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1 Hankkeen tiedot 

 

1.1 Hankkeen toteuttaja 

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö 
Askonkatu 9 C 
15100 LAHTI 
 

1.2 Hankkeen nimi ja hanketunnus 

Vesien tilatavoitteita tukevat toimenpiteet Lahden seudulla (VeHo 5-hanke) 
Hämeen ELY-keskuksen päätös HAMELY/1718/2019 (15.4.2020, muutospäätös 14.7.2021) 
 

1.3 Hankkeen toteutusaikataulu ja rahoitus 

Hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset ovat 732 000 €. Hämeen ELY-keskus rahoittaa 
kokonaiskustannuksista 438 614,40 €, kuitenkin enintään 59,92 %. Hankkeen 
omarahoitusosuudesta Vesijärvisäätiö kattaa muutoshakemuksen mukaisesti 232 995,60 €. 
Talkootyön osuus on 60 390 €. Hankkeen toteutusaika on 2.12.2019-15.11.2022. 
Muutospäätöksen mukaan viimeinen maksatus tulee myös hakea 15.11.2022 mennessä. 
 

1.4 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 hankkeen 
aikana osallistuivat viestintäpäällikkö Irma Peltola, assistentti Anne-Mari Räihä, sekä 
ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen. Irma Peltolan jäätyä pois säätiöllä aloitti maaliskuussa 2022 
vesistöasiantuntijana FM Anna Hakala, joka osallistui hankkeen töihin ja hoiti myös hankkeen 
viestintätehtäviä. Kesällä 2020 hanketyöhön osallistuivat harjoittelijoina koulutuskeskus 
Salpauksen ympäristönhoidon opiskelijat Pertti Leino ja Riikka-Liisa Aalto. 
 
Vuoden 2020 eläinplanktonnäytteiden laskenta ja raportointi toteutettiin palkkatyönä. 
Näytteiden laskennasta ja raportoinnista vastasi FT, dos. Kirsi Kuoppamäki. Vuosien 2021-2022 
osalta eläinplanktontyöstä vastasi sama henkilö, mutta ostopalveluna hänen siirryttyään KVVY 
Tutkimus Oy:n palvelukseen. Pääosa hankkeen käytännön töistä, kuten erilaiset selvitykset ja 
kartoitukset tilattiin ostopalveluna tähän erikoistuneelta yritykseltä tai organisaatiolta. 
Kuormitustarkkailusta Vesijärvellä vastaa Lahden ympäristöpalvelut. 
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2 Hankkeen tausta ja tavoitteet 

2.1 Tausta 

Vesijärvi syntyi noin 10 700 vuotta sitten. 10 600 vuotta myöhemmin, yhdessä vuosisadassa, 
Suomen vanhin suuri järvi onnistuttiin lähestulkoon pilaamaan. Ymmärrys järven hoitotarpeista 
syntyi vasta 1970-luvulla, jolloin aloitettiin järven elvyttäminen. Hoitokalastuksella ja 
petokalojen istutuksilla on ollut ja on edelleen merkittävä osa Vesijärven tilan paranemisessa. 
Vesijärvestä on samalla tullut yksi Suomen parhaita kuhajärviä. Vesijärven eri puolille on 
rakennettu noin 30 kosteikkoa tai laskeutusallasta, joilla pyritään vähentämään järveen tulevaa 
ravinnekuormaa. Enonselän happivajetta on pyritty pienentämään myös hapetuksella. 
Parhaimmillaan eri puolilla syvännealuetta oli yhdeksän hapetinta. Järven pohjaeliöstön elinolot 
paranivat, mutta hapetuksesta on kuitenkin toistaiseksi luovuttu. Enonselän sedimentti-
tutkimusten valossa näyttää siltä, että järvi on selkeästi toipumisvaiheessa.   
 
Vesijärvi on jaettu kahteen vesimuodostumaan, Kajaanselkään ja muuhun Vesijärveen, joiden 
tilaa arvioidaan omina kokonaisuuksinaan. Kajaanselkä on parantunut ympäristöhallinnon 2019 
valmistuman tila-arvion mukaan hyvään tilaan. Muu Vesijärvi on kokonaisuutena arvioituna 
tyydyttävässä tilassa. Vesijärven läntisin osa, Laitialanselkä on Vesijärvisäätiön käsityksen 
mukaan käytännössä samassa tilassa kuin Kajaanselkä, mutta sen tarkastelu yhtenä 
kokonaisuutena Komonselän, Enonselän, Laitialanselän ja Paimelanlahden kanssa antaa sille 
hyvän sijasta tyydyttävän statuksen.  
 
Vesijärvisäätiön uusi strategia valmistui vuoden 2019 lopussa. Strategiassa säätiön tavoitteena 
on saavuttaa Vesijärven hyvä tila sekä parantaa alueen keskeisten pienempien järvien 
virkistyskäyttöarvoa ja ekologista tilaa. Strategian mukaisesti Vesijärveä käsitellään 
toimenpidesuunnittelun kannalta tulevina vuosina kahtena kokonaisuutena. Jako poikkeaa 
olemassa olevasta Hämeen ELY-keskuksen tekemästä vesimuodostumajaosta niin, että 
Kajaanselkä ja Laitialanselkä muodostavat oman kokonaisuutensa ja Enonselkä lähialueineen 
oman kokonaisuutensa.  
 
Kajaanselkä-Laitalanselkä kokonaisuuden osalta turvataan riittävät veden tilan ja kuormituksen 
seurantaresurssit, joiden perusteella voidaan tarjota ympäristöhallinnolle riittävä tietopohja 
Laitialanselän tilan arviointia varten seuraavalla vesienhoidon suunnittelukierroksella. 
Vesijärvisäätiön käsityksen mukaan Laitialanselkä on mahdollista todeta tämän kokonaisuuden 
perusteella olevan hyvässä tilassa. Mikäli erityisiä hyvää tilaa uhkaavia asioita ilmenee, niihin 
pyritään puuttumaan ajoissa. Hoitotoimenpiteet ovat melko kevyitä ja olemassa olevaa 
tilannetta ylläpitäviä. Natura-alueille kohdistuvilla toimenpiteillä tähdätään ylläpidon lisäksi 
myös jo vaarantuneiden luontoarvojen paranemiseen. Enonselän ja sen lähivesien osalta 
hoitotoimenpiteiden intensiteettiä lisätään niin paljon, että hyvän tilan tavoitteeseen on 
mahdollista päästä. Toimenpiteet keskitetään ravintoverkkokunnostukseen sekä sisäisen 
kuormituksen vähentämiseen, Natura- ja luonnonsuojelualueilla myös niille räätälöitäviin 
erityistoimenpiteisiin. Ravintoverkkokunnostuksissa etsitään hoitokalastuksen, petokala-
istutusten ja kalastuksen säätelyn kautta saatavat tehokkaimmat toimenpideyhdistelmät. 
Sisäisen kuormituksen vähentämismahdollisuudet selvitetään sekä ravinteiden pohjaan 
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sitomisen että alusveden köyhdyttämisen kannalta. Myös Vähäselälle ja sitä kautta Enonselälle 
kulkeutuvan ulkoisen kuormituksen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä tuetaan. 
      
Vesijärvisäätiön toimialueella on myös parikymmentä pienempää järveä ja muutamia 
merkittäviä virtavesiä. Osalle järvistä on kertynyt viime vuosien aikana kunnostusvelkaa, jota 
tällä hankkeella pyritään pienentämään. Hoitotoimia kohdistetaan erityisesti niille järville, joilla 
on virinnyt aktiivista kansalaistoimintaa ja joilla siis voidaan saada paikallista panosta 
toimenpiteiden toteuttamiseen.  Monia järviä vaivaavat rehevöitymisongelmat. Erityisesti 
Nastolan järviketjussa ongelmia aiheuttavat myös vedenkorkeuteen liittyvät ongelmat. 
Pienemmistä, virkistyskäyttöarvoltaan merkittävimmistä järvistä toimenpiteitä kohdistetaan 
erityisesti alueen huonokuntoisimpaan järveen, Kymijärveen sekä Nastolan järviketjun 
vedenkorkeusongelmista kärsiviin Salajärveen ja Ruuhijärveen. Hollolan puolella erityishuomio 
kohdistuu kuntakeskuksen tuntumassa oleviin järviin, Tiilijärviin ja Työtjärveen sekä eteläisen 
Hollolan ainoaan järveen, Hahmajärveen. 
 

2.2 Tavoitteet 

Tämän hankkeen tavoitteena oli Vesijärvisäätiön strategiaan tukeutuen edistää Enonselän 
hyvään tilaan palautumiseen tähtääviä toimenpiteitä, turvata jo hyvässä tilassa olevien 
Vesijärven osien riittävä hoito ja seuranta, sekä tehdä toimia pienjärvillä, kuten parantaa 
runsaasta humuksesta kärsivän Työtjärven tilaa sekä laatia Sala- ja Ruuhijärven vedenkorkeuden 
nostoon vaadittavat hakemusasiakirjat. Muutoshakemuksen mukaisesti hankkeeseen sisältyy 
myös viestintätoimia sekä Vesijärven automaattisen seurannan, karttapalvelun ja EMMI-
järjestelmän kehitystyötä. Toteutettavat toimenpiteet perustuvat Kymijoen-Suomenlahden 
vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan ja sitä täsmentävään Hämeen ELY-keskuksen 
toimenpideohjelmaan. 
 

3 Hankesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutus 

3.1 Hoitokalastus ja petokalaistutukset 

3.1.1 Tausta ja tavoitteet 

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 saavuttamaan riittävää hoitokalastusponnistusta 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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Enonselän ekologisen tilan kannalta suurimpia ongelmia on liian tiheä pienten 
planktonsyöjäkalojen populaatio. Koetroolaus- ja kaikuluotausseurannassa on havaittu, että 
järven kuorekanta on kasvanut ajoittain räjähdysmäisesti, mutta kuhan lisääntyminen ei ole 
kuitenkaan ollut parhaiden vuosien tasolla. Pääosa kuoreesta on hyvin pienikokoista, joten 
siihen ei päästä normaalein hoitokalastuksen keinon käsiksi. Niinpä ratkaisua on haettava 
toisesta kulmasta: Kuha on erittäin tehokas biomanipulaattori, mutta koetroolauksen 
perusteella kuhanpoikasia on ollut vuosina 2016-2018 Enonselän syvännealueella vain n. 5 
kpl/ha, kun hehtaarikohtainen kuoretiheys on samaan aikaan liikkunut kymmenissä, jopa 
pitkälle yli sadassa tuhannessa yksilössä. Tällä määräsuhteella ei saavuteta riittävää luontaista 
kuoreen poistoa.  
 
Enonselälle ei viime vuosina ole istutettu lainkaan kuhaa, vaan kuhan luontaisen lisääntymisen 
turvaamiseksi on kehitetty kalastuksensäätelyä. Enonselällä on laajasti käytössä 60 mm verkot 
kuhanpyynnissä, mikä turvaa kuhille ainakin yhden kutukerran. Kuhan kutu ei kuitenkaan tuota 
läheskään joka vuosi vahvoja ikäluokkia, mikä heijastuu kuoreeseen kohdistuvan 
saalistuspaineen vähäisyyteen. Kuha on riittävän runsaana esiintyessään tehokkain kuoreen 
saalistaja Vesijärven ulappa-alueilla. Kuorekannan hillitsemiseksi ja Enonselän ekologisen tilan 
kohentamiseksi tarvitaan kuhan tuki-istutuksia. Hyvinä vuosina Enonselän kuhanpoikastiheys 
on ollut n. 90 kpl/ha, jota voidaan pitää tavoitteena nykyisellä kuorekannan tasolla. 
Tavoitteeseen pääsy vaatii täysin uudenlaista istutuspolitiikkaa. Riittävän kuhanpoikastiheyden 
aikaansaamiseksi Enonselän syvännealueelle (630 ha) tarvitaan vuosittain 53 000 kpl 
kuhaistutus, josta osa on tavoitteena toteuttaa tämän hankkeen kautta. 
 
Kuhaistutusten kanssa samanaikaisesti etsitään myös uusia vaihtoehtoja Vesijärven oman 
nopeakasvuisen kuhakannan hyödyntämiseksi järven hoidossa. Ensisijaisena tavoitteena on 
saada pitkällä jänteellä kustannustehokkaammin turvattua kuhakanta, jolla voidaan hallita 
kuoreen liian suureksi päässyttä populaatiota. Järven ympärille on rakennettu noin 
kolmekymmentä kosteikko- tai laskeutusallas-kokonaisuutta, joista osaa voidaan mahdollisesti 
hyödyntää kuhan kasvatukseen kuoriutumista seuraavan kesän yli. Oletuksena on, että 
ravinteikkaissa laskeutusaltaissa poikaset kasvavat hyvin ja ovat elinvoimaisia 
biomanipulaattoreita päästessään altaasta järveen. Laskeutusaltaiden soveltuvuutta 
testattaessa on muistettava, että niiden ensisijainen tehtävä on edelleen valuma-alueelta 
tulevien ravinteiden pidättäminen, ei kalankasvatus. Mikäli näiden käyttötarkoitusten havaitaan 
olevan ristiriidassa, priorisoidaan alkuperäistä käyttöä.  
 
Tämän hankkeen tavoitteena oli tukea hoitokalastuspyydysten rakentamista tammikuun 2020-
22 pyydystalkoissa, tehdä Enonselälle ylisuureksi kasvaneen kuorekannan vähentämiseksi 
vesienhoidolliset kuhaistutukset vuosittain 2020-2022, sekä kokeilla Vesijärven omien kuhien 
kasvatukseen perustuvan biomanipulaation mahdollisuuksia neljässä Enonselän ympäristön 
laskeutusaltaassa. 
 

3.1.2 Pyydystalkoot 

Hankkeessa järjestettiin ensimmäiset pyydystalkoot 21.–31.1.2020 Lahden kaupungin tiloissa 
Niemenkatu 77:ssä. Järjestelyistä vastasi Päijät-Hämeen kalatalouskeskus ry hankkeen 
avustuksella. Talkoot järjestettiin Lahdessa jo 28. kerran ja ne olivat menestys. Pyydystalkoisiin 
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osallistui työpanoksella peräti 92 henkilöä ja talkootyötä kertyi kahden viikon aikana yhteensä 
2246 tuntia, minkä rahallinen arvo on 33 690 €. Pyydystalkoissa kunnostettiin totuttuun tapaan 
hoitokalastusnuottia ja -rysiä, tehtiin peräti sata uutta WEKE-katiskaa ja rakennettiin 
pienpetopyydyksiä. Uutta oli koekalastusverkkojen korjaus sekä kuhan kutualustojen, 
sumppujen ja poikasnuotan valmistus. Niitä tultaisiin käyttämään kehitettäessä kuhanpoikasten 
kasvatusta lasketusaltaissa (Kuva 1).  
 
 

 
Kuva 1. Vuoden 2020 pyydystalkoot olivat menestys. Yläkuvissa pyydystalkoiden yhteydessä järjestetyn seminaarin 

kuulijoita sekä rysän valmistusta. Alhaalla kuhasumpun valmistusta sekä valmiita WEKE-katiskoja. 

 
 
Vuonna 2021 pyydystalkoita ei voitu järjestää lainkaan vallitsevan koronapandemian takia. Myös 
vuoden 2022 pyydystalkoita jouduttiin siirtämään tammi-helmikuulta hieman keväämmälle 
korona-tilanteen takia, mutta talkoot onnistuttiin kuitenkin pitämään 28.3.–8.4.2022. Talkoot 
järjestettiin edelliskerran tapaan Lahden kaupungin tiloissa Niemenkatu 77:ssä ja järjestelyistä 
vastasi Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus ry hankkeen avustuksella. Pyydystalkoisiin osallistui 
työpanoksella kahden viikon aikana 59 eri henkilöä ja talkootyötä kertyi yhteensä 1734 tuntia, 
minkä rahallinen arvo on 26 010 €. Vaikka koronatilanne edelleen verotti osallistujien määrää, 
saatiin talkoilla silti erittäin hyvä tulos. Pyydystalkoissa kunnostettiin totuttuun tapaan 
hoitokalastusnuottia ja -rysiä ja tehtiin 58 uutta WEKE-katiskaa. Lisäksi rakennettiin 
pienpetopyydyksiä, nuotanperiä, kalasumppuja, rapusumppuja sekä ankeriashaaveja ja korjattiin 
koekalastusverkkoja ja rysähaaveja.  
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Pitkään jatkunut vuosittainen tapahtuma on ainutlaatuinen ja kiinnostusta sitä kohtaan on 
Lahden seudun ulkopuolellakin. Vuonna 2020 tapahtumaan tuli tutustumaan vesien- ja 
kalastonhoidosta kiinnostuneita mm. Kouvolasta ja Vantaalta ja vuonna 2022 
Vanajavesikeskuksesta. Molempina vuosina talkoisiin kävi tutustumassa ja pyydysrakentamista 
opettelemassa alan opiskelijoita Koulutuskeskus Salpauksesta, ja vuonna 2021 myös Keski-
Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudasta. Pyydystalkoissa pidettiin myös esitelmiä. Vuonna 
2020 yhden aamupäivän kestäneessä seminaarissa kuultiin Vesijärven kuhakannasta, 
Vesijärvisäätiön, Salpausselän kalatalousalueen ja ELY-keskuksen kalapuolen ajankohtaisista 
asioista sekä Nastolassa vuosien mittaan tehdystä hoitokalastustyöstä. Vuoden 2022 talkoissa 
kuultiin esitelmä kuhan kasvatushankkeesta Vesijärven kosteikoilla. 
 

3.1.3 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 istutukset kustannettiin kokonaisuudessaan toiselta hankkeelta. Tästä 
hankkeesta istutuksia kustannettiin vuosina 2021 ja 2022 (Kuva 2). Vuonna 2021 
petokalarahaston kautta tehtyjen istutusten arvo oli 49 109 € ja vuonna 2022 yhteensä 45 358 
€. Tästä hankkeesta kustannettiin Vesijärvisäätiön osuus, joka vuonna 2021 oli 22 000 € ja 
vuonna 2022 yhteensä 20 000 €. Petokalarahaston istutusten kohteena ovat olleet taimen, 
järvilohi, kuha ja ankerias. Vesijärvisäätiön osuus on kohdistunut lähinnä kuhaan, taimeneen ja 
järviloheen.  
 

  
Kuva 2. Hannu Yläoutinen laskee kuhanpoikasia Vesijärveen.  

 

Enonselän koetroolaus- ja kaikuluotausseurannassa oli havaittu, että järven kuorekanta kasvaa 
ajoittain räjähdysmäisesti, mutta kuhan lisääntyminen ei ole kuitenkaan ole ollut parhaiden 
vuosien tasolla. Kuha on tehokkain kuoreen saalistaja Vesijärven ulappa-alueilla. Näistä syistä 
Enonselälle tehtiin vuonna 2020 pitkästä aikaa kuhaistutus. Myös Laitialanselälle ja Kajaanselälle 
istutettiin kuhanpoikasia. Yhteensä Vesijärven kuhaistutus oli 71 900 kpl, mikä on hyvin lähellä 
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käyttö- ja hoitosuunnitelmassa asetettua tasoa, kun otetaan huomioon poikasten 
poikkeuksellisen suuri keskikoko. Suurten istukkaiden tuotto on Vesijärvellä todettu 
moninkertaiseksi tavallisen kokoisiin poikasiin verrattuna. Vuonna 2021 kuhaistutuksia 
jatkettiin ja Vesijärveen istutettiin yhteensä 50 999 kuhaa, joista noin 35 000 kpl Enonselälle ja 
loput Kajaanselälle ja Laitialanselälle. Kuhat merkittiin alitzariinilla seurantatutkimusta varten, 
johon Salpausselän kalatalousalue haki hankerahoitusta. Vuoden 2021 kalastoseurantojen 
perusteella Enonselällä oli hyvin pientä kuhanpoikasta. Sen sijaan huomattava osa kuhan 
ravinnokseen käyttämän kuoreen kannasta kuoli lämpimän kesän 2021 seurauksena. Tämän 
vuoksi vuonna 2022 istutukset päätettiin painottaa Kajaanselälle ja Komonselälle, joihin 
kuhaistutukset tehtiin syyskuussa (yhteensä noin 50 000 kpl).  
 
Taimen on nopeakasvuisena viileän veden lajina tehokas kuoreen saalistaja sekä tavoiteltu 
saalislaji. Taimenistutuksissa on panostettu istukkaiden kokoon. Lokakuussa 2021 Vesijärven 
istutukset tehtiin 3-vuotiailla taimenilla Kajaanselälle. Taimenen kotiutusistutusten 
jatkamiseksi toukokuussa 2021 istutettiin 15 000 vastakuoriutunutta taimenen poikasta 
Vesijärveen laskeviin puroihin (Virojoki, Haritunjoki ja Kiikunoja). Vuosi 2022 oli välivuosi 
purojen osalta, jotta niissä voidaan seurata luontaisen lisääntymisen mahdollista 
käynnistymistä. Sen sijaan toukokuussa 2022 istutettiin Kajaanselälle 2-vuotiasta järvilohta 
(yhteensä 4 500 kpl). 
 
Ankerias ei enää pääse nousemaan merestä Vesijärveen luontaiselle kasvualueelleen. 
Istutuksilla voidaan säilyttää ankeriaskanta Vesijärvessä ja Vääksynjoen ankeriasarkun avulla 
ankeriaille voidaan turvata vaellus lisääntymisalueilleen. Vesijärven ankeriasistutukset ovat 
olleet vuosittain 10 000 kpl, ja istutukset on tehty Enonselälle pääosin Lahden kaupungin 
rahoituksella. 
 

3.1.4 Kuhan kasvatuskokeilu 

Kuhankasvatus-projektista vastasi ostopalveluna idean isä, Lohimesta Oy:n Jukka Ruhberg. 
Lahden kaupungin virkatyönä hankkeeseen osallistui vuonna 2020 Matti Kotakorpi. Hankkeen 
työvaiheet ja tulokset on esitetty tarkemmin erillisessä liiteraportissa (Ruhberg & Ketola 2022: 
Liiteraportti 1). Kuhien kasvatuskokeeseen valittiin kaikkiaan neljä Vesijärven laskeutusallasta, 
joiden arveltiin olevan tarkoitukseen sopivimmat: Purailanviepä, Äkeenoja, Pyyrylä sekä 
Kytyänoja (Kuva 3). 
 
Hankkeelle laadittiin karkea työsuunnitelma, jonka mukaisesti Äkeenoja ja Purailanviepä valittiin 
pienpoikaskohteiksi ja Pyyrylässä ja Kytyänojalla kokeiltiin kuhanpoikasten kasvattamista 
kesänvanhoiksi. Projektin valmistelu alkoi vuonna 2020 tiedottamalla kohteiden maanomistajia 
ja kalastuskuntia sekä tekemällä pyydystalkoissa poikasnuottia, kuhaturoja (kutualustoja) sekä 
emokalasumppuja. Vuoden 2021 pyydystalkoot jäivät väliin koronan vuoksi, mutta vuoden 2022 
talkoissa kerrottiin projektin etenemisestä, tehtiin emokalasumppuja ja korjattiin emokalojen 
pyyntiin tarkoitettuja rysiä. 
 
Emokalapyynti tehtiin vuonna 2020 Lahden kaupungin hoitokalastuspyynnin yhteydessä rysillä 
Enonselällä, ja keväällä 2021 ja 2022 tarkoitusta varten hankituilla rysillä Vähäselällä ja 
Tarhajalanpohjassa. Kutuvalmiit emokalat siirrettiin rysistä sumppuihin kutemaan sumpun 
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pohjalle asetettuihin turoihin (Kuva 4). Kevät 2020 oli sääolosuhteiltaan hyvin poikkeuksellinen, 
ja emokalasaalis jäi vähäisemmäksi kuin muina vuosina. Sen vuoksi vuonna 2020 altaisiin 
käytettiin lisäksi Rapula Oy:ltä ostettuja turoja ja vastakuoriutuneita poikasia. Muina vuosina 
mätiä saatiin riittävästi, ja ne siirrettiin kuoriutumaan Rapula Oy:lle, jotta istukkaiden määrästä 
saataisiin tarkempi tieto. Mätijyvien määrä turoissa oli arvioituna 175 000 kpl - 220 000 kpl. 
Vastakuoriutuneita poikasia istutettiin kerrallaan altaasta ja vuodesta riippuen 35 000 – 70 000 
kpl. 
 

 
Kuva 3. Kuhankasvatuskokeilussa mukana olleet kosteikot. 

 

Kokeilu paljasti useita haasteita käytettäessä laskeutusaltaita kuhan kasvatukseen. Yksi 
merkittävä ongelma oli muiden kalojen tulo altaisiin etenkin Äkeenojan ja Purailanviepän 
altaissa, jotka sijaitsevat lähellä rantaa. Myös kaukana rannasta Haritunjoen sivuhaarassa 
sijaitsevassa Pyyrylän kosteikossa oli kolme haukea. Altaita oli hyvin hankala saada täysin 
kalattomiksi. Kaloja yritettiin poistaa sekä kalastamalla, että veden laskulla ja kalkituksella. 
Lisäksi altaiden matalampien osien kasvillisuus saattoi sisältää muiden kalojen kutua, mikä 
selvisi lyhytaikaisesta tyhjentämisestä.  
 
Toinen merkittävä ongelma on poikasten joutuminen ajoittain kasvavan virtaaman mukana 
altaasta eteenpäin ennen aikojaan. Sateet lisäävät virtaamia altaiden läpi, ja pienet hennot 
poikaset ovat alttiita menemään virran mukana. Tämän ”ylivuodon” ongelmaa yritettiin ratkaista 
erilaisilla sihtiratkaisuilla, mutta niitä oli vaikea saada kyllin pitäviksi ja pysymään puhtaina. 
Kytänojalla tässä onnistuttiin viimeisenä vuotena, koska altaassa on lähtöuomana pelkästään 
padon sisäinen munkki ja siihen liittyvä putki. Jos altaassa on säätöputken lisäksi (Pyyrylä) tai 
pelkästään kivipato (Äkeenoja, Purailanviepä), on käytännössä mahdotonta estää poikasia 
joutumasta virran vietäviksi. Äkeenoja jätettiinkin pois kokeilusta ensimmäisen vuoden jälkeen 
ja Pyyrylä toisen vuoden jälkeen. 
 

Purailanviepä 

Äkeenoja 

Pyyrylä 

Kytyänoja 
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Kytyänojan viimeisenä vuotena kasvatus onnistui ja Vesijärveen istutettiin lokakuussa 2022 reilu 
30 kg altaassa kasvaneita kuhanpoikasia. Keskipainon perusteella kaloja istutettiin 6688 kpl. 
Kalojen keskipaino oli 4,54 g ja niiden keskimääräinen pituus oli 9,0 cm (Kuva 4). Tämä oli varsin 
hyvä koko kesän vanhoille poikasille. Lisäsi Kytyänojasta sekä muista altaista Vesijärveen päätyi 
kokeilun aikana kuhanpoikasia ylivuotona, mutta järveen saakka tai yli kesän selviytyneiden 
määrää on mahdotonta arvioida. 
 
 

 
Kuva 4. Vasemmalla emokalasumppu, keskellä mätiä turossa ja oikealla Kytyänojan laskeutusaltaassa kasvanut 

kuhan poikanen. 

 
Altaita tyhjennettiin kalattomuuden varmistamiseksi ja poikasten tehokkaammaksi 
pyytämiseksi. Vuosittaisesta tyhjentämisestä on kuitenkin haittaa altaan alkuperäiselle käyttö-
tarkoitukselle, joka on kiintoaineen ja ravinteiden pidättäminen. Tyhjentäminen aiheuttaa 
alapuolella ylimääräistä kuormitusta ja voi myös haitata altaaseen kehittyvää kasvillisuutta tai 
pohjaeläimistöä. Ajoittainen tyhjentäminen saattaa mahdollisesti hapettaa altaan pohjaa, jolloin 
se sitoo jatkossa paremmin ravinteita. Laskeutusaltaiden ylimääräistä tyhjentämistä tulisi 
kuitenkin välttää. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että useimmat laskeutusaltaat eivät sovellu kuhan kasvatukseen 
muiden kalojen tai virtaaman ajoittaisen kasvun takia. Kytyänojan allas soveltui tähän käyttöön, 
sillä siellä ongelmat olivat lopulta ratkaistavissa ja poikaset kasvoivat hyvin. Varta vasten tehtynä 
menetelmä ei kuitenkaan ole kilpailukykyinen verrattuna varsinaisiin kasvattamoihin. Altaan 
tyhjentäminen myös haittaa altaan alkuperäistä käyttötarkoitusta. 
 

3.2 Enonselän eläinplankton- ja kuoreseuranta 

3.2.1 Tausta ja tavoitteet 

Ravintoverkon rakenne ohjaa energian ja aineiden kiertoa järviekosysteemissä ja vaikuttaa siten 
koko järven tilaan. Vesijärvellä eläinplanktonilla on havaittu olevan keskeinen rooli veden laadun 
kannalta niin ulappa-alueella kuin rantavyöhykkeelläkin. Enonselän ulappa-alueen 
eläinplanktonia on pyritty seuraamaan osana järvellä tehtävää ravintoverkkokunnostusta, joka 
edelleen jatkuu aktiivisella hoitokalastuksella sekä petokalaistutuksilla. Myös hoitokeinona 
käytetyn hapetuksen vaikutuksia ravintoverkossa pyrittiin seuraamaan hapetuksen 
sekoittaessa vesikerroksia ja vaikuttaen siten ulapan peto-saalissuhteisiin. Ulapan keskeinen 
planktonia syövä kala, kuore, on ollut viime vuosina hoitokalastuksen ulkopuolella. Viileää vettä 
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suosivan kuoreen odotettiin kärsivän hapetuksesta, ja kuorekanta romahtikin kesällä 2010. 
Kanta alkoi kuitenkin vähitellen toipua, eikä kannan kasvu pysähtynyt aikaisemmin vallinneelle 
tasolle, vaan kesällä 2015 kuorekanta oli jo moninkertainen aikaisempaan verrattuna. Lisäksi 
kuorekannan ikärakenne muuttui selvästi: aikaisemmin kanta koostui monesta ikäryhmästä, 
mutta sittemmin yksikesäiset poikaset ovat muodostaneet yli 90 % kannasta. Tämä tilanne 
vakiintui ja kuoreet kärsivät ajoittain jopa ravintopulasta. Muutoksella oli selviä vaikutuksia 
eläinplanktoniin, etenkin tehokkaimpiin levien laiduntajiin: suurikokoisten vesikirppujen 
biomassa ja yksilökoko ovat heijastelleet suoraan niitä syövien kuoreiden määrää. 
Suurikokoisten laiduntajien puute lisää riskiä leväkukintojen syntymiselle. 
 
Hoitotoimia linjattiin joitakin vuosia sitten uudelleen ja hapetuksesta luovuttiin kokonaan. 
Kuorekannan kasvuun pyrittiin puuttumaan lisäämällä petokalaistutuksia merkittävästi. Jotta 
uusittujen hoitotoimien vaikutuksista saataisiin oikea kuva, on eläinplanktonin ja kuorekannan 
seuranta ollut entistäkin tärkeämpää. Tässä hankkeessa haettiin ja analysoitiin 
eläinplanktonnäytteet Enonselältä ja seurattiin kuorekannan tilaa kaikuluotauksin ja 
koetroolauksin vuosina 2020–2022. 
 

3.2.2 Eläinplankton 

Vesijärven eläinplanktontutkimusta on 1990-luvulta saakka tehnyt Helsingin yliopisto. Tässä 
hankkeessa eläinplanktontutkimus toteutettiin vuosina 2020, 2021 ja vuonna 2022 
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 kunakin vuotena. 
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.  
 
Vuonna 2020 klorofyllinäytteet analysoitiin Helsingin yliopiston laboratoriossa. Näytteiden 
laskennasta ja raportoinnista vastasi hankkeessa Helsingin yliopiston tiloissa palkkatyönä FT, 
Dos. Kirsi Kuoppamäki. Vuonna 2021 LYP:in kanssa näytteenotossa oli mukana ja klorofylli-a 
analyyseistä vastasi Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Jaakko Litmanen omana työnään. 
Eläinplanktonnäytteiden laskennasta ja raportoinnista vastasi vuosina 2021 ja 2022 sama tutkija, 
mutta tällä kertaa ostopalveluna, sillä hän siirtyi keväällä 2021 Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistyksen palvelukseen. Vuonna 2022 klorofyllinäytteet analysoitiin 
ostopalveluna Eurofins Environment Testing Finland Oy:n laboratoriossa Niemenkadulla, jonne 
näytteet vietiin suoraan näytteenoton jälkeen. 
 
Kunkin vuoden tuloksista on valmistunut erillinen raportti (Kuoppamäki 2021, 2022a ja 2022b; 
Liiteraportit 2-4), joissa eläinplanktontulokset on esitetty tarkemmin vuosikohtaisesti. Raportit 
ovat saatavilla hankkeen verkkosivuilla. Tässä esitetään tiivistelmä pitkän aikavälin kehityksestä 
(Kuoppamäki 2022b). 
 
Rehevöitymisen myötä eläinplanktonin määrä suhteessa kasviplanktonbiomassaan vähenee, 
mutta tilannetta voidaan kohentaa biomanipulaation avulla. Tavoitteena on suurikokoisten 
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vesikirppujen, erityisesti Daphnia-lajien runsastuminen, mikä lisää levien laidunnusta. 
Vesikirpun koko vaikuttaa suuresti sen kykyyn suodattaa vedestä kasviplanktonia. Esimerkiksi 
suurikokoinen D. galeata (1,5 mm) voi suodattaa laskennallisesti jopa yli 30 ml päivässä, mikä on 
sata kertaa enemmän kuin mihin pienikokoinen Chydorus sphaericus (0,2 mm) pystyy. 
Pienikokoinen eläinplankton myös kierrättää vesipatsaassa tehokkaammin ravinteita takaisin 
levien käyttöön kuin suurikokoinen eläinplankton. Etenkin Daphnia-vesikirput sitovat 
biomassaansa suhteessa huomattavasti fosforia, joka on siten poissa levien käytöstä. 
 
Vesijärvellä 1990-luvun alussa tehdyn tehokalastuksen jälkeen Vesijärven ravinnetaso ja sen 
myötä kasviplanktonin määrä vähenivät selvästi samalla kun suurten ja keskikokoisten 
vesikirppujen biomassa hieman kohosi suhteessa kasviplanktonbiomassaan aina vuosituhannen 
taitteeseen asti. Sittemmin tilanne kehittyi heikompaan suuntaan siten, että 2010-luvulla tämä 
biomassasuhde oli vain noin puolet siitä mitä se oli vielä 2000-luvun puolivälissä. 2010-luvun 
puolivälissä eläinplanktonia syövien kuoreiden populaatio kasvoi poikkeuksellisen suureksi. 
Eläinplanktoniin kohdistuva saalistus kasvoi voimakkaasti ja vesikirppujen yksilökoko pieneni, 
etenkin Daphnia-vesikirput olivat pienempiä kuin kertaakaan aiemmin koko eläinplankton 
tutkimuksen aikana. 
 
2020-luvulle tultaessa kehityskulku näyttää jälleen myönteiseltä. Viime vuosina 
kokonaisfosforin pitoisuus alkaa olla jo hyvää ekologista tilaa osoittavaa tasoa, mutta levämäärät 
ovat yhä koholla osoittaen välttävää tilaa. Suuri- ja keskikokoisten vesikirppujen biomassa on 
yhä liian alhainen suhteessa kasviplanktonbiomassaan. Vesijärven aineisto osoittaa, kuinka 
suurten vesikirppujen ollessa runsaslukuisia klorofyllipitoisuus on ravinnetasoon nähden 
alhainen. Kun vesikirppubiomassa vähenee ja yksilökoko pienenee, levämäärät lähtevät herkästi 
kasvuun, kuten kävi myös syksyllä 2022, jolloin piilevät olivat runsaita. Tilanteeseen vaikuttaa 
myös eläinplanktonin ravintotilanteen heikkeneminen: vaikka piilevät ovat sinänsä 
ravintoarvoltaan laadukkaita, kookkaat rihmamaiset piilevät haittaavat vesikirppujen 
suodatusta runsaana esiintyessään. 
 
Planktonia syövien kalojen, etenkin kuorekantojen vaihtelut ovat heijastuneet hyvin selkeästi 
vesikirppujen yksilökokoon. Aikuisten Daphnia-vesikirppujen koko lähti kasvamaan 1990-luvun 
taitteessa toteutetun tehokalastuksen myötä ja reagoi herkästi kuorekantojen romahduksiin 
vuosina 2002, 2010 ja 2021. Vuonna 2021 tapahtunut romahdus näkyi jo samana kesänä 
vesikirppujen yksilökoon kasvuna ja vaikutus näkyi yhä vuonna 2022 (Kuva 5).  
 
Paitsi kalaston eli ravintoverkossa ylhäältä alaspäin (top-down) heijastuvat vaikutukset myös 
järven ravinteisuuden eli ravintoverkossa alhaalta ylöspäin (bottom-up) siirtyvät vaikutukset 
muokkaavat eläinplanktonyhteisön rakennetta. Rehevöitymisen myötä Daphnia-vesikirppujen 
biomassa vähenee suhteessa koko vesikirppuyhteisön biomassaan ja Cyclopoida-
hankajalkaisten biomassa puolestaan kasvaa suhteessa kaikkien hankajalkaisten biomassaan. 
Niinpä järven toipuessa ja ravinnetason pienentyessä voidaan olettaa tapahtuvan päinvastaisia 
muutoksia. Vesijärvessä kävikin näin vuosituhannen taitteessa, mutta sittemmin kehityskulku 
kääntyi uudelleen heikompaan suuntaan, etenkin 2010-luvulla. Viime vuosina tilanne näyttää 
etenevän jälleen vähitellen hieman parempaan suuntaan. 
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Vesijärvessä vesikirppujen lisääntymispotentiaali munamäärillä mitattuna on suurimmillaan 
alkukesällä, jolloin ilmeisesti myös kasviplanktonin koostumus on ravintoarvoltaan hyvä. 
Vesikirppuyksilöiden munien määrä tyypillisesti laskee kesän mittaan. Viimeisinä kahtena 
vuonna kasvukauden lopulla tilanne näyttää olleen kuitenkin näiltä osin parempi. 
 
Pienten vesikirppujen biomassoissa ei ole ollut merkittäviä muutoksia ajan suhteen ja vuosien 
välinen vaihtelu on ollut huomattavaa (Kuva 6). Etenkin Bosmina-vesikirput ovat kasvattaneet 
alusvedessä toisinaan erittäin korkeita biomassoja mahdollisesti erinomaisen ravintotilanteen 
ansiosta. Päällysvedessä kasviplanktonia laiduntavien suuri- ja keskikokoisten vesikirppujen ja 
Eudiaptomus gracilis –hankajalkaisäyriäisen biomassat putosivat 2010-luvulla lähes puoleen 
siitä mitä ne olivat vielä vuosituhannen vaihteessa, mutta viime vuosina tilanne on kääntynyt 
hienoisesti parempaan suuntaan (Kuva 6). 
 
 
 

 
 
Kuva 6. Kasviplanktonia laiduntavien pienten, suuri- ja keskikokoisten vesikirppujen ja Eudiaptomus gracilis –

hankajalkaisen biomassan vuosittainen kasvukauden keskiarvo (± keskivirhe) vuosien 1991 ja 2022 välillä 0-10 m ja 

10-30 m syvyyksillä. Kehityskulkua havainnollistavat käyrät on piirretty aineistolle sovitettujen polynomiyhtälöiden 

perusteella (Kuva: Kuoppamäki 2022b). 

 
1990- ja 2000- luvulla Daphnia-lajeista runsain D. cucullata on hieman vähentynyt 2010-2020 –
luvuilla ja vuonna 2022 se puuttui lähes täydellisesti eläinplanktonyhteisöstä. D. cristata 
puolestaan on vuosien mittaan hieman kasvattanut biomassaansa ja D. longiremis on jonkin 
verran vähentynyt. 2000-luvulla Vesijärveen on ilmestynyt varsin suureksi kasvava laji D. 

Kuva 5. Kaikkien kasviplanktonia laiduntavien vesikirppujen 

aikuisvaiheen yksilöiden tilavuus ja tiheyspainotettu keskipituus 

kasvukaudella vuosina 2020, 2021 ja 2022 (Kuoppamäki 2022b). 
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galeata, jonka runsaudenvaihtelu on kuitenkin ollut huomattavan suurta. D. galeata esiintyy 
järvissä, missä kalojen saalistus ei ole kovin vahvaa. Näin ollen on odotettavissa, että ajallinen 
vaihtelu tulee jatkossakin olemaan suurta. 
 

3.2.3 Kaikuluotaus ja koetroolaus 

Kaikuluotaustutkimuksesta on Vesijärvellä vastannut vuodesta 2009 Helsingin yliopiston tutkija 
FT Tommi Malinen. Vuonna 2022 hän siirtyi KVVY Tutkimus Oy:n palvelukseen. Työ kuitenkin 
jatkui, ja tässä hankkeessa kaikuluotaustutkimus toteutettiin vuosina 2020, 2021 ja 2022 
edellisten vuosien tapaan, kahtena ajankohtana, kesäkuun ja elokuun lopussa. Enonselän yli 6 m 
syvä alue kaikuluodattiin päiväsaikaan 0,5 km välein sijaitsevia, etelä-pohjoinen -suuntaisia 
linjoja pitkin. Kaikuluotausten kanssa tehtiin muulla rahoituksella samanaikaisia koetroolauksia 
lajikoostumuksen, kokojakauman ja kaikuluotaimen pintakatvealueen kalamäärän 
selvittämiseksi (Kuva 7). Tulosten raportointi oli sovittu toteutettavaksi kokonaisuudessaan 
vasta kolmannen tutkimusvuoden jälkeen. Laskentatyö on hyvin aikaa vievää, ja tähän 
loppuraporttiin mennessä saatiin laskentatulokset valmiiksi elokuun kaikuluotauksista (Kuva 8). 
Varsinainen raportti valmistuu vasta myöhemmin. 
 
 

 
 

Kuva 7. Koetroolausta kaikuluotauksen yhteydessä 22.6.2020 sekä kuoresaalista. 

 
Hankkeen aikana Enonselän kuorekanta romahti murto-osaan alkuperäisestä. Vielä vuonna 
vuoden 2020 elokuussa kuorebiomassa oli yli 60 kg/ha. Hellekesä 2021 aiheutti suurta 
kuolevuutta viileää vettä vaativalle kuoreelle ja kannan biomassa oli elokuussa 2021 enää alle 5 
kg/ha. Elokuussa 2022 kanta oli alkanut jälleen hiljalleen elpyä ja kuorebiomassa oli n. 10 kg/ha. 
Noin 95 % kuorekannasta oli kuitenkin yksikesäisiä poikasia, joten kannan ikäjakauma on vielä 
hyvin vinoutunut. 
 

Kuorekannan taannuttua ulappa-alueen kuhanpoikastiheys nousi uusiin ennätyslukemiin. 
Elokuussa 2021 kuhanpoikasten tiheys oli 770 yks./ha ja elokuussa 2022 250 yks./ha. 
Tutkimusjakson aikaisempina vuosina (2009-2020) kuhapoikastiheys oli suurimmillaankin alle 
100 yks./ha. Varsinkin kuoreen vuonna 2015 tapahtuneen runsastumisen jälkeen kuhanpoikasia 
oli hyvin vähän vuosina 2016-2020. Kuhan poikasten keskipituus elokuussa 2021 oli 8 cm, mikä 
oli poikkeuksellista. Vuonna 2020 kuhan poikaset olivat myös hyväkuntoisen oloisia, joten 
nollikasta kuoretta oli ilmeisesti kuitenkin riittänyt ravinnoksi pitkälle elokuuhun. Myös 
ahvenen poikasia oli ulapalla enemmän kuin yleensä, mitä selittää lämpimästä kesästä 
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seurannut hyvä vuosiluokka. Niidenkin keskipituus lähenteli 8 cm:a. Sen sijaan elokuussa 2022 
kuhanpoikasten keskipituus oli vain hiukan yli 6 cm. 
 
 

 

Kuva 8.  Vesijärven Enonselän yli 6 m syvän alueen kalatiheys- (yläkuva) ja biomassa-arviot (alakuva) 

kaikuluotauksen ja koetroolauksen perusteella elokuun lopussa vuosina 2009-2022 (Kuva: Tommi Malinen).  

 
Suurempaa kuhaa ja ahventa esiintyi keskimääräistä runsaammin ulapalla vuosina 2020 ja 2021. 
Etenkin vuonna 2020 edellisen heikkojäisen talven vuoksi vähiin jäänyt verkkokalastus näkyi 
kuhakannassa. Samoin suuria petoahvenia oli paljon. Sen sijaan elokuussa 2022 kuha- ja 
ahvenbiomassat olivat varsin alhaiset. Kaikuluotaus ja troolaus antavat kuitenkin vain suuntaa-
antavaa tietoa näiden suurten petokalojen runsaudesta. 
 
Vuonna 2021 myös lahnatiheys oli suurempi kuin aikaisemmin, n. 1800 yks./ha. Tämä johtui 
ennen kaikkea pienikokoisten, alle 10 cm pituisten lahnojen runsastumisesta ulapalla. Ilmiö jäi 
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kuitenkin lyhytaikaiseksi – elokuussa 2022 lahnatiheys oli jälleen normaalilla tasolla (alle 100 
yks./ha). Lahnabiomassa-arvio, joka määräytyy etupäässä suurikokoisten lahnojen runsauden 
mukaan, vaihtelee vuosittain alusveden happitilanteen mukaan. Vuosina, jolloin alusvesi on 
kauttaaltaan vähähappista, suurempi osa lahnakannasta on välivedessä, josta ne voidaan havaita 
kaikuluotaimella. Hyvän happitilanteen aikaan suuri osa lahnakannasta jää kaikuluotaimen 
pohjakatvealueelle. Näin ollen kaikuluotausarviot eivät kuvaa lahnakannan todellisia 
runsausvaihteluita. 
 
Muikkukanta oli heikko koko tutkimusjakson ajan. Myöskään särki ei ole runsastunut ulapalla. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että tilanne ei ole vielä normaali. Kuorekanta on selvästi heikompi 
kuin ennen hapetusta ja ikäjakauma hyvin vinoutunut. Kuoreen kutukannan vähäisyys 
rajoittanee vielä lisääntymistä. Tulevien kesien sääoloista ja kuorekannan toipumisesta riippuu, 
mihin suuntaan Enonselän kalasto kehittyy. Palautuuko ennen hapetusta vallinnut, kuoreen 
vallitsema tilanne vai valtaako jokin muu laji kuoreelta vapautuneet ravintoresurssit. Pahin 
uhkakuva olisi, että kuore taantuisi ja särkikalat runsastuisivat ulapalla. Tästä ei kuitenkaan ole 
toistaiseksi merkkejä, ajoittaista pikkulahnojen runsastumista (2021) lukuun ottamatta. 
 

3.3 Enonselän ravinnepitoisuuden vähentäminen 

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen on Vesijärven kunnostuksen keskeinen tavoite, mutta 
sen toteuttaminen on erittäin hidasta. Muutaman viime vuoden aikana Lahden kaupunki, Lahti 
Aqua ja Helsingin yliopisto ovat toteuttaneet poikkeuksellisen laajan Enonselän ulkoista 
kuormitusta vähentävän toimenpidekokonaisuuden: kaupungin keskustan suurimmat 
hulevesiputket on käännetty uusien pumppaamoiden kautta kulkemaan Hennalan 
hulevesikosteikkoihin ja siis pois Enonselältä. Toimenpiteen seurauksena Enonselän ulkoinen 
kuormitus vähenee merkittävästi. Enonselän kunnostuksessa ollaan nyt vaiheessa, jossa on 
ulkoisen kuormituksen vähentämisen ohella välttämätöntä keskittyä myös järvessä tehtäviin 
toimenpiteisiin. Tällä sektorilla ravintoverkon tilan parantamisen ohessa toinen keskeinen 
kunnostuksen painopiste Enonselällä on sisäisen kuormituksen pienentäminen. Tämä ei ole 
helppo tehtävä. Rehevöityneiden järvien kunnostus on vain harvoin johtanut veden laadun 
pysyvään paranemiseen. Järven suurimmat ravinnevarastot ovat sedimentissä, jonka 
poistaminen ei yleensä ole mahdollista. Siksi useimmat kunnostusmenetelmät pyrkivät vain 
pidättämään fosforin sedimentissä (esim. hapetus, kemiallinen saostaminen). Väärin tai liian 
pienellä volyymilla toteutettuna nämä kunnostustoimet ovat usein tehottomia ja niiden 
vaikutukset vain väliaikaisia, koska rehevissä oloissa monet mekanismit edistävät fosforin 
kiertoa sedimentistä veteen.  
 
Enonselän tila on kunnostustoimista, lähinnä hapetuksesta ja hoitokalastuksesta, riippumatta 
pysynyt melko samana vuoden 1992 jälkeen. Kuitenkin lähes kaksi kertaa Kajaanselkää 
korkeampi kokonaisfosforipitoisuus viittaa siihen, että Enonselän tilan kohentaminen on 
mahdollista. Positiivisten vaikutusten saamiseksi on siis otettava käyttöön entistä tehokkaampia 
keinoja tai keinoyhdistelmiä, joilla vähennetään ulkoista ravinnekuormitusta, johdetaan 
ravinteikkaampaa alusvettä pois tai kierrätetään sitä suodatusjärjestelmien kautta takaisin 
järveen tai sidotaan alusveden ja sedimentin fosforia kemiallisesti sedimenttiin.  
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Alusveden poistoa ja kierrätystä selvitettiin tässä hankkeessa ja myös edellisissä hankkeissa 
useasta eri näkökulmasta. Lahti Aqua johtaa kaupungin puhdistetut jätevedet Porvoonjokeen. 
Jätevesien fosforipitoisuuksien laimentamiseksi Lahti Aquan edellytetään johtavan varsinkin 
kuivempina kausina Porvoonjokeen myös laimennusvettä Vesijärvestä. Nykyään laimennusvesi 
otetaan rantapenkereen läheltä pintavedestä. Kustannustehokkaita alusveden pois johtamisen 
toteutusvaihtoehtoja etsittäessä selvitettävänä on ollut mahdollisuus laimentaa Porvoonjoen 
ravinnekuormaa pintaveden sijaan Enonselän alusvedellä. Tällöin nykyistä laimennusveden 
ottopaikkaa ratapenkan vierestä siirrettäisiin putkella johonkin Enonselän syvänteistä, josta 
vettä imettäisiin rantaveden sijaan. Tehdyissä selvityksissä Lahti Aqua on nähnyt riskin, että 
alusveden otto voisi estää tai ainakin vaarantaa heidän lupaehtojensa mukaisten 
puhdistustulostensa toteutumisen. Tällä hetkellä menetelmän soveltaminen Enonselällä 
laimennusveden oton yhteydessä ei olekaan mahdollista.  
 
Alusveden poisjohtamisen ohella on selvitetty sen kierrättämismahdollisuuksia Lahti Energian 
Kymijärven voimaloiden jäähdytysveden ottoprosessissa. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole 
olemassa tai hyödynnettävissä tekniikkaa, joka mahdollistaisi jäähdytysveden ottoon liitetyn 
riittävän tehokkaan fosforin suodatustason. Ainoaksi mahdollisuudeksi tehokkaan alusveden 
kierrätys- suodatus- ja saostusjärjestelmän aikaansaamiseksi jäisikin vain Enonselän hoitoon 
tarkoitetun erillisen puhdistamomittaluokan laitoksen rakentaminen. Laitos edellyttäisi 
huomattavan suuria alkuinvestointeja, eikä sen toteuttamiselle ole näköpiirissä riittäviä 
resursseja.          
 
Tässä hankkeessa paneuduttiin selvittämään myös kemiallisen käsittelyn soveltuvuutta 
Enonselälle. Hankkeessa tilattiin konsulttiselvitys siitä, miten kemiallinen käsittely soveltuisi 
Vesijärven sisäisen kuormituksen hallintaan, olisiko käsittelyllä saatavissa hyötyä, mitä se 
vaatisi, ja millaisia riskejä siihen sisältyisi. Selvitystyö kilpailutettiin lähettämällä tarjouspyynnöt 
neljälle kemiallisista käsittelyistä kokemusta omaavalle toimijalle (Ramboll, Vesieko, Vahanen ja 
Afry).  Tarjouskilpailun voitti ja työn toteuttajaksi valittiin Afry Finland Oy. 
 
Selvitystyön aloituskokous pidettiin 26.8.2021, jossa käytiin läpi työsuunnitelma ja saatavissa 
olevat materiaalit. Konsulttiselvityksessä tarkennettiin aluksi Enonselän sisäisen kuormituksen 
lähteitä viimeaikaisten tutkimustulosten ja muun relevantin kirjallisuuden ja tiedon avulla. 
Viimeaikaista tutkimustietoa koottiin sedimentin kokonaisfosforin ja eri fosforijakeiden 
pitoisuuksista sekä alueellisesta jakautumisesta. Sisäisen kuormituksen arvioimiseksi 
hyödynnettiin alueellisia tietoja sedimentin huokosveden fosfaattipitoisuuksista ja sisäisen 
kuormituksen potentiaalista myös syvempien sedimenttikerrosten osalta. Lisäksi hyödynnettiin 
tietoja vesipatsaan ravinnepitoisuuksien muutoksista. Olennaista tietoa sisäisen kuormituksen 
kannalta merkittävistä pohja-alueista antoivat myös viimeaikaiset seurantatiedot järven 
vesikemiasta (esim. eri syvyysvyöhykkeiden happitilanne sekä päällysveden kokonaisfosfori-
pitoisuudet). Tutkimustuloksia sedimentaatiosta ja sedimentin resuspensiosta käytettiin 
merkittävien kuormitusalueiden kartoittamisessa samoin kuin Enonselän sedimentti-
kerrostuminen laadusta kertovia kaikuluotaustuloksia. Ulkoisen kuormituksen osuus 
vesipatsaan fosforisisällön muutoksissa pyrittiin myös ottamaan huomioon sisäisen 
kuormituksen ja sen hallinnan arvioinnissa. 
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Aineistoa tarkennettiin 7.10.2021 asiantuntijatyöpajassa, johon osallistui säätiön edustajien 
lisäksi useita Vesijärven tutkijoita, Lahden kaupungin ympäristöpalvelut sekä Afryltä 
asiantuntijat Juha Niemistö ja Anneli Wichmann. Työpajaan osallistuvien henkilöiden avulla 
kerättiin kemikaalikäsittelyn suunnittelemisen kannalta relevanttia tietoa, arvioitiin mahdollisia 
puutteita ja luotiin kokonaiskuva sisäisen kuormituksen merkittävimmistä alueista. Lisäksi 
koottiin tutkijayhteisön ratkaisu- ja toimenpide-ehdotuksia suunnitelmien eteenpäin 
viemiseksi. 
 
Raportin lopputulemana esitettiin kirjallisuuskartoitukseen ja työpajassa koostettuun tietoon 
perustuen arviot Enonselän sisäisen fosforikuormituksen määristä syvyysvyöhykkeittäin 
käyttäen karkeana jakona kesäajan kerrostuneisuutta sekä hapettomaksi meneviä alueita. 
Kuormitusarvioiden taustana käytettiin vuonna 2009 mitattuja vesipatsaan 
kokonaisfosforipitoisuuksia. Kyseisenä vuonna kesäkerrostuneisuus oli tavanomainen. 
Ravinnenäytteet oli otettu koko vesipatsaasta 10 metrin syvyisistä kerroksista 
kokoomanäytteinä. Pintasedimentin fosforipitoisuudet (usean vuoden tiedoista kokooma) 
esitettiin paikkatietoaineistona syvyyskäyrät sisältävällä karttapohjalla. Lisäksi karttakuvana 
esitettiin kesän 2020 hapettomat pohja-alueet laajimmillaan sekä arvioitiin luotausaineistoon 
perustuen sedimentin eroosio- ja akkumulaatioalueita. 
 
Konsulttiselvitykseltä edellytettiin myös näkemyksiä mahdollisista kemikaalivaihtoehdoista, 
tarvittavista käsittelymääristä, käsittelyn kokonaiskustannuksista sekä mahdollisista 
lisäselvitystarpeista, joihin on paneuduttava vielä ennen mahdollista kemikaalikäsittelyyn 
ryhtymistä. Selvitykseen sisältyvässä kirjallisuuskatsauksessa koostettiin viimeisin tieteellinen 
näkemys eri metallikoagulanttien sekä mahdollisten muiden kemikaalien käytöstä 
vesistökunnostuksesta. Kemiallisen käsittelyn tulosten kestoa ja käsittelyn uusimistarvetta 
arvioitiin niin ikään kirjallisuusperusteisesti. Katsauksessa keskityttiin erityisesti labiilin fosforin 
sitomiseen sekä mahdolliseen uudelleenliukenemiseen, mikäli syvänteiden redox-tila muuttuu 
pelkistäväksi. Kirjallisuuskatsauksen perusteella koottiin Enonselälle mahdollisesti sopivat 
kemikaalit ja esitettiin niiden hyötyjä ja haittoja. Lisäksi työssä hyödynnettiin muiden 
kemiallisen saostuksen kohteena olleiden vesistöjen tuloksia. 
 
Alustava laskelma kemikaalimäärästä tehtiin vesipatsaan kokonaisfosforipitoisuuksien sekä 
sedimentin mobiilin fosforin pitoisuuksien ja arvioidun käsiteltävän vesimäärän tai sedimentin 
perusteella. Vesipatsaan alkaliteetti on myös erittäin merkittävä tekijä kemikaalimäärän 
mitoituksessa. Näiden tekijöiden pohjalta haarukoitiin kemikaalikäsittelyn kustannuksia. 
Näkemystä tarkennettiin tiedustelulla kemikaalikäsittelyä tekeville tahoille. Laskelmassa 
arvioitiin myös seurantatarve ennen ja jälkeen käsittelyn.  
 
Mahdollisia lisäkokeita pohdittiin työpajan ja kemikaalivaihtoehtojen selvityksen pohjalta. 
Tyypillisesti kemikaaliannostus määräytyy käsiteltävän veden ominaisuuksien perusteella, jotta 
käsittelyn tuloksena saadaan mahdollisimman pysyvä sakka. Sisäisen kuormituksen ja sen 
potentiaalin arvioinnissa merkittävimmät lisäselvitystarpeet ovat huokosveden 
fosfaattipitoisuuksien mittaaminen sekä sedimentin mobiiliin fosforin (NH4Cl-P+ Fe-P + tuore 
orgaaninen P) määrittäminen alueellisesti ja ajallisesti kattavasti. Huokosveden 
fosfaattipitoisuudet sekä sedimentin mobiilin fosforin jakeet olisi määritettävä sedimentin eri 
syvyyksistä Enonselän eri syvyysvyöhykkeillä. Määritykset olisi toistettava myös eri aikoina 
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avovesikaudella. Tästä saadaan aktiivisesti tietyllä aikavälillä fosforia vapauttavan kerroksen 
paksuus ja potentiaalisesti vapautuvan fosforin määrä. Kun fosforin vapautumisen alueellinen ja 
ajallinen jakaantuminen ja kokonaismäärä ovat tiedossa, voidaan kunnostustoimia suunnitella 
eteenpäin.  
 
Selvityksen viimeinen versio valmistui helmikuussa 2022 (Afry Oy 2021; Liiteraportti 5). 
Selvityksen tuloksia esiteltiin 6.4.2022 kokoontuneelle Vesijärvitutkijoiden ryhmälle. Selvityksen 
valmistumisesta tiedotettiin myös uutiskirjeessä. Selvitys lisättiin hankkeen verkkosivuille. 
Selvitystyön aikana esille tulleet puutteet lähtötiedoissa otettiin huomioon Vesienhoidon 
tavoitteiden tukeminen Vesijärvellä ja Lahden seudun pienemmillä järvillä 2022–2023 -
hankkeessa. Siinä tullaan tekemään sedimenttitutkimus, jonka avulla selvitetään Enonselän eri 
syvyysvyöhykkeillä aktiivisesti tietyllä aikavälillä fosforia vapauttavan sedimenttikerroksen 
paksuus ja siitä potentiaalisesti vapautuvan fosforin määrä. 
 

3.4 Laitialanselän tilan seuranta 

3.4.1 Tausta ja tavoitteet 

Vesijärven Enonselällä, Komonselällä ja Kajaanselällä vedenlaatua ja kasviplanktonia seurataan 
useita kertoja vuodessa Lahti Aquan ja Lahti Energian yhteisenä velvoitetarkkailuna. Velvoite 
sisältää myös kalataloudellisen tarkkailun. Sen yhteydessä Kajaanselkä ja Enonselkä 
koekalastetaan standardin mukaisilla Nordic-koekalastusverkoilla vuosittain. Laitialanselkä ei 
sisälly näihin tarkkailuihin. Pohjaeläimistöä Vesijärvellä on seurattu lähinnä Enonselällä, liittyen 
syvännealueella käynnissä olleen hapetuksen vaikutusten arviointiin. Kajaanselällä 
pohjaeläimistön seurantaa on tehty harvakseltaan ELY-keskuksen toimesta VPD-luokittelun 
pohjaksi. 
 
Viime vuosina Laitialanselän tilaa on seurattu ylimääräisillä vesinäytteillä, jotka on otettu kaksi 
kertaa vuodessa maalis- ja elokuussa. Niiden perusteella Laitialanselkä vaikuttaisi olevan 
lähempänä Kajaanselän hyväksi luokiteltua tilaa, kuin Enonselän tyydyttävää tilaa, joka 
nykyisessä vesimuodostumajaossa määrittää myös Laitialanselän tilastatuksen. Etenkin 
biologista aineistoa kuitenkin puuttuu.  
 
Tämän hankkeen tavoitteena oli lisätä seurantaa Laitialanselällä, jotta sen ekologisesta tilasta 
saataisiin nykyistä kattavampi kuva. Tässä hankkeessa otettiin ja analysoitiin Laitialanselältä 
vesinäytteet vähintään kolmesti vuodessa, eli maaliskuussa, kesäkuussa ja elokuussa. Kesäkuun 
ja elokuun näytekerroilla otetiin lisäksi kasviplanktonnäytteet. Koekalastukset laajennettiin 
Laitialanselälle toteutettavaksi joka toinen vuosi (2020, 2022). Koekalastukset toteutettiin 
aikaisempien koekalastusten mukaisella pyyntiponnistuksella (48 verkkoyötä) ja 
syvyysvyöhykejaolla tulosten vertailukelpoisuuden takaamiseksi. Myös pohjaeläinnäytteet 
otettiin Laitialanselältä joka toinen vuosi (2020, 2022). Hankkeen tavoitteena oli tuoda lisää 
tietoa Laitialanselän vedenlaadusta, kasviplanktonista, kalastosta ja pohjaeläimistä, mikä on 
pohjana ekologisen tilan luokittelulle. Säännöllisesti kerättävä tieto kalaston kehityksestä auttaa 
myös arvioimaan Laitialanselän kalastonhoidon tarpeita ja hoitokalastusten vaikuttavuutta. 
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3.4.2 Laitialanselän veden laatu ja kasviplankton 

Laitialanselän vesi- ja kasviplanktonnäytteet haettiin osana Vesijärven velvoitetarkkailua ja sitä 
täydentävää seurantaa, johon toimijaksi valittiin kilpailutuksen kautta KVVY Tutkimus Oy. 
Tulokset vuoden 2020 osalta on raportoitu osana Vesijärven tila vuonna 2020 -raporttia (KVVY 
Tutkimus Oy 2021) ja vuoden 2021 osalta osana Vesijärven tila vuonna 2021 -raporttia (KVVY 
Tutkimus Oy 2022). Vuoden 2022 osalta velvoitetarkkailu on vielä kesken ja varsinainen 
Vesijärven tila 2022 -raportti valmistuu vuoden 2023 alussa. Laitialanselän osalta tuloksia on 
kuitenkin jo saatavissa. 
 
Havaintopaikan Laitialanselkä 4 kokonaissyvyys on 18 metriä. Tutkimusvuodet erosivat 
toisistaan siten, että talvella 2020 kantavat jäät tulivat vasta helmikuussa ja maaliskuussa jäät 
heikkenivät nopeasti. Näytteenotto täytyi ajoittaa jo maaliskuun alkuun ja se tehtiin 
poikkeuksellisesti hydrokopterilla. Laitialanselällä ei todettu maaliskuussa 2020 
lämpötilakerrosteisuutta, ja veden laatu oli pinnasta pohjaan hyvin samanlainen. Happitilanne 
oli pohjan lähelläkin hyvä (Kuva 9). Vuonna 2021 jäätilanne vastasi normaalia talvea. 
Maaliskuussa happitilanne pohjan lähellä oli heikentynyt. Vuonna 2022 jäät tulivat varsin aikaisin 
ja happitilanne maaliskuussa pohjan lähellä oli jo huono. 
 
Laitialanselän syvänteen happipitoisuus elokuun lopulla on ollut vuodesta 2002 alkavien 
tulosten mukaan pääsääntöisesti huono, niin myös vuosina 2020-2022 (Kuva 8). Tämä näkyy 
pohjanläheisen veden kohonneina fosforipitoisuuksina, jotka ovat kesäisin selvästi 
korkeammalla tasolla kuin talvella. Korkeimmalle tasolle pitoisuus nousi kesällä 2022, jolloin se 
oli peräti 280 µg/l (Kuva 8). Pääosa fosforista oli fosfaattifosforina. Myös typpipitoisuus 
pohjanläheisessä vedessä oli koholla verrattuna pintaveteen, erityisen selvästi kesäaikana. 
Elokuussa 2022 kokonaistypen pitoisuus kohosi enimmillään 1400 µg/l:aan, josta 
ammoniumtypen osuus oli 800 µg/l. 
 
Fosforipitoisuus maaliskuussa 2020-2022 pinnanläheisessä vedessä oli 9-17 µg/l, mikä vastasi 
aikaisempien vuosien tasoa. Elokuussa fosforipitoisuus oli 11-28 µg/l, vuoden 2020 tuloksen 
ollessa korkeampi ja vuoden 2021 matalampi kuin aikaisempina vuosina. Kesäkuun näytteissä 
päällysveden fosforipitoisuus oli yleensä alhaisempi kuin elokuussa, paitsi vuonna 2021. 
Kesäkauden keskiarvo kolmelta vuodelta oli 17,7 µg/l. Se pyöristyy arvoon 18 µg/l, mikä on 
hyvän ekologisen tilan luokkaraja Suurille vähähumuksisille järville (Aroviita 2012, 2019). 
 
Päällysveden typpipitoisuus tutkimusvuosina vaihteli maaliskuussa välillä 550-700 µg/l, ollen 
korkein vuonna 2020, jolloin jäätilanne oli poikkeuksellinen. Elokuussa pitoisuudet olivat 340-
400 µg/l, yleensä kesäkuuta maltillisemmat. Kesäkauden keskiarvo kolmelta vuodelta oli 410 
µg/l, mikä oli selvästi hyvä tilan puolella ja jo lähellä erinomaisen tilan luokkarajaa (E/H 500 
µg/l, H/T 500 µg/l). 
 
Klorofyllipitoisuus vaihteli kesä-elokuussa 2020-2022 välillä 3,6-13 µg/l kolmen vuoden 
keskiarvon ollessa 6,97 µg/l. Kun mukaan otetaan vuoden 2019 tulos, on keskiarvo 6,88 µg/l, 
mikä on hyvän ekologisen tilan puolella luokkarajan ollessa 7 µg/l. Keskiarvo vuosilta 2002-2005 
oli 7,5 µg/l. Vuosilta 2006-2018 ei ole tuloksia.  
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Kuva 9. Ylärivissä Laitialanselän havaintopaikan happipitoisuus syvyyksillä 1 metri ja metri pohjasta lopputalvella ja 

loppukesällä vuosina 2002-2022. Keskellä vastaavat tulokset kokonaisfosforipitoisuuden ja alarivissä 

kokonaistyppipitoisuuden osalta. Huomaa kuvien erilaiset skaalat (Kuvat: Arja Palomäki). 

 
 
Kuvassa 10 on esitetty kartalla koko Vesijärven näytetulosten alueelliset erot fosfori- ja 
klorofyllipitoisuuksien osalta elokuussa 2022. Laitialanselän pintaveden pitoisuudet olivat 
lähempänä Kajaanselkää kuin Enonselkää. 
 
Laitialanselältä otettiin myös kasviplanktonnäytteet avovesikauden näytteenottokerroilla 
kesäkuussa ja elokuussa. Vuonna 2020 biomassa oli molemmilla havaintokerroilla noin 800 
μg/l, mikä ilmensi lievää rehevyyttä. Kesäkuussa valtaryhmä oli kultalevät (40 % biomassasta), 
ja kultalevien biomassa muodostui pääosin Uroglena-suvun levistä. Elokuussa biomassa oli 
melko tasaisesti jakautunut usean leväryhmän kesken, joista suurin oli piilevät (20 % 
biomassasta). Runsaimpia olivat Cyclostephanos- ja Stephanodiscus-sukujen piilevät. Sinilevien 
biomassa oli pieni, eikä niiden esiintymisessä ollut samanlaista maksimia elokuussa kuin 
Vesijärven muilla havaintoasemilla.  
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Vuonna 2021 kasviplanktonin biomassa vaihteli samansuuntaisesti klorofyllin kanssa ollen 
kesäkuussa 1240 μg/l ja elokuussa 2100 μg/l. Edelliskesän tavoin alkukesällä kultalevät olivat 
vallitseva leväryhmä (noin 45 % biomassasta, valtaosin Uroglena-sukua). Muita biomassaltaan 
suurimpia ryhmiä olivat piilevät ja nielulevät. Elokuussa 90 % biomassasta oli piileviä, joista 
Tabellaria flocculosa oli ehdoton valtalaji. 
 
Vuoden 2022 osalta kasviplanktonnäytteitä ei ole vielä laskettu. Näytteet lasketaan 
velvoitetarkkailun näytteiden yhteydessä tämän vuoden lopulla ja julkaistaan Vesijärven tila -
raportissa vuoden 2023 maaliskuussa. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että Laitialanselällä typpipitoisuus on erinomaisen tilan puolella, 
ja fosforin ja klorofyllin pitoisuudet hyvän tilan rajalla tai niukasti sen alapuolella. 
Syvännealueella on havaittavissa happitilanteen heikentymistä ja siitä johtuvaa sisäistä 
kuormitusta, mikä on voimakkaampaa kesäaikana. 2000-luvun aikana ravinnepitoisuuksissa ei 
ole ollut selkeää muutossuuntaa. 
 
 

 
 

Kuva 10. Kokonaisfosforin (1) ja klorofyllin (kokooma, 2 kertaa näkösyvyys) pitoisuudet elokuun lopussa 2022 eri 

osissa Vesijärveä (Kuva: Arja Palomäki). 
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3.4.3 Laitialanselän koekalastus 

Laitialanselän koekalastus tilattiin Luonnonvarakeskukselta toteutettavaksi Vesijärven 
velvoitetarkkailun yhteydessä, jossa LUKE koekalastaa Enonselän ja Kajaanselän. Näin tulokset 
ovat mahdollisimman vertailukelpoisia Vesijärven muihin selkiin nähden. Laitialanselkä on 
koekalastettu aikaisemmin vuosina 2003–2006 sekä 2017. Tässä hankkeessa Laitialanselällä 
koekalastus toteutettiin standardin mukaisilla Nordic-koekalastusverkoilla siten, että 
kokonaismääräksi tuli 48 verkkoyötä. Kesän 2020 koekalastusten tulokset on raportoitu osana 
velvoitetarkkailun raporttia, joka valmistui marraskuussa 2021 (Ruuhijärvi ym. 2021). Raportti 
kesän 2022 tuloksista pelkän Laitialanselän osalta valmistui lokakuussa 2022 (Ala-Opas ym. 
2022; Liiteraportti 6). Vesijärven kalaston tarkkailutuloksista 2017–2020 ilmestyi myös laajempi 
julkaisu LUKEn virallisessa julkaisusarjassa elokuussa 2022 (Ruuhijärvi ym. 2022).  
 
Laitialanselän koekalastukset lämpiminä kesinä 2020 ja 2022 antoivat selvästi suuremmat 
kokonaissaaliit kuin vuonna 2017 (Kuva 11), jolloin koleahko kesä ei suosinut kalojen 
poikastuotantoa eikä poikasten kasvua. Ahven- ja kuhasaaliit nousivat vuonna 2020 ja edelleen 
2022 ja niiden myötä petokalojen osuus painosaaliista pysyi korkeana (35 %). Tämä näkyi myös 
ahvenkalojen saalisosuuksien pienenä kasvuna. Särjet olivat kookkaampia vuonna 2022 kuin 
vuonna 2020 ja särkikalojen painosaalisosuus pysyi 41 prosentissa (Ala-Opas ym. 2022). 
 
 

 
Kuva 11. Laitialanselän kokonaisyksikkösaaliit painoina (kg/verkko) ja yksilömäärinä (yksilöä/verkko) vuosina 2003-

2006, 2017, 2020 ja 2022. Hajonnat kuvaavat keskiarvon keskivirhettä (Kuva: Ala-Opas ym. 2022). 
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Vesijärven eri osien välillä ei ole kovin suuria eroja verkkokoekalastusten yksikkösaaliissa 
(Ruuhijärvi ym. 2022). Kajaanselkä on keskimääräiseltä saalistasoltaan alhaisin, Enonselkä, 
Komonselkä ja Laitialanselkä ovat hieman runsaskalaisempia ja samankaltaisia keskenään. 
Matalat lahtialueet, etenkin Kukkilanselkä ja Kirkonselkä, ovat selvästi runsaskalaisempia ja 
särkikalavaltaisempia. Ne ovat myös ahvenen ja kuhan tärkeitä kutu- ja poikastuotantoalueita, 
koska ne lämpenevät keväällä isoja selkiä nopeammin ja tarjoavat kalanpoikasille enemmän 
ravintoa (Ala-Opas ym. 2022) 
 
Koekalastusten tuloksista laskettuja indeksejä käytetään yhtenä muuttujana järven ekologista 
tilaa määritettäessä. Kalaston perusteella Kajaanselän ekologinen tila on tyydyttävä ja 
Enonselän tyydyttävän ja välttävän rajalla. Laitialanselän koekalastukset osoittivat vuonna 2017 
tyydyttävää ja vuonna 2020 ja 2022 välttävää tilaa kalaston perusteella. Indeksiarvot ovat hieman 
matalampia kuin vastaavina vuosina Enonselällä ja Kajaanselällä. Järven osa-alueiden tilan 
määrittäminen kalaston perusteella on hieman epävarmaa, koska kalat voivat siirtyä alueelta 
toiselle. Myös vuosien välillä on selviä eroja. Viileinä kesinä saaliit ovat pienempiä, mikä johtaa 
parempaa ekologista tilaa kuvaaviin indeksin arvoihin. Lämpiminä vuosina kalojen runsas 
poikastuotanto kasvattaa etenkin saaliskalojen lukumäärää, mikä laskee ekologisen tilan 
indeksin arvoa (Ala-Opas ym. 2022). 
 
Laitialanselän, kuten koko Vesijärven kalasto on suurten vähähumuksisten järvien 
vertailuarvoihin nähden runsas, mikä kertoo rehevöitymisen vaikutuksista. Kalaston rakenne on 
kuitenkin hyvä, ahvenkalat ovat särkikaloja runsaampia koeverkkojen saaliissa ja petokalojen 
osuus on korkea. Ero vuosien 2003–2006 koekalastusten tuloksiin on selvä, etenkin petokalojen 
osuus kalastosta on kasvanut. Vesijärven tavoitelluimmat saaliskalat kuha ja ahven ovat 
kumpikin runsaita ja niiden kannat ovat kasvaneet viimeisen viiden vuoden aikana. Kalaston 
muutokset vastaavat Vesijärven hoidon tavoitteita sekä vesien tilan että kalatalouden osalta. 
Särkikaloja kannattaisi silti pyytää, etenkin kalanjalostajien tavoittelemaa isoa särkeä olisi nyt 
runsaasti kaupallisen kalastuksen tai hoitokalastuksen kohteeksi (Ala-Opas ym. 2022). 
 

3.4.4 Laitialanselän pohjaeläimet 

Laitialanselältä otettiin pohjaeläinnäytteet yhdeltä havaintopaikalta 9.12.2020 Enonselän 
pohjaeläinten näytteenoton yhteydessä. Vuonna 2022 näytteet otettiin vain Laitialanselältä 
21.10.2022. Näytteenoton hoiti molempina vuosina Lahden ympäristöpalvelut. Näytteet 
lähetettiin määritettäväksi KVVY Tutkimus Oy:lle. Vuoden 2020 raportti valmistui keväällä 2021 
(Salmelin 2021: Liiteraportti 7) ja vuoden 2022 raportti marraskuussa 2022 (Salmelin 2022; 
Liiteraportti 8). Tulokset on tallennettu myös ympäristöhallinnon pohjaeläinrekisteriin. 
Hämeen ELY-keskus otti Kajaanselältä VPD-pohjaeläinseurannan näytteet syksyllä 2020, joten 
tuolta vuodelta pohjaeläintulokset saatiin kolmelta eri selältä. 
 
Laitialanselän syvännenäytteet otettiin Enonselän näyteasemien tapaan Ekman-noutimella. 
Vuonna 2020 kultakin näyteasemalta nostettiin kolme rinnakkaisnäytettä. Vuonna 2022 
rinnakkaisnäytteiden määrä nostettiin suositusten mukaiseen kuuteen näytteeseen. Näytteiden 
käsittely ja vuosikohtaiset tulokset on esitetty tarkemmin pohjaeläinraporteissa (Salmelin 2020, 
2022, Liiteraportit 7 ja 8). Syvännealueiden tuloksista laskettiin pohjaeläimistön tiheyden ja 
biomassan lisäksi taksoniluku sekä tiettyjen surviaissääsken toukkien suhteelliseen runsauteen 
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perustuva Benthic Quality Index (BQI) (Wiederholm 1980). Näyteasemille laskettiin myös 
ekologisen tilan luokittelussa käytettävät muuttujat, syvännepohjaeläinindeksi PICM (Profundal 
Invertebrate Community Metric) ja suhteellinen mallinkaltaisuus PMA (Percent Model Affinity) 
(Aroviita ym. 2012, 2019).  
 
Laitialanselän syvännepohjaeläimistön taksoniluku oli vuonna 2020 kuusi ja 2022 seitsemän, 
koostuen molempina vuosina lähinnä surviaissääskistä ja harvasukasmadoista. Enonselän 
tapaan runsaslukuisimpia taksoneja olivat Potamothrix/Tubifex ja Chironomus plumosus, jotka 
ovat tyypillisiä vähähappisen ja rehevän pohjan lajeja. Laitialanselällä esiintyi lisäksi Procladius-
suvun surviaissääskitoukkia, jotka sietävät monenlaisia olosuhteita. Vuonna 2020 Laitialanselän 
syvänteessä esiintyi harvalukuisina myös muutamia muita lajeja, joita ei havaittu Enonselän 
näyteasemilla. Vuonna 2022 syvänteessä esiintyi myös sulkasääsken toukkia (Chaoborus 
flavicans, 3 % yksilömäärästä). Laitialanselän pohjaeläimistön koostumuksessa ei ollut 
tapahtunut oleellisia muutoksia verrattuna vuoteen 2020. Vuonna 2022 C. plumosus -
surviaissääskitoukkien tiheys oli kuitenkin aiempaa vuotta selvästi pienempi. 
 
Laitialanselän syvänteellä pohjaeläinten kokonaisbiomassa oli vuonna 2020 Enonselän 
syvänteitä selvästi pienempi, ja ilmensi ravinteikasta pohjaa, kun Enonselällä biomassa ilmensi 
erittäin ravinteikasta pohjaa. Vuonna 2022 pohjaeläinten tiheys (779 yks/m2) oli pienentynyt 
huomattavasti edellisestä tarkkailuvuodesta (2006 yks/m2).  Myös pohjaeläinbiomassa oli 
pienentynyt selvästi edelliseen tarkkailuvuoteen verrattuna ilmentäen Paasivirran (1998) 
luokituksen perusteella lievästi ravinteikasta pohjaa. 
 
Vuonna 2020 pohjanlaatuindeksi BQI ilmensi kaikilla havaintopaikoilla hyvin rehevää pohjaa. 
Laitialanselkä ei poikennut tässä suhteessa muista syvänteistä, vaan BQI-indeksi sai arvon 1,00 
molempina vuosina. Laitialanselän pohjaeläinlajistossa esiintyi C. plumosus-toukkien lisäksi 
myös jonkin verran vähäisempää rehevyyttä ilmentäviä C. neocorax-toukkia, jotka eivät 
kuitenkaan ole mukana BQI:n indikaattorilajistossa, eikä niitä siksi huomioida indeksin 
laskennassa. PICM-indeksissä laji sen sijaan huomioidaan. Laitialanselän syvänteen ekologinen 
tila PICM-indeksin mukaan oli vuonna 2020 tyydyttävä ja vuonna 2022 välttävä. PMA-indeksi 
puolestaan ilmensi vuonna 2020 erinomaista tilaa ja vuonna 2022 hyvää tilaa.  
 
Indekseistä lasketaan 0–1 välille skaalattu ekologinen laatusuhde, jonka keskiarvon perusteella 
syvänteen pohjaeläimistön ekologinen tilaluokka määräytyy. Vuonna 2022 Laitialanselän 
syvännepohjaeläimistön ilmentämä ekologinen tila oli tyydyttävä, kun taas vuonna 2020 se oli 
hyvä. Ekologisen laatusuhteen arvo sijoittui kuitenkin molempina vuosina lähelle hyvän ja 
tyydyttävän luokan rajaa, joten käytännössä tilassa ei ollut tapahtunut suuria muutoksia. 
 

3.5 Kuormitusseuranta 

Vesijärven tilan ja veden laadun lisäksi seurannassa on myös Vesijärven eri selille tuleva 
kuormitus. Vaikka veden tila onkin esimerkiksi Kajaanselällä ja Laitialanselällä melko hyvä, on 
kuormitustarkkailua tehtävä säännöllisesti, jotta pystytään arvioimaan veden tilaan kohdistuvia 
riskejä. Vesijärven kuormitustarkkailussa on mukana yhteensä lähes 30 uomaa. Tästä 
hankkeesta kustannettiin noin kahdenkymmenen Vesijärveen Hollolan ja Asikkalan puolelta 
laskevan uoman seuranta kahdesti vuodessa.  
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Kuormitusseurannan toteuttamisesta vastaa Lahden ympäristöpalvelut, ja kokonaisuudessa 
ovat mukana myös Lahden puolelta Vesijärveen laskevat ojat. Jotta uomista saataisiin 
pidempiaikaista seuranta-aineistoa, näytteet otetaan edellisvuosien tapaan keväällä ja syksyllä, 
jolloin virtaamat ovat suurimmillaan. Sekä vuonna 2020 että 2021 näytteet otettiin huhtikuussa 
ja lokakuussa (16.-17.4.2020, 28.10.2020, 7.-8.4.2021 ja 20.-21.10.2021). Vuonna 2022 kevätnäytteet 
otettiin 20.4.2022. Syksyn näytteenotto aloitettiin vasta 9.11., kun sateisuus kuivan syksyn 
jälkeen lisääntyi. Tuloksia ei ole vielä raportin kirjoitusaikaan saatavilla. 
 
Näytteistä analysoitiin kokonaistyppi, kokonaisfosfori sekä fosfaattifosfori. Virtaamat arvioitiin 
mittaamalla uoman halkaisija ja vesisyvyys sekä virtausnopeus siivikolla. Molemmilla kierroksilla 
näytteet otettiin yhteensä 26 eri tulouomasta sekä lähtöuomasta Vääksynjoesta (Kuva 12). 
Syksyllä 2020 Asikkalan puolelta mukaan lisättiin Korpilahdenoja, joka ei ole aiemmin ollut 
mukana säännöllisessä seurannassa. Muutamassa kohteessa näytepisteitä oli useampi, 
esimerkiksi kosteikon ylä- ja alapuolella (yhteensä 32 näytettä). Uomista 20 sijaitsee Hollolan 
puolella, kuusi Asikkalassa ja kaksi Lahdessa. Tästä hankkeesta rahoitettiin Hollolan ja Asikkalan 
ojanäytteiden osuus. 
 
Keväällä 2020 kokonaisfosforipitoisuudet eri uomissa vaihtelivat välillä 17–240 µg/l (keskiarvo 
66 µg/l). Keväällä 2021 vaihteluväli oli hieman pienempi (21–120 µg/l) keskiarvon ollessa samaa 
tasoa (65 µg/l). Keväällä 2022 näytteenotossa oltiin huippuvirtaamien aikaan. 
Fosforipitoisuudet ojissa vaihtelivat välillä 55-300 µg/l keskiarvon ollessa peräti 123 µg/l. 
Syksyllä 2020 kokonaisfosforin pitoisuudet olivat vielä tätäkin korkeampia vaihdellen välillä 36–
450 µg/l (keskiarvo 157 µg/l). Syksyllä 2021 pitoisuudet olivat hieman maltillisempia vaihdellen 
välillä 20–230 µg/l (keskiarvo 83 µg/l). Liukoisen fosfaattifosforin osuus kokonaisfosforista 
ojissa oli vuonna 2020 keskimäärin 13 % keväällä ja 15 % syksyllä. Vuonna 2021 fosfaattifosforin 
osuus oli keskimäärin korkeampi, keväällä 22 % ja syksyllä 24 %. Keväällä 2022 osuus oli 
keskimäärin 20 % 
 
Kun tarkastellaan tuloksia ojittain (Taulukko 1), oli fosforipitoisuus kolmen vuoden keskiarvona 
suurin Vähäselkään laskevassa Vähäselänojassa (234 µg/l) ja toiseksi suurin Raikonojassa (182 
µg/l). Keskiarvo ylitti 100 µg/l kaikissa Vähäselkään, Paimelanlahteen ja Komonselkään 
laskevissa ojissa. Enonselkään laskevista ojista 100 µg/l ylittyi Jurvanojassa ja Upilanojassa. 
Kajaanselälle ja Laitialanselälle laskevissa ojissa pitoisuudet olivat keskimäärin alle 100 µg/l. 
Alhaisin keskimääräinen fosforipitoisuus oli Enonselälle Joutjärvestä tulevassa Joutjoessa, johon 
kierrätetään osittain myös Vesijärven vettä.  
 
Kokonaistyppipitoisuudet vaihtelivat eri ojissa keväällä 2020 välillä 530–3000 µg/l (ka 1687 
µg/l). Keväällä 2021 kokonaistyppipitoisuudet olivat hieman korkeampia (790–3800 µg/l; 
keskiarvo 2077 µg/l), ja keväällä 2022 huippuvirtaamien aikaan vielä tätäkin korkeammat (1100-
4100 µg/l; keskiarvo 2236 µg/l). Syksyisin mitattiin osassa ojia erityisen korkeita pitoisuuksia. 
Syksyllä 2020 kokonaistyppipitoisuudet eri ojissa vaihtelivat 630–8200 µg/l:n välillä (ka 3865 
µg/l). Syksyllä 2021 vaihteluväli oli erityisen suuri 520–15000 µg/l (ka 4138 µg/l).  
 
Ojittain tarkasteluna (Taulukko 1) seurantajakson 2020 keskimääräinen typpipitoisuus oli 
korkein Rauhamäenojassa (5720 µg/l) ja seuraavaksi korkein Vähäselänojassa (5240 µg/l). Varsin 
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korkeita typpipitoisuuksia mitattiin eri puolella järveä, ja kolmen vuoden keskiarvo ylitti 4000 
µg/l Koivusillanojassa, Purailanviepässä ja Raikonojassa. Alhaisin pitoisuus oli jälleen Joutjoessa. 
 
Kun vuosien 2020-2022 tuloksia verrataan jakson 2016-2019 keskiarvoihin, keskimääräinen 
fosforipitoisuus oli laskenut lähes kaikissa Laitialanselkään laskevissa ojissa (Taulukko 1). Muille 
selille laskevissa ojissa muutosta oli molempiin suuntiin. Suurin kasvu tapahtui Vähäselänojassa. 
Typen osalta tilanne oli vaihtelevampi, mutta suurinta pitoisuuksien kasvu oli jälleen 
Vähäselänojassa. 
 
Kun otetaan huomioon pitoisuuksien lisäksi myös virtaamat, suurten uomien kuormitus 
korostuu. Virtaamaltaan suurin on Haritunjoki, sitten Myllyoja ja Hammonjoki. 
 
 

 
 
Kuva 12. Kokonaisfosforin ja kokonaistypen pitoisuudet kuormitusseurannassa mukana olevissa Vesijärven ojissa. 

Ojat on ryhmitelty sen mukaan, mihin Vesijärven osaan ne laskevat. 

 
  

Kajaanselkä Laitialanselkä Kirkonselkä Komonselkä Enonselkä Paimelanlahti/ 

Vähäselkä 
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Taulukko 1. Kokonaisfosforin ja kokonaistypen pitoisuudet kuormitusseurannassa mukana olevissa Vesijärven 

ojissa vuosien 2020-2022 keskiarvona. Keskimmäisessä sarakkeessa ovat vastaavat pitoisuudet vuosilta 2016-2019 ja 

viimeisessä sarakkeessa näiden erotus. Negatiiviset arvot kertovat, että tässä hankkeessa mitatut keskimääräiset 

tulokset olivat vuosien 2016-2019 keskiarvoa alhaisempia, positiiviset korkeampia. 

 
 
 

Keskiarvo 2020-2022 Keskiarvo 2016-2019 Muutos

Selkä Näytepiste Fosfori, µg/lTyppi, µg/l Fosfori, µg/lTyppi, µg/l Fosfori, µg/lTyppi, µg/l

Kajaanselkä Korpilahdenoja 98,3 1625,0

Häränsilmänoja 90,0 2800,0 73,7 2300,0 16,3 500,0

Kamppilanoja 56,0 2875,0 86,2 3120,0 -30,2 -245,0

Koivusillanoja 83,4 4300,0 57,7 4442,9 25,7 -142,9

Äkeenoja 74,8 1940,0 78,7 2100,0 -3,9 -160,0

Laitialanselkä Rauhamäenoja 99,2 5720,0 136,7 5700,0 -37,5 20,0

Hammonjoki 47,6 2300,0 53,9 2214,3 -6,3 85,7

Hepukanoja 78,8 1242,0 79,3 1800,0 -0,5 -558,0

Mustoja 72,2 2580,0 97,1 3028,6 -24,9 -448,6

Mällinoja 57,8 1738,0 60,9 1757,1 -3,1 -19,1

Suvelanoja 82,8 3120,0 93,0 3242,9 -10,2 -122,9

Tupavalkamanoja 74,2 2260,0 103,3 2185,7 -29,1 74,3

Virojoki 62,8 1720,0 57,6 1605,7 5,2 114,3

Kirkonselkä Kalasillanoja 51,2 1802,0 55,6 1431,4 -4,4 370,6

Kiikunoja 98,5 1662,5 61,1 1224,3 37,4 438,2

Komonselkä Purailanviepä 174,0 4040,0 189,6 4400,0 -15,6 -360,0

Maijanoja 106,4 2900,0 104,9 2885,7 1,5 14,3

Turjalanoja 164,0 2900,0 106,4 2800,0 57,6 100,0

Enonselkä Jurvanoja 139,0 3280,0 131,8 2378,3 7,2 901,7

Messilänoja 39,0 1480,0 47,4 1542,9 -8,4 -62,9

Upilanoja 174,0 2580,0 164,4 3728,6 9,6 -1148,6

Joutjoki 28,0 617,5 26,0 517,5 2,0 100,0

Merrasoja 47,3 1022,5 39,6 1078,6 7,7 -56,1

Paimelanlahti Myllyoja 104,6 3540,0 93,4 3628,6 11,2 -88,6

Vähäselkä Haritunjoki 103,0 4300,0 69,1 3642,9 33,9 657,1

Vähäselkä Raikonoja 182,0 4760,0 197,1 4442,9 -15,1 317,1

Vähäselkä Vähäselänoja 234,0 5240,0 116,0 2955,7 118,0 2284,3

Vääksynjoki 16,0 370,0 13,6 334,3 2,4 35,7

keskiarvo 97,10 2796,90 91,56 2698,25 5,54 98,66

mediaani 83,10 2690,00 82,77 2589,17 0,50 17,14

minimi 28,00 617,50 26,00 517,50 -37,47 -1148,57

maksimi 234 5720 197 5700 118 2284
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3.6 Seurannan ja tiedonkäsittelyn kehittäminen 

3.6.1 Automaattiasemat 

Vesijärvellä on tällä hetkellä neljä automaattista veden laadun mittausasemaa: Lankiluoto, 
Enonsaari, Paimelanlahti sekä Myllysaari. Vesijärven mittausasemia hallinnoi Lahden 
ympäristöpalvelut, joka huoltaa ja asentaa mittausasemat sekä huolehtii antureiden 
puhdistamisesta kesän aikana noin kaksi kertaa viikossa. Mittausasemien tekniikka on alkanut 
vanheta, ja niitä on alettu uusia pikkuhiljaa, kun riski asemien rikkoutumiselle on kasvanut. 
Lisäksi asemista aiheutuu tiedonsiirtokuluja ja Luode Consulting Oy:n datapalvelun kuluja.  
 
Lankiluodon asema uusittiin edellisessä vesienhoitohankkeessa (Vesienhoidon toimenpiteet 
Lahden seudulla 2019–2020). Lankiluotoon asennettiin EXO-anturit, jotka mittaavat 
pintavedessä klorofylliä, sinileviä ja johtokykyä. Klorofylliä ja sinileviä mittaava anturi on 
uudentyyppinen, ja se voi aikaisemmista anturityypeistä poiketen yhdistää klorofylli- ja 
fykosyaniini-mittaukset kokonaislevämäärän laskemiseksi. Happi- ja lämpötila-anturit 
osoittautuivat kuitenkin huonoiksi, ja tässä hankkeessa asemaan hankittiin uudet Aanderaa 
happianturit. Lämpötilaa ja happipitoisuutta mitataan aiemman kolmen syvyyden sijasta 
neljässä eri syvyydessä (2, 10, 20, 27 m). Asema on mittausviitan sisällä, ja se mittaa tällä hetkellä 
vedenlaatua vuoden ympäri. Lankiluodon entinen asema on siirretty mittaamaan Kymijärvelle. 
Senkin laitteisto alkaa olla jo vanhentunutta. 
 
Enonselän syvänteeseen asennettiin joulukuussa 2020 uusi, Lahden kaupungin hankkima 
hissilaite. Tästä hankkeesta asemaan hankittiin uusi EXO-mittausanturi, joka on vastaava kuin 
Lankiluodon asemalla. Anturi kulkee pinnan ja pohjan väliä halutulla aikavälillä, myös talviaikana. 
Uusi hissiasema on 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. Data kerätään hissiasemalla toistaiseksi loggerilla, josta tieto 
puretaan laitteistolla käydessä. Enonsaaressa on ollut kesällä 2021 ja 2022 myös vanha asema 
vielä mittaamassa, ja sitä käytetään niin kauan, kun uuden hissiaseman käyttövarmuus paranee. 
Paimelanlahdella on tavanomaisen hapen, lämpötilan ja klorofyllin lisäksi sinileväanturi. 
Fluorometrit alkavat kuitenkin olla vanhoja. Myllysaaressa on ollut happi, lämpötila ja klorofylli, 
mutta viime vuosina klorofyllimittausta ei ole ollut enää ollenkaan fluorometrin rikkoonnuttua. 
Vuonna 2022 Myllysaaren lautta ei ollut enää lainkaan mittaamassa.  
 
Järviasemien lisäksi Vesijärvellä on mitattu vedenlaatua kolmessa tulouomassa, 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, jäljellä on vain 
pinnankorkeuden mittaus. Myllyojan aseman anturit puolestaan varastettiin elokuussa 2020, 
joten siellä ei toistaiseksi ole ollut asemaa. Oja-asemillakin olisi siis uusimistarvetta. 
 

3.6.2 EMMI-järjestelmä 

Vesijärvisäätiö on hankkinut vesistömittaustiedon seurantajärjestelmän, johon on yhdistetty 
kaikkien Vesijärven havaintopisteiden data. Internet-pohjaisen EMMI-järjestelmän on 
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kehittänyt Masinotek Oy, joka myös ylläpitää järjestelmää sekä siihen liittyviä datarajapintoja 
säätiölle. EMMI mahdollistaa reaaliaikaisen dataseurannan ja auttaa Vesijärven tilan 
seurannassa. Järjestelmään on tuotu ja tuodaan jatkossa eri organisaatioiden keräämä 
vesistömittausdata Vesijärvisäätiön toiminta-alueelta. Näitä ovat esimerkiksi Vesijärven 
velvoitetarkkailussa kerättävä vedenlaatuaineisto, Vesijärven täydentävän seurannan aineisto, 
sekä automaattiasemien mittausdata.  
 
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. 
Vesijärven osalta nämä tiedot on lisäksi pystytty kytkemään Suomen Ympäristökeskuksen 
(SYKE) tietokannasta tuotuihin historiallisiin vedenlaatutietoihin EMMIn sisällä.  
 
Automaattiset mittausasemat on hankittu pääosin Luode Consulting Oy:ltä ja EHP Ympäristö 
Oy:ltä. Myös näiden toimijoiden erillisiin datan näyttöpalveluihin talletettava mittausdata 
päivittyy automaattisesti EMMI-järjestelmään API-rajapintojen kautta. Järjestelmään on viety 
myös aikaisempien vuosien aineistot mittausasemilta.  
 
Järjestelmä tulee kattamaan myös muut Lahden seudun järvet. Tällä hetkellä järjestelmään on 
viety rajapinnan kautta Lahden alueen pienjärvien uusi aineisto, ja jatkossa sinne tullaan 
viemään myös aikaisempi mittausdata. Jatkossa mahdollisesti myös Asikkalan ja Hollolan 
pienjärvien seuranta-aineistot tulevat EMMIin. Myös Vesijärven kuormitusseurannan aineistot 
on tarkoitus liittää lähitulevaisuudessa EMMIin.  
 
Järjestelmää siis kehitetään koko ajan. Tästä hankkeesta on kustannettu EMMI-järjestelmän 
ylläpitokuluja sekä erillisenä työnä toteutettu Vesijärven Lankiluodon vertikaalisen lämpötila- ja 
happiaineiston liittäminen EMMIin. Aineisto on kerätty Helsingin yliopiston toimesta 
eläinplanktonseurannan yhteydessä. Parhaimmillaan metrin välein pinnasta pohjaan mitattua 
aineistoa on avovesikaudelta kahden viikon välein vuodesta 1991 lähtien. Tähän mennessä 
aineisto on ollut vain yhden tutkijan käytössä. Nyt aineisto on tallennettu EMMIin laajempaan 
käyttöön. Tässä hankkeessa lisättiin myös Kajaanselän varhaisempi näytepiste (Kajaanselkä 80) 
EMMI:iin, ja tehtiin yhdistäminen uuden näytepisteen tuloksiin yhtenäisen aikasarjan 
saamiseksi. 
 
Datan saaminen eri lähteistä yhteen järjestelmään helpottaa datan seurantaa, käsittelyä, 
laskentaa ja suodatusta eri tarkoituksiin ja erilaisiin kuvaajiin. Työkalulla on käyttöä niin 
tutkimuksessa, hoitotoimien suunnittelussa kuin järven tilan seurannassa ja siitä viestinnässä. 
EMMI-järjestelmä on avattu laajasti niin Vesijärvi-tutkijoiden kuin muiden alan asiantuntijoiden 
käyttöön, jotta siitä saadaan paras hyöty. 
 

3.6.3 Vesijärven karttapalvelu 

Vesijärvisäätiön nettisivuilla on kaikille avoin karttapalvelu, johon pyritään kokoamaan tietoa 
Vesijärven ja lähijärvien hoitotoimista ja seurannasta. Karttapalvelua täytyy ajoittain päivittää 
uusilla tiedoilla. Tästä hankkeesta on kustannettu karttapalvelun ylläpitoa sekä erillisenä työnä 
toteutettua päivitystä, jossa karttapalveluun lisättiin mm. ekologisen tilan viimeisin luokitus, 
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Vähä-Tiilijärven syvyyskäyrät ja kuvia kosteikoista, sekä korjattiin taustakarttoja. Karttapalvelun 
päivitystyötä on jatkettu vuonna 2022 lisäämällä palveluun seurannassa olevat uimarannat 
Lahden, Hollolan ja Asikkalan alueelta (Kuva 13). 
 
 

 
Kuva 13. Karttapalveluun lisätyt seurannassa olevat uimarannat (siniset tähdet). Kuvaketta painamalla saa näkyviin 

uimarannan tiedot sekä linkin seuranta-aineistoon. 

 
 

3.7 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 heikentyneet linnuston elinolosuhteet 
voivat parantua väyliä niittämällä tai harkituilla talviniitoilla. Vesikasvien niittäminen on osa 
vesistön kokonaiskunnostusta, mutta se ei riitä ainoana toimenpiteenä parantamaan veden 
tilaa.  
 
Vesijärvellä tehdään vuosittain kesäniittoja noin 30-40 ha alalta. Vesijärven niittokohteita löytyy 
sen kaikilta seliltä. Niittoalueet on määritelty vuosittain, mutta lähtökohtana on ollut niittää 
samat ruovikot vähintään kahdesti 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 
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toteutetaan ammattiniittäjän toimesta ja niitetty kasvimassa toimitetaan mahdollisimman 
suurelta osalta jatkojalostettavaksi hyötykäyttöön.   
 
Vesienhoidollisten talviniittojen tavoitepinta-ala Vesijärvellä on ollut noin 20 ha. Talviniitto ei 
välttämättä taannuta ruokoa yhtä tehokkaasti kuin kesäniitto, vaan se voi jopa tehostaa 
ruovikon kasvua. Talviniitto voi kuitenkin hidastaa ruovikkoalueiden kuivumista ja muuttumista 
maa-alueiksi poistamalla paikalleen maatuvaa vanhaa ruokoa, joka ajan oloon muodostaa 
ruokoturvetta. Talviniitto on menetelmänä kesäniittoa hellävaraisempi, ja voi sopia erityisesti 
paikkoihin, joissa ruovikko halutaan säilyttää esimerkiksi linnuston pesimäpaikkana tai 
ojansuulla sitomassa ravinteita. Vesijärvellä talviniittoa on tehty säännöllisesti talvesta 2016 
lähtien. Talviniiton vaikutuksia on myös seurattu ruovikossa tehtävillä mittauksilla. Tulosten 
mukaan talviniiton vaikutus vaihtelee kohteittain. Avoimella, karummalla alueella talviniitto voi 
taannuttaa kasvua hyvinkin nopeasti. Sen sijaan rehevissä, suojaisissa kohteissa kasvusto säilyy 
tiheänä. Pidemmällä aikavälillä talviniiton vaikutus voi näkyä rehevimmissäkin ruovikoissa siinä, 
että yksittäiset ruo’ot ovat aikaisempaa ohuempia tai myös lyhyempiä. 
 
Niitettyä ruokoa on pyritty saamaan hyötykäyttöön. Talviruokoa on etupäässä hyödyntänyt 
hollolalainen Rakennusbetoni ja Elementti Oy viherkattojen salaojakerroksena. Sekä talvi- että 
kesäruoko sopii myös paikallisesti silputtuna tai kompostoituna maanparannusaineeksi 
peltoon. Liikkeelle on lähtenyt myös alueen kesä- ja talviniittojätteen kompostointi 
turpeettomaksi kasvualustaksi Kujalan jäteaseman alueella, jossa ruokoliiketoimintaa pyrkii 
kehittämään Kiteen Mato ja Multa Oy.  
 
Tässä hankkeessa tavoitteena oli toteuttaa kesä- ja talviniitot vuosien 2020–2022 aikana, sekä 
koota niittojäte jatkojalostettavaksi mm. Kujalaan. Vuonna 2020 tehtiin kesäniittosuunnitelma, 
niittoilmoitus ELY-keskukseen sekä tarjouskilpailu kesäniittoyrittäjästä. Kilpailutus toteutettiin 
niin, että sopimusta voitaisiin jatkaa myös vuosille 2021 ja 2022, mikäli niitot etenisivät hyvin. 
Tarjouksia saatiin 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. Tärkeä edistysaskel aiempiin 
niittoihin verrattuna oli GPS-paikannus, jolla niitettyjen alueiden koko ja sijainti saatiin tarkasti 
varmennettua. Vuonna 2020 itse kesäniitto sekä niittojätteen kuljetukset Kujalaan toteutettiin 
toisen hankkeen varoin, mikä huomioitiin muutoshakemuksessa. Niitot etenivät hyvin, joten 
sopimusta jatkettiin tässä hankkeessa samojen niittäjien kanssa vuosille 2021 ja 2022.  
 
Kesälle 2021 tehtiin niin ikään niittosuunnitelma sekä niittoilmoitus ELY-keskukseen. Niitot 
alkoivat niittoihin saadun lausunnon mukaisesti osalla kohteista heinäkuun lopussa ja koko 
kalustolla elokuun alussa. Kesäniittojen yhteispinta-alaksi muodostui 35 ha yhteensä 27 
kohteessa eri puolilla Vesijärveä. Niittäjillä oli käytössään Truxor-niittokone, kaksi niittovenettä 
sekä keruuvene, joilla niitot sujuivat joutuisasti (Kuva 14). Niitot saatiin päätökseen 16.8.2021. 
 
Kesälle 2022 tehtiin jälleen niittosuunnitelma ja niittoilmoitus ELY-keskukseen. Myös yksityisiä 
rannanomistajia neuvottiin niittoilmoitusten tekemisessä. ELY-keskuksen lausunnon mukaan 
osassa kohteita niitto oli mahdollista aloittaa jo 15.7., osassa 1.8., ja viimeisissä kohteissa vasta 
15.8.2022. Syynä tähän oli myöhäinen kevät ja lintujen viivästynyt pesintä. Tämä aiheutti 
ylimääräistä kalustonsiirtoa niittäjille, kun kohteita ei ollut mahdollista niittää sijainnin mukaan 



 

35 

järjestyksessä, vaan järven eri selille piti palata myöhemmin uudelleen. Niittoja tehtiin 30 eri 
kohteessa yhteensä noin 38 hehtaarin alueella. Suunnitelluista kohteista kaksi jätettiin 
niittämättä nostopaikan haasteiden vuoksi. 
 
Niittojätteen nostosta ja käsittelystä vastasivat vesialueen- tai rannanomistajat joko omalla 
kalustollaan tai niittourakoitsijan kautta tilattuna. Myös Hollolan kunta osallistui niittojätteen 
kuljetuksiin omilta rannoiltaan. Muutamassa järjestäytymättömässä kohteessa niittojätteen 
nostoa tai kuljetusta avustettiin hankevaroin. Niittojätettä meni myös hyötykäyttöön. 
Rakennusbetoni ja Elementti Oy haki omalla kustannuksella niitettyä ruokoa viherkattojen 
materiaaliksi (Kuva 14). Ruokoa meni myös maanparannusaineeksi pelloille sekä Kujalaan 
kasvualustan valmistuskokeilua varten Kiteen Mato ja Multa Oy:lle. 
 
 

  
 

Kuva 14. Vasemmalla niittoa kesällä 2021 Kamppilan rannassa. Oikealla niittojätteen kuormausta Isosaaren sillalta. 

 
Talviniittoa ei kilpailutettu tässä hankkeessa, sillä yrittäjä Risto Kauhalan (Hotmill Oy) kanssa oli 
vielä voimassa oleva sopimus, joka oli tehty aiemmassa kilpailutuksessa kahdeksi vuodeksi. 
Talvella 2020 jäätilanne oli erittäin heikko, ja niitot jäivät kokonaan tekemättä. Talvea 2021 
varten tehtiin kuitenkin uusi, päivitetty niittosuunnitelma ELY-keskukseen. Talvi 2021 
vaikuttikin edellistä paremmalta, sillä kovia pakkasia oli alkuvuodesta runsaasti. Talvi oli 
kuitenkin myös hyvin runsasluminen. Runsas, eristävä lumikerros satoi ennen kuin ruovikot 
ehtivät jäätyä. Tämän jälkeen jäätyminen oli heikkoa, eikä yrittäjän koeporausten mukaan jää 
ruovikoissa olisi kestänyt niittokonetta. Niinpä talviniitot jäivät jälleen tekemättä. Talvea 2022 
varten päivitettiin uudelleen niittosuunnitelma ja -ilmoitus, mutta itse niitot siirrettiin 
muutoshakemuksella kokonaan pois hankkeelta. 
 

3.8 Valuma-aluetoimenpiteet 

Vesijärven valuma-alueelle on toteutettu reilu kolmekymmentä kosteikkoa tai laskeutusallasta, 
joista pääosa sijaitsee Kajaanselän ja Laitialanselän alueella. Kosteikkojen suunnittelua ja 
rakentamista on tehty yhteistyössä mm. maanomistajien, paikallisten vesiensuojeluyhdistysten 
sekä Suomen riistakeskuksen kanssa. Vuonna 2016 VeHo-hankkeessa tehtiin laajemmin 
kunnostustoimia, mutta tuolloin tehdyissä inventoinneissa kosteikkoja jäi vielä odottamaan 
tulevaa huoltoa. Vuonna 2018 saatiin hanketyönä toteutettua uusia kohteita ja kunnostettua 
kahta olemassa olevaa kosteikkoa. Osalla altaista havaittiin hyvinkin runsainta kertymiä vuoden 
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2017 sateiden jäljiltä. Tässä hankkeessa tavoitteena oli kartoittaa olemassa olevien altaiden 
tyhjennys- tai muut kunnostustarpeet, organisoida laskeutusaltaiden tyhjennykset tarvittaessa 
sekä toteuttaa muut tarvittavat toimet, kuten patojen/kynnysten vahvistaminen.  
 
Pyyrylän kosteikon patorakenne uusittiin kokonaan vuonna 2018, ja siihen asennettiin padon 
ulkopuolinen munkki. Keväällä 2020 havaittiin padon erikoisesti imevän vettä padon harjan alle. 
Asiassa oltiin yhteydessä padon suunnittelijaan ja rakentajaan, ja pato saatiin korjatuksi 
toukokuussa takuutyönä ennen kuhankasvatuskokeilun alkamista. Syyskuussa 2020 munkin 
kosteikkoon päin suuntautuvan putken havaittiin irronneen kauluksestaan. Korjaus tilattiin 
RantalaTimberiltä, joka korjasi putken takuutyönä paikoilleen ja asensi päälle geoverkon 
lokakuussa. Nyt putken pitäisi pysyä paikallaan, vaikka vesipintaa altaassa laskettaisiin. 
 
Osa kosteikoista kierrettiin keväällä 2020, ja tyhjennystarvetta havaittiin ainakin Pellavaloukun 
altaalla. Tämä allas täyttyy hyvin nopeasti, sillä edellisen kerran se on tyhjennetty vuonna 2018. 
Myös Kamppilanojan patosarjassa havaittiin korjaustarvetta. Upilanojan laskeutusaltaan 
tyhjentynyt kemikaaliannostin täytettiin ferrisulfaatilla 22.9.2020. Kartoituksia jatkettiin vielä 
keväällä 2021. Korjauksia tai tyhjennyksiä oli tarkoitus toteuttaa marras-joulukuussa 2021 
syyssateiden mentyä ohi. Hankkeen maksatusaikataulu kuitenkin muuttui siten, ettei 
kunnostuksia ehditty toteuttaa. Kunnostuksia on tarkoitus toteuttaa jatkossa Vesienhoidon 
tavoitteiden tukeminen Vesijärvellä ja Lahden seudun pienemmillä järvillä 2022–2023 -
hankkeessa. Tässä hankkeessa hankittiin vielä syksyllä 2022 lisää ferrisulfaattia Upilanojan 
kemikaaliannostinta varten. 
 

3.9 Pienjärvien kunnostustoimet 

3.9.1 Sala- ja Ruuhijärven keskiveden korkeuden nosto 

Sala- ja Ruuhijärven rannoilla on runsaasti ranta-asutusta ja kesämökkejä, joten järvien rannat 
ovat aktiivisessa virkistyskäytössä. Sala- ja Ruuhijärven pinnankorkeus on käytännössä sama 
eikä järviä säännöstellä. Keväällä lumien sulaessa pinnankorkeus nousee ja vesi on usein 
korkealla mökkeilykauden alkupuolella, mutta varsinkin vähäsateisina kesinä vedenpinta laskee 
paljon loppukesään tultaessa. Vedenkorkeuden vaihtelu haittaa virkistyskäyttöä. Esimerkiksi 
uiminen voi olla hankalaa matalassa vedessä ja veneen vesillelasku vaikeutuu.  
 
Lahden ympäristöpalvelut ja ELY-keskus teettivät vuonna 2017 konsulttiselvityksen alimpien 
vedenkorkeuksien nostomahdollisuuksista. Selvitys rajattiin vain niihin toimenpiteisiin, joita 
olisi mahdollista tehdä ilman keskivedenkorkeuden muuttamista. Selvityksen perusteella 
vedenkorkeuden vaihteluvälin pienentäminen vaikuttaa keskivedenkorkeuteen. Matalien 
vedenkorkeuksien aiheuttamista ongelmista eroon pääseminen edellyttää pohjakynnystä, joka 
nostaa hieman myös järvien keskivedenkorkeutta. 
 
Ensimmäisen selvityksen tulosten pohjalta pidettiin järvien osakaskuntien puheenjohtajien 
kesken kokous, jossa päätettiin tilata uusi selvitys keskivedenkorkeuden muuttamis-
vaihtoehtojen selvittämiseksi. Tämän selvityksen perusteella maltillisella keskiveden nostolla 
saataisiin alimpia vedenkorkeuksia nostettua merkittävästi. Tässä hankkeessa tilattiin ja 
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teetettiin Salajärven ja Ruuhijärven keskivedenkorkeuksien nostamiseen tähtäävät asiakirjat 
liitteineen.  
 
Suunnittelutyö tilattiin kilpailutuksen jälkeen ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aholta. 
Vedennostohankkeen aktiiveja tavattiin 18.8.2020 Hollolan Siikaniemessä. Hankkeesta 
tiedotettiin etenkin Nastola-lehdessä, jossa oli iso juttu hankkeesta 2.9.2020. Säätiön 
nettisivuille avattiin vedennostoon liittyvä kysely 29.9.2020-31.10.2020, josta tiedotettiin niin 
ikään Nastola-lehdessä 14.10.2020. Myös Etelä-Suomen Sanomissa oli uutinen kyselystä 
22.10.2020. Salajärven venepaikan luo sekä Ruuhijärven uimarannalle asennettiin muulla 
rahoituksella 20.10.2020 mittalaudat, joista selviää sekä nykyinen että mahdollinen uusi 
vedenkorkeuden vaihteluväli (Kuva 15). 
 
 

 
 

Kuva 15. Salajärvelle asennettu mittalauta sekä maisema Immilänjoen alkuosasta marraskuussa 2020.  

 
 
Hanke on synnyttänyt paljon mielenkiintoa. Vedenpinnan mahdollisesta nostosta on oltu 
huolissaan etenkin Immilänjoella, jossa tavattiin 24.11.2020 asianosaisia mahdollisten ratkaisujen 
hakemiseksi. Yleisötilaisuuksia ei voitu tässä hankkeessa pitää koronarajoitusten vuoksi.  
 
Jami Ahon työ valmistui marraskuussa 2021 (Aho 2021; Liiteraportti 9). Laaditut asiakirjat 
lähetettiin heti niiden valmistuttua hankkeen puuhamiehille.  Suunnittelu oli haastava tehtävä. 
Reunaehtoina oli, että järven vedenkorkeuksia tulee nostaa niin, että erityisesti kesänaikaiset 
matalat vedenkorkeudet nousevat. Tulvan vaaraa ei kuitenkaan saa lisätä, eikä pienimpiä 
lähtövirtaamia saa olennaisesti pienentää. 
 
Esisuunnittelun, mielipidekyselyn ja jatkosuunnittelun perusteella päädyttiin vaihtoehtoon, 
jossa keskivedenkorkeutta nostettaisiin 25 cm. Vaadittavat toimenpiteet nostohankkeessa 
olisivat pohjakynnyksen rakentaminen Immilänjoen varteen ja Immilänjoen virtaustasanteiden 
kaivu pohjakynnyksen ja järven luusuan välisellä alueella. 
 
Tekokoskimainen pohjakynnys rakennettaisiin suunnitelman mukaan järven luusuasta noin 1,2 
km alavirtaan. Kynnyksen harjaan tulisi kaksi alivirtaama-aukkoa. Pohjakynnyksestä alavirtaan 
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tehtäisiin tekokoski ja uoman avarrus uoman kapeimpaan kohtaan. Myös pohjakynnyksestä 
ylävirtaan tehtäisiin piirustusten mukaisesti uoman avarrus. Immilänjoen padotuksen 
pienentämiseksi tehtäisiin virtaustasanteet pääosin uoman reunan joutomaa-alueelle. 
 
Toimenpiteiden vaikutuksesta alimmat vedenkorkeudet Sala- ja Ruuhijärvessä nousisivat 29–36 
cm ja keskimääräinen vedenkorkeus 25 cm. Tulvakorkeudet pysyisivät käytännössä ennallaan 
ylimmän tulvakorkeuden laskiessa 1 cm ja keskimääräisen tulvakorkeuden noustessa 3 cm. 
Suurimmat lähtövirtaamat kasvaisivat 1200–1500 l/s. Keskimääräinen vuoden pienin virtaamaa 
pienenisi 100 l/s ja laskentajakson pienin virtaama nousisi 260 l/s. Virtaamien muutoksilla ei 
arvioida olevan olennaisia vaikutuksia alapuoliseen vesistöön, koska suurten virtaamien kasvu 
olisi vähäistä ja keskimääräisenä alivirtaama-aikana virtausta olisi edelleen. Virtaaman 
suhteelliset vaikutukset myös pienentyvät alavirtaan kuljettaessa. 
 
Hankkeesta koituisi sekä menetyksiä että hyötyä. Toimenpiteistä koituisi virkistyskäyttöhyötyä 
alueen ranta-asukkaille virkistyskäyttömahdollisuuksien paranemisen myötä. Myös 
virkistyskalastuksen edellytykset parantuisivat. Järven vedenpinnan nostosta aiheutuisi 
menetyksiä kolmella pääasiallisella tavalla: Maa-aluetta jäisi veden alle, minkä arvo menetetään. 
Tuotannollisessa käytössä olevien alavien alueiden (maa- ja metsätalousalueet, joutomaa) 
suurin mahdollinen teoreettinen peruskuivatussyvyys pienenisi. Tulvakorkeuden mahdollinen 
nousu aiheuttaisi rakennuksille vaurioita. Kastuessaan vaurioituvat rakenteet kartoitetaan ja 
yleensä suunnitellaan toimenpiteet, joilla estetään vaurioituminen. Rahana tehtyjen arvioiden 
mukaan hanke olisi kannattava hyötyjen ylittäessä haitat. Lisäksi hankkeesta voidaan katsoa 
koituvan muita hyötyjä, kuten vesimaiseman ja kalaston tilan parantuminen, joita ei 
suunnitelmassa arvioitu rahana. 
 
Suunnitteluasiakirjat ovat olleet kaikkien kiinnostuneiden tutustuttavana vielä 
perustamattoman vesioikeudellisen yhteisön verkkosivuilla tammikuusta 2022 lähtien, jotta 
niistä voidaan käydä keskustelua mahdollisimman tasa-arvoisista lähtökohdista. Vesijärvisäätiö 
viesti valmistuneesta asiakirjakokonaisuudesta uutiskirjeessä tammikuussa 2022.   
 
Asianomaisten on perustettava asiaa edistämään vesioikeudellinen yhteisö. Sen perustaminen 
on kuitenkin siirtynyt koronan vuoksi, kun perustavaa kokousta ei ole päästy pitämään. 
Vesioikeudellisen yhteisön perustamiskokous on ilmoitettu pidettäväksi 26.11.2022. 
 

3.9.2 Salajärveen laskevaan Mustjokeen rakennetun laskeutusaltaan padon kunnostaminen 

Salajärveen laskevaan Mustjokeen on rakennettu jo useita vuosia sitten laskeutusallas / 
kosteikko, jonka pato alkoi olla huonossa kunnossa (Kuva 16). Hämeen ELY-keskus oli 
kehottanut hoitamaan padon sellaiseen kuntoon, että kalankulku padolla turvattaisiin. Lisäksi 
padon alapuolella olevalta osuudelta irtoaa varsinkin tulva-aikoina hienoainesta, mikä koettiin 
alapuolisissa kiinteistöissä ongelmaksi. Tämän hankkeen tavoitteena oli laatia 
toteutussuunnitelma ja kustannusarvio patorakenteen korjaamiseksi.  Kunnostus myös 
toteutettaisiin, mikäli maanomistajan kanssa päästään asiasta yhteisymmärrykseen. 
 
Maanomistajiin oltiin yhteydessä ja padon kuntoon käytiin tutustumassa heidän kanssaan 
2.9.2020 ja 24.11.2020. Maanomistajilta saatiin lainaan padon alkuperäiset suunnitelmat ja 
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rakennusasiakirjat. Padon kunnostuksesta keskusteltiin MHY Päijät-Hämeen Jyrki Mäkirannan 
kanssa, joka on ollut aiemmin kunnostamassa OK – Ojat Kuntoon -hankkeessa Mustojan 
yläpuolista, pienempää allasta. Heidän ei kuitenkaan ollut mahdollista ottaa alapuolisen padon 
suunnittelua työn alle. Suunnittelutyö tilattiin joulukuussa 2020 KVVY Tutkimus Oy:ltä, jonne 
Pro Agria Etelä-Suomi on yhdistynyt. Lumi tuli ennen kuin maastomittaukset ehdittiin tehdä, 
joten suunnittelutyö siirtyi kevääseen. Keväällä tulvavesi oli kauan erittäin korkealla, mikä 
haittasi maastotyötä. Suunnittelija oli yhteydessä myös maanomistajiin. 
 
 

 

Kuva 16. Salajärveen laskevan Mustjoen laskeutusaltaan pato on heikossa kunnossa. Kuvat marraskuulta 2020. 

 
Suunnitelma valmistui lopulta syyskuussa 2021 (Etelä-Suomen Salaojakeskus 2021; Liiteraportti 
10). Suunnitelman mukaan kosteikon laskuojan suulle vedenpinnan säilyttämiseksi myös 
alivirtaamilla rakennetaan uusi kalankulun mahdollistava kiinteä pohjapatorakenne ja vanhat 
rakenteet puretaan. Kaksi 600 mm purkuputkista pyritään säästämään ehjinä ja ne asennetaan 
takaisin päällekkäin. Jätemateriaali kuljetetaan jäteasemalle ja purkuputkien ympärystäyttö 
tehdään uudelleen huolellisesti tiivistäen saviaineksesta sekä kiveämällä luiskat Päällimmäiseen 
purkuputkeen asennetaan avattava sulkuluukku ja alempi tulpataan. Purkuputkilla 
mahdollistetaan altaan tyhjentäminen tulevaisuudessa tarvittavia hoitotoimia varten. 
Patorakennelmiin kohdistuu kova vesipaine suurten ylivirtaamien vuoksi. Kalojen kulun 
turvaamiseksi patorakenteen tulee olla porrasmainen, jolloin etuluiskaan muodostetaan 
kuoppia sekä harjalle asennetaan lomittain isoja pintaan asti ulottuvia kiviä virtauksen 
hidastamiseksi. 
 
Suunnitelma lähetettiin maanomistajille, jotka toivoivat työn toteuttamista. Työn toteuttaminen 
sisällytettiin Vesienhoidon tavoitteiden tukeminen Vesijärvellä ja Lahden seudun pienemmillä 
järvillä 2022–2023 -hankkeeseen, jossa padon kunnostus toteutettiin lokakuussa 2022. Padon 
kunnostus onnistui lähes suunnitelman mukaan, mutta vain yksi toinen oleva putkirakenne 
voitiin säilyttää, toinen korvattiin uudella putkella. 
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3.9.3 Työtjärven kunnostus 

Työtjärvi on Salpausselän reunamoreenin painanteeseen muodostunut pikkujärvi. Se sijaitsee 
Hollolan kuntakeskuksen länsipuolella Hälvälän ja Soramäen asuinalueiden läheisyydessä. 
Järven pinta-ala on 55,3 ha. Suurin syvyys on noin 7 m keskisyvyyden jäädessä alle 1,5 metriin. 
Työtjärven valuma-alue on kooltaan pieni, noin 5 km2. Työtjärven vedet laskevat eteläosasta 
Supanojaa pitkin kohti Porvoonjokea. Työtjärven luontaista järvityyppiä ei ole määritelty, mutta 
nykyisellään järvi on lähinnä Matala humusjärvi (Mh). 
 
Työtjärvi on ollut luontaisesti karu ja kirkas harjujärvi, joka 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa 
järven pohjoispuolella toteutettujen suo-ojitusten jälkeen muuttui humusjärveksi ja myös 
happamoitui (Lehmijoki 2014). Suo-ojituksia jatkettiin 1970-luvulla. Järven veden pintaa on myös 
aikoinaan laskettu. Järveen laskevien ojien kuormitus on tällä hetkellä pientä (Lehmijoki 2014). 
Järven lounaispuolelle on rakennettu uusi asuinalue, minkä vuoksi paikalle on vuonna 2011 tehty 
hulevesiallas. Järven rannalla sijaitsee uusien omakotitaloalueiden lisäksi kunnan yleinen 
uimaranta. Järven virkistyskäyttöarvolle asetetut vaatimukset ovat nousseet uusien 
asuinalueiden myötä. 
 
Työtjärven ekologista tilaa ei ole vielä vesipuitedirektiivin mukaisesti määritelty. Järveltä on 
kuitenkin olemassa melko hyvin tuloksia vedenlaatudusta vuodesta 1984 lähtien ja 
klorofyllipitoisuudesta vuodesta 2007 alkaen. Klorofyllipitoisuudet ovat vaihdelleet lievästi 
rehevästä ylirehevään, matalien humusjärvien raja-arvojen mukaan keskiarvo on tyydyttävän 
tilan puolella. Työtjärvellä esiintyy ilmeisesti ajoittain humusjärville tyypillistä mutta uimareille 
kiusallista limalevää (Gonyostomum semen), mikä sisältää biomassaansa nähden runsaasti 
klorofylliä. Suurin ongelma etenkin virkistyskäytön kannalta on kuitenkin runsas humuksen 
määrä.  
 
Työtjärven pohjanlaatua tutkittiin vuonna 2014. Sedimentti oli rehevälle järvelle tyypillistä. 
Happiongelmat näkyivät suurena määränä hajoamatonta orgaanista ainesta. Helsingin 
yliopiston ympäristöekologian laitos toteutti lokakuussa 2009 yhdessä Lahden seudun 
ympäristöpalvelun kanssa Työtjärvellä kalsiumperoksidikäsittelyn, jonka toivottiin vaikuttavan 
orgaanisen aineen hajotustoimintaan ja sisäiseen kuormitukseen (Nykänen & Romantschuk, ei 
julkaistu). Kalsiumperoksidista liukenevan hapen odotettiin nostavan aerobisten mikrobien 
määrää ja kalsiumin sitovan vedestä fosforia pois levien käytöstä. Käsittelyllä ei kuitenkaan ollut 
vaikutusta Työtjärven tilaan (Lehmijoki 2014). Kemikaalikäsittelyn lisäksi Työtjärveä on hoidettu 
niittämällä vesikasveja ja poistamalla irronneita turvelauttoja.  
 
Työtjärvelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma (Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus 2010), 
kunnostussuunnitelma (Lehmijoki 2014) sekä suunnitelma alusveden poisjohtamiseksi (Vesikko 
2017). Kunnostussuunnitelmassa on esitetty alusveden poistamista keinoksi parantaa 
Työtjärven tilaa. Toteutussuunnitelman kustannusarvio-osassa hankkeen kokonais-
kustannuksiksi on esitetty noin 60 000 €. 
 
Tässä hankkeessa selvitettiin järven alapuolisen joutomaan maanomistusolot ja mahdollisuus 
tuon alueen hyödyntämiseen humuspitoisen alusveden imeyttämisessä, käynnistettiin 
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hankkeeseen liittyvien lupatarpeiden selvitykset, arvioitiin kustannussuunnitelman 
toteutettavuutta ja toteutettiin ensimmäiset toimenpiteen edellyttämät hankinnat. 
 
Säätiö oli mukana 31.3.2020 esittelemässä Työtjärvi-asiaa Kankaantaan kylän Teams-illassa, 
jonka järjesti Päijät-Hämeen kylät ry. Tilaisuuden jälkeen saatiin kokoon asiasta kiinnostunut, 
paikallisista koostuva ryhmä, jonka kanssa pidettiin yhdessä Hollolan kunnan kanssa 
yleisötilaisuus 18.8.2020 kunnantalolla järven tilasta ja kunnostamismahdollisuuksista. Saman 
ryhmän kanssa asian etenemisestä pidettiin Teams-kokous 9.12.2020. Keskustelua jatkettiin eri 
kanavissa useaan otteeseen vuoden 2021 aikana. 
 
Työtjärven alusveden pois johtamisen valmistelu nytkähti askeleen eteenpäin syksyllä 2021, kun 
kunnan kanssa päästiin keskusteluihin toteutukseen liittyvistä käytännön kysymyksistä. 
Toimenpiteitä ryhdyttiin valmistelemaan 2017 laaditun kunnostussuunnitelman pohjalta. 
Kunnostussuunnitelman toteutettavuutta arvioitiin 20.9.2021 yhdessä Hollolan kunnan 
viranhaltijoiden kanssa pidetyssä kenttäkatselmuksessa. Valmistelun edettyä järjestettiin 
10.11.2021 Teams-kokous Hollolan kunnan ja vesialueen omistajien edustajan kanssa. 
Kokouksessa sovittiin prosessin vastuunjaot, rahoitus ja etenemisaikataulu. Hollolan kunnan 
sitoutuminen kunnallisteknisen osaamisen tuomiseen hankkeeseen mahdollisti alusveden pois 
johtamiseen tarvittavan putken hankinnan. Putki tilattiin Uponorilta, joka pystyi toimittamaan 
pienellä logistisella hiilijalanjäljellä raaka-ainekustannusten jatkuvasti voimakkaasti noustessa 
kilpailukykyiseen hintaan suunnitelman mukaista paineputkea. Toimenpiteen tekniseen 
toteutukseen liittyviä asioita selvitettiin vielä alkuvuodesta 2022 Hämeen ELY-keskuksen 
kanssa.  
 
Työn toteutuksen seuraavat vaiheet sisällytettiin Vesienhoidon tavoitteiden tukeminen 
Vesijärvellä ja Lahden seudun pienemmillä järvillä 2022–2023 -hankkeeseen. Työssä ei 
kuitenkaan ole voitu toistaiseksi edetä, sillä ELY-keskus edellyttää vesilain mukaista lupaa 
toimenpiteelle ja lisäksi Työtjärven alapuolella on erittäin herkkää elinympäristöä, jota ei ole 
kaikilta osin osattu huomioida aiemmassa suunnittelussa. 
 

3.9.4 Vähä-Tiilijärvi 

Muutoshakemuksella hankkeeseen lisättiin kevyitä toimia Hollolan kunnan keskustassa 
sijaitsevalle Vähä-Tiilijärvelle. Järven tilaa selvitettiin laajasti edellisessä vesienhoitohankkeessa 
(Vesienhoidon toimenpiteet Lahden seudulla 2019–2020), jossa järvelle laadittiin myös 
hoitosuunnitelma (Ketola 2021). Vähä-Tiilijärvi on pieni, vähähumuksinen pohjavesivaikutteinen 
latvajärvi, jonne ei tule selviä tulouomia. Vähä-Tiilijärvestä vedet laskevat läheisen Keski-
Tiilijärven kautta Iso-Tiilijärveen. Vähä-Tiilijärvi on pinta-alaltaan 10 ha ja sen keskisyvyys on 
vain 2,8 m. Pienialainen syvänne löytyy järven keskeltä, jossa suurin syvyys on 6,4 m. keskellä 
merkittävää virkistyskäyttöarvoa sekä ulkoilijoiden että uimareiden kannalta. Järvellä on 
suosittu kunnan EU-uimaranta sekä talviuimapaikka. Vuonna 2018 tapahtuneen voimakkaan 
sinileväkukinnan johdosta järven tilasta huolestuttiin. Selvityksissä järven ekologinen tila 
todettiin lähinnä tyydyttäväksi. Järvessä aloitettiin särkivaltaiseksi muuttuneen kalaston 
hoitokalastus katiskoilla, mitä tekee osakaskunta. 
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Tässä hankkeessa jatkettiin järvessä olleiden lämpötilaloggereiden mittaustulosten käsittelyä. 
Loggereilla pyrittiin havaitsemaan järveen laskettavan kylmän jäähdytysveden vaikutuksia 
järven kerrostuneisuuteen. Jäähdytysveden lasku järveen lopetettiin syksyllä 2020. Niinpä 
loggerit jätettiin mittaamaan järveen vielä talven ja kesän 2021 yli, jotta saataisiin aineistoa 
tilanteesta ilman jäähdytysvettä. Talven yli kertynyt loggeridata purettiin 3.5.2021, loggerit 
putsattiin ja asennettiin takaisin järveen mittaamaan. Seuraavan kerran data purettiin 21.6.2021. 
Viimeisen kerran loggerit noudettiin järvestä ja kesän data purettiin 2.9.2021, minkä jälkeen 
loggereita ei enää asennettu uudelleen järveen. Järvellä käydessä mitattiin aina myös syvänteen 
happipitoisuus. 
 
Tulokset käsiteltiin ja liitettiin osaksi esitystä, jossa kerrottiin paikallisille järven 
hoitosuunnitelmasta. Hoitosuunnitelmasta oli tiedotettu heti sen valmistuttua kevättalvella 
2021, mutta tuolloin ei ollut koronarajoitusten vuoksi mahdollista pitää yleisötilaisuutta. 
Yleisötilaisuus järjestettiin tässä hankkeessa Hollolan kunnan valtuustosalissa 8.9.2021. 
Tilaisuutta oli mahdollista seurata myös Teamsin välityksellä. Tilaisuudesta tiedotettiin myös 
mediaa, ja aiheesta seurasikin useampi uutinen.  
 
Julkisuus sai Vähä-Tiilijärvi-työhön mukaan myös uusia toimijoita, jotka halusivat järjestää koko 
perheen onkitapahtuman Vähä-Tiilijärvellä. Onkitapahtuma järjestettiin 17.10.2021 ja mukana 
olivat myös Lahden Kalaveikot onkineen.  
 
Vähä-Tiilijärven tilan seurantaa on jatkettu vuonna 2022 Vesienhoidon tavoitteiden tukeminen 
Vesijärvellä ja Lahden seudun pienemmillä järvillä 2022–2023 -hankkeessa. Järvellä aloitetun 
hoitokalastuksen vaikutuksia ravintoverkkoon on selvitetty kesällä 2022, järven 
hoitosuunnitelman mukaisesti. 
 

3.10 Viestintä 

3.10.1 Yhteistyötapaamiset ja tapahtumat 

Hankkeessa järjestettiin tai osallistuttiin lukuisiin yleisötilaisuuksiin tai yhteistyötapaamisiin. 
Tapahtumissa ja muissa tilaisuuksissa on kerrottu hankkeen toimista, Vesijärven ja muiden 
järvien hoitotyöstä sekä muista ajankohtaisista teemoista. Hankkeen tapahtumia, tilaisuuksia ja 
yhteistyökokouksia on kaikkiaan 54 ja ne on koottu Liitteeseen 1.  
 

3.10.2 Uutiskirjeet ja media 

Hankkeesta laadittiin hankekuvaus Vesijärvisäätiön verkkosivuille (www.vesijarvi.fi > hankkeet). 
Hankkeen toimenpiteistä uutisoitiin säännöllisesti Vesijärvisäätiön verkkosivuilla 
Ajankohtaista-osiossa sekä uutiskirjeessä, jonka jakelu tavoittaa noin kymmenen kertaa 
vuodessa yli 1100 tilaajaa. Verkkouutisista tehdään myös julkaisut Vesijärvisäätiön sosiaalisen 
median kanaviin Facebookissa sekä Instagramissa. Keskeisistä uutisista lähetettiin myös 
mediatiedotteet. Hankkeeseen liittyvistä toimista kertovat uutiskirjeet ja lehtiartikkelit on 
koottu Liitteeseen 2.  
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3.10.3 Dokumentointimateriaalien tuottaminen 

Helmi-maaliskuussa 2021 aloitettiin vesienhoidon ja seurannan toimenpiteiden dokumentointi. 
Kuvaus- ja videointikohteita olivat mm. talvinen hoitokalastus katiskoilla ja nuotalla sekä 
vesinäytteenotto jäältä. Erityisesti videoiden tavoitteena on parantaa kansalaisten tietoutta 
paikallisen vesienhoidon ja seurannan eri töistä ja siten lisätä heidän mielenkiintoaan lähivesien 
tilaan. Videomateriaali editoitiin ja se lisättiin Vesijärvisäätiön YouTube-kanavalle ja 
verkkosivuille tammikuussa 2022. Videosta tiedotettiin myös uutiskirjeessä hoitokalastukseen 
liittyvän jutun yhteydessä. 
 
Kansainvälisen tutkijasymposiumiin Lahti Lakesiin toteutettu Lahden kaupunginteatterin 
dramaturginen esitys Vesijärven kunnostuksesta ja sen merkityksestä Lahden 
ympäristöpääkaupunki -statukselle videoitiin tulevaa käyttöä varten. Englanninkielinen video 
tekstitettiin suomeksi ja se julkaistiin Vesijärvisäätiön YouTube-kanavalla joulukuussa 2021. 
Kaupunginteatteri toteutti oman osuutensa pro bono. 
 
Hankkeen tuella suunniteltiin ja piirrätettiin myös pelkistetyt graafiset kuvat vesienhoidon ja 
seurannan eri toimenpiteistä viestinnän eri käyttöön. Lisäksi hankkeessa päivitettiin Lahden 
seudun pienjärviä koskevat järvikuvaukset Vesijärvisäätiön verkkosivuille. Sosiaalisessa 
mediassa käynnistettiin Lähijärvet haltuun -postaussarja, jossa alueen vesistöjä esitellään ja 
ohjataan seuraajia päivitetyille pienjärvisivuille. 
 

4 Hankkeen kustannukset 

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat muutossuunnitelman ja myönnön mukaisesti yhteensä 
732 000 €. Hankkeen julkisen tuen osuus oli 59,92 %. Viimeisessä 4. maksatuksessa haettava 
summa ELY-keskukselta oli 59,92 % toteutuneista kokonaiskustannuksista eli yhteensä 
76 399,63 €. Taulukossa 2 on esitetty kustannusten jako ELY-keskuksen, Vesijärvisäätiön ja 
talkootyön kesken koko hankkeen ajalta. Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset olivat 
706 459,94 €, josta ELY-keskuksen osuus oli 423 310,80 €, Vesijärvisäätiön osuus 223 449,14 € 
ja talkootyön osuus 59 700,00 €. 
 
 
Taulukko 2. Myöntö, muutosbudjetti, 1.-3. maksatukset sekä nyt raportoitava 4. maksatus. Taulukkoon 

on eritelty ELY-keskuksen (59,92 %), talkootyön ja Vesijärvisäätiön rahoitusosuudet. 

 
 

  

RAHOITUS Myöntö Muutos 1. maksatus 2. maksatus 3. maksatus 4. maksatus Yhteensä

ELY 59,92 % 438614,40 438614,40 64904,52 207469,02 74537,63 76399,63 423310,80

Vesijärvisäätiö 216685,60 232995,60 9724,11 138774,33 23847,61 51103,09 223449,14

Talkootyö 76700,00 60390,00 33690,00 0,00 26010,00 0,00 59700,00

Yhteensä 732000,00 732000,00 108318,63 346243,35 124395,24 127502,72 706459,94
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5 Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

 
Hankkeen tuloksena on luotu entistä kattavampi ja luotettavampi seurantatiedon 
keruujärjestelmä Vesijärvelle. Järjestelmä yhdistää eri toimijoiden tarkkailut ja automaattisen 
mittausasemaverkoston kokonaisuudeksi, joka auttaa paikallisia toimijoita järven 
hoitotoimenpiteiden suunnittelussa ja ympäristöhallintoa Vesijärven tilan luokittelun 
tarkentamisessa. Tämä verkkoa on syytä ylläpitää myös jatkossa. Seurantatiedon hyödyntämistä 
varten Vesijärvisäätiö on hankkinut Masinotek oy:n EMMI-järjestelmän, joka tarjoaa 
monipuoliset työkalut seurantatiedon käsittelyyn. Järjestelmä sisältää runsaasti seuranta-dataa 
ja tarjoaa näin mahdollisuuksia mm. opinnäytetöiden tekijöille. Se ei kuitenkaan olen kovin hyvin 
tunnettu. Jatkossa EMMI-Järjestelmän saaminen laajempaan käyttöön edellyttää sen 
tunnettuuden lisäämistä monikanavaisella viestinnällä. 
 
Vesien saaminen hyvään tilaan on ympäristöhallinnon ja Lahden seudun paikallisten 
vesienhoidon toimijoiden yhteinen tavoite. Vesijärvi on saatu pitkään toteutetuilla 
toimenpiteillä virkistyskäytön kannalta jo varsin hyvään kuntoon, mutta ekologisessa tilassa on 
vielä parantamisen varaa. Tilan parantaminen ja vakiinnuttaminen astetta karummalle 
trofiatasolle saattaa edellyttää nykyisten toimenpiteiden lisäksi myös uusia ja entistä järeämpiä 
avauksia. Käytännössä tämä tarkoittaisi suomalaisessa vesienhoidossa poikkeuksellisen 
mittavia toimenpidekokonaisuuksia. Sekä suunniteltavien toimenpiteiden soveltuvuuden 
varmistamiseksi että potentiaalisten haittavaikutusten poissulkemiseksi toimintaympäristö on 
tunnettava riittävän hyvin. Myös vaihtoehtoisten toimenpideyhdistelmien kustannus-
hyötyanalyysiin on paneuduttava huolella. Riskienhallinnan kannalta riittävälle tiedon ja 
ymmärryksen tasolle pääseminen edellyttää vielä lähivuosina perusteellisten taustaselvityksien 
jatkamista.    
 
Vesijärven valuma-alueelle on toteutettu reilu kolmekymmentä kosteikkoa tai laskeutusallasta, 
näistä pääosa Kajaanselän ja Laitialanselän alueelle. Suurin osa altaista on rakennettu 
kansallisen kosteikkorakentamisbuumin aikana 2010-luvun alkupuoliskolla. Laajempi innostus 
altaiden rakentamiseen hiipui, kun niiden toimivuudesta alkoi kertyä huolestuttavaa tietoa. 
Vesijärven altaista osa toimii ja osa ei. Vesijärvisäätiö on kunnostanut altaita ja seurannut niiden 
toimintaa. Seurantaa ja kunnostusta on syytä jatkaa hyvien esimerkkikohteiden kerryttämiseksi 
Vesistökunnostusverkoston käyttöön.  
 
Toimivan ja toteutettavissa olevan Työtjärven tilan parantamiseen tähtäävän 
toimenpideyhdistelmän löytäminen on osoittautunut ennakoitua vaikeammaksi. Hankkeen 
aikana on kuitenkin saatu poissuljettua toteutuskelvottomia vaihtoehtoja ja päästy vähitellen 
lähestymään ongelman ratkaisua. Työ jatkuu Vesienhoidon tavoitteiden tukeminen Vesijärvellä 
ja Lahden seudun pienemmillä järvillä 2022 -2023 -hankkeessa.   
 
Toteutettu hankekokonaisuus on varsin laaja ja se on sisältänyt myös yhteiskunnallista 
keskustelua herättäneitä kokonaisuuksia, kuten Sala- ja Ruuhijärven keskiveden korkeuden 
nosto. Teemasta käytyä keskustelua ja sen ympärillä toteutunutta vuorovaikutusprosessia on 
syytä analysoida edelleen, jotta eri osapuolten kantoja voidaan jatkossa yhteensovittaa entistä 
paremmin. 
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Käytännön vesienhoito on pitkäjänteistä työtä, jossa osa tuloksista edellyttää samojen 
toimenpiteiden toistamista vuodesta toiseen melko pitkänkin ajan. Toisaalta on myös niin, että 
usein on liiallista optimismia odottaa uudenlaisia ja entistä parempia tuloksia, jos koko ajan 
jatketaan vanhaan malliin. Jatkotyöstämistä edellyttäisikin sellaisen kriteeristön pohtiminen, 
joka antaisi eväitä päättää, jatketaanko tuttua latua vai reivataanko kurssia. Oikeat päätökset 
oikeaan aikaan tarjoavat huomattavia yhteiskunnallisia säästöjä ja lisäävät tehoa vesienhoitoon. 
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Liite 1 

 

Tapahtumat, tilaisuudet ja kokoukset, joihin hankkeessa on osallistuttu: 

pvm Paikka Tilaisuus 

21.– 31.1.2020 Lahti Pyydystalkoot 

31.3.2020 Teams Kankaantaan kylän ilta 

16.6.2020 Lahti/Teams Vesijärven sedimenttikokous 
13.8.2020 Teams Vesijärven sedimenttikokous 
18.8.2020 Hollola Salajärvi-Ruuhijärvi vedennostohankkeen aktiivien tapaaminen 

18.8.2020 Hollola Yleisötilaisuus Työtjärven tilasta ja kunnostusmahdollisuuksista 

2.9.2020 Nastola Maanomistajien tapaaminen Mustjoella 
2.9.2020 Asikkala Maanomistajan tapaaminen Korpilahdella 
10.9.2020 Teams ELY-LYP-VJS 

28.10.2020 Webinaari Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 

24.11.2020 Nastola Maanomistajien tapaaminen Immilänjoella 
9.12.2020 Teams Työtjärvi-kokous 

12.3.2021 Teams Tutkijakokous 
17.3.2021 Webinaari Vesistökunnostusverkoston talviwebinaari 

17.3.2021 Teams Kuhankasvatuskokeilun suunnittelukokous 
8.4.2021 Lahti Vesijärvi-aineistojen hyödyntäminen LUT:n Data draama -

projektissa 

6.5.2021 Teams Emmi-järjestelmän kehityskokous Masinotek:n kanssa 

11.5.2021 Teams  Vesistökunnostushankkeiden viestintäseminaari 

12.5.2021 Teams Sitowise ja Lahden kaupunki: kokous järviruo’on hyödyntämisestä 

21.5.2021 Lahti Sedimenttipalaveri kaupungin kanssa 
26.5.2021 Teams Hollolan ympäristöpaneeli 
26.5.2021 Teams Mustjoen hankesuunnittelu Salaojakeskuksen kanssa 

7.6.2021 Lahti/Teams Vesijärvi-videon esitys Lahti Lakes -symposiossa 
10.6.2021 Lahti, Hollola Hoitokalastetusta särjestä tehtyä ruokaa Päijät-Aterian 

toimipisteissä  
12.6.2021 Hollola Hollolan kirkonkylän ympäristöpäivä  

5.7.2021 Teams Salajärvi-Ruuhijärvi -kokous suunnittelijan ja aktiivien kanssa 
8.9.2021  Hollola/Teams  Vähä-Tiilijärvi -ilta yleisötilaisuus 

10.9.2021 Hollola Maanomistajien tapaaminen Puttosen salmella 
14.9.2021 Hollola Maanomistajien tapaaminen Kukkilassa 

20.9.2021 Hollola Työtjärvi-kokous kunnan kanssa 

28.-29.9.2021 Teams Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari  
30.9.2021 Teams Pintavesien hygieeninen laatu -seminaari 
7.10.2021 Lahti Vesijärven sedimentin käsittelymahdollisuudet -työpaja 
11.10.2021 Lahti/Teams Kymijärven suodatus -työpaja 

12.10.2021 Lahti Esitys Vesijärven merkityksestä Mukkulan koulun 9. luokkalaisille 
17.10.2021 Hollola Koko perheen onkikilpailu Vähä-Tiilijärvellä 
20.10.2021 Lahti  Vesijärvi puhuttaa paneelikeskustelu Sibeliustalolla 
8.11.2021 Asikkala Tapaaminen Asikkalan kunnanvaltuuston kanssa 

10.11.2021 Teams Työtjärven etenemiskeskustelu Hollolan kunnan kanssa 

10.11.2021 Lahti Vesijärven petokalarahaston kokous 

16.11.2021 Lahti/Teams  Tutkijakokous 



 

49 

19.11.2021 Hausjärvi Niittokauhanäytös 
16.2.2022 Teams Luento Vesijärven seurannasta Salpauksen opiskelijoille 
16.-17.3.2022 Teams Vesistökunnostusverkoston talviwebinaari 

18.3.2022 Teams VJS-Vanaja-Lammi verkostoitumiskokous 
31.3.2022 Lahti Vanajavesikeskuksen vierailu 
28.3.-8.4.2022 Lahti Pyydystalkoot 
28.5.2022 Lahti Vesijärvi-viikko: Geopark-karnevaalit 
30.5.2022 Lahti Vesijärvi-viikko: avoimet purjehdustreenit 

1.6.2022 Lahti Vesijärvi-viikko: Vesijärvi-risteily 
11.6.2022 Asikkala Veden maailma -tapahtuma Asikkalassa 
20.-22.6.2022 kansainvälinen Win4Lake, Alusveden poiston menetelmät ja mahdollisuudet 
8.8.2022 Hollola Järvikalapäivä 

29.9.2022 Kouvola Asiantuntijaseminaari järviruokoalan viimeisimmistä 

suuntauksista 
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Liite 2 

 
Hankkeen toimiin liittyvät uutiskirjeet ja lehtijutut tai -artikkelit: 

pvm Tyyppi Otsikko 
19.1.2020 ESS Pyydystalkoot alkavat Lahdessa  
24.1.2020 Uutiskirje Tulossa: 28.1. klo 9.15-11. Pyydystalkoiden miniseminaari 
29.1.2020 ESS  Vesijärven kuhaistutusten määrä kasvaa roimasti, 

pääkohteena on Enonselkä 
5.3.2020 Uutiskirje Pyydystalkoissa vilkkaat kaksi viikkoa 
8.4.2020 Uutiskirje Leuto talvi haittasi näytteidenottoa ja esti talviniitot 
17.4.2020 ESS 

(Vesijärven tila, 

kuormitusnäytteet) 

Sisäinen kuormitus rasittaa Vesijärveä Enonselällä, järven tila 

kuitenkin paljon parempi kuin 30 vuotta sitten – "Suomen 

saastunein järvi on kunnostettu hyväksi virkistysjärveksi" 

8.5.2020 Uutiskirje Laskeutusaltaasta kuhatehdas? 
8.5.2020 Uutiskirje Säätiölle mittava hankerahoitus 
8.6.2020 Uutiskirje Uusia konsteja haussa Enonselän hoitoon 

8.6.2020 Uutiskirje Vesikasvien kesäniittojen tekijä vaihtuu 

15.6.2020 Suomen Kalastus-
lehti 4/2020 

Vanhojen ukkojen ompelukerhossa 

30.6.2020 Uutiskirje Sala- ja Ruuhijärven vedenkorkeuden nosto 
20.8.2020 Uutiskirje Sää suosi vesikasvien kesäniittoja 

20.8.2020 Uutiskirje Syyskuussa kysytään Sala- ja Ruuhijärven vedenpinnan 
nostamisesta 

2.9.2020 Nastola-lehti Keskiveden korkeuksien nosto suunnitteilla 
23.9.3030 ESS Lukijalta: Intressit törmäävät voimalla, kun veden korkeutta 

muutetaan – Immilänjoella toiveena hyötyjen ja haittojen 
tasapaino 

30.9.2020 Seutu4 Vesijärvisäätiö vastaa Joentaustalle 
1.10.2020 Uutiskirje Vastaa kyselyyn Sala- ja Ruuhijärven vedenpinnan 

nostamisesta 

1.10.2020 Uutiskirje Vedenkorkeuden nostaminen jakaa mielipiteitä 
14.10.2020 Nastola-lehti Sala- ja Ruuhijärven vedenkorkeuden muuttamisesta 

kysytään 

22.10.2020 ESS Nastolan Salajärven ja Ruuhijärven vedenkorkeutta halutaan 

nostaa, suunnitelma koskee yli 400 maanomistajaa 
29.10.2020 Uutiskirje Sala- ja Ruuhijärvi -kysely auki 31.10. asti 

29.10.2020 Uutiskirje Vesijärven petokalaistutukset kasvussa 
18.11.2020 Päijät-Häme Petokalaistutukset kasvussa Vesijärvellä 

16.12.2020 Uutiskirje Tammikuun pyydystalkoot jäävät pitämättä 
15.1.2021 Uutiskirje Hissilaitteen avulla seurataan Enonselän veden tilaa 

pinnasta pohjaan 
vk3/2021 Lahden seudun 

uutiset 
Uudenlainen mittausasema Enonselälle 

18.1.2021 Ympäristö 2021 -
liite ESS 

Vesijärven puhdistus jatkuu 

19.1.2021 ESS Vesijärven kunnostus leväpuurosta takaisin entiseen 
loistoonsa "Suomen suurimmaksi lähteeksi" on ollut 

menestystarina, mutta tehtävä ei ole vielä päättynyt 
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vk11/21 Lahden seudun 
uutiset 

Vesijärven vesistöseuranta yhteen järjestelmään 

vk11/21 Lahden seudun 

uutiset 

Vähä-Tiilijärven hoitosuunnitelma on valmistunut 

23.3.2021 ESS Raportti: Vesijärven eteläosissa on edelleen suurehko riski 
leväkukintoihin 

24.3.2021 Päijät-Häme Vesijärven ravinnepitoisuudet ovat laskusuunnassa 
14.4.2021  Uutiskirje Vesijärven tila on liki ennallaan, suunta kuitenkin oikea 

14.4.2021 Uutiskirje Pienjärvistäkin pidetään huolta 

14.4.2021 Uutiskirje Talvikalastukset päättyivät 
14.4.2021 Uutiskirje Talviniitto jäivät tekemättä 
12.5.2021 Uutiskirje Talkoolaiset hoitokalastavat Vähä-Tiilijärvellä 

12.5.2021 Uutiskirje Vesijärven vesikirput edelleen pienikokoisia 

3.6.2021 Uutiskirje Pikkuankeriaat saivat Vesijärvestä uuden kodin 

7.7.2021 Uutiskirje Vesienhoito on jatkuva dynaaminen prosessi  
7.7.2021 Uutiskirje Vähä-Tiilijärven hoitokalastussaalis 112 kg 
7.7.2021 Uutiskirje Sinilevä on ja pysyy, mutta kukkiiko se? 

7.7.2021 Uutiskirje Vesijärven kesäniitot 

28.7.2021 Uusi Lahti Uimarannoilla on havaittu vain vähän sinilevää 

28.7.2021 Uusi Lahti  Vesijärven kesäniitot alkavat 
27.8.2021 Podcast Podcast Vesijärven kunnostuksesta 
30.8.2021 ESS Vesijärveä kunnostetaan kasvattamalla petokaloja uudella 

tekniikalla – katso videolta, kuinka 70 000 kalanpoikasta 
kuhisee samassa pussissa 

8.9.2021 Hollolan Sanomat  Vähä-Tiilijärvi -ilta kunnantalolla 

8.9.2021 Hollolan Sanomat Kuorepopulaatio koko kovia heinäkuussa 

8.9.2021 Uusi Lahti Heinäkuu oli hankala kuorepopulaatiolle 
9.9.2021 Yle Lahti Vähä-Tiilijärvi Hämeen alueuutisissa 

9.9.2021 ESS Avuksi jopa pilkkikisat – rehevöitynyttä Vähä-Tiilijärveä 
voidaan kunnostaa, jos kaikki osallistuvat 

15.9.2021 Hollolan Sanomat Vähä-Tiilijärven tila on tyydyttävä  

16.9.2021 Uutiskirje Enonselälle etsitään uusia kunnostuskeinoja 
16.9.2021 Uutiskirje Vähä-Tiilijärvi hyötyy hoitokalastuksesta ja tarkasta 

seurannasta 
13.10.2021 Uusi Lahti/ilmoitus Vesijärvi puhuttaa 

14.10.2021 Uutiskirje Petokalaistutukset käynnistyivät  
14.10.2021 Uutiskirje Hoitokalastus alkoi Kymijärvellä   
14.10.2021 Vesiposti-blogi  Järvikalalla on kysyntää 

14.10.2021 Uutiskirje Vesijärven vesistöseurantajärjestelmä täydentyi 
karttatasoilla 

17.10.2021 ESS/ilmoitus Vesijärvi puhuttaa 
20.10.2021 Hollolan Sanomat Pikkukala-tapahtuma veti yli 150 onkijaa 
4.11.2021 Uutiskirje Vesijärven monet mahdollisuudet puhuttivat  
4.11.2021 Uutiskirje Talviniittoja uhkaa ilmastonmuutos ja urakoitsijoiden vähyys  

11.11.2021 Entr Haastattelu Vesijärven hoitotyöstä Ranskan televisioon 

22.11.2021 Vesiposti-blogi  Järviruoko – kunnostusniitoista kasvikatoille  
22.11.2021 ESS Pitääkö Vesijärvellä havaitusta piilevästä huolestua? 
25.11.2021 Uutiskirje  Vesijärvessä riittää kalaa   
25.11.2021 Uutiskirje  Särkikalatuotteet ovat tulevaisuuden ala  

25.11.2021 Uutiskirje Järviruo’osta valmistuu viherkattorakenteita 
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2.12.2021 ESS Vesijärven kalakanta on paremmassa tilassa kuin aikoihin 
24.1.2022 Uutiskirje Sala- ja Ruuhijärven vedenkorkeuden nostoselvitys valmistui 
24.1.2022 Uutiskirje Pyydystalkoot siirtyvät 

1.2.2022 Yle Salajärven ja Ruuhijärven vedenpintoja halutaan nostaa – 
rantojen virkistyskäyttöön kaivataan parannusta 

2.2.2022 Nastola Vedenpinnan nostosuunnitelma valmistui 
22.3.2022 Uutiskirje Vesijärven tila 2021 rohkaisee ja antaa ajattelemisen aihetta 
22.3.2022 Uutiskirje Vesijärven ja Kymijärven hoitokalastussaalis yli 100 000 kg 

22.3.2022 Uutiskirje Onnistuvatko talviniitot 
20.4.2022 Hollolan Sanomat Vesijärven tila rohkaisee ja antaa ajattelemisen aihetta 
29.4.2022 Uutiskirje Hoitokalastuspyydyksiä ahkeroitiin talkoovoimin 
29.4.2022 Uutiskirje Enonselän hoitoon haetaan uusia työkaluja 

19.5.2022 Uutiskirje Vesijärven kesän 2022 niittosuunnitelmaa tehdään nyt. 

Samalla voidaan niittää myös yksityisiä rantoja 
23.5.2022 Lahden seudun 

uutiset 

Vesijärvi-viikko nostaa esiin eri näkökulmia Vesijärveen  

25.5.2022 Hollolan Sanomat Vesijärvi-viikolla pääsee tutustumaan hulevesien käsittelyyn 

ja iltaristeilylle 

23.6.2022 Uutiskirje Uimarantojen seurantatiedot Vesijärvisäätiön 
karttapalvelussa 

12.7.2022 ESS Vesijärven kalakantaa on virkistetty tänä kesänä järvilohilla 

13.7.2022 ESS Vesijärven petokalakantaa on virkistetty tänä kesänä 
järvilohilla 

19.7.2022 ESS Vesijärven tilan oleellinen parantaminen vaatii isoja 
investointeja 

31.8.2022 ESS "Vesijärvi palautettu 1920-luvun tasolle" – uudet hoitokeinot 

olisivat kalliita ja niissä olisi riskejä 
2.9.2022 Vesiposti-blogi Soudetaan yhdessä samaan suuntaan 
4.10.2022 Uutiskirje Vesijärven kesäniittoja tehtiin heinä- ja elokuussa 

12.10.2022 Seutu 4 Vesijärvellä tehtiin kesäniittoja heinä- ja elokuussa 

4.11.2022 Uutiskirje Salajärveen laskevan Mustjoen kosteikon pato kunnostettu 

4.11.2022 Uutiskirje Paikalliset aktivoituneet Salajärven-Ruuhijärven 
vedennostohankkeen edistämisessä 

 
 
 


