukkien tiheydeksi tuli vain 29-44 kpl/m2, eli huomattavasti vähemmän kuin syksyn näytteissä. Esimerkiksi
Hiidenvedellä, jossa sulkasääsken on osoitettu olevan merkittävässä roolissa järven ravintoverkossa, on
toukkia kesäaikaan noin 1000 yksilöä/m2 (Malinen ja Vinni 2013b).
Sitä, miksi toukkia oli kesäkuussa paljon vähemmän kuin syksyllä selittää pääosin talvikuolleisuus, joka
toukilla on suurta (Malinen ym. 2008). Syksyllä toukat ovat yleensä myös keskittyneet enemmän järven
syvimmälle paikalle, mistä pohjaeläinnäytteenotto tehtiin. Kesäkuussa saatujen toukkien pituus vaihteli
välillä 9,5-11,2 mm, joten ne edustivat IV-vaiheen toukkia. Tämän jälkeen toukat aikuistuvat ja lähtevät
lentoon luultavimmin heinäkuussa. Järvellä havaittiin kotelonahkoja jo toukokuun lopussa, joita kerättiin
tutkittavaksi, mutta niiden joukosta ei havaittu sulkasääsken kotelonahkoja. Yönäytteenoton aikaan osa
toukista saattoi olla edelleen sedimentissä tai vesisammaleen seassa, mutta selvää oli, ettei niitä voi olla
järvessä paljoa. Myöskään kalojen ravinnonkäyttötutkimuksessa kesän aikana kalojen vatsoista ei tavattu
ainuttakaan sulkasääskeä.
Vähä-Tiilijärvellä ei ole tehokkaasti hämärässä tai pimeässä sulkasääsken toukkia syövää kalalajia, kuten
kuoretta (Horppila ym. 2004). Kalasto koostuu särjistä ja ahvenista (ks. Kappale 3.5), jotka eivät pysty
saalistamaan tehokkaasti sulkasääsken toukkia pimeässä. Alusveden pimeys ja vähähappisuus tarjoaa
todennäköisesti suojaa sulkasääskelle, mutta ylempänä vesipatsaassa tai matalammilla alueilla sitä esiintyy
hyvin vähän. Yhteenvetona voidaan todeta, että sulkasääski ei ole erityisen runsas Vähä-Tiilijärvellä. Sitä
esiintyy jonkin verran syvännealueella, mutta ei laajemmin koko järven alueella.
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Kuva 33. Karttakuva Vähä-Tiilijärvestä, johon on merkitty punaisilla palloilla sulkasääskien yönäytteenoton näytepisteet.
Kuvassa näkyvät lisäksi järven syvyyskäyrät sekä vesikasvillisuusvyöhykkeet (ks. kappale 3.7). Vaalean sinisellä värillä
merkityllä alueella esiintyy vesisammalta. Ilmaversoisia esiintyy vaalean vihreällä värillä merkityllä alueella. Yli 4 metriä
syvät alueet ovat kasvittomia. (Vesikasvikuva: Väisänen 2019).

3.7. Vesikasvillisuus
Vähä-Tiilijärven vesikasvillisuus kartoitettiin elokuussa 2019. Järvellä ei ole tiettävästi aikaisemmin tehty
vesikasvikartoituksia. Menetelmät ja tulokset on esitetty tarkemmin erillisessä raportissa (Väisänen 2019).
Vähä-Tiilijärven vesikasvillisuus oli kokonaisuudessaan hyvin niukkaa kuvastaen karuhkoja pienen järven
olosuhteita (ks. Kuva 33).
Rantavyöhykkeellä kasvoi rantakasveista vehkaa, kurjenjalkaa, mataraa, jouhivihvilää ja suoputkea.
Ilmaversoisia esiintyi rannassa ja rantavedessä maksimissaan noin 80 cm syvyydellä. Niitä olivat erilaiset
sarat, kurjenmiekka, raate, terttualpi, rantapalpakko sekä osmankäämi. Merkillepantavaa oli, että
uposkasveja tai pohjalehtisiä ei tavattu lainkaan. Tämä johtuu todennäköisimmin järven pohjan laadusta,
joka oli puolen metrin syvyydestä alkaen hyvin pehmeää ja karikepitoista. Pohja- ja uposlehtisten on vaikea
kiinnittyä siihen juurillaan, vaikka veden kirkkauden puolesta lajien esiintyminen olisikin mahdollista. Tästä
syystä myöskään ilmaversoisia ei kasva kuin rantavyöhykkeellä. Pohjanlaatu on kuitenkin tyypillinen VähäTiilijärven kaltaisessa suppajärvessä, jossa järveen kertyy ympäröiviltä maa-alueilta hitaasti hajoavaa
orgaanista ainesta (Väisänen 2019).
Suurimman osan järven vesikasveista muodostivat vesisammalet. Niitä kasvoi kauttaaltaan koko järven
alueella alkaen rantavyöhykkeeltä keskimäärin noin 10 cm syvyydestä ulottuen noin neljän metrin syvyyteen
asti. Runsaimpina lajeina, paikoitellen jopa 100 %:n peittävyydellä, havaittiin järvikuirisammal (Calliergon
megalophyllum) sekä järvinäkinsammal (Fontinalis hypnoides). Kolmantena lajina esiintyi upossirppisammal
(Drepanocladus sordidus). Kyseiset lajit ilmentävät lähinnä mesotrofisia ja meso-eutrofisia olosuhteita.
Vesisammaleiden versot olivat hyvin pitkiä ja hyvinvoivia. Sammalet todennäköisesti hyötyvät
pohjavesivaikutteisuudesta sekä myös veden kirkkaudesta.

43

Vesikasvillisuudelle on niin ikään kehitetty erilaisia indeksiarvoja, joiden perusteella järven tilaa voidaan
verrata kyseiselle järvityypille ominaisiin arvoihin (Aroviita ym. 2012). Indeksien laskemista varten
kartoitetuilta päävyöhykelinjoilta havaittiin ainoastaan kuusi lajia. Tyyppilajien suhteellinen osuus sekä
referenssi-indeksi ilmensivät molemmat tyydyttävää tilaa ja suhteellinen mallinkaltaisuus huonoa tilaa sekä
Vh- että MVh-järvityypillä (Taulukko 2). Vertailuarvoja ei kuitenkaan ole kehitetty näin pienille järville, joten
tuloksia on pidettävä vain suuntaa antavina. Kaiken kaikkiaan Vähä-Tiilijärven kasvillisuuden arvioitiin
kuitenkin olevan verrattain luontaisessa tilassa, ilmentäen karuhkoja olosuhteita (Väisänen 2019).

3.8. Yhteenveto Vähä-Tiilijärven tilasta
Tiilijärven veden laadun pitkäaikaisen kehityksen arviointia vaikeuttaa varhaisimpien vuosien vaihtelevat
näytteenottoajankohdat. Myös näytesyvyys pohjanläheisestä vedestä otetuissa näytteissä on vaihdellut.
Jonkinlaisia muutossuuntia on kuitenkin havaittavissa. Tämänhetkiset ravinnepitoisuudet ilmentävät lievästi
rehevää järveä ja ovat Pienille ja keskikoisille vähähumuksisille järville (Vh) määriteltyjen raja-arvojen mukaan
fosforin osalta tyydyttävän ja hyvän tilan rajalla. Typen osalta tämänhetkiset pitoisuudet ovat hyvän tilan
puolella, mutta vuoden 2018 mukaan ottaminen laskee keskiarvon tyydyttävän tilan puolelle. Vanhempiin
mittauksiin nähden ravinnepitoisuuksissa on kuitenkin tapahtunut 2000-luvulle tultaessa ennemminkin
laskua kuin nousua. Leväkesänä 2018 sekä vielä seuraavana talvena typpipitoisuudet kohosivat korkeaksi
sinilevien typensidonnasta johtuen. Jäähdytysvedessä on myös runsaasti typpeä, mutta vuoden 2018 nousua
ei voida kokonaan selittää sillä. Fosforin osalta jäähdytysveden vaikutus järvessä havaittaviin pitoisuuksiin on
voinut olla jopa laimentava. Alusvedessä tavataan ajoittain korkeita ravinnepitoisuuksia, ja syvänteen
happitilanne on ollut säännönmukaisesti heikko jo pidemmän aikaa. Heikko happitilanne ulottuu
kerrostuneisuusaikana harppauskerrokseen asti ja näkyy ravinteiden nousun lisäksi myös pohjanläheisen
veden rauta- ja mangaanipitoisuuksien nousuna.
Vähä-Tiilijärven sähkönjohtavuus näyttäisi hieman laskeneen 2000-luvulle tultaessa, mutta kääntyneen viime
vuosina uudelleen nousuun. Viime vuosien nousun taustalla voi mahdollisesti olla järveen laskettava
jäähdytysvesi, jonka johtokyky on järven johtokykyä suurempi. Vähä-Tiilijärven varsin alhaiset
sähkönjohtavuuden ja alkaliniteetin arvot viittaavat valuma-alueen maa- ja kallioperän luontaiseen
karuuteen, ja järvi on voinut olla altis happamoitumiselle. pH-arvot ovat nousseet 1980-luvun alhaisimmista
arvoista, joten happamoitumiskehitys on päättynyt. Kesäaikaiset pH-arvot ovat viime vuosina olleet jopa
korkeita, mikä kertoo levätuotannon voimistumisesta. Hyvin lievää nousua pitkällä aikavälillä voidaan havaita
myös humuspitoisuutta heijastelevassa veden värissä sekä kemiallisessa hapen kulutuksessa. Taustalla voivat
olla toimenpiteet valuma-alueella, mutta toisaalta viime vuosikymmenenä on havaittu ruskettumista useissa
eteläsuomalaisissa järvissä, etenkin reittivesistöissä. Mahdollisia syitä voivat olla ilmastonmuutoksen myötä
tapahtuvat muutokset sateiden olomuodossa sekä happaman rikkilaskeuman väheneminen (Meriläinen ym.
2014). Vähä-Tiilijärven valuma-alue on pieni ja hyvin vettä läpäisevä. Lievä nousu värissä ja COD-arvoissa
voivat heijastella myös järven tuotannon voimistumista pitkällä aikavälillä.
Levämäärää heijastava klorofylli-a pitoisuus on tällä hetkellä rehevällä tasolla ilmentäen tyydyttävää tilaa.
Vuoden 2018 korkeat pitoisuudet huomioiden tilaluokka laskee välttäväksi. Klorofylli-pitoisuudet ovat
vaihdelleet voimakkaasti vuosien välillä, joten varsinaista suuntaa ei voida havaita. Ajoittain korkeat
pitoisuudet voivat johtua sinileväkukintojen sijaan myös limalevästä, jota järvellä esiintyy etenkin
loppukesällä. Levämäärä on ravinnepitoisuuksiin nähden korkea. Kasviplanktonbiomassa ilmentää
tyydyttävää tai jopa välttävää tilaa. Järven kasviplankton on kuitenkin varsin monimuotoista, ja koostumus
viittaa parempaan tilaan kuin levien kokonaismäärä. Järvessä esiintyy runsaasti pieniä, siimallisia,
uintikykyisiä lajeja, jotka voivat hyödyntää myös alusveden ravinnevaroja. Vähä-Tiilijärvellä ajoittain (myös
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vuonna 2018) runsaana esiintyvät sinilevät ovat pääosin Dolichospermum-lajeja, jotka kykenevät sitomaan
typpeä ilmakehästä. Haitallisten sinilevien määrä oli vuonna 2019 kohtalainen ja vuonna 2020 vähäinen.
Vähä-Tiilijärven eläinplankton on hyvin pienikokoista, joten se kykenee heikosti säätelemään järven
levämääriä. Pääosin rataseläimistä ja kyklooppihankajalkaisista koostuva yhteisö sen sijaan kierrättää
ravinteita nopeasti takaisin levien käyttöön. Hyvin pienikokoinen eläinplankton viittaa siihen, että kalojen
niihin kohdistama saalistus on voimakasta. Koekalastustulosten mukaan paino- ja lukumääräyksikkösaaliit
olivat Pienille ja keskikoisille vähähumuksisille järville (Vh) määriteltyjen raja-arvojen mukaan välttävällä
tasolla ja särkikalojen osuus tyydyttävällä tasolla. Matalille vähähumuksisille järville (MVh) määriteltyjen
raja-arvojen mukaan tila oli hyvä, mutta lukumääräyksikkösaalis tyydyttävä. Petokalojen osuus oli hyvä. Sekä
särki että ahven lisääntyvät järvessä hyvin, sillä kokoluokkia oli tasaisesti. Runsaimpia olivat pienimmät
kokoluokat. Särkikanta on ravintoresursseihin nähden tällä hetkellä ylitiheä, sillä särjen kasvu on hidasta.
Etenkin pienet särjet käyttävät ravinnokseen Daphnia-vesikirppuja, jotka olisivat tehokkaimpia levien
laiduntajia.
Rantavyöhykkeen pohjaeläimet ilmentävät järven hyvää tilaa. Sen sijaan syvännepohjaeläimet ilmentävät
syvänteen heikkoa happitilannetta, sillä siellä esiintyy vain muutama, vähäistä happipitoisuutta sietävä laji.
Syvännepohjaeläinindeksien mukaan järvi luokittuu tyydyttäväksi tai huonoksi. Syvänteellä esiintyy myös
sulkasääskeä, joka voi käyttää ravintonaan eläinplanktonia. Sulkasääsken rooli Vähä-Tiilijärven
ravintoverkossa on kuitenkin vähäinen, vaikka järven pohjalla esiintyvät sammalet voisivat mahdollistaa sen
esiintymisen laajemmin. Sammaleet peittävät järven pohjaa yhtenäisenä vyöhykkeenä 4 metrin syvyydelle
saakka. Järven pohja on pienelle metsäjärvelle tyypillisesti hyvin pehmeä ja humuspitoinen, mihin
uposkasvien on vaikea juurtua. Niitä järvellä ei esiinny lainkaan. Järveä reunustaa vain vähäinen
ilmaversoisten vyöhyke. Luokittelussa käytetyt indeksit sopivat huonosti näin pienelle järvelle, ja ilmentävät
vähäisen lajimäärän vuoksi tyydyttävää, osin jopa huonoa tilaa.
Yhteenvetona voidaan todeta, että Vähä-Tiilijärvi on lievästi rehevöitynyt ja sen tila on tällä hetkellä lähinnä
tyydyttävä. Levämäärät ovat korkeita ravinnepitoisuuksiin nähden, mihin vaikuttaa ravintoverkon rakenteen
muutos sekä järven heikko happitilanne.

4. Vähä-Tiilijärven kuormitus
Ulkoinen kuormitus tarkoittaa kaikkea järveen sen ulkopuolelta tulevaa kuormitusta, kuten ilmaperäistä
laskeumaa sekä valuma-alueelta ojien tai pintavalunnan kautta veden mukana kulkeutuvaa ainesta.
Yleisimmin kuormituksella viitataan ravinnekuormitukseen. Ravinteilla tarkoitetaan etenkin levien
tarvitsemia pääravinteita, fosforia ja typpeä, jotka aiheuttavat vesistöjen rehevöitymistä ja siihen liittyviä
moninaisia ongelmia. Valumavesien mukana järveen tulee myös humusta ja muuta kiintoainesta. Näihinkin
partikkeleihin on sitoutuneena ravinteita, mutta ne eivät välttämättä ole leville yhtä nopeasti käyttökelpoisia
kuin liukoisessa muodossa huuhtoutuvat ravinteet. Ruskeat humusyhdisteet (partikkelimaiset ja liukoiset)
aiheuttavat rehevöitymisen lisäksi veden tummumista, pohjan liettymistä sekä hapen kulumista.
Kiintoaineella tarkoitetaan kaikkea partikkelimaista ainesta, sekä orgaanista että epäorgaanista kuten savea,
joka aiheuttaa veden samenemista ja pohjaan vajotessaan mataloitumista.
Järven hoidossa ulkoisen kuormituksen vähentäminen järven sietokykyä vastaavalle tasolle on ensiarvoisen
tärkeää. Kuormituksen vähentämisen vaikutukset voivat kuitenkin olla hitaita, jos järvi on myös
sisäkuormitteinen. Tällöin voidaan tarvita myös muita, järven sisäisiä hoitotoimia. Suuri osa järveen tulevista
ravinteista laskeutuu järven pohjalle suoraan tai kierrettyään eliöstön kautta. Osa ravinteista poistuu järvestä
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lasku-uoman kautta tai esimerkiksi kalasaaliin mukana. Sisäisellä kuormituksella tarkoitetaan järvessä jo
olevien, eli pohjasedimenttiin tai eliöihin varastoituneiden ravinteiden vapautumista uudelleen kiertoon ja
levien käyttöön.

4.1. Ulkoinen kuormitus
Ojat ja hulevesiputket
Vähä-Tiilijärvi on pieni suppajärvi, johon ei laske selviä ojia. Hankkeen aluksi Vähä-Tiilijärven valuma-alue
kartoitettiin kiertämällä järvi ympäri ja etsimällä mahdollisia ojia tai hulevesiputkia (Järvinen 2019). VähäTiilijärven länsirannalla olevaa suota on aikanaan kuivatettu, sillä sitä kiertää vanha ympärysoja, jonka
molemmat päät johtavat järveen. Nykyisin oja on enimmäkseen kuiviltaan. Suon takana pienen supan
ylärinteeseen tulee Tiilikankaan koululta hulevesien purkuputki, jota ei ole merkitty vesihuoltokarttoihin.
Kyseessä lienevät koulun piha- ja/tai kattovedet. Vesi jää maastokierroksella tehdyn arvion mukaan suppaan
ja imeytyy siihen. Järven itäpuolella on rinteen yläpäässä niin ikään hulevesiputkiojan pää metsämaastossa.
Myöskään tämän putken hulevedellä ei arvioitu olevan suoraa kuormitusvaikutusta Vähä-Tiilijärveen.

Jäähdytysvesi
Jäähdytysvettä tuova putki muodosti ainoan järveen tulevan veden lähteen, josta veden laatua oli
mahdollista mitata. Vesinäytteitä otettiin hankkeen aikana ylimmästä tarkastuskaivosta yhteensä 5 kertaa
(Taulukko 4), joista kaikista määritettiin typen ja fosforin kokonaisravinnepitoisuudet. Lisäksi mitattiin
sähkönjohtavuutta sekä vuonna 2020 liukoiset ravinteet, pH ja alkaliniteetti. Vesi oli kirkasta ja hajutonta ja
sen kokonaisfosforipitoisuudet olivat hyvin alhaisia, lähellä määritysrajaa (<3-4,2 µg/l, keskiarvo 2,8 µg/l).
Kokonaistypen pitoisuudet olivat varsin korkeita (910-1000 µg/l, keskiarvo 966 µg/l). Ravinteet esiintyivät
liukoisessa muodossa ja typpi pelkästään nitraattityppenä.
Jäähdytysveden mukanaan tuoma ravinnekuormitus voidaan laskea jäähdytysveden keskimääräisen
ravinnepitoisuuden ja tiedossa olevien vesimäärien avulla (Taulukko 5). Järveen jäähdytysveden mukana
tulevien ravinteiden vuosikuorma fosforin osalta on ollut keskimäärin 0,09 kg (0,04-0,17 kg) ja typen osalta
29,9 kg (13,5-57,7 kg). Kuormitus on painottunut jäähdytysveden käytön mukaan kesäkuukausille.

Taulukko 4. Jäähdytysvesiputken ylimmästä tarkastuskaivosta otettujen vesinäytteiden tulokset. Vesi on peräisen SalpaMattilan vedenottamolta. Alimmalla rivillä vertailun vuoksi uimarannan viereisestä pohjavesiputkesta Hp 17 otetun
vesinäytteen tulokset (ks. Kappale 2.1).
pvm

29.7.2019
9.8.2019
29.8.2019
24.6.2020
19.8.2020
Hp17
9.9.2020

Kok. P

PO4-P

Kok. N

NO3-N

NO2-N

NH4-N

µg/l
4,2
3,7
<3
3,1
<3

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

<2
2,5

µg/l
1000
1000
990
910
930

Sähkönjohtavuus
mS/m

920
940

<2
<2

<5,0
<5

4,3

<2

380

<5

<2
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pH

Alkaliniteetti
mmol/l

13
11
12

6,4
6,6

0,41
0,4

12

5,8

0,67

Fosforin osalta vaikutus järvessä havaittaviin pitoisuuksiin on ollut lähinnä laimentava, sillä jäähdytysveden
pitoisuus oli selvästi järviveden pitoisuutta alhaisempi. Kesällä aktiivisen tuotannon aikaan liukoinen fosfori
voi kuitenkin olla hyvin vähissä sen ollessa sitoutuneena leviin, jolloin pienelläkin lisäfosforilla voi olla
merkitystä levätuotannon kannalta. Jäähdytysveden typpipitoisuus oli selvästi järven pitoisuutta korkeampi,
joten jäähdytysvesi on muodostanut typen osalta selvän kuormituslähteen. Vähä-Tiilijärvi oli ajoittain
typpirajoitteinen, joten päällysvedessä lisätyppi on voinut hyödyttää levätuotantoa. Jäähdytysveden korkea
N:P-suhde ei kuitenkaan suosi sinileviä. Sinilevät kykenevät sitomaan typpeä myös ilmakehästä, joten ne
voivat saada kilpailuedun muihin leviin nähden silloin, kun fosforia on runsaasti ja typpeä vähän.
Pohjan lähellä nitraattimuodossa oleva typpi saattaa jopa ehkäistä fosfaatin vapautumista sedimentistä.
Hapen loppuessa nitraatti toimii mikrobeille hengitysketjussa elektronin akseptorina. Nitraatin olemassaolo
pitää sedimentin redox-potentiaalin riittävän korkeana, etteivät rautayhdisteet pelkisty ja vapauta niihin
sitoutunutta fosforia (Kalff 2003).
Salpa-Mattilan pohjavesi oli pintavettä kovempaa, mikä näkyi jäähdytysveden korkeampana
sähkönjohtavuutena ja alkaliniteettina. Jäähdytysveden pH oli samaa tasoa kuin järvessä. Viime vuosina
Vähä-Tiilijärvellä havaittu sähkönjohtavuuden nousu saattaa johtua jäähdytysvedestä, sillä nousu ajoittuu
jäähdytysveden laskun aloittamisen jälkeiseen aikaan. Järven alkaliniteettia ei ole aikaisemmin mitattu.
Veden ionivahvuuden ja alkaliniteetin nousu voi kohottaa järven puskurikykyä, jolloin järvi ei ole niin herkkä
happamoitumiselle eikä ajoittain alhaisille pH-arvoille. Pitkällä aikavälillä sähkönjohtavuuden ja alkaliniteetin
kohoamisella voisi mahdollisesti olla vaikutusta järven luonteeseen. Esimerkiksi eri eliölajit ovat sopeutuneet
tai suosivat ionivahvuudeltaan ja happamuudeltaan erilaisia vesiä.

Taulukko 5. Arvio jäähdytysveden vuotuisesta ravinnekuormasta keskimääräisiä ravinnepitoisuuksia käyttäen.
Vuosi
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Vesimäärä
m3/vuosi
39446
16596
34575
32114
59 681
20204
13954

Fosfori
kg/vuosi
0,11
0,05
0,10
0,09
0,17
0,06
0,04

Typpi
kg/vuosi
38,1
16,0
33,4
31,0
57,7
19,5
13,5

Ulkoisen kuormituksen määrä
Suomen ympäristökeskuksen kehittämän vesistömallijärjestelmän kuormituslaskentaosion (VEMALA) avulla
on mahdollista arvioida yksittäisen järven fosfori- ja typpi- kuormituksen suuruusluokkaa sekä sen
jakaantumista kuormituslähteittäin. Malli ottaa huomioon toteutuneen sadannan vaikutuksen valuntaan
sekä valuma-alueella esiintyvät maankäyttömuodot. Tietokannoista haetut tiedot voivat joskus pienillä
valuma-alueilla olla vanhentuneita tai epätarkkoja, joten tässä hankkeessa tarkennettiin Vähä-Tiilijärven
valuma-aluerajausta sekä lähtötietoja valuma-alueen maankäytön osalta. Lähtötietoihin tarkennettiin myös
haja-asutuksen ja loma-asuntojen määrä, sekä lisättiin jäähdytysveden mukana tulevat ravinteet
pistekuormituksena. Malliin lisättiin tietoja Vähä-Tiilijärven vedenlaatumittauksista, joita käytettiin mallin
kalibroinnissa. Menetelmät ja tulokset on kuvattu tarkemmin erillisessä raportissa (Vento 2020).
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Tarkennuksen mukaan Vähä-Tiilijärven keskimääräinen kokonaisfosforikuorma vuosille 2012-2019 oli vain
3,35 kg/vuosi. Valuma-alueen koon pienentyessä aiemmasta arviosta metsistä tulevan luonnonhuuhtouman
osuus kokonaiskuormituksesta laski 33 prosenttiin (Kuva 34). Kun luontainen taustakuormitus pieneni,
samalla viemäröinnin ulkopuolella olevan haja-asutuksen ja loma-asuntojen suhteellinen merkitys kasvoi,
niiden osuuden noustessa yhteensä 42 prosenttiin fosforin kokonaiskuormituksesta. Kuormituksen määrässä
huomioidaan kiinteistöjen etäisyys vesialueesta. Muutoin VEMALA käyttää yleisiä ominaiskuormitusarvoja
vakiasutukselle sekä loma-asunnoille. Jäähdytysveden aiheuttama pistekuorma muodosti kokonaisfosforin
kuormituksesta 2 %.
Typen osalta tarkennettu keskimääräinen vuosikuorma 2012-2019 oli 120 kg/vuosi. Tarkennuksen jälkeen
suurimman osuuden typpikuormasta muodosti suora laskeuma vesiin (42 %). Metsistä tulevan
luonnonhuuhtouman osuus vastaavasti laski 25 prosenttiin. Jäähdytysveden aiheuttama typen pistekuorma
oli huomattava, yhtä suuri kuin luonnonhuuhtouma (25 %; Kuva 34).

Fosfori

Typpi

Kuva 34. Vähä-Tiilijärveen tulevan keskimääräisen ravinnekuormituksen suhteelliset osuudet vuosina 2012-2019
tarkennetun VEMALA-mallin mukaan, fosforin osalta vasemmalla ja typen osalta oikealla (Kuvat: Vento 2020).

Mallin toimivuutta testattiin simuloimalla järven keskimääräistä ravinnepitoisuutta ja vertaamalla sitä
järvestä mitattuihin arvoihin. Uusi simulaatio kuvasi fosforin osalta paremmin järvessä havaittua
keskipitoisuutta, joten fosforin kuormitusarvio parantui tarkennuksen myötä. Vaihteluväli kuitenkin
pienentyi suhteessa järvessä havaittuun. Suurimmat järvessä havaitut arvot esiintyvät loppukesästä, joten
kyseessä voi olla sisäisen kuormituksen vaikutus, jota VEMALAssa ei kattavasti simuloida. Typen osalta uusi
simulaatio arvioi keskimääräisen typpipitoisuuden hieman alakanttiin, joten tarkennus ei parantanut
kuormitusarvioita. Pienillä valuma-alueilla kuormituksen laskentaan sisältyy paljon epävarmuuksia
käytettäessä ominaiskuormitusarvoja. On myös mahdollista, että valumavesiä tuleekin määritettyä
suuremmalta alueelta järveen, tai että kaikkia kuormituslähteitä ei tunnistettu (Vento 2020).
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Ulkoisen kuormituksen vähentämistarve
LLR (Lake Load Response) on Suomen ympäristökeskuksessa kehitetty mallinnustyökalu
kuormitusvaikutusten arviointiin (Kotamäki ym. 2015; ks. linkki: Suomen ympäristökeskus >
Vesimuodostumakohtaisen kuormituksen vaikutus ja vähennystarpeen arviointi – LLR (syke.fi)). LLR auttaa
arvioimaan, minkä verran järveen tulevaa ravinnekuormitusta tulisi vähentää, jotta hyvä ekologinen tila
voitaisiin saavuttaa. Malli hyödyntää kuormituksen osalta Suomen ympäristökeskuksen vesistömallijärjestelmää, sekä järvestä mitattuja vedenlaatutietoja mahdollisimman pitkältä ajalta. Mallinnuksella
lasketaan, miten ulkoinen kuormitus ja sen muutokset vaikuttavat vesimuodostuman kokonaisravinne- ja aklorofyllipitoisuuksiin. Malli antaa arvion myös sisäisen kuormituksen merkityksestä järvessä.
Kuormituksen ja järven ravinnepitoisuuksien suhteet laskettiin ajanjaksolle 2007-2020, miltä on olemassa
säännöllisempää vedenlaadun seuranta-aineistoa (ks. Kappale 3.2). Niiltä vuosina, joilta havaintodataa ei
ollut, käytettiin VEMALA-mallin arviota. Typen osalta jätettiin pois vuoden 2018 erityisen korkea havainto,
sillä se ei kuvaa kovin hyvin järven keskimääräistä pitoisuutta. Kuormituksen arvioinnissa käytettiin
tarkennettua VEMALA-mallia. Laskennassa käytettiin viipymäajan keskiarvoa alaspäin pyöristettynä, eli
kahden vuoden keskiarvoa. On huomattava, että syöttötiedot vaikuttavat tuloksiin suoraan. Havaintoja
järvestä saisi olla enemmän ja kuormitusarviot ovat nekin mallinnettuja.
LLR-laskennan mukaan järvi olisi nykykuormituksella typen osalta todennäköisimmin jopa erinomaisessa
tilassa (69 %), fosforin osalta tyydyttävässä tilassa (71 %:n todennäköisyys), ja myös klorofyllin osalta
tyydyttävässä tilassa (76 %).
Typen osalta järvi olisi LLR-laskennan mukaan nykykuormalla jo hyvässä tilassa, joten tällä hetkellä
kuormitusvähennystarvetta ei ole. Kriittinen kuorma typelle on noin 1,5 g/m2/vuosi, eli noin 146 kg/vuosi
(Kuva 35). Fosforin osalta kuormituksen vaikutus ei näy järvessä havaituissa pitoisuuksissa lainkaan. Mallin
sovitus on vaakatasossa, joten kriittistä kuormaa ei pystytä määrittelemään (Kuva 36). Tulosten perusteella
sisäinen kuormitus ja järven sisäiset prosessit määräävät järven tilaa. Puolittamalla sisäinen kuorma
päästäisiin hyvään tilaan fosforin suhteen. Mahdollisesti jo pienempikin sisäisen kuormituksen vähentäminen
riittäisi (Kuva 35). Malli laskee sisäisen kuormituksen määrän erittäin suureksi, koska se korjaa sisäisen
kuorman ja sedimentaationopeuden arvoa rajoittamatta niin, että mallinnetun ja havaitun pitoisuuden ero
olisi mahdollisimman pieni. Järvessä havaitut pitoisuudet ovat siis selvästi suuremmat, kuin ulkoisen
kuormituksen arvion perusteella pitäisi olla.

Kuva 35. Vasemmalla kokonaistyppipitoisuuden keskimääräinen ennuste ja 90 % luottamusväli ulkoisen kuormituksen
funktiona. Punainen nuoli osoittaa typen suhteen kriittistä kuormitusta. Oikealla sisäisen fosforikuorman puolittamisen
vaikutus fosforipitoisuuteen ja kuormitusvähennystarpeeseen. Järvityyppikohtaiset luokkarajat on esitetty
vaakasuorina katkoviivoina (Niina Kotamäki, sähköpostitiedonanto 3.2.2021).
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Kuva 36. Mallinnetut ja havaitut järven typpipitoisuudet (vasemmalla) ja fosforipitoisuudet (oikealla) eri kuormituksilla.
Järvityyppikohtaiset luokkarajat on esitetty vaakasuorina katkoviivoina. Vähä-Tiilijärven veden fosforipitoisuus ei reagoi
järveen tulevan kuormituksen muutoksiin (Niina Kotamäki, sähköpostitiedonanto 3.2.2021).

Järven ulkoisen fosforikuormituksen sietokykyä on perinteisesti tarkasteltu Vollenweiderin (1976)
julkaisemalla yhtälöllä. Sen mukaan järven sallittava ulkoinen fosforikuormitus (Pa, g P /m2 /v) lasketaan
kaavalla Pa = 0,055 x (Q/A)0,635. Tässä Q/A on hydraulinen pintakuorma, jossa Q on järveen tuleva vesimäärä
(m3/v) ja A on järven pinta-ala (m2). Vahanen Environment Oy:n (2019b) arvion mukaan vuosittainen
pintavalunta valuma-alueelta on noin 44 000 m3 ja sadanta suoraan järveen 59 000 m3. Näin laskien järven
sallittava kokonaiskuormitus olisi 0,05 g P/m2/vuosi eli 5,5 kg fosforia vuodessa. Tämä on suurempi, kuin
tarkennetun VEMALA-mallin avulla arvioitu keskimääräinen nykykuormitus. Vollenweiderin (1975) ja Friskin
(1978) yhtälöitä edelleen soveltaen voidaan arvioida, että nykykuormalla järven fosforipitoisuuden pitäisi olla
noin 10 µg/l:n tuntumassa, mikäli järvessä ei olisi sisäistä kuormitusta, vaan sedimentti olisi ”terve”. Tämä
vastaa hyvän ja erinomaisen tilan luokkarajaa (Vh-järvityypille). Vastaavasti kuormituksen
(ulkoinen+sisäinen) tulisi olla yli 10 kg/vuodessa, jotta päädyttäisiin niihin pitoisuuksiin, joita järvellä
nykyisellään havaitaan (Erkki Saarijärvi 4.2.2021)
Mallinnuksia on aina pidettävä lähinnä suuntaa-antavina, sillä niihin sisältyy epävarmuutta. Ulkoisen
kuormituksen arviointi etenkin näin pienellä valuma-alueella on hankalaa. Tulokset muuttuvat, jos
lähtötiedoissa on virhettä, esimerkiksi ulkoinen kuormitus on arvioitu liian alhaiseksi. Näiden tarkastelujen
perusteella 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.

4.2. Sisäinen kuormitus
Mahdollisia sisäisen kuormituksen mekanismeja on useita, joiden merkitystä Vähä-Tiilijärven sisäiselle
kuormitukselle arvioidaan seuraavassa. Sisäisen kuormituksen mekanismit voidaan karkeasti jakaa
vapauttaviin ja kuljettaviin. Ravinteiden vapautumista sedimentistä lisäävät mm. hapettomuus ja korkea pH.
Sedimentistä vapautuvien ravinteiden kulkeutumista ylöspäin levien käyttöön edesauttavat erilaiset
fysikaaliset mekanismit, kuten tuuli, virtaukset ja lämpötilakonvektio. Myös järven ravintoverkko voi tehostaa
ravinteiden siirtymistä sedimentistä veteen tai vaikuttaa ravinteiden pysymiseen kierrossa levien käytössä.
Vähä-Tiilijärvellä tehtiin myös sedimenttitutkimus, jonka perusteella arvioitiin sedimentistä vapautuvan
sisäisen kuormituksen määrää.
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Tuuli
Järven pohjassa ja pohjasedimentin huokosvedessä on aina huomattavasti enemmän ravinteita kuin
yläpuolisessa vesipatsaassa. Matalissa järvissä tuulen sekoittava vaikutus voi ulottua pohjaan saakka, jolloin
pohjasedimenttiä ja ravinteita voi sekoittua pohjalta veteen (resuspensio). Näin voi käydä etenkin, jos
pohjalla ei ole kasvillisuutta sitomassa löyhää sedimenttiä. Rehevissä järvissä planktonlevien lisääntynyt
kasvu samentaa vettä heikentäen pohjan valaistusolosuhteita, jolloin pohjakasvillisuus tyypillisesti taantuu.
Vähä-Tiilijärven pohja on löyhää, eikä siinä kasva pohjaan juurtuneita uposkasveja (ks. Kappale 3.7). Pohjaa
kuitenkin peittää koko päällysvesikerroksen alalla 4 metrin syvyyteen saakka vesisammalet, joilla
todennäköisesti on merkitystä resuspension ehkäisyssä. Järven alttiutta resuspensiolle voidaan arvioida
sekoittumisindeksin avulla (Index of mixing; Giziński 1978), mikä on päällysveden paksuus jaettuna järven
keskisyvyydellä. Vähä-Tiilijärven teoreettinen päällysvesikerroksen paksuus on vain 2,8 m laskentakaavalla,
jossa käytetään järven suurinta tuulelle tehoisaa pituutta ja leveyttä (Patalas 1961, Elorannan 2005 mukaan).
Teoreettisella päällysveden paksuudella sekoittumisindeksiksi tulee tasan 1. Havaittu päällysvesikerros oli
lähellä tätä lukemaa, mutta kuitenkin hieman korkeampi etenkin loppukesällä. Tällöin indeksin arvoksi tulee
yli 1, mikä viittaa siihen, että resuspensiokin voi olla ajoittain mahdollista järven pienuudesta huolimatta.
Pohjaan juurtuvat vesikasvit tai sammalet kuitenkin vähentävät resuspension todennäköisyyttä. Niiden
olemassaoloa edesauttavat kaikki veden kirkkaana pysymistä edistävät toimet. Varsinaisille juurtuville
uposkasveille Vähä-Tiilijärven pohja on kuitenkin liian pehmeä.

pH
Leväkukintojen aikaan aktiivinen yhteyttäminen voi kohottaa päällysveden pH:n jopa yli 9:ään. Myös hyvin
tiheissä vesikasvikasvustoissa pH voi kohota päiväaikaan yhteyttämisen seurauksena (Kairesalo 1980).
Syvässä vedessä pH on yleensä matalampi vallitsevien hengitysreaktioiden tuottamasta hiilidioksidista
johtuen. Korkeaksi nouseva pH voi lisätä ravinteiden vapautumista sedimentistä etenkin matalilla alueilla,
jotka ovat kosketuksissa päällysveden kanssa. Jos pH sedimentin ja veden rajapinnassa nousee yli 8:aan,
fosforin vapautuminen sedimentistä voi lisääntyä useiden eri prosessien kautta, irroten mm. rauta- ja
alumiiniyhdisteistä (Håkanson ja Jansson 1983). Vähä-Tiilijärven seurantatuloksissa näin korkeat arvot eivät
ole yleisiä. Pintaveden pH on ylittänyt tämän arvon kerran, elokuussa 2018, kun järvellä oli voimakas
sinileväkukinta (Kuva 7). Tuolloin pH oli niinkin korkea kuin 8,8. Jos leväkukinnat kunnostustoimien myötä
vähenevät, alenee myös riski pH:n liialliseen nousuun.

Hapettomuus
Orgaanisen aineen hajotus ja hengitysreaktiot kuluttavat happea. Happi saattaa kulua loppuun etenkin järven
syvänteissä, joihin orgaanista, hajotettavaa ainesta kertyy. Syvän veden alueella valo ei riitä happea
tuottavalle yhteyttämiselle. Kun päällysvesi kesällä lämpenee, tiheyseroista johtuen järvi kerrostuu, eikä
tuulen voima pääse sekoittamaan järveä ja tuomaan hapekasta vettä pohjalle. Näin ollen happi voi
syvänteissä kulua loppuun. Happi voi kulua loppuun myös talviaikana, jolloin ilmasta ei saada
happitäydennystä jääkannen alle, eikä valo riitä yhteyttämiselle. Happea kuluttava orgaanisen aineen
hajotustoiminta jatkuu hitaasti myös talvella. Hapettomissa olosuhteissa järven pohjaan muodostuvat
pelkistävät olosuhteet, jolloin etenkin rautayhdisteisiin sitoutunut fosfaatti voi vapautua. Kemiallisen
reaktion lisäksi mikrobitoiminnalla on merkitystä fosfaatin vapautumisessa (Kalff 2003). Mikrobiprosessien
muuttuminen anaerobisiksi voi näkyä myös ammoniumtyppipitoisuuden kohoamisena alusvedessä, kun
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nitrifikaatio hidastuu. Hapettomissa olosuhteissa voi syntyä myös kaasua, kuten metaania ja rikkivetyä.
Kaasukuplien kohoaminen sedimentistä tehostaa ravinteiden siirtymistä pohjalta veteen.
Vähä-Tiilijärven syvännealueella tavataan säännöllisesti hapettomuutta sekä talvi- että
kesäkerrostuneisuuskausina (Kuvat 6, 9 ja 10). Ajoittain myös pohjanläheisen veden fosforipitoisuudet ovat
kohonneet. Fosforipitoisuuden kasvu pohjanläheisessä vedessä näyttäisi olevan yhteydessä veden
happipitoisuuden alenemiseen ja rautapitoisuuden kasvuun (Kuva 37). Alkukesällä hapen kuluminen on
nopeaa ja vähähappinen vesi ulottuu kesällä säännönmukaisesti 4 metrin syvyyteen, talvella jopa ylemmäs.
Kun tarkastellaan järven syvyyssuhteita (hypsografia, Kuva 11), yli 4 metriä syvät alueet muodostavat järven
pinta-alasta noin 23 %.

Kuva 37. Vasemmalla Vähä-Tiilijärven kokonaisfosforipitoisuuden yhteys happipitoisuuteen pohjanläheisessä vedessä
(1 m pohjasta) vuosina 2019-2020. Fosforipitoisuudet nousevat, kun happipitoisuus on alhainen. Oikealla fosfori- ja
rautapitoisuuden välinen yhteys pohjanläheisessä vedessä. Rautapitoisuuden kasvaessa myös fosforipitoisuus nousee.

Särkikalat
Termillä bioturbaatio tarkoitetaan järven eliöstön aiheuttamaa pohjan pöyhintää ja muokkausta, joka
vaikuttaa sedimentin rakenteeseen ja ravinteiden vapautumiseen. Pohjaeläimet, kuten surviaissääsken
toukat, liikkuvat pohjassa ja kaivavat sinne käytäviä. Sekoitustoiminta voi lisätä ravinteiden vapautumista,
mutta pohjaeläinten toiminta voi myös edistää ravinteiden pidättymistä. Kaivamalla käytäviä sedimenttiin
pohjaeläimet pitävät sitä hapellisena ja luovat hapettoman ja hapellisen sedimentin rajapintoja, jotka ovat
mikrobitoiminnalle edullisia.
Rehevöitymisen myötä järven ravintoverkon rakenne ja toiminta muuttuu. Särkikalat runsastuvat
ahvenkalojen kustannuksella, sillä sameassa vedessä ne pystyvät kilpailemaan ravinnosta paremmin. VähäTiilijärvessä suuret särjet käyttävät pohjaeläimiä sekä pohjalla olevaa kasviainetta ja hajoavaa orgaanista
ainesta ravinnokseen (ks. Kappale 3.5). Ravintoa etsiessään ne pöllyttävät sedimenttiä ja vapauttavat siitä
ravinteita veteen. Särkikalat ruokailevat pohjalla ja ranta-alueilla, ja siirtyessään ulappa-alueelle ne
kuljettavat pohjalta sitomansa ravinteet ja vapauttavat niitä veteen levien käyttöön. Tiheät, pienistä
yksilöistä koostuvat särkikalakannat voivat vaikuttaa merkittävästi veden laatuun (Horppila ja Kairesalo 1992;
Horppila ym. 1998). Toisaalta myös ahvenkanta voi olla tiheä ja koostua pääosin pienistä yksilöistä. Pienet
kalat kierrättävät ravinteita nopeammin suhteessa isoihin kaloihin (Tarvainen ym. 2002; Tarvainen 2007).
Tämä voi näkyä selvänä järven ravinnepitoisuuden nousuna kesän aikana. Vähä-Tiilijärvellä kesän ajalta on
useita mittauksia vain vuosilta 2019 ja 2020. Molempina kesinä fosforipitoisuus nousi selvästi touko52

kesäkuun lukemista heinäkuun alkuun. Tämän jälkeen pitoisuudessa oli kuitenkin laskua. Jäähdytysvesi on
voinut osaltaan laimentaa pitoisuuksia. Vuoden 2019 koekalastustulosten perusteella Vähä-Tiilijärven
kokonaisyksikkösaaliit olivat tavoitetilaa korkeammat etenkin kappalemäärien osalta, kalasto oli
särkivaltaista ja pienet kokoluokat olivat runsaimpia (Kappale 3.5; Etholén 2019). Särjen kasvu oli hidasta,
mikä myös viittasi ravintoresursseihin nähden liian tiheään särkikantaan (Kappale 3.5; Malinen ja Vinni 2020).
Kalojen aiheuttama ravinteiden siirto sedimentistä veteen aiheuttaa suoraan sisäistä kuormitusta, mutta
kaloilla on myös epäsuora vaikutus levämääriin eläinplanktonin kautta. Tiheät kalaparvet saalistavat
tehokkaasti eläinplanktonia, jolloin vain pienet eläinplanktonlajit ja yksilöt voivat menestyä.
Ravintotutkimuksen mukaan Vähä-Tiilijärven pienet särjet söivät nimenomaan Daphnia-vesikirppuja, jotka
ovat tehokkaimpia levien laiduntajia (Kappale 3.5; Malinen ja Vinni 2020). Pienikokoisen eläinplanktonin
laidunnusteho ja kyky pitää levien kasvua kurissa on suuria lajeja huonompi. Eläinplanktontutkimuksen
perusteella Vähä-Tiilijärven eläinplanktonyhteisössä vallitsevat pienikokoiset lajit ja yksilöt (Kappale 3.4;
Kuoppamäki 2019 ja 2020). Tämä viittaa eläinplanktoniin kohdistuvaan voimakkaaseen saalistuspaineeseen.
Eläinplanktonin laidunnustehoa voidaan arvioida lisäksi klorofylli/fosfori-suhteen perusteella (Kuvat 24 ja
25). Luku ilmentää hoitokalastuksen tarvetta, jos se on 0,3–0,4 tai suurempi (Sammalkorpi ja Horppila 2005;
Sarvilinna ja Sammalkorpi 2010). Suhdeluku on heilahdellut voimakkaasti, mutta on ollut yleensä selvästi tätä
arvoa suurempi. Tulosten perusteella näyttää siltä, että kaloilla on merkitystä Vähä-Tiilijärven tilalle etenkin
epäsuorasti eläinplanktonin kautta.

Sedimentin laatu ja sisäisen kuormituksen määrä
Sedimentti eli kerrostuma tarkoittaa järven pohjalle laskeutunutta ainetta. Sedimentti sisältää
kivennäisainetta, kuten savea, sekä eloperäistä ainesta, kuten mutaa ja liejua. Eloperäinen aines voi olla
peräisin valuma-alueelta tai järven omasta tuotannosta. Sedimentti on osa järven prosesseja varastoiden tai
vapauttaen aineita kuten ravinteita, sekä kuluttamalla happea. Prosessit sisältävät sekä fysikaalisia,
kemiallisia, että mikrobien ja muun eliöstön aiheuttamia reaktioita. Sedimentin rooli on keskeinen järven
sisäisessä kuormituksessa, jossa ravinteita etupäässä vapautuu veteen, sen sijaan että ne varastoituisivat
sedimenttiin ja poistuisivat kierrosta. Monissa rehevissä järvissä sedimenteissä tuotettu liukeneva fosfori
vaikuttaa merkittävästi perustuotantoon ja siten vedenlaatuun. Fosfori nousee diffuusion kautta sedimentin
huokosvedestä alusveteen, ja sieltä turbulenssin kautta valovyöhykkeeseen. Sisäinen kuormitus voi joissakin
järvissä tuoda jopa enemmän fosforia veteen kuin ulkoinen kuormitus valuma-alueelta, joten sen tunteminen
on järven kunnostuksen kannalta tärkeää.
Vähä-Tiilijärven sedimenttitutkimuksen tavoitteena oli selvittää, missä määrin järven sisäinen kuormitus
vaikuttaa Vähä-Tiilijärven tilaan. Tutkimuksessa selvitettiin fosforin diffuusion suuruus Vähä-Tiilijärven eri
syvyysvyöhykkeissä ja seurattiin sen kausiluonteista vaihtelevuutta. Lisäksi selvitettiin sedimentin kuivaaineen fosforivarannot ja niiden kemialliset jakeet, jotta voidaan tutkia sisäisen kuormituksen pitkäaikaista
potentiaalia sekä fosforin hautautumisnopeutta sedimenttiin. Tutkimuksen menetelmät ja tulokset on
esitetty tarkemmin erillisessä raportissa (Jilbert ja Zhao 2021).
Ensimmäiset näytteet otettiin marraskuussa 2019, jolloin vesi oli syystäyskierron aikaan hapekasta pohjaan
saakka. Huokosvesinäytteet näyttivät tuolloin hyvin alhaisia pitoisuuksia, viitaten vähäiseen sisäiseen
kuormitukseen. Näytteitä otettiin kuitenkin myös heikkohappisina kerrostuneisuuskausina, maaliskuussa,
heinäkuussa sekä elokuussa 2020. Näiden näytteiden perusteella sisäinen fosforikuormitus on aktiivinen
prosessi Vähä-Tiilijärvessä.
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Vähä-Tiilijärven sedimentti on laadultaan erittäin löysää ja vesipitoista ja sisältää runsaasti orgaanista eli
eloperäistä ainetta. Runsas eloperäisen aineen osuus on tyypillistä pienissä metsäjärvissä. Sedimentistä löytyi
selvä maksimi sinkkipitoisuudessa, minkä perusteella sedimenttitulokset voidaan liittää aikaan: sinkin
laskeuma Etelä-Suomessa oli korkeimmillaan 1970-luvulla. Näin laskettuna sedimentaationopeus eli uuden
aineen kertyminen 4 metrin syvyisillä alueilla on 0,16 cm vuodessa ja syvimmällä, yli 6 metrin alueella 0,27
cm vuodessa. Nämä ovat alhaisimpia Suomen järvissä mitattuja arvoja.
Sedimentin kokonaisfosforipitoisuudet näyttivät selkeää rikastumista pintakerroksissa. Fosforin
rikastuminen pintakerroksiin voi osoittaa, että järveen tuleva ulkoinen kuormitus on lisääntynyt ja järvi on
jossain määrin rehevöitynyt viime vuosisadan aikana verrattuna sen luonnolliseen tilanteeseen.
Pintasedimentin kokonaisfosforin arvot olivat jopa samaa suuruusluokkaa kuin Lahden alueen rehevissä
järvissä, Vesijärvessä ja Kymijärvessä. Suurin osa fosforista oli rauta- ja alumiinioksideihin sitoutunutta tai
orgaanista fosforia. Orgaaninen fosfori näyttäisi olevan tärkeä osa Vähä-Tiilijärven fosforin kiertoa. Rehevissä
järvissä fosfori mobilisoidaan tehokkaasti orgaanisen aineksen hajoamisessa, jolloin se jää pintaan eikä
hautaudu helposti. Mobilisoituvan fosforivarannon laskettiin olevan koko järven alalla noin 508 kg, josta
suurimman osuuden muodostaa todennäköisesti orgaaninen fosfori. Järvissä fosforia myös hautautuu
pysyvästi sedimenttiin pois järven aktiivisesta ravinnekierrosta. Vähä-Tiilijärvellä hautautumisen laskettiin
olevan noin 4,4 kg vuodessa.
Sedimentin sisältämän typen ja hiilen välisen suhteen perusteella voitiin päätellä, että yli puolet sedimentin
sisältämästä orgaanisesta aineesta on alloktonista, eli järven ulkopuolelta tullutta. Järven oman tuotannon
osuus pohjan orgaanisesta aineesta on kuitenkin noussut ajan myötä, mikä viittaa järven perustuotannon
kasvuun. Pintasedimentin pitoisuuksien mukaan nykyisin noin 40 % orgaanisesta materiaalista on
autoktonista, eli järven omasta tuotannosta peräisin olevaa.
Sedimentin rauta- ja rikkipitoisuudet nousivat kohti sedimentin pintaa. Pitoisuuksien nousu tukee päätelmää,
että järven tila on muuttunut merkittävästi viime vuosisadan aikana. Sulfaatin talteenotto
sulfidimineraaleihin on nopeutunut, mikä voi johtua jatkuvasta rehevöitymisestä, joka lisää hapen kulutusta
alusvedessä ja siten sulfaatin pelkistystä. Raudan perusteella näyttäisi myös siltä, että epäorgaanisen
aineksen tulo järveen on lisääntynyt ajan saatossa, mihin voi vaikuttaa rakentaminen valuma-alueella sekä
uimarannalta kulkeutuva hiekka. Eroosion lisääntymiseen viittasi myös epäorgaanisen aineen osuuden kasvu
pintaa kohden.
Tutkimuksessa selvisi, että sisäinen fosforikuormitus on aktiivinen prosessi Vähä-Tiilijärvessä. Fosfori
vapautuu orgaanisen aineksen hajoamisessa sedimentin päällimmäisissä kerroksissa, ja diffuntoituu
fosfaattina ylöspäin sedimentin pinnan läpi alusveteen. Rehevöityminen ja siihen liittyvät alusveden
hapettomuudesta johtuvat pelkistävämmät olosuhteet voivat selittää fosforin jatkuvan mobilisaation
sedimentin pintaan. Sisäinen kuormitus on suurimmillaan hapettomassa syvänteessä kesän
kerrostuneisuuskauden lopussa, jolloin sekä heikko happitilanne että korkeampi lämpötila lisäävät fosforin
vapautumista orgaanisesta aineksesta sekä rautaoksideista. Syvänteessä sedimentin sisältämän
huokosveden fosforipitoisuudet olivat suhteellisen korkeita, mutta kuitenkin merkittävästi alhaisempia kuin
rehevissä järvissä Lahden alueella. Myös fosforin diffuusionopeudet sedimentistä veteen olivat reheviä järviä
alhaisempia.
Arvojen perusteella voidaan laskea, että sisäisen kuormituksen kokonaismäärä Vähä-Tiilijärvessä on 1,89 kg
vuodessa. Vapautuva fosfori on luultavimmin suoraan leville käyttökelpoisessa fosfaattimuodossa. Vaikka
tällä tavoin saatu sisäisen kuormituksen arvio on ulkoisen kuormituksen arviota pienempi, voi siitä suurempi
osuus olla fosfaattifosforia. Tällöin sisäinen kuormitus olisi järven tärkein suora fosfaatin lähde.
Sedimenttitutkimus osoitti, että Vähä-Tiilijärven tila on muuttunut pitkän ajan kuluessa verrattuna
luonnontilaiseen. Rehevöitymisprosessin aikaväli voi olla vuosikymmeniä tai jopa vuosisata. Siksi valuma54

alueen pitkäaikainen kaupungistuminen on todennäköisin syy järven tilan muuttumiseen. Se, että
hautautuminen on suurempaa kuin ulkoinen kokonaisfosforikuormitus, voi osoittaa, että pitkäaikaisen
rehevöitymisen maksimi on jo ohi. Pintasedimentin aktiivisen fosforin varanto on kuitenkin edelleen niin
suuri (noin 250 kertaa suurempi kuin vuotuinen sisäinen kuormitus), ja sedimentaationopeus niin hidas, että
sedimentin vaikutuksen järven tilaan ei odoteta muuttuvan lähitulevaisuudessa. Alusveden mahdollinen
lämpeneminen ilmastonmuutoksen vuoksi voi jopa nostaa sisäisen kuormituksen määrää.

5. Järven kunnostus ja hoito
5.1. Järven ongelmien kuvaus
Vähä-Tiilijärven tila on tällä hetkellä tyydyttävä. Järven ongelmana on pitkällä aikavälillä tapahtunut
rehevöityminen, mikä ilmenee ajoittaisina sinileväkukintoina. Levämäärä suhteessa järven ravinteisuuteen
on korkea. Järven keskeisessä syvänteessä havaitaan kerrostuneisuuskausina säännöllisesti hapettomuutta.
Happiongelmat ovat suojaisen metsäjärven pienialaisessa syvänteessä luonnollisia, mutta rehevöitymiskehitys on heikentänyt tilannetta. Hapen kuluminen on keväällä nopeaa ja vähähappinen vesi ulottuu
harppauskerrokseen. Tämä edesauttaa ravinteiden vapautumista uudelleen levien käyttöön pohjalta, jonne
fosforia on kertynyt pitkän ajan kuluessa huomattava varasto. Järven pohja on pehmeä ja eloperäinen. Suurin
osa materiaalista on järven ympäristöstä tullutta. Järven oman tuotannon osuus järven pohjalle kertyneestä
eloperäisestä aineesta on kuitenkin vuosien kuluessa kasvanut.
Kalasto on viime vuosina muuttunut särkivaltaiseksi. Erityisesti ovat runsastuneet pienet särjet. Vaikka
petokalakanta vaikuttaa hyvältä, on särkikanta kasvututkimuksen perusteella ylitiheä. Suuret särjet lisäävät
sisäistä kuormitusta pohjalla ruokaillessaan. Kalojen, erityisesti pienten särkien vaikutus eläinplanktoniin on
suuri. Voimakkaan saalistuksen vuoksi eläinplankton on hyvin pienikokoista eikä pysty säätelemään
levämääriä. Vähä-Tiilijärvellä ravinteet kiertävät tehokkaasti ravintoverkossa takaisin levien käyttöön ja myös
alusveden ravinnevarannot ovat kerrostuneisuuskaudella ainakin osittain levien käytössä. Valo riittää
ajoittain harppauskerrokseen ja Vähä-Tiilijärvellä esiintyy runsaasti uintikykyisiä levälajeja.
Ravinnerajoittuneisuuden suhteen Vähä-Tiilijärvi on lähinnä samanaikaisesti typpi- ja fosforirajoitteinen järvi.
Levät pystyvät hyödyntämään järveen päätyvät käyttökelpoiset ravinnevarat tehokkaasti kasvuunsa
ravinnesuhteen ollessa teoreettisesti lähes optimaalinen. Tuotanto voi alentua, jos vähennetään pelkästään
typpeä tai fosforia, mutta varmimmin tuotantoa voidaan alentaa pienentämällä sekä typen että fosforin
kuormitusta samanaikaisesti.
Vähä-Tiilijärven rehevöitymisen taustalla on pitkään jatkunut järven sietokykyyn nähden liian suuri ulkoinen
kuormitus, mutta järven nykyinen ulkoinen kuormitus vaikuttaisi olevan pieni ja järvi on muuttunut
sisäkuormitteiseksi. Vähä-Tiilijärven valuma-alue on pieni ja maaperä hyvin vettä läpäisevää, mikä johdosta
järven viipymä on pitkä. Viipymää on voinut kasvattaa edelleen muutokset hydrologiassa, mm. hulevesien
poisjohtamisen myötä. Suurin osa järveen tulevasta kuormituksesta jää järveen, mitä voi mahdollisesti vielä
edesauttaa veden imeytyminen pohjaveteen ulosvirtauksen sijaan. Nämä piirteet korostavat paitsi
ihmistoiminnan vaikutuksia myös järven sisäisten prosessien merkitystä. Järveen ei tule suoraan ojia, mutta
ranta-alueella on haja- ja loma-asutusta, joista kaikki eivät ole vielä liittyneet viemäröinnin piirin. Nykytilassa
sisäinen kuormitus vaikuttaa kuitenkin merkittävästi järven tilaan. Ilmastonmuutos ei tule helpottamaan
järven tilan kehitystä, jos ulkoinen kuormitus kasvaa lisääntyneen sadannan myötä, ja samaan aikaan
kesäkerrostuneisuus voimistuu ja veden lämpötilat kohoavat. Lämpötilan kohoaminen voimistaa sisäistä
kuormitusta.
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Järveen vuosina 2014-2020 laskettu jäähdytysvesi ei ole ollut järven ongelmien perimmäinen syy, vaan
ongelmat ovat kehittyneet kauemmin, useiden vuosikymmenten kuluessa. Jäähdytysveden vaikutukset ovat
voineet olla osin myönteisiä, osin kielteisiä. Jäähdytysvetenä käytetty puhdas pohjavesi on voinut laimentaa
järven fosforipitoisuuksia, mutta toisaalta kohottaa järven typpipitoisuuksia. Jäähdytysveden typpifosforisuhde ei suosi sinileviä. Jäähdytysveden sisältämä happi ja nitraatti ovat voineet mahdollisesti jopa
hidastaa pelkistymisreaktioiden kautta tapahtuvaa fosforin vapautumista sedimentistä. Toisaalta vuonna
2018, kun jäähdytysvettä laskettiin paljon, on se voinut alusveteen päätyessään lisätä lämpötilakonvektiota
sekä nostaa ravinteita ylös valoisaan kerrokseen levien käyttöön. Jäähdytysvesi on järvivettä kovempaa, mikä
saattaisi ajan mittaan muuttaa järven luonnetta tuottavampaan suuntaan. Jäähdytysveden lasku järveen on
kuitenkin päättynyt.

5.2. Hoidon tavoitteet
Vähä-Tiilijärven kunnostamisen tavoitteena tulisi olla Pienille ja keskisuurille vähähumuksisille järville (Vh)
määritelty hyvä ekologinen tila. Lisäksi tavoitteena on järven virkistyskäyttöarvon paraneminen, mikä on
tavoitteena yhdensuuntainen ekosysteemin tilan parantamisen kanssa.
Konkreettisina tavoitteina on veden laadun paraneminen ja sinileväkukintojen harventuminen. Järven
kalaston osalta tavoitteena on särjen liiallisen runsastumisen estäminen ja petokalakantojen (ahven, hauki)
tukeminen. Pitkän aikavälin tavoitteena on myös järven happitilanteen parantuminen ja sisäisen
kuormituksen väheneminen.

5.3. Kunnostustoimenpiteet
Hyvään tilaan pääsemiseksi Vähä-Tiilijärven kuormitusta tulisi vähentää etenkin sisäisen kuormituksen
osalta. Ulkoisen kuormituksen vähentämistarvetta hyvään tilaan pääsemiseksi ei juuri ole, mutta järven
herkästä luonteesta johtuen kaikkea ylimääräistä kuormitusta tulisi välttää. Ulkoisen kuormituksen
vähentäminen on aina ensisijaista, sillä järven sisäisten toimenpiteiden vaikutukset ovat palautuvia, jos
ulkoinen kuormitus ylittää järven sietokyvyn. Nykytilanteessa Vähä-Tiilijärvellä sisäisen kuormituksen
vähentämisellä on todennäköisesti suuri merkitys järven tilaan, joten parhaiten lähemmäksi hyvää tilaa
päästäisiin kohdentamalla toimenpiteet järven sisäisiin prosesseihin.
Arvio Vähä-Tiilijärvelle mahdollisesti soveltuvista kunnostusmenetelmistä ja toimenpiteistä on esitetty
tiivistettynä Taulukossa 6. Vähä-Tiilijärvelle suositellaan ulkoisen kuormituksen vähentämiseen tähtääviä
toimenpiteitä valuma-alueella sekä sisäisen kuormituksen vähentämistä. Ulkoisen kuormituksen
vähentämisen keinona on kuormituksen synnyn estäminen. Järveen ei laske suoraan ojia, joten järvellä ei ole
tarvetta valumavesien käsittelylle syntypaikan ulkopuolella. Järven sisäisistä, rehevyyttä vähentävistä
toimenpiteistä Vähä-Tiilijärvelle suositellaan ravintoketjukunnostusta, jota on jo aloitettukin
hoitokalastuksena. Toinen mahdollinen sisäistä kuormitusta vähentävä menetelmä on sedimentin
kemiallinen käsittely tai vaihtoehtoisesti sedimentin poisto (ruoppaus).
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Taulukko 6. Eri toimenpiteiden soveltuvuus Vähä-Tiilijärvelle.
Toimenpide

Hyvät puolet

Huonot puolet

Vähä-Tiilijärvi

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen
Metsänhakkuiden ja
ojitusten välttäminen

Estetään ravinne- ja
kiintoainekuormitusta,
Ylläpidetään
virkistyskäyttöarvoa

Taloudellinen
hyödyntäminen estyy

Sopii Vähä-Tiilijärvelle. VähäTiilijärven valuma-alueesta suuri
osa on metsää, joka on kuitenkin
lähivirkistysaluetta. Metsiin ei tällä
hetkellä kohdistu hakkuupainetta.

Hulevesien hallinta

Vähentää hulevesien
mukana tulevaa
kuormitusta

Kustannukset

Sopii Vähä-Tiilijärvelle. Suurin osa
hulevesistä on johdettu järvestä
poispäin, eikä hulevesiputkia ole
johdettu suoraan järveen, joten
välitöntä kehittämistarvetta ei tällä
hetkellä ole.

Haja-asutuksen
jätevesikuormituksen
vähentäminen

Vähentää
ravinnekuormitusta
ja hapenkulutusta

Kustannukset

Sopii Vähä-Tiilijärvelle. VähäTiilijärven alueella on jo olemassa
kunnallinen viemäri, johon osa
ranta- kiinteistöistä on liittynyt.
Kunnan käynnissä oleva valvontaprojekti tarkistaa tilanteen.

Uimarannan hoito: WCtilat, jätehuolto

Vähentää
mahdollista
kuormitusta ja
roskaamista, lisäävät
viihtyvyyttä

Kustannukset

Sopii Vähä-Tiilijärvelle.
Uimarannalla on ainakin kahvilan
aukioloaikoina avoinna olevat WCtilat ja jäteastioita. Roskaamisessa
myös yksilön vastuu on suuri. WCtilojen riittävyys kannattaa
varmistaa myös muina aikoina.

Virkistyskäytön
ohjaaminen
polkuverkostolla

Polkujen kulumisen
ja roskaamisen
vähentyminen

Kustannukset

Sopii Vähä-Tiilijärvelle. Järveä
kiertävä polku on kulunut paikoin
leveälti kasvittomaksi, mikä voi
lisätä pintavaluntaa. Polulle on
viety soraa ja suolla on pitkospuut.
Polun varrella on jäteastioita.
Roskaamisessa myös yksilön vastuu
on suuri.
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Rehevyyttä vähentävät, järven sisäiset kunnostusmenetelmät
Hoitokalastus

Kalakannan rakenne
ja kalojen kasvu
paranee, sisäinen
kuormitus vähenee,
eläinplanktonin
laidunnuskyky
paranee ja levämäärä
vähenee.

Tehtävä säännöllisesti
ja riittävän suurella
teholla, sillä kalojen
kyky lisääntyä on suuri.

Sopii Vähä-Tiilijärvelle.
Hoitokalastus kannattaa suunnata
särkeen. Hoitokalastus on aloitettu
katiskoilla. Pienten särkien osalta
mahdollisuudet tehostaa pyyntiä
selvitettävä.

Petokalakantojen
tukeminen

Vaikuttaa samaan
suuntaan kuin
hoitokalastus.

Ei juuri huonoja puolia.

Sopii Vähä-Tiilijärvelle. Haukikanta
hyvä. Virkistys- ja kotitarvekalastuksen ohjaaminen, jotta
kanta pysyy hyvänä. Myös suuret
ahvenet ovat tärkeitä särkien
saalistajia, joten ne kannattaa
haukien ohella vapauttaa
hoitokalastussaaliista.

Fosforin kemiallinen
saostus

Sisäisen
kuormituksen
väheneminen,
levämäärien
väheneminen.

Kustannukset (kallis).
Kalakanta voi olla
vaarassa, jos pH alenee
liiaksi (puskurointi).

Sopii mahdollisesti VähäTiilijärvelle. Vähä-Tiilijärven
ulkoinen kuormitus on vähäinen ja
viipymä pitkä, joten voi niiltä
näkökannoilta soveltua. Järven
erityispiirteisiin sopiva kemikaali
sekä pohjavesivaikutukset
selvitettävä kuitenkin ensin.

Sedimentin ruoppaus

Löyhän pohjasedimentin poisto on
pysyvä ratkaisu
sisäisen
kuormituksen
vähentämisessä.

Kustannukset (kallis).
Ruoppausmassan
läjitys hankalaa suuren
vesipitoisuuden vuoksi.
Ruoppauksen aikana
vapautuu ravinteita
veteen ja vesi
samenee.

Sopii mahdollisesti VähäTiilijärvelle. Vähä-Tiilijärvi on pieni
järvi, joten toteutus on
mahdollisuuksien rajoissa.
Toteutusmahdollisuudet mm.
massan käsittelyn ja läjityksen
suhteen selvitettävä kuitenkin
ensin.

Hapetus

Syvänteen
happitilanteen
paraneminen,
sisäisen
kuormituksen
väheneminen ja
pohjaeliöstön
elpyminen.

Kustannukset (kallis).
Menetelmästä
riippuen voi lämmittää
alusvettä, aiheuttaa
löyhän sedimentin
pöllyämistä ja
kerrostuneisuuden
purkautumisen kesken
kasvukauden. Ei pysyvä
ratkaisu.

Sopii huonosti Vähä-Tiilijärvelle.
Vähä-Tiilijärven syvänne on varsin
pienialainen, joten hapettimien
määrä ei olisi kovin suuri. Järvi on
kuitenkin matala ja pohjasedimentti löyhää, joten
kerrostuneisuuden ajoittainen
purkaantuminen voisi tuoda lisää
ravinteita päällysveteen.
Talviaikaisen hätähapetuksen
tarvetta kuitenkin seurattava.
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Alusveden poisjohtaminen

Edullinen ja helppo
toteuttaa, saattaa
alentaa ravinnepitoisuuksia ja
parantaa alusveden
happitilannetta.

Alapuolinen vesistö
joutuu korkean
ravinnekuormituksen
kohteeksi. Veden
riittävyys kesällä
epävarmaa.

Sopii huonosti Vähä-Tiilijärvelle.
Vähä-Tiilijärvi lämpötilakerrostuu
voimakkaasti, joten siltä kannalta
mahdollinen. Ravinteikkaan
alusveden johtaminen KeskiTiilijärveen ei ole kuitenkaan
sallittavaa. Myös veden riittävyys
kysymysmerkki kesällä, jolloin
alusveden ravinteisuus suurin.

Alusveden kierrätys,
käsittely ja johtaminen
takaisin järveen

Vähentää alusveden
ravinnepitoisuutta ja
saattaa parantaa
alusveden
happipitoisuutta.

Kustannukset.
Alusveden käsittely
vaatii tilaa ja jatkuvaa
työvoimaa.

Sopii huonosti Vähä-Tiilijärvelle.
Vähä-Tiilijärveltä voi olla vaikea
löytää sopivaa tilaa käsittelylle.

Järven väliaikainen
tyhjentäminen

Voi tiivistää
pohjasedimentin,
lisätä vesisyvyyttä ja
vähentää sisäistä
kuormitusta

Jos toteutus ei onnistu,
vaikutukset jäävät
vähäisiksi. Eliöstö
kärsii.

Sopii huonosti Vähä-Tiilijärvelle.
Pohjavesivaikutteisen VähäTiilijärven tyhjentäminen tuskin
onnistuisi.

Voisi lisätä pohjan
pöllyämistä ja sisäistä
kuormitusta

Sopii huonosti Vähä-Tiilijärvelle.
Vähä-Tiilijärven kasvillisuus on
vähäistä. Sammaleella voi olla
merkitystä löyhän pohja-aineksen
sitomisessa.

Monitavoitteiset menetelmät
Vesikasvillisuuden
vähentäminen

Ei tarvetta.

5.4. Ulkoisen kuormituksen vähentäminen
Vähä-Tiilijärvelle tehdyn tarkennetun VEMALA-mallin mukaan ulkoinen kuormitus on fosforin osalta 3,35 kg
vuodessa ja typen osalta 120 kg vuodessa. LLR-mallinnuksen mukaan ulkoinen kuormitus on tällä hetkellä
varsin pientä, eikä järven tilaan ei voida vaikuttaa ulkoista fosforikuormitusta vähentämällä, vaan järven
sisäiset toimet ovat keskeisiä.
Vähä-Tiilijärvellä ulkoisen kuormituksen kohdalla korostuvat kuormituksen syntyä vähentävät toimet siten,
että estetään kuormituksen kasvu nykyisestä tasosta. Esimerkiksi kaikki maanrakennus- tai hakkuutyöt
suunnitellaan siten, että vaikutukset minimoituvat. Uusia metsänhakkuita tai ojituksia valuma-alueella tulisi
välttää. Vähä-Tiilijärven ympäristön metsät ovat tärkeitä myös virkistyskäytön kannalta, joten suurta painetta
hakkuisiin ei ole. Hulevesien osalta kannattaa valuma-alueella pyrkiä hulevesien synnyn ehkäisyyn erilaisilla
imeyttävillä rakenteilla (Kuntaliitto 2012). Vähä-Tiilijärveen ei johdeta tällä hetkellä suoraan hulevesiä, vaan
vähäiset valuma-alueelle jäävät hulevedet imeytyvät maaperään kauempana rannasta. Järveen laskettu
jäähdytysvesi oli puhdasta pohjavettä, mutta sisälsi varsin runsaasti typpeä. Jäähdytysveden lasku on
kuitenkin päättynyt.
Valuma-alueen ja ns. luontaisen taustakuormituksen ollessa pieni rannanläheisen haja-asutuksen ja lomaasuntojen jätevesien suhteellinen osuus kuormituksesta korostuu. Alueella on vuonna 2010 rakennettu
kunnallinen viemäri, johon osa kiinteistöistä on jo liittynyt. Liittymättömien kiinteistöjen osalta
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ympäristöviranomaisella on käynnissä valvontaprojekti. Kaikkien kiinteistöjen liittyminen viemäriin on
suositeltavaa, mikäli vedenkulutus kiinteistöillä kasvaa.
Vähä-Tiilijärvellä sijaitsee hyvin suosittu uimaranta ja sen ympäri kulkee polku, joka on myös ahkerassa
käytössä. Kova käyttö asettaa paineita uimarannan ja polkuverkoston hoidolle ja jätehuollolle. Uimarannan
WC-tilojen riittävyys ja siisteys on varmistettava. Nykyään pukutilojen vesi-WC on ollut mahdollista pitää
avoimena uimarannan käyttäjille vain kesäkahvilan aukioloaikoina. Rannalla on ollut kesäaikaan käytössä
myös kemiallinen WC. Järven käyttäjät jättävät jälkeensä valitettavasti myös roskaa, vaikka alueella on roskaastioita. Vähä-Tiilijärvestä löytyi tutkimusten ja hoitokalastuksen aikana runsaasti sinne kuulumatonta
tavaraa, kuten polkupyöriä, räystäskouru, tölkkejä, siimoja ja muoviroskaa (Leino 2020). Siimat ovat
vaarallisia järvellä liikkuville linnuille. Muoviroska pilkkoontuu ja kulkeutuu ravintoketjuun haitaten
esimerkiksi eläinplanktonin ravinnonottoa. Muovihippuja havaittiin Vähä-Tiilijärven eläinplanktonnäytteissä
(Kuoppamäki 2020). Järven hyvinvoinnin pitäisi olla jokaisen rannoilla liikkuvan asia.

5.5. Ravintoketjukunnostus
Ravintoketjukunnostuksen periaate
Ravintoketjukunnostuksella eli biomanipulaatiolla tarkoitetaan menetelmää, jolla pyritään parantamaan
vedenlaatua vähentämällä rehevöitymisen seurauksena vesistöön muodostunutta särkikalavaltaista kalastoa
(Shapiro ym. 1975; Shapiro ja Wright 1984; Sammalkorpi ja Horppila 2005; Niinimäki ja Penttinen 2014).
Hoitokalastussaaliin mukana järvestä poistuu ravinteita, kalojen ruokailusta aiheutuva ravinteiden
kierrätysvaikutus pienenee, eläinplankton muuttuu tehokkaammin laiduntavaksi ja näin ollen myös veden
laatu paranee ja sinileväkukinnot vähenevät. Veden kirkastuminen voi saada aikaan myönteisiä, itseään
vahvistavia vaikutuksia (Scheffer ym. 1993). Veden kirkastuessa pohjakasvillisuus voi levitä syvemmälle ja
edesauttaa veden pysymistä kirkkaana mm. sitomalla sedimenttiä ja kilpailemalla ravinteista levien kanssa.
Ravintoketjukunnostus soveltuu järviin, jotka ovat rehevöityneet ulkoisen kuormituksen vaikutuksesta,
mutta joiden tila ei ole parantunut merkittävästi kuormituksen alentamisen jälkeen, koska sisäinen kuormitus
pitää yllä korkeaa rehevyystasoa (Sammalkorpi ja Horppila 2005). Myös Vähä-Tiilijärvessä sisäisen
kuormituksen merkitys järven rehevyydelle on nykyisellään suuri (ks. Kappale 4). Yleisin toimenpide
ravintoketjukunnostuksessa on särkikalojen, joskus myös kuoreen ja pienten ahvenkalojen poistopyynti
troolaamalla, nuottaamalla, rysillä tai katiskoilla. Vähä-Tiilijärvellä kyseeseen tulevat särjet sekä pienet
ahvenet.

Tarpeen arviointi
Kun arvioidaan järven rehevyystason tai leväkukintojen vähentämismahdollisuuksia ravintoketjukunnostuksella, keskeisiä mittareita ovat suuri koekalastuksen yksikkösaalis, ravinnetasoon nähden korkea
levämäärä ja veden laadun selvät vuodenaikaisvaihtelut (Sammalkorpi ja Horppila 2005; Sarvilinna ja
Sammalkorpi 2010).
Selkeä tarve ravintoketjukunnostukselle on, jos järven kalastossa on havaittavissa epäedullisia muutoksia.
Tällaisia ovat mm. särkikalojen runsastuminen ja kalojen hidas kasvu. Myös petokalojen (hauki, iso ahven)
pieni osuus kalakannassa on merkki kalakannan vinoutumisesta. Vähä-Tiilijärven koekalastustulosten
mukaan särki oli järven runsain kalalaji. Painosaalis, mutta etenkin kappalemääräinen saalis olivat koholla,
mikä heijasti sekä ahvenen että särjen pientä keskikokoa. Särjen kasvu havaittiin hitaaksi, mikä kertoo
ravintoresursseihin nähden ylitiheästä kannasta. Sen sijaan petokalojen osuus järvessä oli hyvä (Ks. Kappale
3.5).
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Ravintoketjukunnostuksen tarvetta voidaan arvioida myös vesinäytteistä analysoidun klorofylli-a:n ja
kokonaisfosforipitoisuuden välisen suhdeluvun perusteella, joskaan ei ainoana kriteerinä. Ravintoketjukunnostus voi olla tarpeen, mikäli suhdeluku on kasvukaudella keskimäärin 0,3–0,4 tai sitä korkeampi. VähäTiilijärvellä suhdeluku on heilahdellut voimakkaasti, ollen yleensä reilusti tätä korkeampi (ks. Kappale 3.3.)
Myös isojen vesikirppujen puuttuminen eläinplanktonista viittaa ravintoketjukunnostuksen tarpeeseen.
Vähä-Tiilijärven eläinplankton oli erittäin pienikoista ja niiden koko pieneni kasvukauden aikana. Suuria, yli 1
mm kokoisia Daphnia-vesikirppuja ei esiintynyt lainkaan, eivätkä Bosmina-vesikirput yleensä ylittäneet 0,5
mm:n kokoa (ks. Kappale 3.4). Levien säätelyn kannalta tehokkaimpia Daphnia-vesikirppuja söivät erityisesti
pienet särjet (Ks. Kappale 3.5).
Seurantavuosina (2019-2020) Vähä-Tiilijärven päällysveden fosforipitoisuus nousi alkukesältä heinäkuulle
tultaessa, mutta sen jälkeen pitoisuus jopa laski (ks. Kappale 3.2). Tähän on saattanut osin vaikuttaa
jäähdytysveden laimentava vaikutus. Päällysveden fosforipitoisuus ei kuitenkaan 2-3 -kertaistunut kesän
aikana, kuten voi pahimmillaan tapahtua voimakkaasti sisäkuormitteisissa järvissä. Ravinteet kuitenkin
kiertävät ravintoverkossa hyvin tehokkaasti. Vaikuttaa siltä, että kalaston vaikutus Vähä-Tiilijärven tilaan
välittyy nimenomaan eläinplanktonin kautta.
Vähä-Tiilijärven veden kokonaisfosforipitoisuus on lähellä tyydyttävän ja hyvän tilan rajaa ja ulkoinen
kuormitus on vähäinen. Näin ollen ravintoverkkokunnostuksella voisi olla mahdollisuuksia vaikuttaa järven
tilaan. Jos ulkoisen kuormitus on jatkuvasti liian suuri, jäävät ravintoketjukunnostuksen vaikutukset
lyhytaikaisiksi ja ohimeneviksi (Sammalkorpi ja Horppila 2005).

Saalistavoite
Jos särkikalakanta on runsas, aloitetaan ravintoketjukunnostus tehokalastuksella, jonka tavoitteena on saada
selkeä muutos kalakantoihin. Tämän jälkeen pyyntiä jatketaan hoitokalastuksena, jolla ylläpidetään
saavutettua muutosta kunnostuksen jälkeen. Rehevissä järvissä liian pieneksi jäävä saalis ei tuo merkittäviä
muutoksia veden laatuun. Lisäksi särkikalojen lisääntymiskyky on suuri, joten ne täyttävät tehokkaasti
vapautuneen tilan ravintokilpailun hellittäessä. Tällöin vain kohotetaan kalakannan tuottavuutta, ja kalaston
rakenne saattaa muuttua jopa haitallisesti pienten kalojen suuntaan. Kalastusta onkin varauduttava
jatkamaan useana vuonna, jotta uusien vuosiluokkien runsastuminen ehkäistään. On myös erittäin tärkeää,
että järvessä on riittävän vahva petokalakanta, joka pystyy pitämään särkikalojen lisääntymisen kurissa.
Kalastusten vaikutuksia pyritäänkin yleensä tehostamaan vahvistamalla särkikaloja ravinnokseen käyttävien
petokalojen (hauki, ahven) kantoja istutuksin sekä kalastusta säätelemällä.
Tarkan saalistavoitteen määrittely on vaikeaa, sillä se riippuu useasta tekijästä. Yleensä saalistavoite
suhteutetaan järven pinta-alaan ja veden fosforipitoisuuteen. Kynnystaso, jonka alle jäävällä saaliilla ei ole
vaikutusta veden laatuun, nousee veden fosforipitoisuuden kasvaessa. Rehevimpien järvien kalamäärä voi
olla niin suuri, etteivät edes 100 kg/ha ylittävät vuosisaaliit saa aikaan näkyviä vaikutuksia. Rehevissä järvissä
on havaittu ainakin lyhytaikaisia vedenlaatuvaikutuksia, kun poistetun särkikalan määrä vastaa fosforitasoon
(TP) suhteutettua kaavaa 16,9 * TP0,52 (Jeppesen ja Sammalkorpi 2002; Sammalkorpi ja Horppila 2005). Jos
kaavaa sovelletaan Vähä-Tiilijärvelle, tehokalastuksen poistotarve olisi 75 kg/ha vuodessa, jotta selviä
vedenlaatuvaikutuksia näkyisi Vähä-Tiilijärven fosforitasolla (vuosien 2015–2020 pintaveden fosforipitoisuuden elokuun keskiarvo 17,4 µg/l). Järven pinta-alaan suhteutettuna tämä tarkoittaisi jopa 700 kg:n
kokonaissaalista. Vähä-Tiilijärvi on kuitenkin pieni järvi, jossa järven koko kalaston määrä tuskin ylittää
tuhatta kiloa. Korkea tuotanto voikin näkyä joko suurena biomassana tai korkeana yksilömääränä, kuten
Vähä-Tiilijärvellä. Tällaisessa tapauksessa kilomääräinen saalistavoite ei toimi. Vähä-Tiilijärvellä on myös hyvä
petokalakanta, minkä johdosta pyyntiponnistus voi olla alhaisempi.
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Saalistavoite Vähä-Tiilijärvellä asetettiin lähinnä hoitokalastustarvetta vastaavalle tasolle, 20 kg/ha, mikä
pinta-alaan suhteutettuna tarkoittaa vajaan 200 kilon vuosisaalista. Tätä on pidettävä lähinnä suuntaaantavana, sillä kalojen pienestä koosta johtuen vähempikin saattaa riittää. Hoitokalastus kannattaa
kohdentaa nimenomaan särkeen, mutta myös pieniä ahvenia kannattaa pyytää. Isot ahvenet sen sijaan
vapautetaan. Hoitokalastusta suositellaan jatkettavaksi niin kauan kuin kalaa tulee hyvin. Kolmen vuoden
jälkeen voidaan pitää tauko, jonka aikana kalakantojen kehittymistä ja järven yleistä tilaa tarkkaillaan.
Hoitokalastuksia jatketaan, mikäli seurantatulokset osoittavat sen tarpeelliseksi. Suunnitelmia on syytä
tarkistaa, mikäli havaitaan oleellisia muutoksia vallitsevissa olosuhteissa.

Pyyntimenetelmät
Tavallisimmat teho- ja hoitokalastuksissa käytettävät pyyntimuodot ovat troolaus, nuottaus, talvinuottaus,
rysäpyynti ja katiskapyynti. Hoitokalastuksiin valittavien pyyntimenetelmien valintaan vaikuttavat monet
seikat, kuten järven koko, muoto, syvyyssuhteet, pohjan laatu ja mahdolliset esteet sekä kalastusten
kohdelajit. Pyyntimuotoja on vertailtu tarkemmin Taulukossa 7.

Taulukko 7. Hoitokalastuksissa käytettyjen pyyntimenetelmien soveltuvuus Vähä-Tiilijärvelle (mukailtu Kuisma 2014).
Pyyntimenetelmä
Troolaus

Ajankohta
Loppukesä, syksy

Kohdelajit
Parveutuvat
särkikalat, pieni
ahven

Vähä-Tiilijärvi
Vähä-Tiilijärvi liian pieni troolikalustolle.

Talvinuottaus

Talvi

Särkikalat

Vähä-Tiilijärvi liian matala

Syysnuottaus

Syksy

Parveutuvat
särkikalat, pieni
ahven

Kokeiltu, Vähä-Tiilijärvi liian matala, tulee
sammalta.

Rysäpyynti (isorysä,
paunetti, pikkurysät)

kevät, alkukesä

Salakka, pienet
särkikalat, pieni
ahven, suutari,
ruutana

Kokeiltu Vähä-Tiilijärvellä 2004, paunetti
toimii, mutta saalistavoitteeseen nähden
varsin työlästä asentaa. Ilkivallan riski.

Talvikatiskat

Maaliskuu

Särkikalat, pieni
ahven

Vesijärvellä talvikatiskoilla tullut hyvä saalis,
mutta suuritöistä ja vaatii kalustoa. Vaara
heikoilla jäillä.

Katiskapyynti
kutuaikaan

Huhti-toukokuu

Särkikalat, pieni
ahven

Kutupyynti aloitettu Vähä-Tiilijärvellä 2020,
suositellaan jatkettavaksi.

Muu katiskapyynti

Koko avovesikausi

Särki, pieni ahven

Katiskoilla voi pyytää koko avovesikauden
harrastuksena (esim. mökkiläiset). Hauet ja
isot ahvenet tulisi kuitenkin aina vapauttaa.

Särkiverkot
(10-15 mm)

Huhti-toukokuu

Särki, pieni ahven

Tiheäsilmäiset verkot kutuaikaan. Irrotus
työlästä, etenkin jos tulee pieniä ahvenia.
Saattavat pyytää ahventa liian hyvin särkeen
nähden.

Sulkupyynti ojista

Syksy

Särki

Järvien välisestä liikehdinnästä ei ole
havaintoja Vähä-Tiilijärvellä.
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Troolaus soveltuu menetelmänä Vähä-Tiilijärveä isommille ja syvemmille järville. Nuottausta on kokeiltu
myös Vähä-Tiilijärvellä, mutta järvi on myös siihen hieman liian matala ja saaliiksi tulee helposti pohjan
sammalta. Vähä-Tiilijärvelle suositellaan katiskoilla tehtävää hoitokalastusta särjen kutuaikaan. Katiskoja
tulee olla pyynnissä riittävästi, vähintään 15 kpl. Myös rysät tai paunetti voisivat toimia kevään
kutupyynnissä, mutta ovat pienen järven tavoitesaaliiseen nähden varsin työläitä.
Vähä-Tiilijärven saalistavoite on ammattikalastusta ajatellen pieni, joten hoitokalastus on toteutettava
pääosin talkootyönä osakaskunnan voimin. Avuksi voidaan ohjata esimerkiksi ympäristöalan harjoittelijoita.

Istutukset ja kalastuksen ohjaus
Kun teho- ja hoitokalastusten määrää vähennetään, on tärkeää, että kohdejärvessä on vahva petokalakanta.
Tämä on tärkeä edellytys sille, että kalakannan rakenne pysyy hyvänä hoitokalastuksen jälkeen.
Yleissääntönä on pidetty, että petokalat voivat säädellä nuorten särkikalojen määrää, mikäli niiden osuus
kalabiomassasta on noin 30 %. Tämä ei kuitenkaan välttämättä riitä, mikäli pedot ovat isoja ja saalis pientä.
Suuret hauet syövät suuria kaloja, jopa muita haukia, joten pienille särjille tulisi olla pieniä petoja, kuten
pieniä haukia ja petoahvenia. Tavoitteena tulisikin olla mahdollisimman monipuolinen petokalasto, jolloin
särjelle riittäisi saalistajia sekä ranta- että ulappa-alueella. Tällaisessa tilanteessa petokalojen vaikutus
ravintoverkkoon voi nousta merkittäväksi (Berg ym. 1997). Teho- ja hoitokalastukset voimistavat usein
petokalakantoja, koska mm. ahventen koko kasvaa särkikalojen aiheuttaman ravintokilpailun vähenemisen
johdosta. Myös ahvenen poikastuoton on usein havaittu paranevan. Veden kirkastuminen ja uposkasvien
leviäminen hyödyttävät paitsi ahventa myös haukea (Sammalkorpi ja Horppila 2005).
Vähä-Tiilijärvellä luontaisesti esiintyvät petokalat ovat hauki ja ahven. Haukikanta vaikutti hyvältä sekä
koekalastuksen perusteella että hoitokalastuksen aikana katiskoihin eksyneiden haukien määrän perusteella.
Myös ahvenella löytyi tasaisesti suurempia, petokaloiksi laskettavia pituusluokkia (>15 cm). Vuoden 2019
koekalastuksessa Vähä-Tiilijärvellä petokalojen paino-osuus oli peräti 43 % kokonaissaaliista ja 6 %
kappalemääristä. Näin ollen petokaloilla on edellytyksiä pitää särkikalakantoja kurissa. Pienten särkien
saalistajana suuret ahvenet ovat tärkeitä. Vähä-Tiilijärvellä ei ole tällä hetkellä tarvetta vahvistaa
petokalakantoja tuki-istutuksin. Kalastuksen ohjaus voi kuitenkin olla tarpeen, mikäli esimerkiksi
haukikantaan on vaarana kohdistua liiallista virkistys- tai kotitarvekalastusta. Pienessä järvessä ahkera
kalastus voi nopeasti muuttaa järven haukikantaa. Haukien ja suurten ahventen vapauttaminen
hoitokalastussaaliista vahingoittumattomina on niin ikään tärkeää.

Hoitokalastussaaliin käsittely
Vähä-Tiilijärven saalistavoite, noin 200 kg/v on pieni kalojen kaupallisen hyödyntämisen kannalta.
Hoitokalastussaalista voidaan kuitenkin hyödyntää kotitalouksissa ja saalista jakaa halukkaille rannalla
hoitokalastuksen yhteydessä. Saalista voidaan myös pakastaa syöttikaloiksi ja hyödyntää esimerkiksi
loukkuihin pienpetopyyntiin. Saalis, mitä ei saada jatkokäyttöön, tulee hävittää asianmukaisesti esimerkiksi
kompostoimalla (erittäin hyvä kompostiheräte) tai peittämällä riittävän syvälle maahan.

Seuranta
Seuranta on tärkeä osa-alue jokaisessa kunnostushankkeessa. Hoitokalastusten jälkeen on tärkeää seurata
sekä järven tilan että kalaston rakenteen kehitystä. Riittävä särkikalojen väheneminen ilmenee mm. järven
ravinne- ja levämäärien laskuna ja näkösyvyyden kasvuna. Myös eläinplanktonin keskikoko kasvaa.
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Kalaston rakennetta tulee seurata hoitokalastusten aikana kirjaamalla ylös hoitokalastussaaliin määrä ja
lajisuhteet. Tarkimmin tämä tulee tehdyksi punnitsemalla saalis. Hoitokalastussaaliin kirjaaminen ylös on
tärkeää myös siksi, että voidaan seurata saaliistavoitteen täyttymistä.
Vähä-Tiilijärvellä suositellaan hoitokalastuksen jatkamista vähintään 3 vuotta. Tämän jälkeen olisi tarpeellista
tehdä uusi verkkokoekalastus, jolla voidaan todeta kalakannan tila ja siinä mahdollisesti tapahtuneet
muutokset. Verkkokoekalastuksen ohella olisi hyvä ottaa myös eläinplanktonnäytteet sekä seurata veden
laatua. Tulosten perusteella voidaan päättää, miten hoitokalastusta on syytä jatkaa. Hoitokalastusta
kannattaa joka tapauksessa jatkaa niin kauan kuin katiskasaaliit pysyvät hyvinä.
Ensimmäisenä hoitokalastusvuonna tehtiin särjen kasvututkimus. Myös ahvenia otettiin talteen vastaavaa
tutkimusta varten. Tutkimus voidaan toistaa kolmantena hoitokalastusvuonna, jolloin nähdään, onko
hoitokalastus vaikuttanut särjen tai ahvenen kasvuun myönteisesti. Myös tämä kertoo, onko kalakannan
koossa tapahtunut riittävä muutos.

Luvat
Hoitokalastus vaatii vesialueen omistajan luvan, eli Vähä-Tiilijärvellä Vesalan Kalaveden Osakaskunnan luvan.
Lisäksi kaikilla hoitokalastukseen osallistuvilla tulee olla suoritettuna valtion kalastuksenhoitomaksu.
Hoitokalastussaaliin sijoitus tulee olla sovittuna ennen kalastuksen aloittamista. Saaliin sijoituksessa tulee
olla huomioituna hygienia- ja ympäristösäädökset (ohjeita mm. ELY-keskuksesta).

5.6. Kemiallinen fosforin saostus
Kemiallisen käsittelyn periaate
Kemiallisella käsittelyllä voidaan pyrkiä sitomaan vedessä olevia ravinteita pohjan sedimentteihin ja
kirkastamaan vettä kiintoaineen laskeutuessa pohjalle. Tämän vaikutus on kuitenkin hyvin lyhytaikainen.
Nykyisin käsittelyn tavoitteena on pyrkiä parantamaan sedimentin ominaisuuksia fosforin sitomisessa, eli
pyritään sitomaan sedimentin helposti irtoava fosfori kiinteämpään muotoon. Tällöin saostus alentaa
vesimassan fosforipitoisuutta vähentämällä fosforin vapautumista veteen sedimentistä, jossa sitä on aina
vesipatsasta huomattavasti runsaampi varasto. Kun fosfori saadaan sidottua muotoon, josta se ei pääse
vapautumaan takaisin vesimassaan levien käyttöön, järven sisäinen kuormitus pienenee. Kemiallinen
käsittely 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 (Oravainen 2005).
Saostuskemikaaleja on useita, mm. alumiinikloridi, rauta- ja alumiinisulfaatti, rautakipsi ja lantaani.
Kemiallisella käsittelyllä voidaan myös pyrkiä lisäämään järven happipitoisuutta esimerkiksi rakeisen
kalsiumperoksidin avulla. Saostuksessa fosfori saostuu fosfaattiyhdisteinä esimerkiksi rauta- tai alumiiniionien kanssa sekä adsorboitumalla eli kiinnittymällä vedessä esiintyviin hydroksidi-ioneihin tai muuhun
saostusvaiheessa syntyvään flokkiin (Oravainen 2005). Yleisimmin käytetyt rauta- ja alumiiniyhdisteet
toimivat myös luonnossa fosforin saostajina ja niitä käytetään yleisesti jätevesien puhdistuskemikaaleina.
Osa kemikaaleista, kuten Phoslock (betoniittisaveen kiinnitetty lantaani), on kehitetty alun perinkin sitomaan
fosforia rehevyysongelmista kärsivissä luonnonvesissä (Groves 2010).
Vähä-Tiilijärven sedimentin kunnostamisessa todennäköisin saostuskemikaali olisi todennäköisesti joko PAXtuotemerkillä myytävä alumiinikloridi tai Phoslock- nimellä myytävä lantaani. Näiden luonnossa esiintyvien
aineiden etu on toimivuus myös hapettomissa oloissa. Vähä-Tiilijärven pohja on normaalisti sekä talvi- että
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kesäkerrostuneisuusaikaan hapeton. Hapettomissa oloissa rautayhdisteillä (kuten ferrikloridi tai
ferrosulfaatti) sidottu fosfori pääsee vapautumaan uudelleen raudan pelkistyessä, eivätkä ne siten toimisi
Vähä-Tiilijärvellä. Myös sulfaatit pelkistyvät hapettomissa oloissa. Ne muodostavat rikkivetyä, sekä raudan ja
mangaanin kanssa metallisulfideja (FeS, MnS). Niukkaliukoiset metallisulfidit saostuvat pohjalle, eikä
esimerkiksi rauta ole sen jälkeen enää käytettävissä fosforin sidontaan. Muodostuva rikkivety voi puolestaan
nostaa ravinteita pintaveteen. Tämän vuoksi myöskään alumiinisulfaatin käyttö ei ole suositeltavaa
(Oravainen 2005).

Alumiinikloridi (PAX)
Alumiini on verraten yleinen alkuaine maaperässä. Alumiinisuoloja on käytetty fosforin saostamiseen sadoilla
järvillä ympäri maailmaa 1960-luvulta alkaen (Huser ym. 2016; Schütz ym. 2017). Polyalumiinikloridia
käytetään laajalti myös juomaveden puhdistukseen, mihin se on alun perin kehitetty. Markkinoilla oleva
rikitön, nestemäinen alumiinikloridiliuos myydään tuotemerkillä PAX, jossa kemikaalitunnuksessa oleva luku
kertoo yhdisteen alumiinioksidin määrän (Oravainen 2005). PAX-XL 100 polyalumiinikloridi on yleisin
kunnostuksissa käytetty kemikaali. Eri kemikaalit eroavat happamuuden suhteen ja saatavilla on myös
puskuroituja tuotteita. Alumiinikloridi on osoittautunut varsin toimivaksi fosforinsaostuskemikaaliksi, koska
se ei ole kovin herkkä pH:n vaihteluille ja toimii myös hapettomissa oloissa toisin kuin rautapohjaiset
yhdisteet, jotka voivat vapauttaa sitomansa liukoisen fosforin, mikäli veden happipitoisuus laskee hyvin
pieneksi. Tällöin kunnostuksella aikaansaatu vaikutus häviää.
Alumiinikloridi on mahdollista valita kunnostuksessa käytettäväksi kemikaaliksi, mikäli käsiteltäväksi
suunnitellun järven alkaliniteettiarvon on todettu seurannassa olevan riittävän hyvä, ja järvellä on sen myötä
riittävä puskurikyky happamoitumista vastaan. Alumiinikloridi alentaa veden pH:ta, mihin voi liittyä riskejä,
mikäli kemikaalin annostus on liian suuri, tai järven puskurikyky happamoitumista vastaan on heikko. Tällöin
vaarana ovat mm. kalakuolemat. Alumiinin fosforinsidonnan optimialue on pH-arvo 6, mutta sen alle järven
pH:ta ei pidä laskea (Väisänen 2009). Alumiini on suurina pitoisuuksina ja veden pH-arvon laskiessa alle
kuuden liukoinen ja erittäin myrkyllinen, esiintyen Al3+ muodossa (Kalff 2003). Kalakuolemat aiheutuvat
liukoisen alumiinin saostumisesta kalojen kiduksiin ja kalojen tukehtumisesta. Pitkäaikainen happamuus
heikentää myös kalojen lisääntymistä. Joissakin tapauksissa alumiinikloridilla on tietoisesti laskettu järven pH
alle kuuden ja poistettu kunnostuksessa järvestä myös kalat. Yleensä kalakuolemia halutaan kuitenkin välttää
(Aaltonen 2014).
Sopiva alumiinikloridiannostus voidaan karkeasti arvioida järven alkaliniteettiarvosta kertomalla se sadalla,
jolloin saadaan arviolta sopiva annostus grammoina yhtä vesikuutiometriä kohden. Tarkemmin
annostelumäärä voidaan selvittää laboratoriokokein titraamalla kunnostettavan järven vettä
saostuskemikaalilla ja mittaamalla pH-arvon muutoksia (Oravainen 2005). Sopiva annostus määritetään vielä
käsittelyä suoritettaessa seuraamalla tiiviisti järven pH:n muutoksia kemikaalin levityksen yhteydessä.
Useampi levityskerta pienemmillä annoksilla on hyvä vaihtoehto, jolla ehkäistään haitallisia sivuvaikutuksia.
Ruotsissa laajalti käytössä oleva toimintatapa on jakaa toimenpide kolmeen eri käsittelykertaan. Saatavilla
on myös puskuroituja alumiinikloridiliuoksia, joiden aiheuttama pH:n muutos on vähäisempi (Veijo Ojansuu
1.2.2021).
Voimakas käsittely voi tuoda pohjalle äkillisesti suuren määrän orgaanista ainesta, mikä lisää hapen kulutusta
sedimentin pinnassa ja voi kiihdyttää sisäistä kuormitusta (Oravainen 2005). Alumiinikloridi saostaa myös
humusta, ja etenkin levämäärän ollessa runsas suuri määrä orgaanista ainesta saostuu pohjalle. Tämä löyhä
flokki ei välttämättä laskeudu juuri syvänteeseen, vaan voi päätyä ei-toivotulle alueelle. Matalassa järvessä
flokki voi myös resuspensoitua uudelleen veteen ja haitata rantavyöhykkeen pohjaeläimistöä (Hickey ja Gibbs
2009). Nämä riskit sekä haitalliset pH-muutokset ja kalakuolemat ovat todennäköisempiä, mikäli kemikaali
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levitetään järven pintaveteen. Riskejä voidaan vähentää, jos kemikaali levitetään suoraan alusveteen. Tällöin
saavutetaan parempi saostusteho alusveteen kertyneelle liukoiselle fosfaatille, ja kemikaalia jää
todennäköisimmin pohjalle pidemmäksi aikaa sitomaan pohjalta vapautuvaa fosforia. Kemikaali voidaan
levittää myös injektoimalla suoraan sedimenttiin (Schütz ym. 2017).
Alumiinisuolat sitovat järven alusveden ja erityisesti sedimentin huokosvedestä fosforia itseensä. Kemikaalin
fosforinsidontakyky on kuitenkin rajallinen (Väisänen 2009). Kun kemikaali on sitonut huokosveden ja
sedimentin sidottavissa olevan fosforin, käynnistyy fosforin diffuusio alemmista sedimenttikerroksista.
Fosforia sitoutuu kemikaaliin, kunnes kemikaalin sidontakyky on käytetty. Alumiiniin sitoutuu fosforin lisäksi
myös orgaanista ainesta ja esimerkiksi sulfiittia. Tämän vuoksi kemikaalin fosforinsidontakyky voi olla
järviolosuhteissa varsin nopeasti käytetty. Sidontakyky heikkenee myös, kun aktiivisen kerroksen päälle
kertyy uutta sedimenttiä. Väisäsen (2009) tutkimuksessa kemikaaliin sitoutunut fosfori varastoitui
sedimenttiin ja pysyi varastoituneena, mikäli sedimentti ei happamoitunut alle pH-arvon 6. Jos sedimentti
happamoitui esimerkiksi kemikaalin yliannostuksen johdosta, siitä vapautui alumiiniin sitoutunutta fosforia.
Alumiiniin sitoutunut fosfori voi vapautua myös, jos sedimentin pH:n nousee yli 8:aan.
Käsittelyn edullisten vaikutusten kesto on vaihdellut erilaisissa järvissä parista kuukaudesta yli 40 vuoteen.
Huserin ym. (2016) yli 100 järven tutkimuksessa tärkeimpiä vaikutuksen kestoa lisääviä tekijöitä olivat
kemikaalin oikean annostuksen lisäksi järven morfologiaan liittyvä vakaa lämpötilakerrostuminen sekä
riittävän pitkä veden viipymä (alhainen valuma-alueen ja järven pinta-alan suhde), mikä korostaa järven
sisäisen kuormituksen suhteellista merkitystä. Käsittelyn kestoa heikensivät pohjalla ruokailevat kalat, jotka
lisäävät sedimentin sekoittumista. Myös nuoret, eläinplanktonia syövät kalat voivat estää
klorofyllipitoisuuksien laskun, vaikka fosforipitoisuus laskisikin.

Phoslock
Phoslock® on tuote, joka on kehitetty Australiassa 1990-luvun puolivälissä sitomaan fosforia luonnonvesistä
ja ehkäisemään näin sinileväkukintojen syntymistä (Groves 2010). Sen käytöstä ei ole vielä yhtä paljon
kokemuksia kuin alumiinikloridista, mutta sen käyttö maailmalla on lisääntynyt koko ajan. Phoslock® on
rakeiseen muotoon puristettua bentoniittisavea, joka sisältää 95 % bentoniittia ja 5 % lantaania. Lantaani
reagoi vedessä tai sedimentin pintakerroksen ns. huokosvedessä liukoisena olevien fosfaattianionien (PO43-)
(tai muiden saatavilla olevien anionien sekä humuksen) kanssa, muodostaen lantaanifosfaattia (LaPO 4).
Lantaanifosfaatti on erittäin huonosti liukeneva yhdiste, joten fosfaatti ei ole enää levien käytettävissä. Jos
fosfaattia ei ole saatavilla, lantaani pysyy sitoutuneena bentoniittiin. Phoslock® sitoo fosfaattia niin kauan
kuin bentoniitin pinnalla on vapaita lantaani-ioneja.
Phoslock® toimii hapettomissa olosuhteissa ja laajalla pH alueella (pH 4-11), eikä vaikuta veden pH arvoon
tai sähkönjohtavuuteen, mitkä ovat kemikaalin selviä etuja. Käsittelyn jälkeen veteen sekoitettu
bentoniittisaviaines laskeutuu järven pohjalle, muodostaen hyvin ohuen, läpäisevän kerroksen sedimentin
pinnalle. Phoslockin annostus perustuu vedessä ja sedimentin pintaosassa olevan fosforin määrään.
Valmistajan mukaan 1000 kg Phoslockia sitoo 34 kg fosfaattia (PO4), ja 11 kg fosforia (P) (Saarijärvi ja
Kauppinen 2018).
Bentoniitin on todettu olevan ei-toksista ihmiselle ja ympäristölle (HSDB, 2000). Liukoisen lantaanin
tiedetään olevan toksista vesieliöille tietyissä pitoisuuksissa, mutta Phoslockissa® lantaani on
elektrolyyttisesti sidottu bentoniittisaveen, jolloin se on käytännössä ei-biosaatavaa (Groves 2010). Vaikka
pääosa Phoslockin® sisältämästä lantaanista on voimakkaasti sitoutunut saviainekseen, voi pieni osa
saviainekseen heikosti sitoutuneesta lantaanista liueta tietyissä olosuhteissa, kuten veden alkaliniteetin
ollessa hyvin matala (<0,2 mmol/l = <20 mg/l), fosfaattipitoisuuden ollessa hyvin pieni (<5 μg/l) (Groves
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2010), veden humuspitoisuuden ollessa korkea (Reitzel ym. 2017) tai veden pH:n ollessa <4 tai >11 (Saarijärvi
ja Kauppinen 2018). Reitzelin ym. (2017) laboratoriokokeessa jopa 14 % Phoslockin sisältämästä lantaanista
vapautui pehmeässä järvivedessä, jossa oli korkea humushappojen pitoisuus. Humushapot muodostivat
luultavasti komplekseja lantaanin kanssa, mikä johti niiden irtoamiseen. Grovesin (2010) mukaan oikein
annostellulla Phoslockilla ei kuitenkaan ole todettu toksisia vaikutuksia pohjaeliöstölle tai haittaa mikrobeille
ja esimerkiksi denitrifikaatiolle pehmeissäkään vesissä. Korkea humuspitoisuus voi kuitenkin vaikuttaa
Phoslockin kykyyn sitoa fosforia (Spears ym. 2016).

Tarpeen arviointi
Fosforin kemiallinen saostaminen voi olla vaihtoehto, jos järvessä on selvästi havaittavia
rehevöitymishaittoja, joiden syynä on voimakas sisäinen kuormitus, eikä sitä voida muilla keinoilla
tehokkaasti alentaa. Toimiin ei kannata ryhtyä, jos järven ulkoinen kuormitus on edelleen suuri ja viipymä
lyhyt (alle 1-2 vuotta). Tällöin vaikutukset jäävät lyhytaikaisiksi. Myöskään humusjärvissä kemikaalin käyttö
ei ole yksioikoista. Voimakas humuspitoisuus lisää kemikaalin kulutusta sen saostuessa myös (Oravainen
2005). Vähä-Tiilijärven vesi on lievästi humuspitoista, ulkoinen kuormitus on pientä ja viipymä arvion mukaan
yli 2 vuotta. Sedimenttitutkimuksen ja kuormitusmallinnusten mukaan sisäisen kuormituksen merkitys järven
nykytilalle on keskeinen.
Yleensä kemiallista käsittelyä on käytetty melko kirkasvetisissä järvissä, joiden alkaliniteetti ja
ravinnepitoisuus ovat olleet Vähä-Tiilijärven pitoisuuksia korkeampia ja ravinnepitoisuuksien kesäaikainen
kohoaminen selvää (Oravainen 2005). Onnistuneita käsittelyjä on kuitenkin tehty myös järvissä, joiden
fosforipitoisuus on tasolla 20-30 µg/l ja tavoitepitoisuus 10-15 µg/l (Reijo Oravainen 21.1.2021). VähäTiilijärven pintaveden kokonaisfosforipitoisuus vaihteli vuosina 2019-2020 välillä 10-27 µg/l.
Fosfaattipitoisuudet olivat usein alle määritysrajan, mutta pohjanläheisessä vesikerroksessa
fosfaattipitoisuudet voivat nousta hapettomina jaksoina. Alkaliniteetti oli tyydyttävällä tasolla, vaihdellen
pintavedessä välillä 0,12-0,16 mmol/l. Alusvedessäkin alkaliniteetti oli pääosan vuotta alle 0,2 mmol/l, vaikka
nousi pohjanläheisessä vesikerroksessa hapettomuuden vuoksi elokuussa korkeammalle (ks. Kappale 3.2).
Jos käsittelyyn ryhdytään, Vähä-Tiilijärven varsin alhainen alkaliniteetti ja pohjan suuri orgaanisen aineen
määrä tulee ottaa huomioon. Vähä-Tiilijärven alkaliniteetti alittaa 0,2 mmol/l ja vapaan fosfaatin määrä
vesipatsaassa on ajoittain pieni, mikä voisi olla riski sille, että lantaania esiintyisi pieniä määriä myös vapaana,
jolloin se on toksista. Alhainen puskurikyky vaikuttaa myös alumiinikloridin annostukseen ja riskiin liiallisesta
pH:n laskusta ja kalakuolemista. Vähä-Tiilijärvelle sopiva kemikaali sekä annostus tulisi selvittää
laboratoriokokeilla käyttämällä Vähä-Tiilijärven vettä, sekä myös sedimenttiä. Eri kemikaalit tuottavat
yksilöllisen pH-vasteen järven sedimenttiin. Myös eri sedimenttien pH-vasteet eroavat samalle kemikaalille
(Väisänen 2009). Kemikaalin tehoon vaikuttavat sidottavissa olevan fosfaatin lisäksi myös sedimentin muut
ainesosaset, joiden esiintyminen on järvikohtaista.

Toteutus ja käsittelyajankohta
Kemikaalikäsittelystä on laadittava tarkempi toimintasuunnitelma labroratoriossa tehtävien kokeiden
perusteella. Tarkemman suunnitellun vaiheessa voidaan ottaa kantaa annostuksiin, ajankohtaan ja
toteutustapaan. Yleensä otollisin kemikaalikäsittelyn ajankohta on syksyllä, talvella tai aikaisin keväällä,
jolloin liukoisen fosforin määrä vesimassassa on suurimmillaan eikä se ole sitoutuneena leviin, kuten
kasvukauden aikana. Talvella jää asettaa kuitenkin omat rajoitteensa aineen levitykselle ja tasaiselle
leviämiselle, ja etenkin alumiinikloridin aiheuttama happamoituminen kohdistuu koko vesimassaan lisäten
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kalakuolemariskiä. Keväällä jään sulaessa järven ja sedimentin alkaliniteetti ovat yleensä alhaisimmillaan ja
kutuaikaan riskit kalakannalle ovat isoimmat. Käsittelyajankohdan valintaan vaikuttaa myös
sedimentaationopeus. Esimerkiksi Phoslockin® hitaan sedimentaationopeuden takia otollisin hetki
käsittelylle on kerrostuneisuusaika, jolloin alusvedessä tapahtuu vähiten virtausta. Suositeltavin
käsittelyajankohta Vähä-Tiilijärvellä olisi elokuun puoliväli tai loppupuoli, jolloin alusveden
fosfaattipitoisuudet ovat suurimmillaan, ja mahdollisimman suuri osa lantaanista saadaan reagoimaan
suoraan fosfaatin kanssa. Käsittelyn ajoittuessa elokuun loppupuolelle, virkistyskäytölle aiheutuva haitta on
keskikesää pienempi.
Kemikaalikäsittely tehdään lautalta tai veneestä käsin. Phoslock®-rakeet liuotetaan käsiteltävän lammen tai
järven veteen erillisessä säiliössä, josta liuos lasketaan putkea pitkin alusveteen, mahdollisimman lähelle
pohjaa. Tasaisemman ja laajempialaisen käsittelyn varmistamiseksi on purkuputkessa hyvä olla T-haara.
Käsittelyn alueellista kattavuutta seurataan käsittelyn aikana paikannuslaitteen avulla.
Nestemäinen alumiinikloridi lasketaan yleensä mahdollisimman tasaisesti veneessä tai lautalla olevasta
säiliöstä käsiteltävän järven pintaveteen, johon se sekoitetaan potkurivirtaa tai vesisuihkua apuna käyttäen
(Oravainen 2009). Tällöin saostus kohdistuu koko vesimassaan ja kemikaali painuu sakkaamansa materiaalin
kanssa melko nopeasti järven pohjalle. Alumiinikloridi aiheuttaa liian suurina pitoisuuksina vesistössä pH:n
haitallisen alenemisen, mikä johtaa rapu- ja kalakuolemiin, joten käsiteltävän kohteen vesitilavuus on
määriteltävä annostuksen säätämistä varten huolellisesti. Alumiinisuoloja ei saa päästää vesistöön
kontrolloimattomasti. Jos käsittely tehdään kesällä, ei järvellä saisi olla käynnissä runsasta leväkukintaa, sillä
se muodostaa sakkaantumisessa ruskean maton, joka voi myös nousta pintaan ollen haitaksi virkistyskäytölle
(Reijo Oravainen 21.1.2021; Veijo Ojansuu 1.2.2021). Koska Vähä-Tiilijärven alkaliniteetti ja myös pH on
ajoittain varsin alhainen, olisi haittojen ehkäisemiseksi myös alumiinikloridikäsittely parasta kohdistaa vain
syvännealueelle suoraan alusveteen, jossa sisäisen kuormituksen ongelmatkin ovat suurimmat.
Alumiinikloridin olisi hyvä olla puskuroitua. Myös useampi levityskerta pienemmillä annoksilla vähentää
riskejä.

Käsittelyn mahdolliset hyödyt
Veden ravinnepitoisuus laskee fosforin sitoutuessa lantaaniin tai alumiinikloridiin, muodostaen heikosti
liukenevan yhdisteen. Kemiallisella käsittelyllä ravinnekierrosta poistetaan alusveteen sedimentistä
vapautuva fosfori. Ravinnepitoisuuden laskiessa perustuotanto pienenee, jolloin planktonlevien määrä
vähenee, vesi kirkastuu ja näkösyvyys kasvaa. Perustuotannon laskiessa myös sinileväkukintojen riski
vähenee, ja järven vettä voidaan hyödyntää entistäkin paremmin virkistyskäyttöön. Perustuotannon
vähentyessä veden pH:n vaihtelu tasoittuu, ja etenkin kesäisin, voimakkaan perustuotannon yhteydessä
havaitun pH:n nousun aiheuttama fosforin vapautuminen levien käytettäväksi estyy. Perustuotannon
vähentyessä myös pohjalle laskeutuvan kuolleen levämassan, ja samalla happea kuluttavan orgaanisen
aineksen määrä vähenee (Saarijärvi ja Kauppinen 2018).
Alumiinikloridi saostaa fosforin lisäksi vedestä myös humusta, mikä edelleen lisää kemikaalin vettä
kirkastavaa vaikutusta, mikäli saostus tehdään koko vesimassaan. Veden kirkastuminen antaa vesikasveille
paremmat kasvuedellytykset, mikä voi osaltaan johtaa planktonlevien vähenemiseen, kun ravinteista syntyy
kilpailua. Aikaisemmin toteutetuista alumiinikloridikäsittelyistä on saatu lupaavia tuloksia niin Suomessa kuin
muualla maailmassakin. Tunnetuin viime vuosina esillä ollut suomalaiskohde lienee Littoistenjärvi (Sarvala
ym. 2020). Vesi on kirkastunut ja ravinnepitoisuudet ovat pudonneet selkeästi. On kuitenkin muistettava,
että toteutettu käsittely ei yksin riitä muuttamaan järven tilaa pysyvästi, mikäli ulkoinen kuormitus on
edelleen merkittävä. Kemikaali pystyy saostamaan fosforia vain annostustaan vastaavan määrän. Kun
saostuspotentiaali on käytetty loppuun, ei kemikaalilla ole enää vaikutusta ravinteiden määrään. Vähä68

Tiilijärven ulkoinen kuormitus on melko maltillista, mikä tukee järvessä tehtävien toimien vaikuttavuutta.
Sedimentin kemikaalikäsittely ei myöskään poista tehokkaan ravintoketjukunnostuksen ja hoidon tarvetta,
koska pohjalla ruokailevat särkikalat lyhentävät käsittelyjen vaikutusaikaa ja eläinplanktonia syövät pienet
kalat voivat pitää levämäärät korkeina, vaikka fosforipitoisuudessa tapahtuisikin laskua (Huser ym. 2016).

Luvan tarve ja kustannukset
Kemialliseen käsittelyyn ryhtyminen edellyttää erityisosaamista ja kunnostuskohteen erityispiirteet
huomioon ottavaa suunnitelmaa käytettävästä kemikaalista, sen annostuksesta ja käsittelyajankohdasta sekä
arviota käsittelyn vaikutuksista vesistöön ja sen eliöstöön. Vesialueen omistajan suostumuksen lisäksi
käsittelyyn haetaan lausuntopyyntö alueelliselta ELY-keskukselta luvan tarpeesta. Käytännössä kaikki
laajemmat kemiallisen käsittelyn hankkeet sekä sellaiset käsittelykohteet, jotka sijaitsevat pohjavesialueella
edellyttävät aluehallintoviraston vesilain mukaista lupakäsittelyä tai ympäristönsuojelulain mukaista lupaa.
Pohjavesialueella luvan saamiseen liittyy tavallista suurempaa epävarmuutta. Lupatarve on kuitenkin
selvitettävä aina erikseen hankekohtaisesti. Lupakäsittely on maksullinen.
Kemiallisen käsittelyn kustannukset riippuvat luonnollisesti käsiteltävän alueen koosta. Olennainen
käsittelykustannuksiin vaikuttava asia on myös valittava saostuskemikaali. Esimerkiksi alumiinikloridi on
materiaalikustannuksiltaan yli puolet edullisempaa kuin lantaani. Kustannuksiin vaikuttaa kuitenkin myös
kemikaalin uusintakäsittelyn tarve. Esimerkiksi lantaania voidaan mahdollisesti käyttää kerralla enemmän,
jolloin uusintakäsittelyä ei tarvittaisi lähimpään 10 vuoteen. Kemiallisen käsittelyn kustannuksia voidaan
useimpiin muihin kunnostustoimenpiteisiin verrattuna pitää kohtuullisina.

5.7. Ruoppaus
Ruoppauksen periaate
Ruoppauksella tarkoitetaan vesistön pohjalle kertyneen pohjasedimentin tai muun maa-aineksen
poistamista veden alta. Ruoppauksen tavoitteena on yleensä vesisyvyyden kasvattaminen, ravinnekierron
vähentäminen veden ja sedimentin välillä, kasvillisuuden vähentäminen juurineen ja saastuneiden tai
myrkyllisten ainesten poistaminen järvestä. Lisäksi ruoppauksilla voidaan parantaa rantojen
käyttökelpoisuutta uimapaikkana tai esimerkiksi veneväylänä (Viinikkala ym. 2005).
Ruoppausprosessissa on neljä työvaihetta: ruoppausmassan irrottaminen ja nostaminen, siirtäminen,
mahdollinen välivarastointi sekä ruoppausmassan sijoittaminen ja/tai käsittely (Ympäristöministeriö 2015).
Ruoppaukset voidaan toteuttaa joko kaivamalla tai käyttämällä imuruoppauskalustoa. Sekä kauha- että
pumppuruoppaajia on olemassa monenlaisia (Luotoharju ym. 2003). Ruopattavan alueen pohjan laatu ja
vesisyvyys määrittävät pitkälti sitä, mikä ruoppausmenetelmä valitaan. Imuruoppaus sopii hienojakoisille
aineksille ja kauharuoppaus kovemmille maa-aineksille.
Ruoppaukset vaikuttavat aina vesiympäristöön. Ruoppausten yhteydessä poistetaan vaihtelevan paksuinen
kerros pohja-ainesta ja sen mukana työalueen pohjakasvillisuus ja –eläimistö. Pohja-alue autioituu
tilapäisesti ja voi muuttua biologisesti pysyvästikin. Erityisesti kauharuoppausten seurauksena vesi samenee,
ja pohjasta saattaa vapautua veteen kiintoaineen ja ravinteiden lisäksi haitallisia aineita. Toisaalta vesistöstä
voidaan myös poistaa pohjaan kertyneitä haitallisia aineita, mikäli läjitys tapahtuu siten, ettei ruopattu aines
pääse takaisin vesistöön (Majuri 2003). Imuruoppauksessa samentuminen on huomattavasti perinteistä
kaivuruoppausta vähäisempää, sillä sekä pohjanläheinen vesi että sedimentti siirtyvät letkua pitkin suoraan
läjitysalueelle, joka voi olla jopa useiden satojen metrien päässä ruoppauskohteesta. Ruoppausmassojen
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hyötykäyttö on suositeltavaa ja sen mahdollisuus tulee aina selvittää. Tällöinkin ruoppausmassan sisältämät
haitalliset aineet ja niiden hallinta tulee huomioida.
Vähä-Tiilijärven syvännealueen sedimentti on hyvin löyhää ja vesipitoista, joten kyseeseen tulisi nimenomaan
imuruoppaus.

Toimenpiteen suunnittelu ja toteutus
Ruoppaustoimenpiteet on aina suunniteltava huolellisesti. Ruoppausta varten suositellaan tehtäväksi
erillinen ruoppaussuunnitelma, jossa määritetään ruoppausalue ja syvyys, lasketaan poistettavan massan
määrä ja selvitetään läjitysalueet. Läjitykset on tehtävä riittävän kauas maalle, ettei massa pääse valumaan
takaisin veteen, ja niille on oltava maanomistajan suostumus.
Ainakin suuremmissa hankkeissa sekä silloin, jos sedimentin epäillään sisältävän haitallisia aineita ja
esimerkiksi raskasmetalleja ruopattava maa-aines on syytä tutkia laboratoriossa. Näytteenotto sedimentistä
voidaan tehdä erilaisilla näytteenottimilla ja -noutimilla. Mahdollisten haitallisten aineiden lisäksi
laboratoriossa sedimenttinäytteistä kannattaa määrittää sedimentin fysikaaliset ominaisuudet. Ainakin
vesipitoisuus, orgaanisen aineksen määrä ja rakeisuus olisi hyvä määrittää, jotta voidaan arvioida
sedimenttien käyttäytymistä ruoppauksen ja läjittämisen yhteydessä. Läjityksen kannalta sedimentin
laskeutuvuus on erityisen tärkeää selvittää, jos suunnitellaan imuruoppausta (Majuri 2003).
Ennen ruoppaukseen ryhtymistä on tutkittava myös kohteen lähiympäristö. On selvitettävä, onko
lähiympäristössä uhanalaisia kasveja tai eläimiä, jotka voisivat kärsiä ruoppauksesta. Joskus myös
esihistorialliset löydökset voivat vaikuttaa ruoppausten toteuttamismahdollisuuksiin.
Imuruoppaustekniikat ovat hydraulisia menetelmiä, jotka soveltuvat ns. löyhien sedimenttien poistamiseen.
Sen tehoon vaikuttaa olennaisesti ruopattavan massan laatu: esimerkiksi muta, lieju, savi, tasarakeinen
hiekka ja hiesu ovat sopivia aineksia imuruopattavaksi. Sen sijaan monirakeisen soran tai moreenin poistoon
imuruoppaus ei sovellu (Pöyry Finland 2018). Hydrauliset menetelmät ovat herkkiä roskille, pohjalla oleville
kappaleille (puun juuret, kivet tms.) ja laitteistojen tukkeutumiselle. Ruopattava massa imetään pumpulla
ruoppaajaan ja pumpataan vesi-sedimentti-lietteenä paineputkistoa pitkin läjitysalueelle. Putkisto voi olla
kelluva, pohjaan laskettu tai maanvarainen. Massan irrotus ja sekoitus veteen pumpattavaksi lietteeksi voi
tapahtua leikkurilla, vesisuihkulla tai kauhapyörällä tai aivan pehmeiden lietteiden kyseessä ollessa pelkällä
imuputkella (Luotoharju ym. 2003). Imuruoppaus aloitetaan yleensä syvemmältä ja edetään kohti rantaa. On
huomattava, että suuri sedimentin mukana poistettavan veden määrä voi laskea järven pintaa.
Ruoppausmassalle pitää varata soveltuva läjityspaikka. Vähä-Tiilijärven ympäristö on virkistyskäyttöön
suunnattua aluetta, joten sopivaa läjitysaluetta voi olla hankala löytää. Ruoppausmassoista saattaa läjityksen
jälkeen valua suuria määriä vettä, joka ei saa kulkeutua ilman lupaa naapurin tontille, eikä vesistöönkään
ennen kuin ruoppausliete on laskeutunut. Työn lopuksi massat tulee tasoittaa ja ranta maisemoida
esimerkiksi kylvöin ja istutuksin (Majuri 2003). Sedimentistä riippuen vettä voi olla jopa 10-kertainen määrä
ruopattavaan sedimenttiin nähden. Erityisesti imuruoppauksella ruopatut massat saattavat olla erittäin
vesipitoisia ja niiden läjittäminen maalle on siten vaikeaa. Myös Vähä-Tiilijärven sedimentti on erittäin
vesipitoista (Jilbert ja Zhao 2021). Maalle sijoitettaessa ruopatusta sedimentistä voidaan poistaa vettä
laskeutus- ja saostusaltaissa tai suodattamalla (Ympäristöministeriö 2015). Laskeutusaltaat vaativat paljon
tilaa. Haitallisia aineita sisältävän veden asianmukaisesta käsittelystä on huolehdittava siten, etteivät veteen
liuenneet haitta-aineet merkittävästi kuormita maaperää tai kulkeudu takaisin järveen.
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Geotuubi
Yksi mahdollisuus veden suodattamiseen ja massan kuivattamiseen on geotuubi, jota voidaan käyttää
erilaisten märkien massojen käsittelymenetelmänä vedenpoistoon. Geotuubi on vahvasta
suodatinkankaasta, esimerkiksi polypropeeni- tai polyesterilangasta kutomalla valmistettu umpinainen
tuubi, jolla on hyvä vetolujuus ja venymäominaisuudet sekä UV-, kemikaali- ja happo-emäskestävyys
Geotuubi-käsittelyssä nestemäinen liete pumpataan tuubiin, josta vesi poistuu suodattumalla kankaan läpi
ja kiintoaines jää tuubin sisälle. Vesi poistuu tuubista painovoiman avulla ja samalla lietteen tilavuus pienenee
merkittävästi alkuperäisestä, mikä helpottaa materiaalin loppukäsittelyä ja kuljetusta. Ennen geotuubia
lietteeseen voidaan lisätä saostumisen tehostamiseksi vedenerotuskemikaalia, esimerkiksi flokkulanttia,
koagulanttia
tai
polymeeriä
laimeana
liuoksena,
jolloin
lopputuote
on
kuivempaa
(https://www.geosynt.fi/tuote-osasto/geotuubit, luettu 4.2.2021).
Tuubeja voidaan asetella useita vierekkäin ja päällekkäin. Niille tulee tehdä tasainen alusta tai allas, josta vesi
valuu painovoimaisesti lähtökaivon kautta haluttuun paikkaan. Geotuubista poistuva vesi johdetaan
käsittelyyn tai mahdollisuuksien mukaan maastoon tai takaisin järveen. Poistuva vesi on lähtökohtaisesti
puhdasta, koska menetelmä pidättää tehokkaasti kiintoainesta, sekä siihen sitoutuneet ravinteet ja haittaaineet. Tuubiin jäänyt kiinteytynyt aines voidaan hyödyntää sen laadun mukaan esimerkiksi viher- tai
maanrakentamisessa. Jos sedimentti on pilaantunutta, se voidaan sijoittaa kiinteän jätteen kaatopaikalle tai
jatkokäsitellä mädättämällä, kompostoimalla tai polttamalla riippuen kiintoaineen laadusta (Hagman 2010).

Ajankohta
Samentumisen ja muiden ruoppauksesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi ruoppaustyö tulisi ajoittaa
virkistyskäyttökauden ulkopuolelle. Arvokkailla lintuvesialueilla ruoppauksia ei saa tehdä lintujen
pesintäaikana. Pesintäkausi kestää huhtikuusta elokuuhun lajista riippuen. Suositus on, että ruoppaustyöt
tehdään syyskuun puolivälin ja huhtikuun lopun välillä. Mikäli alueella on syyskutuisia lohikaloja, on ne
otettava huomioon ruoppausajankohtaa suunniteltaessa. Pieniin ruoppauksiin syksy tai varhainen kevät
sopivat hyvin, koska silloin vedenpinnat ovat järvissä yleensä alhaalla ja työ on helpompaa. Isommat
kaivuruoppaukset on suositeltavaa tehdä jään päältä, jolloin jää ja maapohja kantavat kaivumassojen
kuljetuskaluston (Majuri 2003).
Imuruoppaukselle paras ajankohta on syksy, jolloin mahdolliset haittavaikutukset eivät häiritse
virkistyskäyttöä. Jos imuruoppauksessa massat pumpataan geotuubiin ja saostamisessa käytetään apuna
vedenerotuskemikaalia, täytyy huomioida käytettävän polymeerin vaatimukset veden lämpötilalle.
Geotuubit voi jättää talven ylitse paikoilleen, jolloin pumpattu massa tiivistyy edelleen ja geotuubeihin tulee
lisää tilaa, jos pumppausta on tarve jatkaa (Hagman 2010).

Luvan tarve
Ruoppaukselle on aina haettava vesilupa aluehallintovirastosta, kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3.
Pienemmät ruoppaukset eivät vaadi lupaa, mutta niistäkin on ilmoitettava kirjallisesti ELY-keskukseen
vähintään kuukautta ennen työhön ryhtymistä. Lisäksi ruoppaamisesta on ilmoitettava vesialueen
omistajalle. Asiassa kannattaa olla yhteydessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen tai
rakennusvalvontaan. ELY-keskus neuvoo lupa-asioissa, ja aluehallintovirasto kertoo, mitä tietoja
hakemuksessa tarvitaan. Isoissa ruoppaus- ja läjityshankkeissa on suositeltavaa käydä hankkeesta vastaavan
ja ELY-keskuksen välistä vuoropuhelua jo hankkeen suunnitteluvaiheessa eli ennen varsinaista lupaprosessia
(Ympäristöministeriö 2015).
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Ruoppausmassan sijoittaminen maa-alueelle edellyttää aina alueen omistajan suostumusta tai
aluehallintoviraston myöntämää käyttöoikeutta. Ruoppausmassojen läjittäminen maalle saattaa vaatia myös
maisematyölupaa, kun toimitaan yleis- tai asemakaava-alueella. Myös pohjavesialue voi tuoda rajoitteita
ruoppausmassojen läjittämiselle. Tämä koskee erityisesti imuruoppauksen lietteitä. Luvanvaraisen ruoppausja läjityshankkeen valmistuttua tulee toimittaa valmistumisilmoitus alueen AVI:lle ja ELY-keskukselle. ELYkeskus voi ilmoituksen johdosta tarkistaa, onko hanke toteutettu lupamääräysten mukaisesti
(Ympäristöministeriö 2015).

6. Jatkosuositukset
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 kasva
nykyisestä. Ulkoisen kuormituksen vähentämisessä tehokkainta on kuormituksen synnyn ehkäiseminen niin
metsätalouden kuin hajajätevesienkin osalta (ks. Kappale 5.4). Tällä hetkellä järven tilan paranemista voidaan
parhaiten edistää toimenpiteillä järven sisäisen kuormituksen vähentämiseksi. Näitä toimenpiteitä,
mahdollista aikataulua ja arvioituja kustannuksia on koottu taulukkoon 8. Taulukossa 9 on vastaavat arviot
seurannan osalta.
Järven sisäisen kuormituksen vähentämiseksi Vähä-Tiilijärvelle suositellaan ravintoketjukunnostusta.
Petokalakanta on varsin hyvä ja sen säilymisestä hyvänä kannattaa huolehtia vapauttamalla hoitokalastussaaliista hauet ja isot ahvenet, sekä katsomalla, ettei virkistyskalastuksen paine kasva liian suureksi.
Varsinaisia kalastusrajoituksia Vähä-Tiilijärvellä ei tällä hetkellä ole. Hoitokalastusta suositellaan jatkettavaksi
kohdistamalla pyynti etenkin särkiin ja pieniin ahveniin kappaleessa 5.5 esitetyn suunnitelman mukaisesti.
Jotta kalaston kehitystä voidaan seurata, tulee hoitokalastussaaliista ja sen koostumuksesta pitää
mahdollisimman tarkkaa kirjanpitoa. Koekalastus, sekä mielellään myös eläinplanktontutkimus sekä ahvenen
ja särjen kasvututkimus suositellaan uusittavaksi kolmen vuoden kalastuksen jälkeen, jotta nähdään, onko
hoitokalastuksella saatu aikaan muutoksia ravintoverkossa. Tämän jälkeen voidaan päättää
jatkotoimenpiteistä.
Vähä-Tiilijärven tilanne vedenlaadun seurannan osalta on kohtalainen, sillä järvi on mukana kunnan
pienjärviseurannassa. Vähä-Tiilijärven seurannan tarpeet tulee ottaa päivitettävän pienjärvien
seurantasuunnitelman osaksi. Kunnostustoimien vaikuttavuuden seuraamiseksi suositellaan hieman nykyistä
tiheämpää, mieluiten vuosittaista vesinäytteenottoa. Näytteenottokierrokseen olisi hyvä lisätä maalis- ja
elokuun lisäksi vähintään näytteenotto alkukesälle. Tällöin voitaisiin seurata kesänaikaista hapen
kulumisnopeutta syvännealueella, sekä arvioida mahdollista sisäisestä kuormituksesta johtuvaa
ravinnepitoisuuksien nousua kesän aikana. Myös hapen ja lämpötilan vertikaalimittaukset tulisi tehdä aina
vesinäytteenoton yhteydessä. Vesinäytteiden analyysivalikoimaan olisi hyvä lisätä ainakin alkaliniteetti ja
fosfaatti, jos järvelle suunnitellaan tulevaisuudessa kemiallista kunnostusta. Myös nitraatti- ja
ammoniumtypen seuranta olisi hyödyllistä happitilanteen kehityksen sekä jäähdytysveden laskun
päättymisen vaikutusten seuraamiseksi.
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Vähä-Tiilijärven hydrologiset olosuhteet muuttuivat vuoden 2020 aikana, kun jäähdytysveden lasku järveen
lopetettiin. Muuttuneiden olosuhteiden vaikutusta yhdessä jo aloitetun hoitokalastuksen kanssa on syytä
seurata muutama vuosi, ennen kuin päätöksiä muista mahdollisista toimenpiteistä tehdään. Mikäli
hoitokalastuksella onnistutaan parantamaan ravintoverkon rakennetta, mutta järven sisäisen kuormituksen
todetaan edelleen aiheuttavan riskin vedenlaatuhaitoille, voidaan lisätoimenpiteiden käyttöönottoon
tähtääviä prosesseja nopeuttaa. Vaihtoehtoisina lisätoimenpiteinä ovat joko sedimentin kemiallinen käsittely
tai sen poisto imuruoppaamalla. Vähä-Tiilijärven ilmeisten pohjavesiyhteyksien vuoksi järven kemiallinen
käsittely edellyttäisi todennäköisesti aluehallintoviraston (AVI) vesilain tai ympäristönsuojelulain mukaisen
luvan. Luvan tarve koskisi todennäköisesti myös ruoppausta, koska ruoppaustarve ylittäisi melko varmasti
luparajana olevan 500 m3. Lupaprosessin voi arvioida kestävän toimenpiteiden suunnitteluvaiheesta AVI:n
päätökseen noin puolitoista vuotta. Ruoppaus toteutettaisiin käytännössä imuruoppaamalla ja
hyödyntämällä ruoppausmassojen läjityksessä ns. geotuubeja.
Sedimentin kemialliseen käsittelyyn tai poistoon ruoppaamalla kannattaa ryhtyä vasta, jos niille havaitaan
lähivuosien tarkkailussa selvä tarve. Kemiallisen käsittelyn tai ruoppauksen toteuttamiseen tarvittavia
lisäselvityksiä voidaan kuitenkin aloittaa jo lähivuosina, jotta valmiudet arvioida toimenpiteiden
toteutettavuutta ovat olemassa siinä vaiheessa, jos toimenpiteiden tarve todetaan. Tarvittavia lisäselvityksiä
ovat sedimentin kemikaalikäsittelyn osalta laboratoriokokeet järvivedellä ja sedimentillä soveltuvan
kemikaalin ja annostuksen selvittämiseksi. Ruoppauksen osalta olisi selvitettävä sedimentin tarkempi
fyysikaalinen koostumus ja sedimentissä mahdollisesti olevat haitalliset aineet sekä lietteen mahdolliset
läjitysalueet. Tutkimukset soveltuisivat esimerkiksi opinnäytetöiksi kokeneen tutkijan ohjauksessa.

Taulukko 8. Toimintasuunnitelma, alustava aikataulu ja arvioidut kustannukset.
Toimenpide

Aikajänne

Kustannukset

Pyynti katiskoilla kolmena keväänä 20202022, minkä jälkeen koekalastus ja
hoitokalastussuunnitelman tarkistus
saaliin kehityksen sekä kesällä 2022
tehtävän ravintoverkkotutkimuksen
perusteella. Tämän jälkeen jatko uusitun
suunnitelman mukaisesti.

Talkootyö. Mahdollisia kuluja
mm. pyydysten, köysien ja
kohojen uusimisesta.
Weke-katiskan listahinta noin
130 €.

Hoitokalastuksen yhteydessä.

Ei erillisiä kustannuksia.

Kalastuksen ohjaus

Luonteeltaan jatkuvaa. Tällä hetkellä
Vähä-Tiilijärvellä ei ole kalastusrajoituksia.

Ei tarvetta tällä hetkellä.

Istutukset

Tässä vaiheessa eivät välttämättömiä.
Petokalaistutuksia voidaan harkinta
vuoden 2022 tulosten perusteella.

Istutusten kustannukset yleensä
joitakin satasia istukkaiden
määrästä ja iästä riippuen.

Hoitokalastus
Keväinen kutupyynti katiskoilla

Petokalakantojen tukeminen
Petokalojen vapautus
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Fosforin kemiallinen saostus
Laboratoriokokeet

Kokeet esim. vuonna 2022, minkä pohjalta
menetelmä joko hylätään tai päätetään
käytettävä kemikaali.

Konsulttityö/opinnäytetyö
+ analyysikustannukset
noin 5 000 €

Hankesuunnitelma ja
lupahakemus

JOS päätetään edetä, tarkempi
suunnitelma lupahakemuksen liitteeksi,
jossa määritetään annostus, ajankohta,
levitysmenetelmä yms.
Pohjavesivaikutusten arvio.
Lupahakemus, mikäli sitä edellytetään.
Suunnitelman ja lupahakemuksen
laatimisen kesto muutamia kuukausia.

Konsulttityö
15 000 – 20 000 €

Lupaprosessi

Lupaprosessi AVI:ssa suunnitelman
valmistuttua. Lupaprosessi kestää noin
vuoden.

5 000 – 10 000 €

Toteutus

Toteutus lupaehtojen mukaisesti.
Mahdollinen uusintakäsittely valittavan
kemikaalin mukaan yhden/useamman
vuoden jälkeen.

10 000 – 30 000 €

Tutkimus esim. vuonna 2022: sedimentin
laatu ja haitta-aineet.

Konsulttityö/opinnäytetyö
+ analyysikustannukset
noin 3 000 €

Hankesuunnitelma ja
lupahakemus

JOS päätetään edetä, tarkempi
suunnitelma lupahakemuksen liitteeksi,
jossa määritetään ruopattava alue, ja
tehdään laskelmat ja suunnitelmat
läjityksestä.
Pohjavesivaikutusten arvio.
Lupahakemus.
Suunnitelman ja lupahakemuksen
laatimisen kesto muutamia kuukausia.

Konsulttityö
15 000 – 20 000 €

Lupaprosessi

Lupaprosessi AVI:ssa suunnitelman
valmistuttua. Lupaprosessi kestää noin
vuoden.

5 000 – 10 000 €

Toteutus

Toteutus lupaehtojen mukaisesti

Imuruoppaus 3-6 €/m3.
Jos esim. >4 m alue 0,3 m:n
syvyyteen, massaa 6867 m3
hinta 21 000 - 41 000 €.
Jos sama alue 0,5 metrin
syvyyteen, massaa 11 445 m3
hinta 34 000 - 69 000 €.
Lisäksi mahdolliset geotuubit.

TAI
Sedimentin imuruoppaus
Laboratoriokokeet
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Taulukko 9. Seurantasuunnitelma, alustava aikataulu ja arvioidut kustannukset.
Toimenpide

Aikajänne

Kustannukset

Veden laadun seuranta

Hoitokalastuksen ja jäähdytysveden
laskun lopettamisen vaikutusten
seuraamiseksi vesinäytteet vähintään 3
krt./vuosi, vuonna 2022 mahdollisesti
enemmän, jos laajempi tutkimus.
Voidaan kerätä samalla tarvittavaa
taustatietoa mahdolliselle
kemikaalikäsittelylle.
Jatkossa vähintään päivitettävän
pienjärviseurannan ohjelman mukaan.

Erillinen seurantaohjelma tai
pienjärviseurannan yhteydessä.
Näytteenotto-, analyysi- ja
raportointikustannukset
näytemäärästä ja analyysivalikoimasta riippuen, noin
2000-3000 €/vuosi

Lämpötilaloggerit

Vähintään vuosi 2021 jäähdytysveden
laskun päättymisen vaikutusten
seuraamiseksi.

Vesijärvisäätiö, matka- ja
palkkakulut

Ravintoverkkotutkimus

Hoitokalastuksen vaikutusten
arvioimiseksi eläinplanktontutkimus,
koeverkkokalastus ja särjen ja ahvenen
kasvututkimukset kesällä 2022. Muut
tutkimukset rahoitustilanteen mukaan
(ravintotutkimus, kasviplankton,
sulkasääski)
Tutkimukset uusitaan esim. vuonna 2027.

Eläinplanktontutkimus,
näytemäärän ja laskentatavan
mukaan 1 000 € - 3 500 € /vuosi
Koeverkkokalastus n. 4 000 €
Kasvututkimukset n. 4 000 €/laji

Kemikaalikäsittelyn TAI
ruoppauksen vaikutusten seuranta

Jos toimenpiteitä tehdään, vaikutusten
seuranta oman suunnitelmansa ja
mahdollisten lupaehtojen mukaisesti (ml.
pohjavesivaikutusten seuranta)

Näytteenottotyö, analyysi- ja
raportointikustannukset.

Kiitokset
Lämpimät kiitokset yhteistyöstä Hollolan kunnalle, PHHYKYn ympäristöterveyskeskukselle, Hämeen ELYkeskukselle, Lahden Taloille sekä erityisesti Vesalan Kalaveden Osakaskunnalle. Iso kiitos rannanomistajille
veneen ja ranta-alueen lainasta hankkeen toimia varten. Kiitokset myös Lahden ympäristöpalveluille sekä
Päijät-Hämeen kalatalouskeskukselle hoitokalastukseen liittyvästä avusta ja asiantuntemuksesta. Kiitokset
myös kaikille suunnitelmaa kommentoineille.
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