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Vesienhoidon toimenpiteet Lahden seudulla 2019-2020
1. Hankkeen toteuttaja
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
Askonkatu 9 C
15100 LAHTI

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
Vesienhoidon toimenpiteet Lahden seudulla 2019-2020 (VeHo 4-hanke)
Hämeen ELY-keskuksen päätös HAMELY/1498/2018 (4.9.2019) ja muutos 26.1.2021

3. Hankkeen toteutusaikataulu ja rahoitus
Hankkeen toteuttajana on Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat
420 000 €. Hämeen ELY-keskus rahoittaa kokonaiskustannuksista 60 %, kuitenkin enintään 255 000 €.
Hankkeen omarahoitusosuudesta Hollolan kunta kattaa 33 450 € ja Vesijärvisäätiö 109 850 €. Talkootyön
osuus on 26 700 €. Muutospäätöksen mukaisesti hankkeen toteutusaika on 30.11.2018-15.3.2021.

4. Hankkeen hallinnointi ja toteutus
Hankkeen toteutti Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö. Hankkeen hallinnosta sekä toteutuksesta tai sen
organisoinnista vastasi vesistöasiantuntija FT Mirva Ketola, jonka työpiste sijaitsee Vesijärvisäätiön tiloissa
Lahdessa. Lisäksi hankkeen toteutukseen Vesijärvisäätiössä osallistuivat assistentti Anne-Mari Räihä sekä
viestintäasiantuntija Irma Peltola. Myös ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen osallistui hankkeeseen säätiön
omana työnä. Vuonna 2019 hanketyöhön osallistui harjoittelijana insinööriopiskelija (amk) Toivo Viljakainen,
joka teki hankkeessa opinnäytetyön Lahden ammattikorkeakouluun. Vuonna 2020 hanketyöhön osallistuivat
harjoittelijoina koulutuskeskus Salpauksen ympäristönhoidon opiskelijat Pertti Leino sekä Riikka-Liisa Aalto.
Hankkeen kirjanpidosta vastasi tilitoimisto Rantalainen Lahti.
Eläinplanktonnäytteiden laskenta ja raportointi toteutettiin palkkatyönä. Näytteiden laskennasta ja
raportoinnista vastasi FT, dos. Kirsi Kuoppamäki. Muutoin pääosa hankkeen käytännön töistä, kuten erilaiset
selvitykset ja kartoitukset tilattiin ostopalveluna tähän erikoistuneelta yritykseltä tai organisaatiolta.
Vesijärvellä hoitokalastuksen järjestämisestä, mitta-asemien hoidosta sekä kuormitustarkkailusta vastaa
Lahden ympäristöpalvelut.
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5. Hankkeen tausta ja tavoitteet
5.1. Tausta
Vesijärven tilan parantamisessa hoitokalastuksella ja petokalojen istutuksilla on ollut merkittävä osa.
Vesijärven eri puolille on rakennettu noin 30 kosteikkoa tai laskeutusallasta, joilla pyritään vähentämään
järveen tulevaa ravinnekuormaa. Enonselän sedimenttitutkimusten valossa näyttää siltä, että järvi on
selkeästi toipumisvaiheessa. Myönteisestä kehityksestä huolimatta järvi vaatii edelleen hoitotoimenpiteitä,
jotta positiivinen suunta jatkuisi. Vesijärvisäätiö pyrkii turvaamaan toimenpiteiden jatkuvuuden.
Lahden seudulla on Vesijärven lisäksi yli kaksikymmentä pienempää järveä, joista useimmilla on merkittävää
virkistyskäyttöarvoa. Suuri osa näistäkin järvistä kaipaa hoitotoimenpiteitä. Erityisesti virkistyskäytön
kannalta yksi keskeisimmistä pienemmistä järvistä on Hollolan kunnan keskustassa sijaitseva Vähä-Tiilijärvi,
jonka ns. EU-uimaranta on erittäin vilkkaassa käytössä etenkin kesällä, ja talvella ranta on myös
avantouimarien suosiossa. Pohjavesivaikutteinen järvi on ollut näennäisen hyvässä kunnossa, kunnes kesällä
2018 järvessä oli erittäin voimakas sinileväkukinta. Järvessä uimista kehotettiin välttämään parhaaseen
uintiaikaan heinäkuulta syyskuulle. Seuranta-ainestoa järvestä oli kuitenkin liian vähän vaikuttavien
tekijöiden ja mekanismien tunnistamiseksi.
Järvien ekologisen tilan lisäksi myös luonnonsuojeluarvoihin on syytä kiinnittää huomiota. Vesijärvellä on
useita linnustoltaan arvokkaita alueita, joissa myös järven vesikasvilajisto on poikkeuksellisen monipuolinen.
Vesijärven viisi lahtea sekä Hollolan Kirkonkylän kaakkoispuolella sijaitseva Kutajärvi sisältyvät Natura 2000verkostoon (tunnus FI0306006). Alue on sittemmin hyväksytty myös kansainvälisesti merkittävien
kosteikkojen luetteloon eli ns. Ramsar-kohteeksi. Ramsarin sopimus on vesilintujen elinympäristönä
kansainvälisesti merkittäviä vesiperäisiä maita koskeva yleissopimus, jonka tavoitteena on kansainvälisesti
arvokkaiden kosteikkojen suojelu ja laajemmin kaikkien kosteikkojen ja vesivarojen kestävän käytön
edistäminen. Suomen Ramsar -kosteikkotoimintaohjelman 2016–2020 mukaan (toim. Juvonen & Kurikka
2016) kosteikkolintujen elinolot ovat heikentyneet maailmanlaajuisesti ja sama suuntaus vallitsee myös
Suomessa. Kutajärven Natura-alueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma vuonna 2009 (Lammi 2009).
Tuolloin (2007-2008) myös alueen kasvillisuus ja eläimistö on kartoitettu. Kartoitusten mukaan myös
Kutajärven alueen luonnonolot ovat paikoin heikentyneet viime vuosikymmeninä. Kutajärven alueella on
tehty jonkin verran hoito- ja kunnostustoimia, kuten pensaikon raivausta ja vanhojen kaivupenkereiden
poistoa. Hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisia hoitotoimenpiteitä ei kuitenkaan ole tehty siinä laajuudessa,
kuin suunnitelmassa on esitetty. Hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu vuosille 2009-2018, joten
hoitotoimenpiteet vaatisivat jo kohdekohtaisten kunnostussuunnitelmien päivittämistä sekä toteuttamista.

5.2. Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa toimenpiteitä, joilla edistetään Lahden seudun järvien palautumista
hyvään tilaan ja parannetaan niiden virkistyskäyttöarvoa. Samalla kerätään lisää tietoa veden tilan
kehittymisestä pitkäaikaisilla perinteiseen näytteenottoon ja automaattiasemiin perustuvilla seurannoilla.
Toteutettavat toimenpiteet perustuivat Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan ja sitä täsmentävän Hämeen ELY-keskuksen toimenpideohjelmaan.
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Tavoitteena oli sekä tuoda Vesijärven hoitoon uusia avauksia että tukea jo käytännössä hyväksi todettuja
vesienhoitotoimia. Hoitokalastukset ja vesikasvien niitot kuuluvat jo vakiintuneeseen järven hoidon
työkalupakkiin. Hiukan uudemman tulokulman tarjosi Kutajärven Natura 2000-alueen sekä muiden
Vesijärven luonnonsuojelualueiden hoitoon keskittyvä työpaketti, jonka tavoitteena oli kartoittaa näiden
alueiden hoitotarpeet, laatia suunnitelmat ja toteuttaa hoitotoimenpiteitä.
Vähä-Tiilijärven kunnostukseen suunnatun osion tavoitteena oli luoda riittävä tietopohja Vähä-Tiilijärven
hyvän tilan turvaamiseksi. Hankkeen tavoitteena oli hankkia tarvittava aineisto Vähä-Tiilijärven fysikaalisesta,
kemiallisesta ja biologisesta tilasta ja vuorovaikutussuhteista sekä määritellä tarpeelliset
vesienhoitotoimenpiteet järven käyttökelpoisuuden ja hyvän ekologisen tilan turvaamiseksi. Tavoitteena oli
myös laatia hoitosuunnitelma liitettäväksi osaksi Vesijärvi-ohjelmaa.

6. Hankesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutus 1.1.2019-28.2.2021
6.1. Hoitokalastus ja petokalaistutukset
Kalat vaikuttavat veden laatuun monella tavalla sekä suoraan että välillisesti. Kalojen biomassaan sitoutuu
paljon ravinteita: järvissä veden fosforista yli puolet voi olla kaloissa. Kalasaaliin mukana poistuu siksi myös
merkittäviä määriä ravinteita. Kalojen vaikutukset välittyvät myös eläinplanktonin kautta. Eläinplanktonin
suuret vesikirput ovat tehokkaita levänsyöjiä ja pystyvät runsaina esiintyessään pitämään kasviplanktonin
kurissa ja veden kirkkaana. Kookkaat äyriäiset ovat kuitenkin kalojen suosikkiravintoa. Jos planktonia syöviä
kaloja on paljon, suurikokoinen eläinplankton käy vähiin ja kasviplanktonin määrä kasvaa. Hoitokalastuksella
pyritään estämään järven tilan heikkenemistä, voimistamaan petokalakantoja ja poistamaan rehevöitymisen
kannalta merkityksellistä kalalajistoa.
Vesijärven hoitokalastuksen tavoitteena on ollut pyytää vähäarvoista kalaa 20 kg/ha. Viime vuosina tuohon
tavoitteeseen pääsy on kuitenkin ollut hankalaa. Keväällä 2018 valmistui Luonnonvarakeskuksen raportti
kesällä 2017 tehdyistä koko Vesijärven koeverkkokalastuksista. Koekalastuksesta saatujen tietojen mukaan
vuotuista hoitokalastustarvetta on arvioitava nykyistä joustavammin ja asetettava saalistavoitteet
aikaisempaa enemmän kulloisenkin vuoden olosuhteita vastaavaksi. Tällöin esimerkiksi särkikalojen
vuosiluokkien koko määrittää kulloisenkin kalastustavoitteen haarukassa 100 000 – 200 000 kg. Hoitokalastus
pitää särkikalakannat pieninä ja takaa nuorille petokaloille vähemmän ravintokilpailijoita ja suuremmille
sopivaa ravintokalaa. Myös petokaloilla on tärkeä merkitys särkikalojen runsastumisen ehkäisemisessä.
Vapaaehtoisten talkoolaisten hoitokalastuksella on Lahden seudulla pitkät perinteet ja sillä on yhä
huomattava merkitys alueen vesien hoidossa. Talkookalastus toteutetaan lähinnä katiskoilla tai rysillä, joita
on uusittava ja korjattava säännöllisin väliajoin. Kustannustehokkain ja samalla vesienhoidon sosiaalista
pääomaa lisäävä tapa kaluston päivittämiseen on tehdä se talkoilla.
Talkookalastuksella ei yksin pystytä hoitamaan riittävää hoitolakalastusponnistusta alueen järvissä. Yhä
suurempi osa hoitokalastuksesta on toteutunut ammattikalastajien työnä. Tämän on mahdollistanut
hoitokalastussaaliin kaupallisen käytön lisääntyminen. Yhä suurempi osa Vesijärven särkisaaliista päätyykin
jalostettavaksi elintarvikekäyttöön. Avovesikalastuksen osuus hoitokalastussaaliista on kasvanut entisestään,
kun talvinuottaukset ovat kärsineet jääpeitteisyyden keston vaihteluista.
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Pyydystalkoot
Vuoden 2019 perinteiset pyydystalkoot järjestettiin 21.1. – 1.2.2019 Lahden kaupungin tiloissa Niemenkatu
77:ssä. Järjestelyistä vastasi Päijät-Hämeen kalatalouskeskus hankkeen avustuksella. Kahden viikon aikana
talkoihin osallistui yhteensä 73 henkilöä. Talkootyötunteja kertyi 1901 h, minkä rahallinen arvo on 28 515 €.
Talkoiden aikana rakennettiin uusia hoitokalastusvälineitä sekä korjattiin vanhoja (Kuva 1). Talkoissa
valmistui yhteensä 100 Weke-Werraton katiskaa. Lisäksi rakennettiin kaksi uutta, katettua,
hoitokalastukseen soveltuva rysää (2 m korkea ja 3 m korkea), yksi rysänperä ja potkut (2 m korkea). Niin
ikään talkoissa valmistui 6 kpl supiloukkuja, 10 kpl mätirasioiden suojakoteloita sekä uusi
hoitokalastusnuotan säilytyslaatikko. Korjatuksi tulivat kaksi kaupungin hoitokalastusnuottaa ja rysä. Lisäksi
korjattiin kaksi vannerysää, Nordic-koeverkkoja, sekä kalastajien omia verkkoja.
Pyydystalkoissa kävi myös vierailijoita. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry
osallistui työhön yhden päivän ajan. Myös Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys kävi oppimassa
katiskantekotalkoiden järjestelyjä. Koulutuskeskus Salpauksen oppilaita oli tutustumassa ja rakentamassa
pyydyksiä kaksi päivää. He myös vastasivat eri valmistajien särkisäilykkeiden maistatuksesta talkoolaisilla.
Ympäristöpalvelujen jäteneuvonta oli paikalla yhden päivän.
Pyydystalkoot kiinnostivat myös mediaa, ja talkoissa annettiin kaksi lehtihaastattelua ja kaksi
radiohaastattelua.

Kuva 1. Vasemmalla pyydystalkoissa 2019 valmistuneita Weke-katiskoja. Keskellä ja oikealla katetun rysän valmistusta.

Hoitokalastus
Lahden ympäristöpalvelut vastaa Vesijärven hoitokalastusten organisoinnista (Kuva 2). Vesialueen omistajien
talkookalastuksen ja kaupungin omana työnä tekemän hoitokalastuksen lisäksi hoitokalastusurakoinnista on
viime vuosina vastannut rysäkalastuksen osalta T:mi Ile’s Fisk ja nuottauksesta järvikalastus Turtiainen Ky.
Vuoden 2019 hoitokalastussaalis oli yhteensä 99 281 kg ja vuoden 2020 saalis 71 600 kg. Talkookalastajien
osuus saaliista on laskenut viiden viime vuoden aikana yli 20 tonnista yhden tonnin tuntumaan monien
hoitokalastusporukoiden lopetettua ikääntymisen vuoksi.
Suurimmat saalismäärät tulivat Enonselältä ja Paimelanlahdelta. Kajaanselällä ei hoitokalastettu.
Runsaimmat saalislajit olivat molempina vuosina särki ja salakka. Vuodesta 1987 jatkuneella
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hoitokalastuksella on poistettu laskennallisesti yli 35 tonnia fosforia Vesijärvestä. Vesijärven
hoitokalastussaaliin kehitys 2000-luvulla on esitetty selkäalueittain kuvassa 3 ja kalalajeittain kuvassa 4.
Hoitokalastussaaliista (ml. Kymijärvi) toimitettiin särkikalaa hyötykäyttöön vuonna 2019 noin 30 tonnia ja
vuonna 2020 noin 20 tonnia. Suuri osa saaliista oli keskikooltaan liian pientä hyötykäyttöön, joten kaikki
jalostukseen toimitettu kala ei päädy elintarvikkeeksi. Elintarviketeollisuus valmistaa lahnasta ja särjestä
kalamassaa järvikalapihvien raaka-aineeksi sekä särkisäilykkeitä. Särkisäilykkeet ovat tällä hetkellä
hoitokalastussaaliin tärkein lopputuote. Yksityistalouksissa kalasta valmistetaan esimerkiksi savulahnaa,
purkkikalaa, fermentoimalla valmistettavaa kalakastiketta tai lemmikkieläinten ruokaa (Kotakorpi 2021).

Tähän hankkeeseen kuuluvat hoitokalastukset Hollolan alueella saatiin toteutettua muulla rahalla, joten
hankerahaa käytettiin muutoshakemuksella petokalaistutuksiin.

Kuva 2. Hoitokalastusta Vesijärvellä. Vasemmalla yläkuvassa talvista katiskakalastusta ja alakuvassa keväistä rysäpyyntiä
(Kuva Henna Pirkonen). Oikealla hoitokalastajat Ilkka Tonteri ja Markku Turtiainen tyhjentävät nuottasaalista
Siikaniemessä 15.11.2019. Kuvat: Lahden kaupunki.
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Kuva 3. Vesijärven hoitokalastussaalis (kg) selkäalueittain (Kuva Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut).

Kuva 4. Vesijärven hoitokalastussaalis (kg) lajeittain (Kuva Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut).
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Petokalaistutukset
Vesijärven petokalaistutuksiin kohdennetut varat ohjataan käyttöön vuonna 2017 perustetun Salpausselän
kalatalousalueen Vesijärven petokalarahaston kautta. Vesijärven petokalarahaston tarkoituksena on
keskittää ja tehostaa Vesijärven petokalakannan hoitoa vesienhoitoa tukevasti. Rahasto mahdollistaa
pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen petokalojen istutustoiminnan Vesijärvessä. Vuonna 2020 istutuksia
tehtiin 65 752 €:n edestä, joista Vesijärvisäätiön osuus oli 22 000 €. Istutettuina lajeina olivat taimen, ankerias
ja kuha (Kotakorpi 2020).
Taimen on nopeakasvuisena viileän veden lajina tehokas kuoreen saalistaja sekä tavoiteltu saalislaji.
Taimenistutuksissa on panostettu istukkaiden kokoon. Istutukset tehtiin toukokuussa 2020 3-vuotiailla
(keskikoko 508 g ja 34 cm) taimenilla. Enonselälle (Messilä) taimenia istutettiin yhteensä 1675 kpl ja
Kajaanselälle (Suiva) 630 kpl. Taimenen kotiutusistutusten jatkamiseksi vuonna 2020 istutettiin lähes 10 000
vastakuoriutunutta taimenen poikasta Vesijärveen laskeviin puroihin (Virojoki, Haritunjoki ja Kiikunoja).
Syksyllä tehdyissä sähkökoekalastuksissa kaikista kohteista löytyi keväällä istutettuja poikasia elinvoimaisina.
Enonselän koetroolaus- ja kaikuluotausseurannassa on havaittu, että järven kuorekanta on kasvanut ajoittain
räjähdysmäisesti, mutta kuhan lisääntyminen ei ole kuitenkaan ollut parhaiden vuosien tasolla. Kuha on
tehokkain kuoreen saalistaja Vesijärven ulappa-alueilla. Näistä syistä Enonselälle tehtiin pitkästä aikaa
kuhaistutus. Enonselän kuhaistutuksen kokonaismäärä oli 46 500 kpl (keskikoko 8,7 cm ja 4,0 g). Myös
Laitialanselälle ja Kajaanselälle istutettiin kuhanpoikasia yhteensä 25 400 kpl (keskikoko jopa 10,2 cm ja 7,1
g). Yhteensä Vesijärven kuhaistutus oli 71 900 kpl, mikä on hyvin lähellä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa
asetettua tasoa, kun otetaan huomioon poikasten poikkeuksellisen suuri keskikoko. Suurten istukkaiden
tuotto on Vesijärvellä todettu moninkertaiseksi tavallisen kokoisiin poikasiin verrattuna.
Ankerias ei enää pääse nousemaan merestä Vesijärveen luontaiselle kasvualueelleen. Istutuksilla voidaan
säilyttää ankeriaskanta Vesijärvessä ja Vääksynjoen ankeriasarkun avulla ankeriaille voidaan turvata vaellus
lisääntymisalueilleen. Vesijärven ankeriasistutus vuonna 2020 oli 10 000 kpl ja istutukset tehtiin Enonselälle
enimmäkseen Lahden kaupungin rahoituksella.

6.2. Vesikasvien niitot
Vesikasvien niitolla tavoitellaan yleensä järvimaiseman kohentumista ja virkistyskäyttömahdollisuuksien
parantumista. Niitoilla voidaan parantaa veden vaihtuvuutta, estää umpeenkasvua ja kasvattaa avointa
vesialaa. Samalla helpotetaan vesistön virkistyskäyttöä ja liikennettä. Myös liiallisen umpeenkasvun
seurauksena heikentyneitä linnuston elinolosuhteita voidaan parantaa suunnitelmallisesti. Vesikasvien
niittäminen on osa vesistön kokonaiskunnostusta, mutta se ei riitä ainoana toimenpiteenä parantamaan
veden laatua.
Vesijärvellä on niitetty vesikasveja melko laajasti jo kymmenenä vuonna peräkkäin. Syksyllä 2016 Vesijärven
rantojen ruovikot kartoitettiin varsin kattavasti. Mahdolliset niittokohteet kuvauksineen on tallennettu
jatkokäyttöä varten Paikkatietoikkunaan, joka on Maanmittauslaitoksen tarjoama paikkatietoportaali. Tällä
tavoin kartoitettuja ja paikkatietoikkunaan tallennettuja alueita on yhteensä 494 ha. Kartoituksen tuloksena
syntynyttä paikkatietoaineistoa hyödynnetään niittokohteiden valinnassa, kuten myös osakaskuntien omia
7

näkemyksiä vesialueidensa hoidosta. Useat niittokohteet ovat osakaskuntien yhteisiä venerantoja.
Niittoalueet on määritelty vuosittain, mutta lähtökohtana on ollut niittää samat ruovikot vähintään kaksi
kertaa peräkkäin. Niittojen tarkoituksena on vähentää vesikasvillisuutta, ei poistaa sitä kokonaan. Vesi- ja
rantakasvien vyöhyke rannan ja ulapan välissä vähentää eroosiota ja toimii samalla myös ravinteita sitovana
suodattimena. Niitot toteutetaan ammattiniittäjän toimesta, mutta niitetyn kasvimassan pois kerääminen on
hoitokalastuksen tapaan voimakkaasti yhteisöllinen prosessi, joka lisää parhaimmillaan toimijoiden
sosiaalista pääomaa ja kasvattaa siten laajemminkin vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksia.
Kesäniittojen lisäksi Vesijärvellä on toteutettu myös talviniittoja. Talviniitot ovat edelleen melko vähän
käytetty vesienhoitotoimenpide, vaikka sen hyödyt erityisesti umpeenkasvun hillitsemisessä ovat
kiistattomat. Vesijärvellä on tehty talviniittoja vuodesta 2016 alkaen. Niiton vaikuttavuutta on seurattu
ruovikkokartoituksilla, joilla selvitetään talvella jään päältä mitattuna ruovikon tiheyttä sekä ruokojen
pituutta ja paksuutta näyteruuduilla, jotka sijaitsevat ruovikon läpi kulkevalla linjalla. Osa kohteista on niitetty
jo useana vuonna, jolloin niiton vaikuttavuudesta on saatu pitkän aikavälin aineistoa.
Hankkeessa pilotoitiin erityisesti kesäniittojätteen hyötykäyttömahdollisuuksia yhdessä Päijät-Hämeen
jätehuollon ja Kiteen Mato- ja Multa Oy:n kanssa. Niittojäte siirrettiin hanketyönä Kujalan
jätteidenkäsittelylaitokselle, jossa ne aumataan ja jalostetaan kasvualustaksi. Rakennusbetoni ja Elementti
Oy jatkaa erityisesti talviruo’on hyödyntämistä viherkatoissaan salaojakerroksena.

Kesäniitot
Kesäniittokohteiden valinnassa ja suunnittelussa käytettiin hyväksi Paikkatietoikkunaan tallennettuja,
kartoitettuja niittoalueita. Sovellukseen on tallennettu myös edellisvuosien niittokohteet. Osa kohteista
niitetään vuosittain väylän auki pitämiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi ahtaat salmipaikat. Valitut kohteet
pyritään niittämään useampana vuonna peräkkäin niiton vaikuttavuuden lisäämiseksi. Osa useammin
niitetyistä kohteista jää niittokierrosta pois, jolloin tilalle voidaan valita uusia kohteita. Valittujen kohteiden
vesialueiden omistajille soitettiin ja kysyttiin heidän mielipidettään niittotarpeesta, nostopaikoista sekä
mahdollisuuksista auttaa niittojätteen nostossa ja poiskuljetuksessa. Myös mahdollisia uusien kohteiden
niittotarpeita tiedusteltiin. Keväällä 2020 mahdollisia niittokohteita kierrettiin myös veneellä yhdessä
niittoyrittäjän kanssa. Molempina vuosina niitettäviä kohteita merkittiin niittosuunnitelmaan 26-27 kpl (Kuva
5). Niiden yhteispinta-ala oli vuonna 2019 lähes 40 ha ja vuonna 2020 reilu 30 ha. Niittosuunnitelman
valmistuttua keväällä tehtiin niittoilmoitus Hämeen ELY-keskukseen. Niitot toteutettiin molempina vuosina
saapuneen lausunnon mukaisesti.
Kesäniitot kilpailutettiin molempina vuosina lähettämällä tarjouspyyntö 6-7 alan toimijalle. Lisäksi
tarjouspyyntö oli nähtävillä HILMA-järjestelmässä. Vuonna 2019 saatiin yhteensä kolme tarjousta. Tarjousten
perusteella niittoyrittäjäksi valittiin Ilkka Harjunen, IMH-tekniikka. Kalustoon kuuluivat Truxor DM5000 niittokone sekä niitetyn massan keruuseen kaksi haravalla varustettua keräysvenettä (Kuva 6). Urakoisija on
niittänyt Vesijärvellä myös vuosina 2017 ja 2018, joten kohteet olivat osittain hänelle jo tuttuja. ELYkeskuksen lausunnon mukaan niitot tuli ajoittaa elokuulle. Yrittäjän aikataulun mukaisesti niitot aloitettiin
7.8.2019. Matalalla ollut vedenpinta haittasi niittoja, jolloin aivan kaikkia suunnitelman väyliä ei voinut
niittää. Jokaisella kohteella saatiin kuitenkin niitetyksi suurin osa suunnitellusta alasta.
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Kuva 5. Vesijärven kesäniittokohteiden yleiskartta ylhäällä vuoden 2019 niittosuunnitelmasta ja alhaalla vuoden 2020
niittosuunnitelmasta.
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Vuonna 2020 kesäniittosuunnitelma sekä tarjouskilpailu tehtiin toisessa hankkeessa. Tarjoajalle tarjottiin
optiota useamman vuoden niittosopimuksesta, mikäli niitot etenevät hyvin. Tarjouksia saatiin niin ikään
kolme kappaletta. Kesäniittojen toteuttajaksi valittiin yhteisen tarjouksen tehneet Jarno Nummela Ekoeläin
Oy sekä Tmi Hannu Soimavuori. Kalustoon kuuluivat Truxor-niittokone sekä niittopäällä ja haravalla
varustetut keruuveneet (Kuva 6). Tärkeä edistysaskel aiempiin niittoihin verrattuna oli GPS-paikannus, jolla
niitettyjen alueiden koko ja sijainti saatiin tarkasti varmennettua. Niitot aloitettiin 1.8.2020 ELY-keskuksen
lausunnon mukaisesti. Tällä kertaa vesipinta oli edelliskesiä korkeammalla, mikä helpotti niittoja.
Huitunpohjassa autettiin lisätyönä paikallisia mökkiasukkaita nostamalla rantaan lahoavaa
järvisätkinkasvustoa, joka oli irronnut lahdelta ja ajautunut suurena pehmeänä massana lahden pohjukkaan.
Vuonna 2019 pääosalla kohteita niittojäte nostettiin rantaan niittokoneella, mutta muutamassa paikassa
apuna oli paikallisten järjestämä nostokoura. Vuonna 2020 nostokoura oli apuna suurimassa osassa kohteita,
joko paikallisten tai niittourakoitsijan tilaamana. Molempina vuosina paikalliset veivät niittojätettä peltoon
maanparannusaineeksi tai sopiville läjityspaikoille omin voimin.
Niittojätteen hyötykäyttöä selvitettiin vuonna 2019 Päijät-Hämeen jätehuollon ja Kiteen Mato ja Multa Oy:n
kanssa. Niittojätettä siirrettiin hanketyönä Kujalan jätteidenkäsittelylaitokselle aumattavaksi ja
jalostettavaksi kasvualustaksi yhteensä 26 810 kg. Vuonna 2020 niittojätteen hyötykäyttökokeilua jatkettiin
ja niittojätettä siirrettiin Kujalaan yhteensä 25 360 kg. Lisäksi alueelle ohjattiin materiaalia yksityisniitoista
sekä Lahden kaupungin tekemistä niitoista alueen pienjärviltä.

Kuva 6. Ylhäällä niittoyrittäjä työssään Paimelanlahdella kesällä 2019. Alhaalla vasemmalla niittoyrittäjä työssään
Kirkonlahden venerannassa kesällä 2020. Oikealla ruo’on nostoapua Kamppilanrannassa kesällä 2020.
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Talviniitot
Talviniitot suunniteltiin loppuvuodesta 2019 vastaavalla tavalla kuin kesäniitto. Talviniitoissa mukana on
myös linnuston kannalta tärkeitä alueita, joilla ruovikkoa ei haluta taannuttaa. Näillä käytössä on ns.
rotaationiitto, joissa ruovikkoalueesta niitetään kaistale, ja aina jätetään enemmän niittämätöntä aluetta.
Seuraavana vuonna niitetään vastaavasti toinen kaistale, ja sen jälkeen pidetään 3-5 vuoden tauko.
Talviniittokohteita suunnitelmaan kertyi 15 kpl, vajaan 20 ha:n alalle. Niittosuunnitelman valmistuttua
Hämeen ELY-keskukseen lähetettiin niittoilmoitus. Talviniittourakointi kilpailutettiin. Koska tiedossa olevia
urakoitsijoita on vähän, laitettiin tarjouspyyntö myös HILMA-järjestelmään. Tarjouksia saatiin yksi kappale.
Niittojen toteuttajaksi valittiin Hotmill Oy, joka on tehnyt Vesijärven talviniitot myös aikaisempina vuosina.
Talvi 2020 oli kuitenkin erittäin poikkeuksellinen, eivätkä ruovikot jäätyneet kantaviksi lainkaan. Talviniittoja
ei voitu toteuttaa, eikä talviniittojen vaikuttavuuden arvioimiseksi tehtyjä ruovikkokartoituksia voitu jatkaa.
Talviniittoon suunnatut varat kohdennettiin muutoshakemuksella toisaalle. Ruovikkokartoituksiin
suunniteltu työaika käytettiin kartoitusten sijaan raporttiin, johon koottiin Vesijärvellä vuosina 2016-2019 eri
hankkeissa tehtyjen ruovikkokartoitusten tulokset. Raportti on saatavilla hankkeen verkkosivuilla (Ketola
2020). Kartoitusten tarkoituksena on ollut seurata etenkin talviniittojen vaikutusta ruovikoiden tiheyteen,
sekä korsien pituuteen ja paksuuteen. Osassa kohteita seurantaa oli tehty enimmillään kolmen niittovuoden
osalta. Tällä aikajänteellä talviniitoilla havaittiin olevan vaikutuksia ruovikoiden tiheyteen sekä ruokojen
pituuteen ja paksuuteen. Vaikutukset eivät kuitenkaan olleet kaikilla seurantapaikoilla samankaltaisia.
Tuloksista havaittiin, että kesäniitto oli talviniittoa selvästi taannuttavampi, vaikuttaen alentavasti sekä
ruokojen tiheyteen että niiden kokoon. Vaikutukset näyttivät olevan suurimpia aallokolle alttiimmalla, ulapan
puoleisella reunalla. Talviniiton vaikutukset erosivat hieman eri seurantapaikoilla (Kuva 7). Ensimmäisen
vuoden talviniiton jälkeen tiheys kuitenkin laski kaikilla vesialueella sijaitsevilla ruovikoilla, lukuun ottamatta
Laitialan uimarantaa. Tämä on luonnollista, sillä seuraavana vuonna joukossa ei ole enää ylivuotista ruokoa,
vaan pelkästään edelliskesän kasvua. Talviniittoa seuraavan kesän kasvu saattanut jopa parantua ja
kompensoida vanhojen ruokojen osuutta. Tiheyden laskua ei havaittu Laitialan uimarannalla talviniiton
jälkeen, jolloin kesän kasvun on täytynyt korvata kokonaan mahdollinen vanhan ruo’on osuus. Laitialan
uimarannan ruovikko ei kuitenkaan ollut alun perin kovin tiheää, joten tähän suhteellisen avoimeen rantaan
ei luultavasti kerry kovin paljoa vanhaa ruokoa. Avoimilla rannoilla jäiden liikkeiden havaittiin ajoittain
leikkaavan ruovikkoja melko totaalisesti, kuten kävi Kajaanselän seurantalinjoilla.
Tiheys vaikutti palaavan ennalleen jo toisena vuotena talviniiton jälkeen, jos niittoa ei toistettu. Näin kävi
esimerkiksi Häyhtössä. Pirppulassa tiheys palautui, kun niittoa ei toistettu, mutta uudelleen niitetyillä
ruuduilla tiheydet laskivat edelleen. Vehkosaaressa tiheys palasi ennalleen niittämättömän vuoden jälkeen,
mutta kun niitto sen jälkeen toistettiin, tiheys laski ensimmäistä niittokertaa enemmän (Kuva 8). Vähäselällä
tiheys laski eniten ensimmäisen vuoden jälkeen. Tiheys kasvoi toisen niittovuoden jälkeen, mutta jäi vielä
jälkeen alkuperäisestä tasosta. Sen sijaan Suivassa tiheys palautui ennalleen toisena niittovuonna siitäkin
huolimatta, että niitto toistettiin. Suojaisemmassa saarekkeessa tiheys nousi jopa alkuperäistä
korkeammaksi, eli ruovikon kasvu selvästi parantui.
Myös talviniiton vaikutukset ruokojen keskikokoon vaihtelivat kohteittain. Laitialan uimarannalla ruokojen
koko pieneni yhden vuoden talviniiton jälkeen, vaikka niitto ei merkittävästi vaikuttanut ruovikon tiheyteen.
Sen sijaan Suivan venesatamassa, jossa tiheys aleni vain ensimmäisen talviniiton jälkeen, ruokojen
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korkeudessa tai paksuudessa ei tapahtunut muutoksia. Myöskään Häyhtössä, jossa yhden vuoden talviniitto
laski tiheyksiä, se ei alentanut ruokojen pituutta tai paksuutta, pikemminkin päinvastoin. Myös
Vehkosaaressa talviniitolla oli ruovikon pituuteen ennemminkin positiivinen vaikutus, mutta ruo’ot olivat
hieman aiempaa ohuempia. Pirppulassa ruokojen pituudet ja paksuudet alenivat hieman niiton jälkeen,
mutta palautuivat seuraavana vuonna. Myös Pirttisaaressa ruovikon tiheydessä ja korsien pituudessa oli
niiton jälkeen jonkin verran laskua, mutta myös luontaista vaihtelua. Vähäselällä talviniitto vaikutti ruokojen
pituuteen ja paksuuteen samalla tavoin kuin tiheyteen. Laskua havaittiin etenkin ensimmäisen vuoden
jälkeen. Toisen talviniiton jälkeen ruo’ot kasvoivat jälleen suuremmiksi, mutta jäivät vielä alkuperäisestä
tasosta.
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Kuva 7. Seurantalinjojen sijainti. 1) Laitialan uimaranta, 2) Lahdenpohja, 3) Vehkosaari, 4) Korpilahti, 5) Pirttisaari, 6)
Suivan venesatama, 7) Pirppula, 8) Vähäselkä ja 9) Häyhtö.
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Kuva 8. Näkymiä Vehkosaaren itärannan ruovikosta, jota on niitetty pelkästään talvisin. Vasemmalla ruovikkoa vuonna
2016 ennen talviniittoja. Keskellä ja oikealla ruovikkoa vuonna 2019, kun tiheydet olivat selvästi alhaisempia, mutta
ruovikon pituudessa ei tapahtunut suurempia muutoksia.

Seurannassa oli myös alueita, joita ei pystytty niittämään lainkaan alueen maatuneisuuden vuoksi.
Vesialueen ja maatuneen alueen välillä oli usein selvästi havaittava töyräs. Työräästä alkaen ruovikossa
saattoi esiintyä myös rantakasveja sekä osmankäämiä. Töyräällä ja rantaa kohti mentäessä alueella esiintyi
myös enenevässä määrin heinää, pensaita sekä puun taimia. Lahdenpojan maatuneella alueella kasvavan
sankan ruovikon korkeus ja korsien paksuus eivät juuri muuttuneet seurantajakson aikana. Viimeisenä
seurantavuonna korret olivat kuitenkin useimmilla ruuduilla hieman aiempaa ohuempia, mikä saattoi kertoa
ruovikon hitaasta heikkenemisestä. Tiheydet eivät juuri muuttuneet, paitsi viimeisenä vuonna, jolloin lumi
laotti suuren osan korsista. Samankaltainen kehitys havaittiin Pirppulan seurantalinjan maatuneella osalla,
jossa tiheydet vaihtelivat ja laskivat eniten vuonna 2019 lumen laottaessa ruokoa. Myös Korpilahdella suurin
osa linjasta oli niittojen ulkopuolella. Sielläkään pituudessa ja paksuudessa ei tapahtunut suuria muutoksia,
mutta tiheydessä oli varsin paljon luontaista vaihtelua. Vaihtelua havaittiin myös mm. Pirttisaaren pääosin
niittämättömällä linjalla, etenkin ruovikon tiheydessä. Vaikuttaa siltä, että sankoissa, osin maatuneissa
ruovikoissa runsaat lumitalvet voivat ajoittain laottaa ruokoa ja aiheuttaa ruovikkoon paikallisia tiheyseroja.
Tällä voi olla vaikutuksia ruovikon tulevaan kasvuun sekä maatumiseen. Usein lumen paksuus kasvoi selvästi
jäältä maatuneelle alueelle siirryttäessä, eli tuuli kasasi lunta kohti rantaa pois jääalueelta.
Talviniiton vaikutukset näyttäisivät olevan suurimmat harvalla reuna-alueella tai ylipäänsä harvemmissa
ruovikoissa. Tiheissä ruovikoissa vaikutukset voivat olla ainakin alkuun harventavia, tai muutaman vuoden
aikajänteellä jopa kasvua lisääviä. Niittojen tavoitteena on usein ruovikon pienentäminen. Niissä ruovikoissa,
joiden kasvua ei haluta taannuttaa, kaistaleina tehtävät rotaationiitot ovat luultavasti hellävaraisin keino
ajoittain puhdistaa ruovikkoa vanhasta ruokomassasta. Tiheydet palasivat yleensä ennalleen jo toisena
vuonna, kun niittoa ei toistettu. Talviniitolle täytyykin löytää kullekin paikalle sopiva niittofrekvenssi, jotta
niitolle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.
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6.3. Järven tilan ja kuormituksen seuranta
Vesijärven tilan seurannassa on ollut käytössä viisi automaattista vedenlaadun mittausasemaa, jotka ovat
sijainneet Myllysaaressa, Lankiluodossa, Enonselän keskisyvänteellä, Paimelanlahdella sekä Vähäselällä.
Tämän lisäksi mitta-asemia on ollut kolmessa Vesijärveen laskevassa tulouomassa, Haritunjoessa,
Myllyojassa ja Purailanviepässä. Tämän hankkeen tarkoituksena on turvata asemien toiminta uusimalla ja
kunnostamalla asemia. Järven ravintoverkon tilaa puolestaan seurataan Enonselän eläinplanktonin
kehityksen kautta.
Osana Vesijärven kuormitustarkkailua haetaan ja analysoidaan vähintään kahdesti vuodessa vesinäytteet
keskeisistä Vesijärveen laskevista uomista, joita on lähes 30. Näistä 20 sijaitsee Hollolan puolella. Lisäksi
seurataan aikaisemmin toteutettujen maa- ja metsätalouden vesiensuojelukohteiden (kosteikot,
laskeutusaltaat) toimivuutta.
Hanke vahvistaa kaiken kaikkiaan Vesijärven tilan ja kuormituksen tarkkailua, mikä on perustana
onnistuneille kunnostustoimenpiteille ja järven suojelulle. Kerättävää aineistoa voidaan hyödyntää järven
kunnostuksen ja tutkimuksen lisäksi myös opetuksessa. Esimerkiksi mittausasemien tulokset ovat jatkossakin
vapaasti kaikkien tarkasteltavana Internetissä.

Mittausasemien tilanne
Vesijärven mittausasemia hallinnoi Lahden ympäristöpalvelut, joka huoltaa ja asentaa mittausasemat sekä
huolehtii antureiden puhdistamisesta kesän aikana noin kaksi kertaa viikossa. Lisäksi asemista tulee
tiedonsiirtokuluja. Mittausasemat alkavat olla jo tekniikaltaan vanhoja, eikä uusien antureiden lisääminen
onnistu rajallisen paikkamäärän takia. Riski asemien rikkoutumiselle on myös kasvanut. Lankiluodon
mittauslautan tulisi olla ympärivuotinen ja tehdä vertikaalimittaukset koko vesipatsaasta hissin avulla. Jäät
kuitenkin vaurioittivat lauttaa ja koska vinssisysteemi ei ole ollut toimiva, lauttaa ei asennettu kesäksi 2019
järvelle. Osana mittausasemaverkoston uudelleen järjestämistä Vähäselällä aikaisemmin ollut mittauslautta
siirrettiin keväällä 2019 Porvoonjokeen. Kymijärvellä on yksi mittausasema ja Vesijärvellä oli kesällä 2019
mittaamassa kolme automaattista vedenlaadun mittausasemaa: Myllysaari, Enonsaari ja Paimelanlahti.
Näistä Myllysaaren asemalla oli teknisiä ongelmia tiedonsiirtoyksikössä, josta tuli mittaustuloksiin
ylimääräistä kohinaa laitteiston iästä ja kulumisesta johtuen. Vuonna 2020 Myllysaaren mittausasemaa ei
asennettu enää lainkaan, sillä tämäkin laitteisto vaatisi uusimisen. Mittausasemien kuluja ei ohjattu
hankkeelle vuodelta 2019, vaan hankkeessa valmisteltiin asemaverkoston uusimista keväällä 2020.
Vesijärvellä oli vuoden 2020 aikana kolme automaattista vedenlaadun mittausasemaa: Lankiluoto, Enonsaari
ja Paimelanlahti. Näistä Enonsaaren ja Paimelanlahden lautat ovat vielä toimivia. Paimelanlahdella on
tavanomaisen hapen, lämpötilan ja klorofyllin lisäksi sinileväanturi. Lankiluodon asemalle hankittiin ja
asennettiin uudet mittausanturit kesä-heinäkuun vaihteessa. Lankiluodon uusitun aseman EXO-anturit
mittaavat pintavedessä klorofylliä, sinileviä ja johtokykyä. Klorofylliä ja sinileviä mittaava anturi on
uudentyyppinen, ja se voi aikaisemmista anturityypeistä poiketen yhdistää klorofylli- ja fykosyaniinimittaukset kokonaislevämäärän laskemiseksi. Lämpötilaa ja happipitoisuutta mitataan aiemman kolmen
syvyyden sijasta neljässä eri syvyydessä (2, 10, 20, 27 m). Uusista antureista happea mittaavat anturit
osoittautuivat kesän ja syksyn aikana epäluotettaviksi ja niiden tilalle hankittiin aivan joulukuun lopulla uudet.
Enonselän syvänteeseen asennettiin joulukuussa 2020 toisessa hankkeessa uusi hissilaite, jonka avulla
mittausanturi kulkee pinnan ja pohjan väliä halutulla aikavälillä, myös talviaikana. Uusi hissiasema on
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ankkuroitu pohjaan ja se kulkee automaattisesti pinnasta pohjaan halutulla aikavälillä tuoden aiempaa
tarkempaa tietoa vesipatsaan syvyyssuuntaisesta vaihtelusta. Laite on mittausten välissä kiinnittyneenä
pohjan ankkuripainoon, joten se ei pääse jäätymään eivätkä myöskään myrskyt sitä riepottele. Mittauspaikka
on merkitty keltaisella merenkulun erikoismerkillä ja vesilläliikkujia pyydetään jättämään 50 metrin väli
poijuun. Näin mittauslaite välttyy pilkkisiimoilta ja kalaverkoilta. Mittaussondina toimii talven ajan
Lankiluodon asemalle tässä hankkeessa hankittu EXO-anturi, sillä Lankiluodon uusi asema on perinteinen,
eikä ole käytössä avovesikaudella. Talvella data kerätään hissiasemalla toistaiseksi loggerilla, josta tieto
puretaan laitteistolla käydessä.
Järviasemien lisäksi Vesijärvellä mitataan vedenlaatua kolmessa tulo-uomassa, Haritunjoessa, Myllyojassa
sekä Purailanviepässä. Niissä mitataan sameutta, johtokykyä, lämpötilaa sekä pinnankorkeutta.
Purailanviepässä on ollut ennen kaksi asemaa, kosteikon ylä- ja alapuolella, mutta yläpuolinen asema on jo
poistettu käytöstä sen vanhettua. Myllyojan asema koki valitettavasti ilkivaltaa ja anturit varastettiin elokuun
alussa 2020.
Tästä hankkeesta rahoitettiin Lankiluodon uusi mittausasema sekä asemien tiedonsiirtokuluja vuodelta 2020.
Uusittavaa laitteistoa kuitenkin vielä jäi, etenkin Myllysaaren sekä yllättäen myös Myllyojan aseman osalta.

Eläinplankton
Eläinplanktontutkimusta Vesijärvellä on 1990-luvulta saakka tehty Niemen kampuksella sijaitsevassa
Helsingin yliopiston ympäristöekologian yksikössä. Eläinplanktontutkimus 2019 toteutettiin tutkimusyhteistyönä siten, että näytteenotosta Lankiluodon syvänteellä vastasivat Lahden ympäristöpalvelujen
näytteenottajat omana työnään. Näytteet otettiin noin kahden viikon välein toukokuun ja lokakuun välisenä
aikana, yhteensä kymmenen kertaa. Eläinplanktonnäytteenoton yhteydessä määritettiin myös näkösyvyys
ja mitattiin kenttämittarilla veden happipitoisuus ja lämpötila metrin välein pinnasta pohjaan. Lisäksi
päällysvettä ja tuottavaa kerrosta edustavista 0-5 m ja 5-10 m näytteistä otettiin osanäytteet klorofylli a –
pitoisuuden määrittämistä varten. Klorofylli-näytteet analysoitiin Helsingin yliopiston laboratoriossa.
Näytteiden laskennasta ja raportoinnista vastasi hankkeessa Helsingin yliopiston tiloissa palkkatyönä FT, Dos
Kirsi Kuoppamäki. Raportti valmistui helmikuun 2020 alussa ja on saatavilla hankkeen verkkosivuilla
(Kuoppamäki 2020a).
Enonselän näytepisteeltä otetuissa eläinplanktonnäytteissä valtaryhmä oli vesikirput. Niitä oli eniten
keskikesällä, jolloin ne säätelivät tehokkaasti levien määrää ja kykenivät suodattamaan eli ”puhdistamaan
levistä” parhaimmillaan jopa 40 % vesimassasta päivässä. Kesän loppua kohden tämä säätelykyky heikkeni,
kun vesikirppujen määrä väheni ja niiden koko pieneni todennäköisesti kalojen saalistuksen voimistumisen
vuoksi. Kalat syövät mielellään isoimmat vesikirput, sillä ne on helpointa havaita. Sen seurauksena veden
kirkkaus väheni ja levämäärä kasvoi. Eläinplanktonin biomassa (Kuva 9) suhteessa kasviplanktonin
biomassaan kuitenkin kasvoi aiempiin vuosiin verrattuna, eli tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan
huolimatta siitä, että vesikirput olivat yhä selvästi pienempiä kuin vielä viitisen vuotta sitten, ennen kuoreen
poikkeuksellisen suuren vuosiluokan syntymistä. Myös koko 2000-luvun jatkunut suurten ja keskikokoisten
vesikirppujen väheneminen on tasaantunut ja kääntynyt jopa hienoiseen nousuun. Eläinplanktonin kannalta
hapetuksen lopettamisella on ilmeisesti ollut suotuisa vaikutus, kun loppukesällä syvät, pimeät ja
niukkahappiset vesikerrokset voivat tarjota vesikirpuille suojapaikan kalojen saalistukselta.
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Kuva 9. Vesijärven eläinplanktonin kokonaisbiomassa (kesä-syyskuun keskiarvo ± keskivirhe) 0-10 m ja 10-30 m
vesikerroksissa vuosina 1993-2019. Viivat esittävät viiden vuoden juoksevan keskiarvon (Kuva: Kuoppamäki 2020a).

Kuormitusseuranta
Vesijärven kuormitusseurannan toteuttamisesta vastaa Lahden ympäristöpalvelut. Vesinäytteet otetaan
yhteensä 26 eri tulouomasta sekä lähtöuomasta Vääksynjoesta. Muutamassa kohteessa näytepisteitä on
useampi, esimerkiksi kosteikon ylä- ja alapuolella (yhteensä 31 näytettä). Uomista 20 sijaitsee Hollolan
puolella, viisi Asikkalassa ja kaksi Lahdessa. Tästä hankkeesta rahoitettiin Hollolan ja Asikkalan ojanäytteiden
osuus vuodelta 2019.
Jotta valuma-alueelta järveen laskevista uomista saataisiin pidempiaikaista seuranta-aineistoa, vesinäytteet
otettiin edellisvuosien tapaan keväällä ja syksyllä, jolloin virtaamat ovat suurimmillaan (Kuva 10).
Kevätnäytteet otettiin 17.-18.4.2019 ja syysnäytteet 2.-3.10.2019. Näytteistä analysoitiin kokonaistyppi,
kokonaisfosfori sekä fosfaattifosfori. Muutamasta ojasta analysoitiin lisäksi bakteerit. Virtaamat arvioitiin
mittaamalla uoman halkaisija sekä virtausnopeus siivikolla.
Keväällä kokonaisfosforipitoisuudet uomissa vaihtelivat välillä 14-150 µg/l (keskiarvo 51 µg/l, mediaani 46
µg/l). Ainoa 100 µg/l ylittävä tulos mitattiin Vähäselkään laskevasta Raikonojasta. Syksyllä pitoisuudet olivat
huomattavasti korkeampia vaihdellen välillä 20-730 µg/l (keskiarvo 146 µg/l, mediaani 105 µg/l). Suurin
pitoisuus oli jälleen Raikonojassa. Syksyllä 100 µg/l ylittyi peräti 15 ojassa. Liukoisen fosfaattifosforin osuus
kokonaisfosforista oli ojissa varsin maltillinen sekä keväällä että syksyllä (ka 8-9 %).
Kokonaistyppipitoisuudet vaihtelivat ojissa keväällä välillä 700-5400 µg/l (ka 2145 µg/l, mediaani 2250 µg/l).
Ainoa 5000 µg/l ylittävä pitoisuus havaittiin Kajaanselälle laskevassa Koivusillanojassa. Syksyllä vaihtelu oli
laajempaa, kokonaistyppipitoisuus eri ojissa vaihteli 460-13 000 µg/l:n välillä (ka 2878 µg/l, mediaani 2050
µg/l). Huomattavan korkea, 10 000 g/l ylittävä pitoisuus mitattiin Rauhamäen ojasta kosteikon alapuolelta.
Pitoisuus 5000 µg/l ylittyi myös Purailanviepässä, Upilassa sekä Haritunjoella.
Kun ojien virtaamat otetaan huomioon, suurten uomien kuormitus korostuu. Suurimmat virtaamat ovat
Haritunjoessa ja Hammonjoessa. Myös Myllyojan virtaamat ovat ajoittain suuret. Virtaamat olivat yleisesti
ottaen suurempia kevään mittauskerralla, kuin syksyllä, mikä heijastuu myös kuormitusarvoihin. On kuitenkin
huomattava, että kyseessä on aina hetkellinen virtaama.
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Kuva 10. Vesijärven kuormitusseurannan tuloksia keväältä ja syksyltä 2019. Yläkuvassa uomien
kokonaisfosforipitoisuudet ja alakuvassa kokonaistyppipitoisuudet. Ojat on ryhmitelty sen mukaan, mihin Vesijärven
osaan ne laskevat.

17

Vesienhoitorakenteiden seuranta
Vesijärven valuma-alueelle on rakennettu yli 30 erilaista laskeutusallasta tai kosteikkoa. Muutaman
edellisvuoden aikana osaa kosteikoista on seurattu tarkemmin HolaLake- ja PyhäVesi -hankkeissa (Ketola
2018). Tässä hankkeessa seurantaa jatkettiin. Näytteet otettiin hanketyönä ja analysoitiin Eurofins
Environment Testing Finland Oy:n laboratoriossa. Virtaamat arvioitiin mittaamalla uoman halkaisija sekä
virtausnopeus siivikolla. Hankepäätös viipyi syksyyn asti, eikä kovin intensiivistä seurantaa omalla riskillä
aloitettu vielä kesällä. Vesijärven kuudelta kosteikolta (Piilonoja, Pyyrylä, Kytyänoja, Kurhila, Purailanviepä ja
Upila) haettiin kuitenkin näytteet kosteikon ylä- ja alapuolelta keväällä 16.5.2019 sekä toisen kerran syksyllä
20.11.2019. Keväällä näytteet otettiin myös Häränsilmänojasta pohjapatosarjan ylä- ja alapuolelta. Syksyllä
2019 ja 2020 otettiin näytteet myös Korpilahden ojasta, joka ei ole aiemmin ollut mukana kuormitustarkkailuissa. Tarkoitus oli arvioida ojan merkittävyyttä tarkkailussa mukana oleviin uomiin nähden.
Kosteikoilla ei havaittu kevään ja syksyn 2019 näytteiden perusteella ravinteiden pidättymistä, vaan
pitoisuudet olivat yleensä korkeampia kosteikon ala- kuin yläpuolella. Keväällä liukoisen fosfaattifosforin
osuus pieneni hiukan. Säännöllinen seuraaminen ja Purailanviepän jatkuvatoiminen mittausasema ovat
kuitenkin osoittaneet, että tulokset ovat suuresti riippuvaisia näytteenoton ajoituksesta suhteessa
kuormituspiikkiin (Ketola 2018). Tätä ilmiötä haluttiin selvittää tarkemmin vuonna 2020 ottamalla
vesinäytteet eri vuodenaikoina useampana päivänä peräkkäin.
Kesän 2020 seurantaan valittiin kuusi kosteikkoa, jotka olivat pääosin samoja kuin aiempina vuosina (Pyyrylä,
Kytyänoja, Äkeenoja, Pellavaloukku, Purailanviepä ja Upila). Pellavaloukkua ei ole seurattu aikaisemmin,
mutta se on mielenkiintoinen, sillä se täyttyy jo muutamassa vuodessa kiintoaineesta ja vaatii usein
tyhjennystä. Näytteet otettiin toukokuussa kahtena peräkkäisenä päivänä (25.-26.5.) ja elokuussa neljänä
päivänä, joista kolme oli peräkkäisiä päiviä (20.8., 24.-26.8.). Lokakuussa näytteet otettiin neljänä
peräkkäisenä päivänä (20.-23.10.). Lokakuussa virtaamat kasvoivat sulamisvesien ja sateiden myötä erittäin
suureksi näytteenoton loppua kohden. Valitettavasti virtausmittari hajosi näytteenoton viimeisenä päivänä.
Alustavan tarkastelun perusteella kosteikot vaihtelivat niiden kyvyssä pidättää ravinteita. Kokonaisfosforin
osalta pidättymistä havaittiin heikosti, mutta liukoisen fosfaafosforin osalta pidättymistä havaittiin
suurimmalla osalla kosteikoista etenkin keväällä ja kesällä. Myös kokonaistypen osalta pidättyminen eri
kosteikoilla vaihteli, suurinta pidättyminen oli elokuussa. Pidättymistä havaittiin etenkin nitraattitypen
osalta. Sen sijaan ammoniumtypen pitoisuudet kosteikoilla enimmäkseen nousivat.
Tuloksia on paljon, ja ne vaativat vielä mm. virtaamien laskentaa. Seurantaa jatketaan toisessa hankkeessa,
missä tulokset myös kootaan erilliseksi raportiksi useamman vuoden osalta.

6.4. Tietojärjestelmän kehittäminen seuranta-aineistolle
Lahden seudulla vesistötarkkailua tehdään sekä automaattisilla vedenlaadun mittausasemilla että myös
näytteenottoihin perustuvilla laboratorioanalyyseillä. Mittalauttojen aineistot ovat olleet saatavilla Luoteen
palvelusta ja Vesijärvisäätiön sivuille välitettynä aina kuluva vuosi kerrallaan, mutta teknisesti varmennetuille
aineistoille eri vuosilta ei ole ollut luonnollista jakelukanavaa. Vesinäytteenotolla saadut vedenlaatuaineistot
ovat pääosin ympäristöhallinnon Hertta-järjestelmässä, mutta puutteitakin on. Lisäksi aineistojen
siirtymisessä Herttaan on joskus pitkäkin viive. Paikallista tietokantaa, josta eri aineistot olisivat helposti
löydettävissä, on suunniteltu jo pitkään. Hankkeessa lähdettiin selvittämään järjestelmää, joka mahdollistaisi
reaaliaikaisen dataseurannan ja auttaisi Vesijärven tilan seurannassa.
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Järjestelmäksi valittiin Masinotek Oy:n kehittämä internet-pohjainen EMMI-järjestelmä, jonka ominaisuudet
sopivat hyvin vedenlaatuaineistoille ja niiden varsin laajalle käyttötarpeelle Vesijärven toimintaympäristössä.
Masinotek Oy ylläpitää järjestelmää sekä siihen liittyviä datarajapintoja säätiölle. EMMIssä on rajapinnat,
joiden kautta järjestelmään voidaan tuoda lähes reaaliajassa kaikki vesimääritysten tulokset automaattisesti
sekä Metropolilab Oy:n että KVVY Tutkimus Oy:n laboratoriojärjestelmistä, jotka ovat Lahden alueen
vesistöseurannan kumppanilaboratorioita. Nämä tiedot pystyttiin lisäksi kytkemään Suomen
Ympäristökeskuksen (SYKE) tietokannasta tuotuihin historiallisiin vedenlaatutietoihin EMMIn sisällä. Myös
jatkuvatoimisten veden laadun mittausasemien erillisiin datan näyttöpalveluihin talletettava mittausdata
päivittyy automaattisesti EMMI-järjestelmään API-rajapintojen kautta. EMMIin tuotiin myös aikaisempien
vuosien aineistot mittausasemilta.
Hankkeen yhteydessä järjestelmään tuotiin ja tuodaan jatkossa lisää eri organisaatioiden keräämää
vesistömittausdataa Vesijärvisäätiön toiminta-alueelta. Järjestelmässä ovat kaikki Vesijärven
havaintopisteet. Vesijärven lisäksi järjestelmä tulee kattamaan myös muut Lahden seudun järvet.
Työkalu on jo avattu asiantuntijoiden käyttöön ja heille järjestettiin EMMIn käyttökoulutus joulukuussa 2020.
Datan saaminen eri lähteistä yhteen järjestelmään helpottaa datan seurantaa ja EMMIn sisällä erilaisten
mittauslähteiden dataa voidaan yhdistää myös yhteisiin kuvaajiin ja laskentatuloksiin. Aineistoa voi myös
ladata kulloisenkin tarpeen mukaan suodatettuna omalle koneelle jatkokäsittelyyn (Kuva 11).

Kuva 11. Esimerkkikuva EMMI-järjestelmässä piirrettävistä graafeista, josta voi valita näkyviin halutun määrän mitattuja
parametreja. Kuvassa Enonselän mittausaseman dataa.
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6.5. Kutajärven Natura-alueen hoito
Kutajärven alue on kuudesta erillisestä lintuvesikohteesta koostuva Natura 2000 -alue, joka on suojeltu sekä
linnuston että arvokkaan kasvillisuuden säilyttämiseksi. Natura-alueeseen kuuluu rannoiltaan
umpeenkasvanut Kutajärvi sekä viisi valtakunnallisessa lintuvesiensuojeluohjemassa mukana ollutta
Vesijärven lahtea: Laasonpohja, Kirkonselkä, Lahdenpohja, Teräväiset ja Kailanpohja. Kohteet sijaitsevat
hajallaan Vesijärven länsirannalla lähellä Hollolan kirkonkylää. Kailanpohja on valtaosin Asikkalan puolella,
muut kohteet Hollolassa. Natura-alueen pinta-ala on 1051 hehtaaria, mikä kattaa vajaan kymmenesosan
koko Vesijärvestä. Natura-alue on kokonaisuudessaan rauhoitettu luonnonsuojelualueina.
Kutajärven Natura-alueelle on valmistunut hoito- ja käyttösuunnitelma kymmenen vuotta sitten (Lammi
2009). Tässä hankkeessa suunnitelman päivitystä edistettiin, minkä vuoksi alueen luontoarvoja kartoitettiin
kesällä 2019. Suunnitelman valmistelu edellyttää ajan tasalla olevia tietoja alueen kasvillisuudesta,
luontotyypeistä, eläimistöstä sekä niiden mahdollisista uhkatekijöistä. Hankehakemuksen käsittelyn
jatkuessa vielä keväällä kartoitukset myöhästyivät viitasammakoiden ja muuttolintujen osalta. Alueilta
kartoitettiin kuitenkin ns. direktiivilajit pesimälinnuston (Lammi 2019) sekä sudenkorentojen osalta
(Metsänen & Saikko 2019). Lisäksi päivitettiin kasvillisuuskartat ja luontotyypit (Lammi 2020). Kartoitusten
tekijöiltä toivottiin lisäksi hoitosuosituksia kultakin kohteelta. ELY-keskus täydensi kartoituksia HELMIohjelman puitteissa kesällä 2020 teettämällä linnusto- ja viitasammakkoselvitykset (Lammi & Vauhkonen
2020) sekä Kutajärven verkkokoekalastuksen (Vesala ym. 2020). Hankkeessa tehdyt kartoitusraportit ovat
saatavissa hankkeen verkkosivuilta.

Luontokartoitukset
Kartoittajiksi valittiin tahot, joilla oli jo ennestään kokemusta sekä pidemmältä ajalta kertynyttä,
hyödynnettävää tietoa alueen eliöstöstä: Päijät-Hämeen lintutieteelliseltä yhdistykseltä tilattiin selvitys,
jonka tavoitteena oli lintudirektiivin lajien pesimäaikaisen esiintymisen kartoittaminen Kutajärven Naturaalueen kohteilta sekä lisäksi Lahden Kilpiäistenpohjasta ja Hollolan Vähäselältä. Sudenkorentokartoituksen
Natura-kohteilla teki Luontoselvitys Metsänen, joka on aikaisemmin tehnyt vastaavan selvityksen mm.
Vähäselälle. Kasvillisuuden nykytilan ja viimeaikaisten muutosten kartoittaminen Kutajärven Natura-alueen
kohteilta tilattiin Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä, jolla oli osasta kohteita jo valmiiksi riittävän tarkat
ilmakuvat. Loput kohteet ilmakuvattiin kesällä 2019. Kartoitusten raportit valmistuivat vuoden 2019-20
vaihteessa ja ne ovat saatavilla hankkeen verkkosivulla.
Kartoituksen perusteella kasvillisuudessa ja linnustossa on tapahtunut muutoksia viime vuosikymmenten
aikana. Kasvillisuuden muutoksista merkittävimpiä ovat avoluhtien väheneminen ja korvautuminen
puustoisilla luhdilla. Tämä on havaittavissa Kutajärvellä, mutta myös Vesijärven Natura-alueilla. Luhtien
puustoutuminen johtuu niiden kuivumisesta sekä tietyillä alueilla karjan rantalaidunnuksen päättymisestä.
Kuivuminen on osin kasviaineksien kasautumisesta johtuvaa luontaista kehitystä, mutta sitä voi jouduttaa
kevättulvien aleneminen ja alhainen kesäveden pinta.
Toinen merkittävä muutos etenkin Kutajärvellä on uposkasvillisuuden häviäminen järven avovesialueelta.
Taantuminen havaittiin jo vuoden 2007 kartoituksessa ja se on jatkunut edelleen. Syynä lienee veden
samentuminen. Sen sijaan ulpukkakasvustot ovat vähittäin levinneet. Vesijärven puolella syvässä vedessä
viihtyvä välkevita on vähentynyt etenkin Kirkkoselällä, mahdollisesti veden samenemisen seurauksena.
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Myös kortekasvustot ovat vähentyneet monin paikoin. Ruovikot eivät ole juuri laajentuneet muualla, paitsi
Teräväisissä ja Kailanpohjassa. Järvikaisla on sen sijaan runsastunut viime aikoina kaikilla Natura-alueen
kohteilla. Myös haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltu isosorsimo on yleistynyt eri puolilla Vesijärveä.
Linnustoa alueella on seurattu pitkään. Kutajärvi on säilyttänyt asemansa direktiivilajien pesimäympäristönä
melko hyvin, vaikka sen muu linnusto on selvästi heikentynyt. Vesilintujen määrä on romahtanut
muutamassa vuosikymmenessä, mihin on voinut vaikuttaa vesilinnustolle tärkeän uposkasvillisuuden
häviäminen veden sametessa. Järven merkitys kahlaajalintujen muutonaikaisena levähdyspaikkana on
heikentynyt rantaluhtien umpeenkasvun vuoksi. Myös Vesijärvellä Laasonpohjassa ja Kirkkoselällä linnusto
on heikentynyt, osin ihmistoimien, kuten ruoppausten, niittojen ja veneilyn vuoksi. Lähes luonnontilaisten
Teräväisten ja Kailanpohjan linnusto on säilynyt kuitenkin varsin hyvin.
Linnustokartoitus tehtiin myös Kilpiäistenpohjaan ja Vähäselälle, jotka eivät ole Natura-alueita.
Kilpiäistenpohja on ollut vanhastaan erinomainen vesilintujen pesimäpaikka, mutta linnustollista arvoa ovat
heikentäneet rakentaminen, ruovikoiden häviäminen, veneily, avovesilampareiden umpeenkasvu ja
metsittymien sekä pohjukassa olleen naurulokkiyhdyskunnan häviäminen. Vähäselällä on vielä laajoja
ruovikoita, jotka ovat erinomaisia ruovikkolintujen pesimäpaikkoja. Esimerkiksi kaulushaikaran reviireitä
Vähäselältä löytyi kolme.
Täplä- ja lummelampikorentoja ei ole Natura-alueelta aikaisemmin kartoitettu vastaavalla laajuudella.
Molemmat lajit viihtyvät varsin rehevissä vesissä, joissa on runsaasti vesikasvillisuutta. Lajeille parhaimpia
kohteita ovat tyypillisesti kirkasvetisinä säilyvät suojaiset allikot. Kartoituksessa molemmat lajit
osoittautuivat Natura-alueella runsaslukuisiksi tai melko runsaslukuisiksi. Alueiden välillä oli kuitenkin
vaihtelua yksilömäärissä. Kirkonlahdelta nämä korennot puuttuivat.

Hoito- ja käyttösuunnitelman päivitystyö
Käyttö- ja hoitosuunnitelman päivittäminen aloitettiin hankkeessa vuoden 2020 aikana. Päivitystyön tekijäksi
valittiin Esa Lammi Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:stä, joka on vastannut myös edellisen suunnitelman
laatimisesta sekä useista luontokartoituksista. Luontokartoitusten tuloksia esiteltiin Parinpellossa Hollolan
kunnan kanssa yhteistyössä järjestetyssä yleisötilaisuudessa 24.9.2020. Yleisötilaisuudesta kerrottiin
etukäteen Hollolan Sanomien jutussa 16.9.2020 sekä Seutunelosissa olleissa ilmoituksessa 16.9.2020 ja
23.9.2020. Lisäksi tilaisuudesta viestittiin sosiaalisessa mediassa. Yleisötilaisuuteen osallistui 32 henkilöä.
Tilaisuudessa ja sen jälkeen sai esittää toiveita Natura-alueen hoidosta. Lisäksi rohkaistiin jättämään
kommentteja vuoden lopulla valmistuvaan suunnitelmaan sähköisesti. Tilaisuuden kommenteista koottiin
yhteenveto hankkeen Internet-sivuille.
Suunnitelmaluonnos oli esillä hankkeen nettisivuilla 23.12.2020 ja palautelomake 28.12.2020 alkaen
17.1.2021 saakka. Palautelomakkeen avautumisesta tiedotettiin sähköpostitse suoraan yleisötilaisuudessa
olleita sekä vesialueen omistajia ja yleisesti sosiaalisessa mediassa. Tammikuussa laadittiin myös
mediatiedote, mutta se ei mennyt läpi. Palautelomakkeesta muistutettiin 15.1.2021 uutiskirjeessä.
Palautelomakkeen kautta tai suoraan sähköpostitse saatiin kaikkiaan 12 palautetta, jotka toimitettiin
Hämeen ELY-keskukselle sekä suunnitelman tekijälle, joka sisällytti palautteet käyttö- ja hoitosuunnitelman
seuraavaan luonnokseen siltä osin, kun katsoi niiden olevan suojelumääräysten mukaisia. Uusi luonnos
toimitettiin ELY-keskukseen, jossa suunnitelman loppuunsaattaminen tapahtuu viranomaistyönä. Luonnos
sekä saadut palautteet arvioidaan siellä asiantuntijoiden voimin. Myös alueen asukkaiden kanssa haetaan
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ratkaisuja asioihin, jotka prosessissa koettiin ongelmallisiksi, ennen kuin lopullinen hoito- ja
käyttösuunnitelma hyväksytään.

Pensaikoiden raivaukset
Hollolan kunta organisoi jo talvella 2019 Kutajärven alueella pensaikon raivausta työllistämistyönä. Myös
hankkeessa aloitettiin hoitotoimenpiteitä Natura-alueella. Talvi 2019-2020 oli hoitotoimenpiteille mahdoton,
sillä talvi oli hyvin lauha, eivätkä luhta-alueet jäätyneet kantaviksi lainkaan. Joulukuusta 2020 alkaen
toteutettiin kuitenkin hoitosuunnitelmaluonnoksen mukaisia raivauksia viidellä kohteella. Raivaukset
toteutti kustannusvertailun jälkeen maisemanhoitoalan yrittäjä Pepe Leino. Kuhunkin raivauskohteeseen
saatiin Ely-keskuksen myönteisen lausunto, sekä maa- ja vesialueiden omistajien hyväksyntä. Raivattuja
kohteita olivat Kutajärven Savistenpään ojansuu ja Kirkonselällä Pyhäniemenlahden perukan ojapenkka.
Lisäksi tehtiin rantaluhdan raivauksia Kirkonselän Pölkynsalmen suulla, Seppälänpohjassa sekä Laasonpohjan
etelärannalla (Kuvat 12 ja 13). Myös tänä talvena ruokoluhdat jäätyivät hitaasti paksusta lumipeitteestä
johtuen, mikä hankaloitti työtä. Osa raivatusta puutavarasta jäi odottamaan ajokelien paranemista.

Kuva 12. Hankkeessa raivatut kohteet noudattivat hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksen mukaisia rajauksia. Ylärivissä
vasemmalta Savistenpään ojan suu, Pyhäniemenlahden perukan ojanpenkka ja Pölkynsalmen suu. Alarivissä
Seppälänpohja sekä Laasonpohjan eteläranta.
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Kuva 13. Vasemmalla pensaikosta raivattua ojanpenkkaa Pyhäniemenlahdella, oikealla raivaaja työssään.

6.6. Vähä-Tiilijärven kunnostus
Vähä-Tiilijärven tilan turvaamiseksi ja hoidon suunnittelun pohjaksi järvestä tarvittiin mitattua tietoa. Veden
fysikaalista ja kemiallista laatua on seurattu aikaisemminkin, mutta vain harvakseltaan. Järven biologiasta
(kasviplankton, eläinplankton, pohjaeläimet, kasvillisuus, kalasto) ei ole ollut juuri mitään tietoa. Tässä
hankkeessa tarkennettiin tietoa veden laadun ajallisesta vaihtelusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Järven
ekologinen tila ja vuorovaikutussuhteet selvitettiin fysikaalisilla mittauksilla, kemiallisilla vesinäytteillä, kasvija eläinplanktonmäärityksillä, verkkokoekalastuksilla, kalojen ravinto- ja kasvututkimuksilla, kasvillisuuskartoituksella sekä pohjaeläin- ja sulkasääskitutkimuksilla. Järven sisäistä kuormitusta selvitettiin
sedimenttitutkimuksilla. Vähä-Tiilijärveen ei tule suoraan pistekuormitusta eikä maa- ja metsätalouden
kuormitusta, mutta maa-alueilta huuhtoutuu jonkin verran valumavesien mukana ravinteita ja kiintoainesta
järveen. Järven kuormitusarviota tarkennettiin selvittämällä mahdolliset hajakuormituslähteet. Lisäksi
analysoitiin läheisestä palvelukodista järveen purettavien jäähdytysveden ravinnepitoisuus. Ulkoisen
kuormituksen arviota tarkennettiin mallinnustyöllä.
Palvelukoti Onnenkodon jäähdytysvesien johtamisella järveen on alun perin arvioitu olevan positiivinen
vaikutus Vähä-Tiilijärven veden laatuun ja Tiilijärvien vesitalouteen. Kyseessä on Salpa-Mattilan
varavedenottamolta otettu puhdas pohjavesi, joka palvelukodissa lämmönvaihtimen läpi kuljettuaan
johdetaan järveen. Veden johtaminen järveen on aloitettu vuonna 2014. Sinileväkukinnan myötä heräsi
epäily, että jäähdytysvedellä olisi vaikutusta järven heikkoon tilaan. Tässä hankkeessa arvioitiin myös
jäähdytysveden vaikutuksia mm. lämpötilaloggereilla.

Syvyyskartoitus
Vähä-Tiilijärveltä oli olemassa vain koululaisten työnä tehty, piirretty syvyyskartta. Kari Ylönen Viistokaiku
24:stä tarjosi edullisia syvyyskartoituksia, joten sellainen päätettiin tilata Vähä-Tiilijärvelle. Lupa
sähkömoottorin käytölle varmistettiin Hämeen ELY-keskuksesta. Kartoitus tehtiin 14.8.2019 varhain aamulla
tyynellä säällä (Kuva 14). Syvyyskäyrien lisäksi kartoituksesta saatiin kaikuluotaus- sekä
viistokaikuluotauskuvaa järveltä. Suurin kartoituksessa löydetty syvyys oli 6,4 metriä järven keskisyvyyden
ollessa 2,8 metriä.
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Kuva 14. Vasemmalla Kari Ylönen lopettelemassa Vähä-Tiilijärven luotausta. Oikealla luotauksen tulos, Vähä-Tiilijärven
syvyyskartta.

Vesinäytteenotto
Vähä-Tiilijärven vesinäytteenotto kilpailutettiin ja toteuttajaksi valittiin Eurofins Ahma Oy. Näytteet otettiin
vuonna 2019 toukokuusta syyskuuhun noin kolmen viikon välein yhteensä kuusi kertaa ja vuonna 2020
helmikuusta lokakuuhun yhteensä seitsemän kertaa. Maaliskuussa ja elokuussa 2019 Vähä-Tiilijärvellä oli
lisäksi Hollolan kunnan pienjärviseurannan näytteenotto, johon kuuluivat Vähä-Tiilijärven lisäksi muutkin
Tiilijärvet. Eurofins Ahma Oy:n raportit vuoden 2019 ja 2020 tuloksista erikseen (Jäntti 2020, Palomäki 2020)
ovat saatavilla hankkeen verkkosivuilla. Lisäksi tuloksia käsitellään laajasti Vähä-Tiilijärven
hoitosuunnitelmassa, jossa huomioitiin myös aikaisemmat, olemassa olevat tulokset (Ketola 2021a).
Vähä-Tiilijärven ravinnepitoisuudet ilmensivät lievästi rehevää järveä ja olivat Pienille ja keskikoisille
vähähumuksisille järville (Vh) määriteltyjen raja-arvojen mukaan fosforin osalta tyydyttävän ja hyvän tilan
rajalla. Typen osalta tämänhetkiset pitoisuudet olivat hyvän tilan puolella, mutta vuoden 2018 mukaan
ottaminen laskee keskiarvon tyydyttävän tilan puolelle. Vanhempiin mittauksiin nähden
ravinnepitoisuuksissa näyttäisi tapahtuneen 2000-luvulle tultaessa ennemminkin laskua kuin nousua.
Leväkesänä 2018 sekä vielä seuraavana talvena typpipitoisuudet kohosivat korkeaksi sinilevien
typensidonnasta johtuen. Jäähdytysvedessä oli 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.
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Happi- ja lämpötilaolosuhteet
Vähä-Tiilijärven happi- ja lämpötilatilakerrostuneisuutta seurattiin kesällä 2019 tiiviisti, noin kerran viikossa
tehtävillä vertikaalimittauksilla pinnasta pohjaan. Mittauksia tehtiin järvellä 3-4 pisteellä sekä alimmassa
tarkastuskaivossa. Tarkastuskaivosta tehtyjen mittausten tarkoituksena oli selvittää järveen tulevan
jäähdytysveden happipitoisuutta. Happimittaukset toteutettiin Helsingin yliopistolta lainatulla optisella
kenttämittarilla. Myös vuonna 2020 mittauksia tehtiin useaan kertaan.
Järvelle asennettiin kesäkuun 2019 alussa prof. Kalevi Saloselta lainatut lämpötilaloggerit, jotka tallensivat
veden lämpötilaa syvänteellä seitsemässä eri syvyydessä puolen tunnin välein. Yksi lämpötilaloggeri oli lisäksi
asennettuna purkuputken ja syvänteen puoliväliin noin 4 metrin syvyyteen. Myös alimmassa
tarkastuskaivossa oli lämpötilaloggeri. Loggereiden tarkoituksena oli selvittää jäähdytysveden sekoittumista
tai mahdollista kulkeutumista syvänteelle. Keväällä 2020 loggerit kohtasivat ilkivaltaa, minkä takia yksi loggeri
rikkoontui ja osa talven aineistosta menetettiin. Mittauksia kuitenkin jatkettiin kesän aikana.
Maastokäynneillä lainatiin ranta-asukkaan venettä. Vuonna 2019 mittauksia oli tekemässä Lahden
ammattikorkeakoulun harjoittelija Toivo Viljakainen, joka teki aiheesta myös opinnäytetyön (Viljakainen
2019). Energia- ja ympäristötekniikan alan opinnäytetyö valmistui marraskuussa 2019 otsikolla
Jäähdytysvesien johtamisen vaikutus Hollolan Vähä-Tiilijärven happi- ja lämpötilakerrostuneisuuteen
(saatavilla hankkeen verkkosivuilla). Vuosien 2019-2020 mittaustulokset koottiin erilliseen raporttiin (Ketola
2021b), joka on niin ikään saatavilla hankkeen verkkosivuilla.
Mittaustulosten perusteella happitilanne oli syvännealueella molempina kesinä heikko koko kesän ajan ja
kerrostuneisuus oli jyrkkä. Harppauskerros muodostui 3-4 metrin syvyyteen. Tämän jälkeen happi neljän
metrin alapuolella kului tasaisesti ja pysyi heikkona syystäyskiertoon asti (Kuva 15).

Kuva 15. Vähä-Tiilijärven happipitoisuus 1-6 metrin syvyyksissä avovesikaudella 2019 ja 2020. Syvyydet on merkitty eri
värein.

Lämpötilaloggereilla ei havaittu kylmän veden virtauksia alusveteen kesän aikana, mutta pientä viilenemistä
havaittiin ylemmässä vesikerroksessa. Tutkimusvuosina 2019 ja 2020 jäähdytysvettä laskettiin järveen
keskimääräistä vähemmän ja pienemmällä virtaamalla, minkä vuoksi jäähdytysvesi ehti kesällä lämmetä
järjestelmässä. Lisäksi putken rakenteen muutos kesäkuun lopussa 2019 todennäköisesti lisäsi
jäähdytysveden sekoittumista pintaveteen. Koska jäähdytysveden lämpötila vaihteli vuorokauden ajan
mukaan sekä kesän edetessä, on vettä päätynyt ominaispainotarkastelun perusteella vaihtelevasti eri
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vesikerroksiin, myös päällysveteen, missä sekoittuminen on tehokkaampaa kuin alusvedessä. Jäähdytysvettä
johtui todennäköisesti alkukesällä enemmän päällysveteen ja loppukesällä alusveteen. Kesällä 2018 tilanne
on kuitenkin voinut olla toinen. Kesä 2018 oli huomattavasti lämpimämpi, minkä vuoksi jäähdytysvettä
käytettiin enemmän, ja se on voinut purkaantua siitä johtuen kylmempänä. Syksyn, talven ja kevään edetessä
jäähdytysvesi on johtunut vuoroin pintaan ja vuoroin syvempiin vesikerroksiin, mutta määrät ovat olleet
kesää selvästi vähäisempiä.
Alimmasta tarkastuskaivosta tehtyjen happimittausten perusteella jäähdytysvedessä oli hyvin happea.
Suoraan alusveteen painuessaan sen olisi voinut odottaa parantavan happitilannetta, mutta näin ei käynyt.
Hapen kulutus on ollut kovaa, sillä happitilanne oli alusvedessä heikko.
Pohjaveden käyttö palvelutalon jäähdytysjärjestelmässä päättyi 7.10.2020. Lämpötilaloggerit jätettiin
edelleen mittaamaan järveen, vaikka hanke päättyi, sillä tulevan vuoden kuluessa on mahdollista seurata
järven lämpötilakerrostuneisuutta ilman tulevaa jäähdytysvettä, ja saada siten luonnollinen vertailukohta.

Johtokykyluotaus
Kesän 2019 aikana jäähdytysvesien kulkeutumista selvitettiin myös johtokykymittauksen avulla.
Kylmempänä ja raskaampana jäähdytysveden on oletettu painuvan järven pohjaan ja nostavan sieltä ylös
ravinnerikasta vettä ja edesauttavan leväkukintojen kehittymistä. Koska jäähdytykseen käytetty vesi oli
pohjavettä, sen johtokyky on järvivettä korkeampi, 122 μS/cm. Johtokyky voisi siis mahdollisesti toimia
merkkinä siitä, mihin vesikerrokseen jäähdytysvesi päätyy.
Johtokykyluotaus tilattiin Luode Consluting Oy:ltä. Mittalaitteena käytettiin Xylem EXO-sondia, joka oli
varustettu lämpötila-, johtokyky-, sameus-, humus- (fDOM) ja happianturilla. Myös erityisesti humusanturin
arveltiin paljastavan jotain pohjaveden ollessa järvivettä kirkkaampaa. Mittaukset tehtiin luotaamalla kahta
järven poikki kulkevaa linjaa myöten. Ensimmäinen mittauslinja aloitettiin uimarannan eteläisemmän laiturin
tyvestä. Jäähdytysvedet lasketaan laiturin päässä olevasta putkesta noin metrin syvyyteen. Mittauslinja jatkui
järven syvänteen kautta vastarannalle. Luotauspisteiden väli linjalla oli keskimäärin 16 m. Toinen luotauslinja
tehtiin kohtisuoraan ensimmäistä linjaa vastaan järven pituussuunnassa. Myös tämä linja kulki järven
syvänteen kautta. Luotauspisteiden väli linjalla oli keskimäärin 32 m. Yhteensä linjoilla tehtiin 33 luotausta.
Kustakin parametrista kertyi päivän aikana yli 3700 mittaushavaintoa. Luotausraportti löytyy hankkeen
verkkosivulta (Kiirikki & Litmanen 2019).
Luotauksessa selvisi, että sähkönjohtavuus nousi alusvedessä eli pohjanläheisessä vesikerroksessa, mikä
viittaa jäähdytysveden päätymiseen pohjanläheiseen vesikerrokseen. Tulkintaa vaikeuttaa kuitenkin se, että
syvänteessä oli kesällä happikatoa, mikä myös nostaa sähkönjohtavuutta pohjanläheisissä vesikerroksissa.
Sähkönjohtavuuden profiilissa havaittiin minimi reilun neljän metrin syvyydellä, mikä voi antaa viitteitä siitä,
että jäähdytysvesi olisikin nostanut lähinnä pintaveden johtokykyä. Samanlainen minimi havaittiin myös
kesällä 2020 Helsingin yliopistolta lainatulla johtokykymittarilla. Humuksen fluoresenssissa oli erikoinen
minimi noin 5 metrin syvyydellä. Jollei kyseessä ole pohjavesi, voi se viitata kirkkaan jäähdytysveden
päätymiseen alusvesikerrokseen elokuussa.
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Kasviplankton
Vähä-Tiilijärven klorofylli-a:n sekä kasviplanktonin näytteenotto tehtiin osana vesinäytteenottoa molempina
tutkimuskesinä. Kasviplanktonnäytteiden analysoijaksi kilpailutettiin ja valittiin Tmi Plankton Zwerver.
Kasviplanktontulokset on raportoitu erikseen, ja raportit löytyvät hankkeen verkkosivuilta (Hakanen 2019 ja
2020).
Levämäärää heijastava klorofylli-a pitoisuus oli rehevällä tasolla ilmentäen tyydyttävää tilaa. Vuoden 2018
korkeat pitoisuudet huomioiden tilaluokka laskisi 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 esiintyi kasviplanktontulosten perusteella
etenkin loppukesällä. Levämäärä oli ravinnepitoisuuksiin nähden korkea. Kasviplanktonbiomassa ilmensi
tyydyttävää tai jopa välttävää tilaa. Järven kasviplankton oli kuitenkin varsin monimuotoista, ja koostumus
viittasikin parempaan tilaan kuin levien kokonaismäärä (Kuva 16). Järvessä esiintyy runsaasti pieniä,
siimallisia, uintikykyisiä lajeja, jotka voivat hyödyntää myös alusveden ravinnevaroja. Vähä-Tiilijärvellä
ajoittain (myös 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.

Kuva 16. Vähä-Tiilijärven leväyhteisöjen kokonaisbiomassa ja koostumus kasviplanktonnäytteissä vuosina 2019-2020
(Kuva: Hakanen 2020).

Eläinplankton
Vähä-Tiilijärven eläinplanktonnäytteet otettiin molempina vuosina pääosin Eurofins Ahman toimesta osana
vesinäytteenottoa. Eläinplanktonin näytepisteitä oli kaikkiaan kolme eri puolilla järveä. Laskentaa varten
näytteen yhdistettiin yhdeksi kokoomanäytteeksi. Näytteet otettiin puolen metrin vesipatsaina Limnosnoutimella pinnasta pohjaan. Tämä kokoomanäyte suodatettiin 50 µm:n planktonhaavin läpi. Elokuussa 2019
kuitenkin selvisi, että Eurofins oli ottanut näytteet ilman Limnosta nostamalla planktonhaavin pohjasta
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pintaan. Tämä vaikuttaa tuloksiin, sillä tukkeutuva
Näytteenottomenetelmä korjattiin loppukesäksi.

haavi

alkaa
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vettä

edellään.

Eläinplanktonnäytteiden laskenta ja raportointi toteutettiin osana Vesijärven eläinplanktonnäytteiden
laskentaa. Näytteiden laskennasta ja raportoinnista vastasi FT Dos Kirsi Kuoppamäki Helsingin yliopistosta.
Tuloksista on kirjoitettu erilliset raportit (Kuoppamäki 2019 ja 2020b) ja ne löytyvät hankkeen verkkosivulta.
Eläinplanktontutkimuksen mukaan Vähä-Tiilijärven eläinplankton oli erittäin pienikokoista, joten sen kyky
pitää leviä kurissa oli heikko. Eläinplanktonista suurimman osuuden muodostivat pienet rataseläimet ja
kyklooppihankajalkaisäyriäiset, jotka ovat heikkoja levien laiduntajia (Kuva 17). Rataseläimet kierrättävät
tehokkaasti ravinteita levien käyttöön ja näin ylläpitävät järven rehevyyttä. Vesikirput olisivat tehokkaimpia
levien laiduntajia, mutta niitä oli vähän ja ne olivat Vähä-Tiilijärvellä erittäin pienikokoisia. Hyvin
pienikokoinen eläinplankton viittaa siihen, että kalojen niihin kohdistama saalistus on voimakasta.

Kuva 17. Vasemmalla Vähä-Tiilijärven eläinplanktonyhteisön kokonaisbiomassa ja koostumus vuosina 2019 ja 2020.
Oikealla Daphnia-vesikirppujen keskikoko samoina vuosina (Kuvat: Kuoppamäki 2020b).

Vesikasvillisuus
Vähä-Tiilijärven vesikasvillisuuden kartoitus kilpailutettiin ja tekijäksi valittiin KVVY Tutkimus Oy. Kartoitus
tehtiin 19.8.2019 (Kuva 18). Vesikasvillisuuskartoituksen raportti (Väisänen 2019) löytyy hankkeen
verkkosivuilta. Järvi kierrettiin kokonaisuudessaan soutamalla ja kasvilajien ja kasvillisuusvyöhykkeiden
esiintyminen ja esiintymissyvyys merkattiin karttapohjaan. Upos- ja pohjalehtisiä sekä vesisammalia etsittiin
vesikiikarin avulla sekä haravalla pohjaa kaivaen. Syvemmillä alueilla apuna käytettiin vedenalaiskameraa.
Lisäksi tehtiin 2 ns. päävyöhykelinjaa.
Vähä-Tiilijärven vesikasvillisuus oli kokonaisuudessaan hyvin niukkaa, mutta tavanomaista kuvastaen
karuhkoja pienen järven olosuhteita. Ilmaversoisia esiintyi rannassa ja rantavedessä maksimissaan noin 80
cm syvyydellä. Uposkasveja tai pohjalehtisiä ei tavattu lainkaan, mikä mitä todennäköisimmin johtuu järven
pohjanlaadusta, joka oli noin 50 cm syvyydestä alkaen ja paikoitellen matalammassakin hyvin pehmeää ja
karikepitoista, orgaanisesta aineksesta koostuvaa pohjaa, johon pohja- ja uposlehtisten on vaikea kiinnittyä
juurillaan. Tästä syystä myöskään ilmaversoisia ei kasva kuin rantavyöhykkeellä.
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Vesisammalet muodostivat suurimman osan järven vesikasvibiomassasta ja niitä kasvoi kauttaaltaan koko
järven alueella keskimäärin noin 10 cm syvyydestä noin neljän metrin syvyyteen asti. Runsaimmat lajit,
järvikuirisammal sekä järvinäkinsammal, esiintyivät paikoitellen jopa 100 prosentin peittävyydellä.
Päävyöhykelinjojen vesikasvien lajimäärä oli myös hyvin niukka, sillä linjoilta havaittiin yhteensä ainoastaan
kuusi lajia. Vyöhykkeisyys oli vähäistä ja molemmilta linjoilla esiintyi ainoastaan rantakasvien, ilmaversoisten
ja vesisammalien vyöhykkeet, kuten koko järven alueella.

Kuva 18. Vähä-Tiilijärven kasvillisuuskartoittajat työssään. Pohjalla oli enimmäkseen sammalta (kuva oikealla: KVVY
Tutkimus Oy).

Pohjaeläimet
Vähä-Tiilijärven pohjaeläinselvitys kilpailutettiin ja tekijäksi valittiin KVVY Tutkimus Oy. Pohjaeläinselvitys
sisälsi sekä syvänteen että rantavyöhykkeen pohjaeläinnäytteet. Pohjaeläinnäytteet otettiin 14.10.2019.
Pohjaeläinraportti (Salmelin 2019) löytyy hankkeen verkkosivulta.
Syvännenäyteasemalla pohja oli ruskeaa erittäin löysää liejua, jonka pinnalla oli vihreä levämäinen kalvo ja
selvä rikkivedyn haju. Rantavyöhykkeen näyteasemilla pohja koostui kivistä, sorasta ja hiekasta, ja yhdellä
asemalla myös lohkareista. Näytteenotossa ja -käsittelyssä noudatettiin ympäristöhallinnon ohjeistuksia ja
näytteenottostandardeja. Syvännenäytteet otettiin Ekman-noutimella. Rannalla näytteenotossa käytettiin
varsihaavia. Syvänneasemalta otettiin kuusi rinnakkaista näytettä. Rantavyöhykkeeltä otettiin yhteensä kuusi
näytettä, kaksi näytettä kultakin kolmelta havaintopaikalta. Näytteet seulottiin 0,50 mm:n seulalla ja seulos
säilöttiin 70 % alkoholiin. Pohjaeläimet poimittiin myöhemmin laboratoriossa valkealta alustalta
suurennuslamppua apuna käyttäen. Biomassa mitattiin syvännenäytteistä ryhmittäin säilöttynä
märkäbiomassana. Aineistosta laskettiin syvänteiden pohjaeläimistön tiheys, biomassa ja taksoniluku sekä
erilaisia indeksejä.
Syvänteellä esiintyi enimmäkseen (84 % kokonaisyksilömäärästä) sulkasääsken toukkia. Lisäksi esiintyi vain
Chironomus plumosus-tyypin surviaissääsken toukkia (15 %) sekä Enchytraeidae-heimon harvasukasmatoja
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(0,6 %). Sulkasääski sekä kyseiset surviaissääsken toukat kestävät vähähappisia oloja ja jopa ajoittaista
hapettomuutta. Sulkasääsket ovat eläinplanktonia saalistavia petoja, joten niillä voi olla kalaston lisäksi
merkitystä eläinplanktonin heikkoon tilaan. Vaikutus on todennäköisesti pieni, mikäli toukat rajoittuvat
pelkästään syvännealueelle. Sammalpeite saattaa kuitenkin tarjota niille sopivan habitaatin.
Rantavyöhykkeellä tavattiin 24 eri taksonia. Ekologisen tilan luokittelun indeksit asettuivat hyvään
tilaluokkaan, vaikka diversiteetti oli varsin matala. Syvänteellä tilaluokitus ilmensi tyydyttävää tai huonoa
luokkaa, mutta matalassa järvessä syvännelajisto voi luontaisestikin koostua hyvin kuormitusta kestävistä
lajeista.

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. Jos sulkasääskeä esiintyisi myös
matalammilla alueilla kuin pelkästään syvänteellä, voisi sillä olla isokin merkitys järven ravintoverkossa.
Matalammilla alueilla se voisi saada suojaa pohjaa peittävästä sammalkerroksesta.
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. Näytteet otettiin
vesipatsaasta suurella planktonhaavilla, sekä haavin katvealueelta läheltä pohjaa Patalas-näytteenottimella.
Sulkasääskiä tavattiin vain kahdella pisteellä 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. Sitä selittää pääosin talvikuolleisuus, joka toukilla on
suurta. 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.

Koekalastus
Ravintoverkon rakennetta selvitettiin vuonna 2019 koekalastuksella. Koekalastuksen toteutus kilpailutettiin
ja tekijäksi valittiin Jomiset Oy. Koekalastus toteutettiin standardin mukaisilla Nordic-yleiskatsausverkoilla.
Nordic-koeverkot ovat pyyntikorkeudeltaan 1,5 metriä ja pituudeltaan 30 metriä. Samaan verkkoon on
liitetty 12 eri solmuvälin verkkoliinaa, harvuuksiltaan 5-55 millimetriä, joten yhden solmuvälin pituus
verkossa on 2,5 metriä. Raportti koekalastuksen tuloksista löytyy hankkeen verkkosivuilta (Etholén 2019).
Verkkokoekalastus tehtiin kahtena päivänä 5-7.8.2019 (Kuva 19). Verkkoja oli käytössä viisi kappaletta
kerrallaan. Koekalastuksen pyyntiponnistukseksi tuli yhteensä 10 verkkoyötä. Verkkojen pyyntipaikat
arvottiin. Kahdeksan verkkoa laskettiin pohjapyyntiin ja kaksi verkkoa pintaan. Verkot laskettiin illalla ja
30

nostettiin seuraavana aamuna, jolloin pyyntiajaksi tuli noin 11-12 tuntia. Kalat irrotettiin rannalla verkoista.
Jokainen verkon silmäkoko käsiteltiin erikseen, ja kalat lajiteltiin lajikohtaisesti. Tämän jälkeen punnittiin
kalojen keskipainot jokaisesta eri silmäkoosta ja kalojen pituudet mitattiin.
Koekalastustulosten mukaan kalasto oli suhteellisen hyvin tasapainossa, joskin etenkin kappalemäärät olivat
hieman koholla. Särki oli järven runsain laji. Lukumääräsaaliista 65 % oli särkeä ja 34 % ahventa. Saaliin
painosta särkeä oli vajaa puolet ja ahvenia viidennes. Saaliissa oli myös haukia, joiden paino oli vajaa 30 %
kokonaissaaliista. Pituusmittausten perusteella sekä särki että ahven lisääntyvät hyvin. Nuoret kokoluokat
olivat runsaimpia, mutta myös petokalakokoisia ahvenia esiintyi. Petokalojen osuus olikin varsin hyvä, joten
niillä on edellytyksiä pitää särkikalakantaa kurissa.
Vuonna 2002 tehtyyn koekalastukseen verrattuna hauen ja etenkin pienten särkien määrä oli lisääntynyt.
Suuret ahvenen poikasten ja särkien ikäluokat voivat syödä järvestä runsaasti eläinplanktonia, mikä altistaa
leväkukinnoille. Näin näyttäisi tapahtuvan, koska eläinplankton oli pienikokoista ja levämäärä suhteessa
järven ravinnepitoisuuksiin varsin korkea. Tähän voitaisiin vaikuttaa pyytämällä pientä kalaa esimerkiksi
tiheäsilmäisillä katiskoilla ja huolehtimalla, että petokalojen osuus pysyy hyvänä.

Kuva 19. Vähä-Tiilijärven koekalastussaaliin käsittelyä.

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 Helsingin yliopiston tutkijoiden voimin. Menetelmät ja tulokset on esitetty tarkemmin
erillisessä raportissa (Malinen ja Vinni 2020), joka on saatavissa hankeen verkkosivuilla. Tutkimuksessa
käytettiin keväällä 2020 aloitetun hoitokalastuksen katiskasaaliista 21.-23.4.2020 otettuja kaloja.
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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. Kaiken kaikkiaan kasvututkimuksen perusteella Vähä-Tiilijärven särkikanta vaikutti olevan
ravintoresursseihin nähden ylitiheä.

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. Ravintotutkimus toteutettiin niin ikään Helsingin yliopiston tutkijoiden voimin.
Menetelmät ja tulokset on raportoitu samassa raportissa, kuin kasvututkimus (Malinen ja Vinni 2020).
Raportti löytyy hankkeen verkkosivuilta.
Ahvenen ja särjen ravintonäytteet pyydettiin Nordic- ja Baltic-verkkosarjan verkoilla kolmena eri päivänä
kesällä 2020 (10.6., 10.7. ja 6.8.; Kuva 20). Kesäkuussa pienten särkien ravinto koostui pääosin vesikasveista
ja levistä, mutta myös siitepölystä ja surviaissääsken toukista. Eläinplanktonia oli tuolloin varsin vähän. Suuret
särjet olivat syöneet myös vesiperhosen toukkia. Heinäkuussa pienet särjet olivat syöneet runsaasti
eläinplanktonia, etenkin Daphnia-vesikirppuja (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.

Kuva 20. Ravintotutkimukseen pyydettyjä kaloja vasemmalla kesäkuussa ja oikealla heinäkuussa 2020.
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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. Ravintotutkimuksen tulosten perusteella sekä
pienet särjet että ahvenet syövät kasviplanktonia sääteleviä vesikirppuja, mutta etenkin pienikokoiset särjet
ovat Vähä-Tiilijärven ravintoverkossa ratkaisevassa asemassa.

Hoitokalastus
Hankkeessa saatujen tulosten pohjalta Vähä-Tiilijärvellä aloitettiin hoitokalastus yhdessä Vesalan Kalaveden
Osakaskunnan kanssa (Kuva 21). Lähtölaukauksena hoitokalastukselle Vähä-Tiilijärvellä järjestettiin PikkuTilkki Pilkki 7.3.2020. Lisäksi Lahden E-kala järjesti omat pilkkikisansa Vähä-Tiilijärvellä 14.3.2020. Varsinainen
hoitokalastus aloitettiin 15 katiskalla 6.4.2020 järven ollessa vielä osittain jäässä.

Kuva 21. Ylärivissä vasemmalla pilkkimistä Pikku-Tilkki Pilkissä 7.3.2020. Oikealla harjoittelijoidemme keräämää
roskasaalista Vähä-Tiilijärvestä. Alarivissä vasemmalla hoitokalastuksen aloitus Vesalan Kalaveden Osakaskunnan
kanssa 6.4.2020, ja oikealla hoitokalastussaalista.
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Alkuun saaliissa oli enemmän ahvenia kuin särkiä. Ahventen määrä laski tasaisesti katiskapyynnin 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
eri koentakerralla saatiin yhteensä 39 kg kalaa, pääosin särkeä. Säätyypin viilennyttyä kalan tulo väheni
27.4.2020. Kalastusta jatkettiin vielä toukokuun loppuun, mutta 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. VähäTiilijärvestä löytyi hoitokalastuksen aikana myös runsaasti sinne kuulumatonta tavaraa, kuten polkupyöriä,
räystäskouru, tölkkejä, siimoja ja muoviroskaa.

Kuormitusselvitys
Hollolan kunta on selvittänyt omana työnään alueen asutuksen viemäröinti- ja lupa-asioita. Vähä-Tiilijärven
valuma-alueen kiinteistöt ovat liittyneet kunnalliseen jätevesiviemäriin lukuun ottamatta muutama rantaalueen kiinteistöä.
Järven lähivaluma-alue kartoitettiin keväällä 22.5.2019 mahdollisten ojien tai purkuputkien havaitsemiseksi.
Varsinaisia avo-ojia järveen ei tullut lainkaan lukuun ottamatta järven länsirannalla olevaa vanhaa suon
ympärysojaa. Ojan päät johtavat suoraan Vähä-Tiilijärveen. Ojat keräävät suoalueella luontaisesti syntyvät
valumavedet ja mahdolliset ulkoiluväylän sulamisvedet. Tarkasteluhetkellä oja oli kuiviltaan. Järven
ympäristössä kauempana rannasta havaittiin kaksi hulevesiputken päätä, joista kummallakaan ei ole suoraa
kuormitusvaikutusta Vähä-Tiilijärveen (Kuva 22).
Onnenkodon jäähdytysvedestä otettiin vesinäytteet ylimmästä tarkastuskaivosta kolme kertaa kesän 2019
aikana ja kaksi kertaa kesällä 2020. Jokaisessa näytteessä kokonaisfosforipitoisuus oli hyvin alhainen, noin 3
µg/l. Sen sijaan kokonaistyppipitoisuus oli yllättävän korkea, noin 1000 µg/l. Tämä ylittää järven pitoisuuden
ja on selvä kuormituslähde. Myös pohjaveden sähkönjohtokyky on järven johtokykyä korkeampi.

Kuva 22. Kaksi Vähä-Tiilijärven ympäristöstä löydettyä hulevesiputken päätä, jotka kuitenkaan eivät päädy suoraan
järveen.
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Suomen ympäristökeskukselta tilattiin Vähä-Tiilijärven ulkoisen kuormitusarvion tarkennus, mikä tehtiin
tarkentamalla VEMALA-mallin lähtöarvoja. Tarkempi raportti tuloksista on saatavilla hankkeen verkkosivuilla
(Vento 2020). Malliin lisättiin vedenlaatuaineistot sekä tarkennetut tiedot valuma-alueen koosta, hajaasutuksen määrästä sekä jäähdytysvedestä, joka lisättiin malliin pistekuormana. Mallinnuksen tuloksena
saatiin arviot ulkoisen kuormituksen määrästä ja jakaantumisesta kuormituslähteittäin. Luontainen
taustakuormitus pieneni valuma-alueen uudelleen rajauksen vuoksi, mikä korosti hajajätevesien merkitystä.
LLR-mallinnuksen avulla (Niina Kotamäki, SYKE) arvioitiin lisäksi kuormitusvähennystarvetta. LLR-mallin, sekä
VesiEko Oy:n excel-mallinnustyökalun avulla todettiin, että nykyinen arvioitu kuormitus on laskennallisesti
sallittavalla tasolla, eikä merkittävää kuormitusvähennystarvetta ole. Järven tilaan vaikuttaa ratkaisevasti
järven sisäinen kuormitus.

Sedimenttitutkimus
Vähä-Tiilijärven sedimenttitutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sisäisen kuormituksen mekanismeja ja
pohjalle mahdollisesti kertyneiden ravinnevarastojen merkitystä järven ravinnekierrossa. Sedimenttitutkimus saatiin osaksi Helsingin yliopistoon tehtävää väitöskirjatyötä (Siqi Zhao), jonka ohjaajana toimii
apulaisprofessori Tom Jilbert (Kuva 23). Tutkimuksen menetelmät ja tulokset on esitetty tarkemmin
erillisessä raportissa (Jilbert ja Zhao 2021), joka löytyy hankkeen verkkosivuilta.
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. 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.
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.
Arvojen perusteella voitiin 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.
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Sedimenttitutkimus osoitti, että Vähä-Tiilijärven tila on muuttunut pitkän ajan kuluessa verrattuna
luonnontilaiseen. Rehevöitymisprosessin aikaväli voi olla vuosikymmeniä tai jopa vuosisata. Siksi valumaalueen 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.

Kuva 23. Sedimenttinäytteenottoa Vähä-Tiilijärvellä 5.3.2020.

Hoitosuunnitelma
Vähä-Tiilijärveltä olemassa olevan aineisto sekä hankkeen aikana tehtyjen tutkimusten tulokset kerättiin
hanketyönä kirjoitettuun hoitosuunnitelmaan (Ketola 2021a). Järven tilan todettiin olevan lähinnä
tyydyttävä, ja edellyttävän aktiivisia kunnostustoimenpiteitä. Järven ongelmana on pitkällä aikavälillä
tapahtunut rehevöityminen, jota nykyisellään ylläpitää järven sisäinen kuormitus. Sisäistä kuormitusta lisää
hyvin eloperäisestä sedimentistä vapautuvat ravinteet. Vapautumista edesauttaa järven heikko happitilanne.
Ravinteet kiertävät tehokkaasti järven ravintoverkossa takaisin levien käyttöön. Järven kalasto on muuttunut
särkivaltaiseksi ja eläinplankton on heikosti laiduntavaa.
Hoitosuunnitelmassa esitetään mahdollisia kunnostusmenetelmiä ja esitetään suositus jatkotoimenpiteistä.
Tärkein hoitomenetelmä tällä hetkellä on hoitokalastus. Myös sedimenttiin kohdistuvia toimenpiteitä
voidaan harkita, mikäli ongelmat jatkuvat, vaikka ravintoverkon tilaa saataisiin parannettua.
Hoitosuunnitelman ensimmäinen versio jaettiin kommentoitavaksi työryhmässä mukana olleille, kuten,
Hollolan kunnalle, PHHYKYn ympäristöterveyskeskukselle, Hämeen ELY-keskukselle, sekä Vesalan Kalaveden
osakaskunnalle. Lisäksi kommentteja pyydettiin hoitokalastuksen suunnittelussa mukana olleilta
asiantuntijoilta sekä kunnostuksia paljon suunnitelleelta VesiEko Oy:n Erkki Saarijärveltä. Työryhmän kesken
järjestettiin palaveri koronarajoitusten vuoksi Teamsin välityksellä kommenttien läpikäymiseksi.
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Hoitosuunnitelman valmistumisesta tiedotettiin asianosaisia sähköpostitse. Lisäksi asiasta tiedotettiin
Hollolan Sanomissa ja uutiskirjeessä. Yleisötilaisuutta hoitosuunnitelmasta ei koronarajoitusten vuoksi voitu
pitää. Hoitosuunnitelma on saatavilla hankkeen verkkosivuilla.

6.7. Viestintä
Uutiskirjeet ja media
Hankkeen aluksi laadittiin hankekuvaus Vesijärvisäätiön verkkosivuille (www.vesijarvi.fi > hankkeet), jonne
on myös lisätty laajasti hankkeessa valmistuneita raportteja (ks. kirjallisuusluettelo). Hankkeen
toimenpiteistä on tiedotettu Vesijärvisäätiön verkkosivuilla Ajankohtaista-osiossa sekä uutiskirjeissä, joiden
jakelu tavoittaa noin 1100 tilaajaa. Lisäksi on laadittu mediatiedotteita. Vähä-Tiilijärven viestintää on pidetty
erityisen tärkeänä, sillä järvellä on suuri virkistyskäyttöarvo ja sen tila on herättänyt alueen asukkaista suurta
huolta. Hollolan Sanomien kanssa sovittiin yhteistyöstä siten, että lehdessä oli kesästä 2019 alkaen oma
palsta, jonne kirjoitettiin lähes kerran kuukaudessa juttu Vähä-Tiilijärveltä valmistuneista tuloksista.
Juttusarjaa jatkettiin myös vuonna 2020.
Hanketyönä tehdyt uutiskirjeet ja lehtiartikkelit on esitetty Taulukossa 1. Vähä-Tiilijärven lisäksi myös
hankkeeseen sisältyvistä muista toimista, kuten pyydystalkoista, mittausasemista, EMMI-järjestelmästä,
hoitokalastuksesta tai petokalaistutuksista sekä Natura-toimista on ollut kirjoituksia Vesijärvisäätiön
verkkosivuilla Ajankohtaista-osiossa sekä uutiskirjeissä.

Taulukko 1. Hanketyönä tehdyt uutiskirjeet ja lehtijutut tai -artikkelit.

pvm
14.3.2019
15.3.2019
16.3.2019
2.7.2019

Tyyppi
ESS
Uutiskirje
ESS
Uutiskirje

2.7.2019
2.7.2019
4.7.2019
10.7.2019
17.7.2019
21.8.2019
21.8.2019
25.9.2019
26.9.2019
26.9.2019
6.11.2019
8.11.2019
9.12.2019
27.11.2019
8.1.2020
24.1.2020
4.3.2020

Uutiskirje
Uutiskirje
ESS
Hollolan Sanomat
Hollolan Sanomat
Uutiskirje
Uutiskirje
Hollolan Sanomat
Uutiskirje
Uutiskirje
Hollolan Sanomat
Uutiskirje
Uutiskirje
Hollolan Sanomat
Hollolan Sanomat
Uutiskirje
Hollolan Sanomat

Otsikko
Kaislaa niittänyt kone upposi Vesijärvellä
Talviniitoissa tapahtuu!
Ainutlaatuinen niittokone jatkaa töitä Vesijärvellä
Kutajärven Natura-alueen luontoarvot kartoitetaan käyttö- ja
hoitosuunnitelman päivittämiseksi
Vähä-Tiilijärvellä jälleen sinilevää - tehostettu seuranta selvittää syitä
Vesienhoidolliset kesäniitot alkavat 7. elokuuta
Vähä-Tiilijärven huono kunto seurantaan
Vähä-Tiilijärven kunto taas heikko
Kutajärven Natura 2000-alueen luontoarvot päivitetään
Alhaiset vedenkorkeudet vaikeuttivat kesäniittoja
Vähä-Tiilijärven tilan selvitykset jatkuvat
Vihreä massa puhuttaa Vähä-Tiilijärvellä
Vähä-Tiilijärven tila puhuttaa
Rahoitusta vesienhoitoon
Happi vähissä Vähä-Tiilijärvellä
Vähä-Tiilijärven syvänteessä happivajetta
Vähä-Tiilijärven seurannan tuloksia
Järven ravintoverkossa on epätasapainoa
Jäähdytysvesi eri syvyyksiin
Työ Vähä-Tiilijärven hyväksi jatkuu
Vähä-Tiilijärveä pilkitään puhtaammaksi
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5.3.2020
5.3.2020
5.3.2020
8.4.2020
8.4.2020
8.4.2020
29.4.2020
6.5.2020
8.5.2020
8.5.2020
8.6.2020
8.6.2020
10.6.2020
30.6.2020
20.8.2020
2.9.2020
16.9.2020
16.9.2020
23.9.2020
1.10.2020

Uutiskirje
Uutiskirje
Uutiskirje
Hollolan Sanomat
Uutiskirje
Uutiskirje
Hollolan Sanomat
Hollolan Sanomat
Uutiskirje
Uutiskirje
Uutiskirje
Uutiskirje
Hollolan Sanomat
Uutiskirje
Uutiskirje
Hollolan Sanomat
Hollolan Sanomat
Seutu 4
Seutu 4
Uutiskirje

1.10.2020
7.10.2020
29.10.2020
18.11.2020
25.11.2020
27.11.2020
16.12.2020
16.12.2020
13.1.2020
15.1.2020
15.1.2020

Uutiskirje
Seutu 4
Uutiskirje
Päijät-Häme
Hollolan Sanomat
Uutiskirje
Uutiskirje
Uutiskirje
Hollolan Sanomat
Uutiskirje
Uutiskirje

15.1.2020
10.3.2021
10.3.2021
10.3.2021
10.3.2021

Uutiskirje
Hollolan Sanomat
Uutiskirje
Uutiskirje
Uutiskirje

Enonselän eläinplanktonin tila parantunut
Kutajärven Natura-alueen luontokartoitukset valmistuneet
Pikku-Tilkki Pilkki lauantaina 7.3.
Hoitokalastus käynnistyy
Leuto talvi haittasi näytteidenottoa ja esti talviniitot
Vähä-Tiilijärven talvi oli parempi kuin edellinen
Särjet pois järvistä
Leuto talvi harmina Vesijärven niitoissa
Vähä-Tiilijärven kevään hoitokalastus alkaa olla loppusuoralla
Vesijärven Enonselän tilaa rasittaa runsas sisäinen kuormitus
Vesikasvien kesäniittojen tekijä vaihtuu
Ilkivaltaa Vähä-Tiilijärvellä
Ilkivalta on vaikeuttanut Vähä-Tiilijärven kunnostustoimia
Vähä-Tiilijärven toinen tutkimuskesä
Sää suosi vesikasvien niittoja
Vesijärvellä on nähty levää, niittoja ja happikatoa
Suojelualueen suunnitelmaa päivitetään
Ilmoitus/kutsu Natura-iltaan
Ilmoitus/kutsu Natura-iltaan
Päivitettävä Kutajärven Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma
puhutti Hollolassa
Vähä-Tiilijärvi kesällä 2020
Natura-alue saa päivitetyn suunnitelman
Vesijärven petokalaistutukset kasvussa
Petokalaistutukset kasvussa Vesijärvellä
Sisäisesti kuormittunut
Sisäinen kuormitus rehevöittää Vähä-Tiilijärveä
Katiskat ovat tarpeen Vähä-Tiilijärvellä
Kutajärven lintuvesien raivaukset alkoivat
Hoitokalastusta on syytä jatkaa Vähä-Tiilijärvessä
Hissilaitteen avulla seurataan Enonselän veden tilaa pinnasta pohjaan
Kutajärven Natura-alueen hoitosuunnitelmaa voi kommentoida 17.1.
asti
Jäähdytysveden purku päättyi, lämpötilaseuranta jatkuu
Pohjalietteen ruoppaus harkintaan
Vähä-Tiilijärven hoitosuunnitelma on valmistunut
Vesijärvelle uusi vesistöseurannan järjestelmä
Kutajärven Natura-alueen hoitosuunnitelmatyö jatkuu Ely-keskuksessa

Yhteistyötapaamiset ja tapahtumat
Vähä-Tiilijärven hanketyön tueksi perustettiin Hollolan kunnan vetämä yhteistyöryhmä, jonka toimintaan
osallistuivat Vesijärvisäätiön lisäksi edustajat Hollolan kunnan ympäristötoimesta, Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymän ympäristöterveydestä, Hämeen ELY-keskuksesta sekä Lahden Taloista. Ryhmä kokoontui
vuonna 2019 kaksi kertaa. Vesalan Kalaveden Osakaskunnan kanssa pidettiin tiivistä yhteyttä järvellä
tehdyistä tutkimuksista ja niiden tuloksista. Vähä-Tiilijärven uimarannalla osallistuttiin syyskuussa 2019
Järvien kierros -retkeilyreitin avajaisiin, missä Vesijärvisäätiöllä oli oma koju. Kojulla kerrottiin VähäTiilijärvestä ja siihen saakka valmistuneista tuloksista. Yhteistyössä suunniteltiin myös tammikuussa 2020
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pidetty yleisötilaisuus, jossa yleisölle esiteltiin vuoden 2019 aikana saatuja tuloksia. Helmikuussa 2020
ehdittiin myös pitää hoitokalastuksen suunnittelupalaveri ja maaliskuussa 2020 Pikku-Tilkki Pilkki. Tämän
jälkeen koronatilanne alkoi rajoittaa tapaamisia sekä erilaisten tilaisuuksien järjestämistä. Esimerkiksi uutta
yleisötilaisuutta vuoden 2020 tuloksista tai hoitosuunnitelman valmistumisesta ei voitu pitää vuoden 2021
alussa. Työryhmän kesken pidettiin helmikuussa 2021 Teams-palaveri, jossa käytiin läpi suunnitelmaan
saadut kommentit.
Yleisötilaisuus Natura-alueen luontokartoituksista ja hoitosuunnitelman päivittämisestä pystyttiin kuitenkin
pitämään syyskuussa 2020 Parinpellossa yhdessä Hollolan kunnan kanssa. Taulukkoon 2 on koottu
tapahtumia ja tilaisuuksia, joihin hankkeen aikana on osallistuttu.

Taulukko 2. Tapahtumat, tilaisuudet ja kokoukset, joihin hankkeessa on osallistuttu.

pvm
21.1.-2.2.2019
22.1.2019
1.4.2019
9.4.2019
10.4.2019
12.8.2019
15.8.2019
2.9.2019
18.9.2019
18.10.2019
19.12.2019
16.1.2020
22.1.2020
24.1.2020
19.2.2020
4.3.2020
7.3.2020
6.8.2020
8.9.2020
18.9.2020
23.9.2020
24.9.2020
4.11.2020
11.12.2020
14.12.2020
24.2.2021

Paikka
Lahti
Lahti
Lammi
Hyrylä
Lahti
Lahti
Lahti
Hollola
Hollola
Lahti
Hollola
Hollola
Helsinki
Helsinki
Lahti
Lahti
Hollola
Lahti
Teams
Hollola
Teams
Hollola
Teams
Teams
Teams
Teams

Tilaisuus
Pyydystalkoot
Työt rannoilla Vesijärven hyväksi -palaveri
Kunnostetaan virtavesiä -seminaari
Kalasto- ja planktontutkimuskokous
Vesijärven tutkijakokous
Ruo'on hyötykäyttöä edistävä tapaaminen Kujalassa
Vähä-Tiilijärvipalaveri
Vähä-Tiilijärven yhteistyöpalaveri
Järvien kierros-retkeilyreitin avajaiset
Toivo Viljakaisen opinnäytetyön julkaisuseminaari
Vähä-Tiilijärven yhteistyöpalaveri
Vähä-Tiilijärven yleisötilaisuus
Vesistömallijärjestelmän käyttäjäpäivät
Vesiensuojelun tehostamisohjelman viestintätyöpaja
Vähä-Tiilijärven hoitokalastuksen suunnittelupalaveri
Tutkijakokous
Pikku-Tilkki Pilkki
Natura-kokous
Natura-tilaisuuden suunnittelukokous
Kosteikkojen esittely Salpauksen opiskelijoille
Natura-tilaisuuden suunnittelukokous
Kutajärven Natura-alueiden hoitosuunnitelman yleisötilaisuus
Tutkijakokous
EMMI-koulutus
EMMI-koulutus
Vähä-Tiilijärven hoitosuunnitelma, työryhmän kokous

7. Hankkeen kustannukset 1.1.2019-28.2.2021
Hankkeen kokonaiskustannukset myönnön mukaisesti ovat yhteensä 425 000 €. Hankkeen julkisen tuen
osuus on 60 %. Hankkeen yleiskustannukset arvioitiin muutoshakemuksella toteutunutta pienemmiksi, joten
lopullisessa budjetissa kustannukset ylittyivät, eikä yleiskustannuksia tammi-helmikuun 2020 osalta viety
enää lainkaan hankkeelle. Taulukossa 3 on esitetty kustannusten jako ELY-keskuksen, Vesijärvisäätiön ja
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Hollolan kunnan rahoitusosuuksiin. Nyt haettavassa loppumaksussa haettava summa ELY-keskukselta
hieman alle 60 % maksatusjaksolla toteutuneista kokonaiskustannuksista, yhteensä 149 920,37 €.
Hankebudjetin ylittävä osuus tulee Vesijärvisäätiön rahoitusosuudesta.

Taulukko 3. Myöntö, vuoden 2019 aikana toteutuneet kokonaiskulut sekä nyt haettavalla maksatuskaudella haettavat
kulut (2020-2021). Taulukkoon on eritelty ELY-keskuksen (60 %), Hollolan kunnan, talkootyön ja Vesijärvisäätiön
rahoitusosuudet.
RAHOITUS

Myöntö

ELY 60%
Vesijärvisäätiö
Hollolan kunta
Talkootyö
Yhteensä

255000
109850
33450
26700
425000

Toteuma 2019 Toteuma 2020/21
105079,63
21603,08
21750,00
26700,00
175132,71

149920,37
90738,83
11700,00
252359,20

Toteuma yhteensä
255000,00
112341,91
33450,00
26700,00
427491,91

8. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Vesijärvellä jatketaan hoitokalastusta, petokalaistutuksia ja vesikasvien niittoja. Vesijärven jatkuvatoimisten
mitta-asemien uusimistyötä jatketaan ja EMMI-järjestelmään viedään lisää seurantatietoa Lahden alueen
järviltä. Kuormitusseurantaa sekä myös kosteikkojen toiminnan seurantaa vesinäyttein jatketaan toisessa
hankkeessa. Kutajärven Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman päivitystyö jatkuu ELY-keskuksessa, ja
hoitotoimia esitetään jatkettavaksi Helmi-ohjelman puitteissa.
Vähä-Tiilijärvellä jatketaan veden laadun seurantaa osana Hollolan järvien pienjärviseurantaa, joka
päivitetään tarpeita vastaavaksi. Vähä-Tiilijärven hoitokalastus jatkuu Vesalan Kalaveden Osakaskunnan
talkootyönä, jota tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Lämpötilaoloja seurataan vuoden 2021 ajan loggereilla
Vesijärvisäätiön omana työnä. Hoitosuunnitelmassa suositeltu laajempi hoitokalastuksen vaikutusten
seuranta ehdotetaan toteutettavaksi kesällä 2022, minkä perusteella tehdään jatkosuunnitelmat. Tämä voi
edellyttää uutta hanketta, kuten myös tarkemmat selvitykset mahdollisesta kemikaalikäsittelystä tai
ruoppauksesta.

9. Allekirjoittaja ja päiväys
Lahti 15.3.2021

Mirva Ketola
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