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ehkä enää muistaa, että ennen koronan tuloa ehdittiin hämmästellä 
poikkeuksellisen lämmintä alkuvuotta. Terminen talvi oli hyvin lyhyt 
ja Vesijärvenkin jääpeite oli hyvin lyhytaikainen ja ohut, mikä esti 
esimerkiksi talviniittojen toteuttamisen. Kostea talvi lisäsi myös paljaasta 
maasta vesistöihin kulkeutuvien ravinteiden ja kiintoaineen määrää.  

Minkään muun kohteen merkitystä vähättelemättä, Enonselkä on 
Lahden seudun vesienhoidon näyteikkuna. Vuosikymmeniä jatkunut 
hoitotyö on tuottanut erinomaisia tuloksia, mutta veden tilan 
paraneminen yleiseurooppalaisen vesien tilaluokittelun mukaiseen 
hyvään tilaan edellyttää vielä yhtä harppausta uudelle toimenpiteiden 
tasolle, jossa vanhoista hyväksi todetuista toimista pidetään kiinni, mutta 
rinnalle tuodaan uusia kokonaisvaikutusta täydentäviä toimia. 

Vuoden 2020 aikana puututtiin ravintoverkossa liian vahvaksi 
kasvaneeseen kuorekantaan istuttamalla Enonselälle pitkästä aikaa 
huomattava määrä, lähes 50 000, kuhanpoikasta. Kuha on tutkitusti 
tehokas saalistamaan kuoretta ja pitämään sen kantaa kurissa. 

Vuoden aikana käytiin myös lukuisia asiantuntijakeskusteluja 
toimenpiteistä, joilla voidaan pienentää Enonselän veden 
fosforipitoisuutta vähentämällä sedimentistä veteen vapautuvan 

Toimitusjohtajan katsaus

VUOSI 2020 oli Vesijärvisäätiön kolmastoista toimintavuosi. Vuosi 
oli varmasti erikoisin säätiön toimintahistorian aikana. Kukaan ei 
voinut arvata tammikuuhun lähdettäessä, miten paljon muuttuneessa 
sosiaalisessa toimintaympäristössä vuotta edettäisiin. Kasvokkaisten 
tapaamisten välttäminen pakotti myös meidät Vesijärvisäätiössä 
omaksumaan uudenlaisia toimintatapoja. 

Ensimmäinen ”uuden normaalin” mukainen tapahtuma järjestettiin 
Vesijärven tilan julkistamisen ympärille. Ensimmäistä kertaa valmistunut, 
Vesi-Eko oy:n laatima holistiseen otteeseen pyrkinyt järven tilaraportti 
oli tarkoitus julkistaa kansainvälisen veden päivän tapahtumassa 
maaliskuussa, mutta korona siirsi julkistuksen verkkoon ja myöhempään 
ajankohtaan. Kesäkuun alkuun perinteisesti järjestettäväksi kaavailtu 
Vesijärvi-viikko jouduttiin kokonaan perumaan. Samoin peruuntuivat 
käytännössä kaikki varainhankintatilaisuudet. Vaikka sosiaalinen 
kanssakäyminen puristuikin alkuvuotta ja loppukesää lukuun ottamatta 
vuoden aikana aivan minimiin, ei se silti saanut estää vesien hoitotoimien 
edistämistä ja toteuttamista.

Järvet eivät tienneet koronasta mitään. Niidenkin kannalta vuosi, 
varsinkin alkuvuosi, oli kuitenkin varsin poikkeuksellinen. Harva 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

VESIJÄRVI

VÄHÄ-TIILIJÄRVI

SALAJÄRVI-RUUHIJÄRVI

TUTKIMUSYHTEISTYÖ

VIESTINTÄ JA VERKOSTOITUMINEN

VARAINHANKINTA JA MARKKINOINTI

HALLINTO

TALOUS JA RAHOITUS

VUODEN 2020 TILAISUUKSIA

3



fosforin määrää. Alhaisempi fosforipitoisuus tarkoittaisi pienempää 
leväkukintojen riskiä. Keskusteluissa päävaihtoehdot olivat ravinteikkaan 
alusveden pumppaaminen suodatettavaksi ja palauttaminen 
puhtaampana järveen tai fosforin sitominen järven pohjaan sopivalla 
saostuskemikaalilla. Päätös valittavasta linjasta siirtyi vuoden 2021 
puolelle. 

Tulevia toimenpiteitä ennakoiden Enonselän tilan seurannan 
mittausresurssia parannettiin vuoden aikana uusimalla Lankiluodon 
mittauslautan anturit sekä tilaamalla Enonselän syvänteelle uusi 
ympärivuotinen hissiasema. 

Vähä-Tiilijärvellä jatkettiin yhdessä Hollolan kunnan kanssa järven 
hoitosuunnittelua. Eri osapuolten välinen yhteistyö osoitti prosessissa 
jälleen voimansa, kun piilossa olleet todennäköiset syy-seuraussuhteet 
alkoivat Helsingin yliopiston tutkijapanoksen tukemana selvitä ja 
suositeltavien toimenpiteiden kärki saatiin suunnattua oikeisiin 
kohteisiin.

Vesijärvisäätiö oli vuoden aikana mukana kahdessa eri hankkeessa, 
joissa on sisältönsä vuoksi sisäänrakennettuna normaalia terävämpi 
mielipiteiden kirjo ja näkemysten vastakkaisuus. Nämä hankkeet 
olivat Salajärven-Ruuhijärven vedenkorkeuden noston suunnittelu 
sekä Kutajärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelman 
valmistelu. Molempien hankkeiden loppuunsaattaminen jäi vuoden 2021 
puolelle, mutta jo vuoden 2020 aikana tuli ilmeiseksi niihin sisältyvän 

laajan vuorovaikutuksen ja vastakkaisten näkökantojen kunnioittamisen 
tarve, kyky asettua toisen asemaan. Vesijärvisäätiön tavoitteena on, 
että molemmissa prosesseissa löydetään lopputulema, joka palvelee 
mahdollisimman hyvin eri osapuolten hyvää – olipa kyse ihmisten 
keskinäisistä tai ihmisen ja ympäröivän luonnon välisestä suhteesta.

Loppuvuodesta kyettiin vielä parantamaan Vesijärven erittäin runsaan 
seuranta-aineiston saatavuutta ja käytettävyyttä, kun Vesijärvisäätiö 
hankki käyttöönsä vesistömittaustiedon Emmi-seurantajärjestelmän, 
joka on asiantuntijoiden ja tutkijayhteisön laajasti hyödynnettävissä. 
Järjestelmä helpottaa erityisesti pitkäaikaisten muutosten sekä eri 
muuttujien keskinäisten suhteiden havainnointia. 

Taloudellisen tuloksen näkökulmasta vuosi sujui tavoitteiden 
mukaisesti. Vuosi oli jo kolmas peräkkäinen lievästi positiiviseen 
tulokseen päättynyt tilikausi. Säätiö on pystynyt säilyttämään sekä 
kunnilta että yksityiseltä sektorilta tulevan rahoituksensa melko vakaana 
useita vuosia. Samalla tiiviinä ja hedelmällisenä säilynyt yhteistyö 
Hämeen ely-keskuksen kanssa on mahdollistanut valtion rahoituksen 
kohdistamisen vesienhoidon kannalta keskeisimpiin kohteisiin. 
Vesijärvisäätiössä iloittiin myös uudesta päätukijasta, kun Lahden alueen 
K-kauppiaat ja Kesko liittyivät mukaan tukijajoukkoon. 

Heikki Mäkinen  
Toimitusjohtaja 
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Enonselän tilan seurannan mittausresurssia parannettiin vuoden aikana 
uusimalla Lankiluodon mittauslautan anturit sekä tilaamalla Enonselän 
syvänteelle uusi ympärivuotinen hissiasema.
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Vesienhoidon toimenpiteet

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

VESIJÄRVI

VÄHÄ-TIILIJÄRVI

SALAJÄRVI-RUUHIJÄRVI

TUTKIMUSYHTEISTYÖ

VIESTINTÄ JA VERKOSTOITUMINEN

VARAINHANKINTA JA MARKKINOINTI

HALLINTO

TALOUS JA RAHOITUS

VUODEN 2020 TILAISUUKSIA

5



Veden tilan seuranta
Vesijärvisäätiö kilpailutti vuoden 2019 lopulla Lahti Aquan ja Lahti 
Energian yhteisen velvoitetarkkailu-ohjelman mukaisen Vesijärven 
tilan seurannan vuosille 2020–2021. Samaan kokonaisuuteen liitettiin 
myös velvoitetarkkailua täydentävää seurantaa Enonselällä ja 
Laitialanselällä. Tarjouskilpailun perusteella valituksi tuli Tampereella 
päätoimipaikkaansa pitävä KVVY Tutkimus Oy, joka on Kokemäenjoen 
vesistön vesiensuojeluyhdistyksen omistama yhteiskunnallinen yritys. 
KVVY:llä on laaja ja pitkäaikainen lähes 60 vuoden kokemus vesien tilan 
seurannasta. Tehtyyn sopimukseen sisältyy kahden lisävuoden optio.  

Vesijärvellä oli vuoden aikana kolme automaattista vedenlaadun 
mittausasemaa: Lankiluoto, Enonsaari ja Paimelanlahti. Lankiluodon 
asemalle asennettiin uudet mittausanturit kesä-heinäkuun vaihteessa. 
Uusista antureista happea mittaavat osoittautuivat kesän ja syksyn 
aikana epäluotettaviksi ja niiden tilalle hankittiin aivan joulukuun lopulla 
uudet. Mittauslauttojen anturit puhdistettiin kaupungin työnä kesän 
aikana noin kaksi kertaa viikossa toukokuun alusta aina marraskuun 
alkuun asti. Jokaisella lautalla oli happi- ja lämpötila-anturit. Enonselän 
syvänteellä ja Lankiluodossa mitattiin myös a-klorofylliä, Lankiluodossa 

ja Paimelanlahdella sinilevää sekä Lankiluodossa johtokykyä. 
Automaattiasemien lisäksi järven tilaa seurattiin vesinäyttein, 

joita haettiin ja analysoitiin Lahti Aquan ja Lahti Energian 
velvoitetarkkailuohjelmien mukaisesti Enonselältä, Komonselältä 
ja Kajaanselältä useampia kertoja vuodessa. Lisänäytteitä otettiin 
Laitialanselältä, Paimelanlahdelta ja Vähäselältä, jotka eivät kuulu 
Vesijärven velvoitetarkkailun piiriin, ja jotka jäävät helposti liian 
vähälle seurannalle. Kokonaisuutta täydentäviä näytteitä otettiin myös 
Enonsaaren ja Myllysaaren syvänteistä. 

Biologisia seurantoja tehtiin kaloista, kasvi- ja eläinplanktonista 
sekä pohjaeläimistä. Huomattava osa kalastoseurannoista tehtiin 
vesinäytteiden tapaan osana Lahti Aquan ja Lahti Energian 
velvoitetarkkailuja. Luonnonvarakeskus huolehti näistä Vesijärven 
kalataloudellisen velvoitetarkkailun tutkimuksista Enonselällä, 
Komonselällä ja Kajaanselällä sekä niitä täydentävistä tutkimuksista 
Laitialanselällä. Enonselän ravintoketjun tilan seurantaan liittyviä 
kalatutkimuksia toteutti Helsingin yliopisto Lahden kaupungin 
tukemana. HY:n tutkimuksiin kuului Vesijärvellä kaksi kenttätutkimusta, 
kesä-heinäkuun vaihteessa ja elokuun loppupuolella. Tuolloin Enonselällä 

Merkittävä osa vesienhoidon toimenpiteistä toteutettiin Hämeen ely-keskuksen 
kanavoimalla rahoituksella. Säätiöllä oli vuoden aikana kaksi omaa Vesiensuojelun 
tehostamisohjelmaan kuuluvaa hanketta, minkä lisäksi säätiö osallistui yhteen muuhun 
hankkeeseen ohjausryhmätyöskentelyn kautta. 

Vesijärven hoitotoimenpiteet
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kaikuluodattiin ja koetroolattiin ulapan kalamäärän selvittämiseksi. 
Lisäksi tutkittiin näytekaloiksi saatujen kuhien ravinnonkäyttöä. 

Kasviplanktonin osalta seurattiin lajistoa ja biomassaa Enonselän, 
Komonselän ja Kajaanselän pisteillä velvoitetarkkailun osana 
sekä Laitialanselällä Vesijärvisäätiön kustannuksella. Myös 
eläinplanktonseurantaa jatkettiin ottamalla näytteet Enonselän 
Lankiluodon syvänteeltä Lahden kaupungin avustuksella. Näytteiden 
analysointi tehtiin yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. 

Joulukuusta lähtien Enonselän syvännealueen seurannassa on 
saatu aiempaa tarkempaa tietoa vesipatsaan syvyyssuuntaisesta 
laatuvaihtelusta, kun syvänteeseen asennettiin uusi hissilaite, jonka 
avulla mittausanturi kulkee pinnan ja pohjan väliä halutulla aikavälillä. 
Vesijärvisäätiön monivuotinen tavoite on ollut saada entistä tiheämmällä 
pystysuuntaisella mittausvälillä ympärivuotisesti veden tilaa seuraava 
mittauslaite Enonselälle. Aiemmin vastaavan tyyppistä ratkaisua on 
kokeiltu Lankiluodossa. 

Uusi hissiasema on ankkuroitu pohjaan ja se kulkee automaattisesti 
pinnasta pohjaan halutulla aikavälillä. Laite on mittausten välissä 
kiinnittyneenä pohjan ankkuripainoon, joten se ei pääse jäätymään 
eivätkä myöskään myrskyt sitä riepottele. Vastaavaa kokonaisuutta ei 
ole aiemmin testattu olosuhteissa, joissa järven pinta jäätyy talvella. 
Mittauspaikka on merkitty keltaisella merenkulun erikoismerkillä. 

Vesijärven pintaveden keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus  
Lankiluodon, Pirttiniemen ja Kajaanselän seurantapisteillä kesä–elokuussa 
vuosina 1993–2020
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μg/l
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Enonsaaren eteläpuolisella syvännealueella on aiemmin ollut käytös-
sä mittauslautta, jonka alapuolelle on asennettu mitta-antureita kiinteille 
syvyyksille. Mittauksien avulla onkin pystytty keräämään tietoa esimer-
kiksi järven kerrostumisesta ja happiolosuhteista valituilla syvyyksillä. 
Laitteisto on kuitenkin pitänyt poistaa talviajaksi, etteivät jäät veisi laut-
taa mennessään. Samoin syvyyssuuntaista aineistoa on saatu vain niiltä 
syvyyksiltä, joilla antureita on asennettu. Hissiasemassa on tällä hetkellä 
anturit, jotka mittaavat lämpötilaa, happipitoisuutta ja sähkönjohtavuutta. 
Anturivalikoimaa tarkennetaan vuoden 2021 aikana.

Hissilaite ohjauselektroniikka mukaan lukien on japanilaista tuotantoa 
ja samanlaisia laitteita on käytössä myös Keski-Euroopassa. Laitteiston 
asensi kuopiolainen Vesi-Eko Oy. Hissiasema hankittiin yhteistyössä 
Lahden kaupungin ympäristöpalveluiden kanssa, joka myös vastaa 
laitteiston ylläpidosta.

Vesistökuormituksen seuranta
Vesistökuormitusta seurattiin Vesijärvisäätiön rahoituksella kahdesti 
vuodessa kaikissa Vesijärveen laskevissa merkittävimmissä uomissa 
Hollolassa ja Asikkalassa. Lahden alueella kuormitusseurannan 
kustannuksista vastasi kaupunki. Kolmessa Vesijärveen laskevassa 
ojassa tehtiin myös automaattista vesistökuormituksen seurantaa. 
Paimelanlahteen laskevan Myllyojan mittausasema joutui kesällä ilkivallan 
kohteeksi, eikä ollut toiminnassa elokuun alun jälkeen. 

Vesijärven seurannan havaintopaikat 2020
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Järveen tulevan kuormituksen vähentämiseksi sinne laskeviin uomiin 
on rakennettu yli 30 kosteikkoa tai laskeutusallasta. Niistä osa on 
ollut viime vuosina tarkemmassa seurannassa. Kosteikkojen kykyä 
pidättää kiintoainetta ja ravinteita on selvitetty ottamalla vesinäytteitä 
kosteikkoon tulevasta ja kosteikosta lähtevästä vedestä. Seurannassa 
on havaittu pitoisuuksien vaihtelevan suuresti vuodenajan ja sateiden 
mukaan, jolloin näytteenoton ajoitus on ratkaisevassa roolissa. Vuonna 
2020 kuormituspiikin kulkua kosteikon läpi pyrittiin selvittämään 
tarkemmin ottamalla näytteet useampana peräkkäisenä päivänä 
toukokuussa, elokuussa sekä lokakuussa. Seurannassa oli mukana 
yhteensä kuusi kosteikkoa: Kytyänoja, Pyyrylä, Äkeenoja, Pellavaloukku, 
Purailanviepä sekä Upilanoja. 

Seurantatiedon jakaminen ja hyödyntäminen
Vuoden loppupuoliskolla Vesijärvisäätiö hankki Masinotek Oy:ltä 
vesistömittaustiedon seurantajärjestelmän, johon on yhdistetty 
kaikkien Vesijärven havaintopisteiden data. Hankittu EMMI-järjestelmä 
mahdollistaa reaaliaikaisen dataseurannan ja auttaa Vesijärven tilan 
seurannassa. Järjestelmää on vielä tarkoitus laajentaa niin, että se kattaa 
jatkossa myös muut Lahden seudun järvet. EMMIssä on rajapinnat, joiden 
kautta järjestelmään voidaan tuoda lähes reaaliajassa vesimääritysten 
tulokset automaattisesti eri tiedontuottajien laboratoriojärjestelmistä 
sekä mittausdata automaattisilta mittausasemilta. Nämä tiedot on lisäksi 

pystytty kytkemään Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) tietokannasta 
tuotuihin historiallisiin vedenlaatutietoihin EMMIn sisällä. Parhaan 
hyödyn saamiseksi järjestelmä on avattu laajasti niin Vesijärvi-tutkijoiden 
kuin muidenkin alan asiantuntijoiden käyttöön. 

Vesikasvien niitto
Vesikasvien, erityisesti järviruo’on ja järvikaislan niitoilla pyritään vä-
hentämään rantojen umpeenkasvua ja hajuhaittoja ja pitämään avoime-
na etenkin virkistyskäytön kannalta keskeisiä alueita. Linnuston kannalta 
tärkeillä alueilla niittojen tavoitteena on lähinnä ylläpitää ruovikkoaluei-
den monimuotoisuutta. Näillä alueilla käytössä on ns. talvinen rotaatio-
niitto. Siinä ruovikkoa niitetään kaistale kerrallaan vuorovuosina jättäen 
aina enemmän niittämätöntä aluetta kuin niitettyä, minkä jälkeen pide-
tään useamman vuoden tauko. Ruovikkoon avatut väylät parantavat myös 
hauen pääsyä kutualueille. Vesikasvien niittäminen on osa vesistön koko-
naiskunnostusta, mutta se ei riitä ainoana toimenpiteenä parantamaan 
veden laatua. Valitut kohteet pyritään niittämään useampana vuonna pe-
räkkäin niiton vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Niittokohteiden valinnassa ja suunnittelussa käytettään hyväksi 
Paikkatietoikkuna-palveluun tallennettuja, vuonna 2016 kartoitettuja 
niittoalueita, osakaskuntien näkemyksiä sekä aikaisempia niitto-
kokemuksia. Niittosuunnitelma lähetetään Hämeen ely-keskukseen ja 
niitot toteutetaan niittoilmoituksesta saadun lausunnon mukaisesti.
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Talviniittojen toteuttajaksi valittiin vuosille 2020 ja 2021 HotMill 
Oy, Risto Kauhala. Talvi 2020 oli kuitenkin poikkeuksellisen lauha ja 
Vesijärvi jäätyi ja suli useaan otteeseen. Ruovikot eivät jäätyneet riittävän 
kantaviksi, joten talviniittoja ei voitu tehdä lainkaan. Talviniittojen 
vaikuttavuutta on seurattu jo useampi vuosi ruovikkoihin perustetuilla 
linjoilla mittaamalla näyteruudulla kasvavien ruokojen määrää, 
keskipituutta ja -paksuutta. Myöskään seurantaa ei heikon jäätilanteen 
vuoksi päästy jatkamaan. Aikaisempien vuosien tulokset koottiin 
hanketyönä raportiksi.

Kesäniittojen toteuttajaksi valittiin yhteisen tarjouksen tehneet Jarno 
Nummela Ekoeläin Oy sekä Tmi Hannu Soimavuori. Kalustoon kuuluivat 
Truxor-niittokone sekä niittopäällä ja haravalla varustetut keruuveneet. 
Niitettyjen alueiden koko ja sijainti varmennettiin GPS-paikannuksella. 
Kesäniittosuunnitelmaan valittiin yhteensä 26 kohdetta, joiden 
yhteispinta-ala oli reilut 30 hehtaaria. Niitot aloitettiin elokuussa ely-
keskuksen lausunnon mukaisesti ja ne sujuivat hyvin.

Suurimassa osassa kohteita oli apuna paikallisten tai niittourakoitsijan 
tilaama nostokoura nostamassa niitettyä materiaalia pois vedestä. Osassa 
kohteita paikalliset veivät niittomassat joko sopiville läjityspaikoille tai 
myöhemmin levitettäviksi peltoon maanparannusaineeksi. Niittojätteen 
hyötykäyttökokeilua jatkettiin Päijät-Hämeen jätehuollon ja Kiteen Mato 

ja Multa Oy:n kanssa. Niittojätettä siirrettiin hanketyönä Vesijärveltä 
Kujalan jätteidenkäsittelylaitoksen alueelle aumattavaksi ja jalostettavaksi 
kasvualustaksi yhteensä 25 360 kiloa. Lisäksi alueelle ohjattiin materiaalia 
Lahden kaupungin tekemistä niitoista alueen pienjärviltä.

Hoitokalastus ja petokalaistutukset
Vesijärvi on ravinteikas järvi, jossa kalantuotanto on runsasta. Kalat 
vaikuttavat veden laatuun monella tavalla sekä suoraan että välillisesti. 
Kalojen biomassaan sitoutuu paljon ravinteita: järvissä veden fosforista 
yli puolet voi olla kaloissa. Kalasaaliin mukana poistuu siksi myös 
merkittäviä määriä ravinteita. Kalojen vaikutukset välittyvät myös 
eläinplanktonin kautta. Eläinplanktonin suuret vesikirput ovat 
tehokkaita levänsyöjiä ja pystyvät runsaina esiintyessään pitämään 
kasviplanktonin kurissa ja veden kirkkaana. Kookkaat äyriäiset ovat 
kuitenkin kalojen suosikkiravintoa. Jos siis planktonia syöviä kaloja on 
paljon, suurikokoinen eläinplankton käy vähiin ja kasviplanktonin määrä 
kasvaa. Hoitokalastuksella pyritään estämään järven tilan heikkenemistä, 
voimistamaan petokalakantoja ja poistamaan rehevöitymisen kannalta 
merkityksellistä kalalajistoa. Vuoden 2020 hoitokalastussaalis 
Vesijärvellä oli 71 600 kiloa. Hoitokalastukset rahoitti ja organisoi Lahden 
ympäristöpalvelut. 
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Petokalaistutukset
Hoitokalastuksen ohella toinen tapa vahvistaa vesikirppujen asemaa 
levänsyöjinä on istuttaa järveen petokaloja, jotka kasvaessaan 
hyödyntävät esimerkiksi kuoreita ja särkiä ravintonaan ja vähentävät 
näin eläinplanktoniin kohdistuvaa saalistuspainetta. Vesijärvisäätiön 
intressissä on tukea kalaistutuksia ensisijaisesti näiden myönteisten 
ravintoverkkovaikutusten vuoksi. Vesijärvisäätiö tukee petokalaistutuksia 
Salpausselän kalatalousalueen Vesijärven petokalarahaston kautta. 
Rahasto mahdollistaa pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen petokalojen 
istutustoiminnan. Säätiö ohjaa petokalaistutuksiin kohdennetut 
lahjoitusvarat rahaston käyttöön. Vuoden 2020 aikana Vesijärvisäätiön 
kautta kanavoitiin petokalarahastolle yhteensä 22 000 €, joilla istutettiin 
järveen kuhaa, taimenia ja ankeriaita. Säätiön tuen kohdentamisen 
painopiste oli Enonselän kuhaistutuksissa. Kaiken kaikkiaan Vesijärveen 
istutettiin 2 305 taimenta, 10 000 ankeriasta ja 71 923 kuhaa. 

 Petokalarahaston istutustoiminnan lisäksi vuoden 2020 aikana 
käynnistettiin Vesijärven oloissa uuden tyyppinen kuhankasvatuskokeilu, 
jossa on tarkoituksena hyödyntää järveen laskeviin uomiin rakennettuja 
laskeutusaltaita ravinteiden ja kiintoaineen pidättämisen lisäksi myös 

kuhanpoikasten kasvattamiseen. Pyrkimyksenä on vahvistaa järven omaa 
kuhakantaa keräämällä istutukseen tarvittava mäti Vesijärven emokuhilta. 
Kokeilu käynnistettiin neljässä eri kohteessa: Purailanviepässä, 
Kytyänojassa, Haritunjoen Pyyrylässä sekä Äkeenojassa. 

Kokeilussa tarvittavat poikasnuotat, turot ja emokalojen sumput 
valmistettiin pyydystalkoissa tammikuussa. Kevään aikana pyydettiin 
emokalat ja siirrettiin ne sumppuihin. Istutuksen kohdealtaat pyrittiin 
tyhjentämään kaloista kalkitsemalla ne ja verkottamalla altaiden 
tulo- ja lasku-uomat. Purailanviepän ja Äkeenojaan altaisiin siirrettiin 
poikasturot, joista odotettiin kuoriutuvan molempiin kohteisiin noin 
200 000 poikasta. Pyyrylän altaaseen istutettiin kesäkuussa 70 000 ja 
Kytyänojan altaaseen noin 60 000 jo kuoriutunutta poikasta. 

Kesän ja syksyn nuottauksissa todettiin, että lähes kaikkiin altaisiin 
oli jäänyt tai sinne oli päässyt muutamia petokaloja, jotka olivat jossain 
määrin verottaneet kuhanpoikasten määrää. Kasvatuskokeilua jatketaan 
kesällä 2021, jonka jälkeen arvioidaan toimenpiteen panos-tuotossuhde 
ja jatkoedellytykset. Hanketta toteutettiin yhteistyössä Lohimesta Oy:n ja 
Lahden kaupungin kanssa. 
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Kutajärven Natura 2000 -alueen hoito- 
ja käyttösuunnitelman valmistelu

Vähä-Tiilijärven hoitotoimet

KESÄLLÄ 2018 Vähä-Tiilijärvellä ilmeni yllättävä, voimakas ja 
pitkäkestoinen sinileväkukinta. Kunta ja paikalliset asukkaat huolestuivat 
järven tilasta, jota ryhdyttiin Vesijärvisäätiön toimesta selvittämään 
vuoden 2019 aikana. Tavoitteena oli selvittää kukintaan johtaneita syitä 
sekä koota aineistoa järvelle laadittavan hoitosuunnitelman pohjaksi. 
Vuonna 2019 aloitettuja tutkimuksia jatkettiin vuonna 2020. 

Vähä-Tiilijärvestä otettiin talvella vesinäytteet ja avovesikaudella 
vesi- ja planktonnäytteet noin kerran kuussa toukokuusta lokakuulle. 
Edellisvuoden tapaan näytteenotosta, vesianalyyseistä ja raportoinnista 
vastasi Eurofins Ahma Oy, kasviplanktonnäytteiden laskennasta ja 
raportoinnista tmi Plankton Zwerver, ja eläinplanktonnäytteistä FT Dos 
Kirsi Kuoppamäki. Lisäksi jatkettiin järven happitilanteen seurantaa 
kenttämittarin avulla. Sulkasääsken merkitystä järven ravintoverkossa 
selvitettiin kesäkuussa yöaikaan tehdyllä näytteenotolla, jolloin toukkien 
oletettiin olevan vesipatsaassa. Särjen ja ahvenen ravinnonkäyttöä 
tutkittiin kesä-, heinä- ja elokuussa koeverkoilla pyydetyistä kaloista. 
Lisäksi selvitettiin särjen kasvunopeutta ja elohopeapitoisuutta. Näistä 
tutkimuksista vastasivat Helsingin yliopiston tutkija Tommi Malinen ja 
Mika Vinni.

HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN valmistelu aloitettiin kesällä 2019 
tehdyillä luontoselvityksillä. Kaikilla kohteilla tehtiin aikana kasvillisuus- 
ja luontotyyppikartoitus sekä yhteenveto lintudirektiivin lajeista. 
Selvityksiä täydennettiin vuoden 2020 aikana. Alueen nykytilaa ja 
suunnitelman tavoitteita esiteltiin Parinpellon leirikeskuksessa pidetyssä 
yleisötilaisuudessa 24.9.2020. Tilaisuuteen otti osaa 30 henkilöä ja 
siellä saatiin palautetta suunnitelman tekemistä varten. Suunnitelman 
laatimisesta vastasivat biologit Esa Lammi ja Marko Vauhkonen 
Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:stä. Suunnitelman luonnos valmistui 
21.12.2020, minkä jälkeen se asetettiin nähtäväksi Vesijärvisäätiön 
internetsivuille, jossa oli myös suunnitelmaan liittyvä palautelomake. 
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Järven pohjalle kertyneiden ravinteiden merkitystä selvitettiin 
sedimenttitutkimuksella, josta vastasi apulaisprofessori Tom Jilbertin 
tutkimusryhmä Helsingin yliopistosta. Aineisto tulee osaksi Siqi Zhaon 
väitöskirjatyötä. Sedimenttinäytteitä otettiin neljänä happitilanteeltaan 
erilaisena ajankohtana, marraskuussa 2019, maaliskuussa 2020, 
sekä heinä- ja elokuussa 2020. Sisäisen kuormituksen lisäksi 
tarkennettiin järven ulkoisen kuormituksen suuruusluokkaa Suomen 
ympäristökeskuksen vesistömallinnus-ryhmältä tilatulla työllä. 
Mallinnuksesta vastasi hydrologi Tiia Vento.

Kesällä 2019 aloitettiin järven kerrostuneisuuden sekä järveen 
purettavien jäähdytysvesien mahdollisten vaikutusten seuranta 
lämpötilaa puolen tunnin välein eri vesikerroksissa mittaavilla 
lämpötilaloggereilla. Seurantaa jatkettiin läpi vuoden 2020. 
Lämpötilaloggerit kohtasivat alkukesällä jonkin verran ilkivaltaa, mutta 
seurantaa pystyttiin jatkamaan. Seurantatulokset koottiin vuoden 
päätteeksi erilliseen raporttiin. Koska jäähdytysveden johtaminen 
järveen päättyi lokakuussa 2020, loggerit jätettiin järveen mittaamaan ns. 
normaalia tilannetta.

Edelliskesän koeverkotuksen ja eläinplanktontutkimuksen perusteella 
havaittiin järvellä tarve hoitokalastukselle, jota lähdettiin toteuttamaan 
yhteistyössä Vesalan Kalaveden Osakaskunnan kanssa. Lähtölaukauksena 
hoitokalastukselle järjestettiin Vähä-Tiilijärvellä maaliskuussa 2020 
Pikku-Tilkki Pilkki. Varsinainen hoitokalastus katiskoilla aloitettiin 

huhtikuussa 2020 järven ollessa vielä osittain jäässä. Saaliin kertymistä 
seurattiin punnitsemalla saalis. Lisäksi mitattiin saaliskalojen pituuksia ja 
otettiin talteen näytekaloja kasvututkimusta varten. Hoitokalastusta on 
tarkoitus jatkaa useamman vuoden ajan. 

Vähä-Tiilijärven tilanteesta ja hoidosta viestimistä on pidetty 
tärkeänä, sillä järvellä on suuri virkistyskäyttöarvo ja sen tila herätti 
alueen asukkaista suurta huolta. Vuoden 2019 tuloksista järjestettiin 
tammikuussa 2020 yleisötilaisuus yhteistyössä Hollolan kunnan kanssa. 
Tilaisuuden suunnitteluun osallistuivat Hollolan kunnan lisäksi Hämeen 
ely-keskus, Lahden Talot ja Vesalan Kalaveden Osakaskunta. Tämän 
jälkeen yhteydenpitoa on jatkettu, mutta uusia yleisötilaisuuksia ei ole 
voitu järjestää vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Paikallislehti Hollolan 
Sanomissa vuonna 2019 aloitettua omaa palstaa Vähä-Tiilijärven tilan 
ja tutkimusten seuraamiseksi jatkettiin useammalla uutisella. Lisäksi 
tuloksista on tiedotettu uutiskirjeissä.

Tulosten pohjalta laadittiin Vähä-Tiilijärven hoitosuunnitelma. 
Suunnitelman ensimmäinen luonnos on ollut kommenteilla ja 
suunnitelma julkaistaan maaliskuussa 2021.
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Salajärven-Ruuhijärven vedenkorkeuden nosto

SALAJÄRVEN JA RUUHIJÄRVEN vedenpintaa säätelevää Immilänjoen 
kynnystä laskettiin 1800-luvulla metrillä, mikä johti järvissä vedenpinnan 
laskun lisäksi myös varsin huomattavaan pinnankorkeuden vaihteluun 
vuodenaikojen ja vuosien välillä.

 Vesijärvisäätiö on tukenut vuoden 2020 aikana selvitystä, jossa 
selvitetään, millä edellytyksillä järvien vedenpintaa olisi nostettavissa ja 
vedenpinnan vaihteluita pienennettävissä. Säätiö kilpailutti selvitystyön 
ja kilpailutuksen pohjalta suunnittelijaksi valittiin Insinööritoimisto Jami 
Aho. 

Tavoiteltu järvien vedenkorkeuden noston taso sekä toivottava 
pinnan taso Immilänjoessa määräytyvät tarkemmin alkuvuodesta 2021 
valmistuvan suunnitteluprosessin tuloksena. Eniten esillä on ollut 
vaihtoehto, jossa keskivedenkorkeus nousisi 30 senttiä ja alimmat 

vedenpinnan tasot noin 50 senttiä. Vedenpinnan nostohankkeet eivät 
kuitenkaan juuri koskaan ole ongelmattomia, sillä niistä aiheutuu 
useimmiten hyötyjen lisäksi myös haittoja. Erityisen ongelmallista 
on, että hyödyt ja haitat kohdentuvat yleensä eri kiinteistöihin ja eri 
ihmisiin. Vesijärvisäätiön tukemassa selvityshankkeessa pyrkimyksenä 
on löytää ratkaisu, jossa aiheutuvat haitat voidaan pitää niin pieninä kuin 
mahdollista. 

Prosessin aikana on kuultu eri tahojen näkemyksiä mm. 
maastokäyntien yhteydessä. Vesijärvisäätiön verkkosivuilla julkaistiin 
myös syksyllä 2020 kysely, jonka tulokset ovat olleet suunnittelijan työn 
tukena. Lopullisesti hankkeen toteutumisesta päättää Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto. Varsinaisen vedennostohankkeen mahdollinen 
toteutus ja kustantaminen jäävät paikallisten hyödynsaajien käsiin. 
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VESIJÄRVISÄÄTIÖN oma tutkimusrahoitus kohdistuu hankkeille, joiden 
fokus on toteutettavien vesienhoidon toimenpiteiden lähtökohtien tai 
vaikuttavuuden arvioinnissa. Tutkimusrahoitusta kohdistettiin erityisesti 
Vesijärven Enonselän ravintoverkon tilaan liittyvään tutkimukseen, 
Kymijärven alusveden suodatukseen liittyvään tutkimukseen sekä 
Vähä-Tiilijärven hoitosuunnitelman edellyttämiin taustatutkimuksiin. 
Keskeisimpiä yhteistyökumppaneita olivat kuluneena vuonna Helsingin 
yliopiston ekosysteemit ja ympäristö – tutkimusohjelma sekä Lammin 
biologinen asema. 

Vesijärvisäätiö tuki edelleen jo vuoden 2016 alusta käynnistettyä 
yhteistyötä apulaisprofessori Tom Jilbertin ja hänen tutkimusryhmänsä 

kanssa. Ryhmä on pystynyt tuomaan merkittävää lisäpanostusta mm. 
Vesijärven, Kymijärven ja Vähä-Tiilijärven sedimenttitutkimukseen sekä 
sisäistä kuormitusta vähentävien toimenpiteiden suunnitteluun.  

Vesijärvisäätiöllä on käytössään keskeisten suomalaisten 
vesitutkijoiden ympärille koottu asiantuntijaryhmä, joka kokoontuu 
keskustelemaan Lahden alueen vesienhoitoon liittyvistä kysymyksistä 
2–3 kertaa vuodessa. Kuluneena vuonna ryhmän agendalla olivat 
erityisesti Enonselän tilaan ja tarvittaviin uusiin hoitotoimenpiteisiin 
liittyvät kysymykset sekä Kymijärven alusveden suodatuskokeilun 
kokemukset.

Tutkimusyhteistyö
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VESIJÄRVISÄÄTIÖ lähetti 10 sähköisiä uutiskirjettä vuonna 2020. 
Kokonaisjakelu oli noin 1 150 tilaajaa. Entiseen tapaan uutiskirjeessä 
kerrottiin säätiön toiminnan lisäksi myös lähimpien sidosryhmien, kuten 
Lahden ympäristöpalvelujen ja Päijät-Hämeen Kalatalouskeskuksen 
toiminnasta sekä eri tahojen tekemästä Vesijärvi-tutkimuksesta.  

Vesijärvisäätiön aktiivisin ja suurimman yleisön tavoittava sosiaalisen 
median kanava on ylivoimaisesti Facebook. Lisäksi käytössä on Vesiposti-
blogi ja Instagram @ilovevesijarvi.  

Facebook-sivulla I love Vesijärvi oli vuoden 2020 lopussa 5 720 
tykkääjää. Sivu on kasvanut edellisvuodesta noin 70 tykkääjän 
verran. Postauksista suurimman kiinnostuksen keräsi Hoitokalastus 
ei edelleenkään vie arvokaloja järvestä -teksti, joka tavoitti yli 
16 900 henkilöä. Huomiota herättivät myös uutiset Lahden alueen 
K-kauppiaiden ja Keskon liittymisestä Vesijärvi-työn tukijoihin (3,3 k), 
tieto petokalarahaston taimenistutuksista (6,7 k), kuva rikotusta Myllyojan 

Tiedottaminen

automaattisesta mittausasemasta (3,3 k) ja kuvasarja Hartwallin kanssa 
yhteistyössä Vesijärveen lasketuista kuhaistukkaista (6,6 k).

Instagramissa seuraajia oli 810, joten vuoden aikana määrä kasvoi 
noin 140 henkilöllä. Omaan Instagram-syötteeseen lisättiin vuoden 
aikana reilut 40 kuvaa, eli kuvien lisääminen oli huomattavasti aiempaa 
aktiivisempaa. Julkaisujen aiheena oli pitkälti käytännön tekeminen, 
kuten pyydystalkoot, näytteenottokierrokset, kunnostustyöt ja 
hoitokalastus. Lisäksi Instagramia hyödynnettiin tuotemarkkinoinnissa. 
Hashtageilla #ilovevesijärvi on merkitty yhteensä noin 2 390 kuvaa ja 
#vesijärvisäätiö vajaat 170 kuvaa.

Vesiposti-vierasblogissa julkaistiin vuoden aikana yhdeksän 
sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden edustajien tekstiä. Suosituin 
teksti oli Juhani Näsin Ihmeellisen leudot talvet ovat kalastajien kiusa (yli 
300 lukukertaa).

Toimintavuoden alkupuolella toteutettiin hoitokalastusvälineiden kunnostustapahtuma Pyydystalkoot sekä 
yhdessä Hollolan kunnan kanssa Vähä-Tiilijärven tilan yleisötilaisuus ja Pikku-Tilkki Pilkki. Maaliskuun puolivälistä 
lähtien suunnitellut tapahtumat siirtyivät verkkoon tai peruuntuivat Covid-19-epidemian rajoitusten vuoksi. 
Myös Vesijärvi-viikko peruuntui. Elokuussa tilanne alkoi normalisoitua, kunnes loppusyksystä tapahtumatyöstä 
jouduttiin jälleen luopumaan.   Erilainen verkostoituminen ja palaverit tukijoiden, vesienhoidon ammattilaisten 
ja lähivesistä kiinnostuneiden ranta-asukkaiden kanssa siirtyivät verkkoon. Myös valtuuskunnan syyskokous ja 
hallituksen kokouksia pidettiin verkkokokouksina. 
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ERILLISIÄ MEDIAKUTSUJA ja -tiedotteita lähetettiin 11 kappaletta. 
Yhtä lukuun ottamatta kaikista mediatiedotteista julkaistiin uutinen 
vähintään yhdessä alueellisessa mediassa. Lisäksi media hyödynsi myös 
uutiskirjeiden materiaaleja. 

Vuonna 2020 säätiön oman mediaseurannan mukaan Vesijärvisäätiöstä 
tai säätiön toimialueen vesistöistä oli printti- tai nettimediassa 64 juttua 
ja 7 mielipidekirjoitusta. Mielipidekirjoituksista kuusi käsitteli Sala- ja 
Ruuhijärven vedenpinnan nostohanketta. Eniten oltiin esillä Mediatalo 
Esan printtimedioissa. 

Kattavan alueellisen medianäkyvyyden saavutti maaliskuussa 
ensimmäistä kertaa julkaistu Vesijärven tila 2019 -raportti, johon koottiin 
eri toimijoiden vesistöseurantojen tulokset. 

Toimintavuonna jatkettiin Hollolan Sanomiin toimitettua erillistä 
Vähä-Tiilijärvi -palstaa. Vähä-Tiilijärven virkistyskäyttöarvo Hollolan 
keskustaajaman välittömässä läheisyydessä on merkittävä ja palstan 
avulla tehostettiin viestintää myös digitaalisen median ulkopuolella 
oleville. Palsta ilmestyi neljä kertaa.  

Kansainvälisen HolaLake-hankkeen yhteydessä kootun Vesikasvit 
ja rannanhoito -oppaan pohjalta ideoitiin Tunnistatko vesikasvit 

Mediatyö

-verkkotesti. Testin toteutti Yle Häme ja se on edelleen esillä yle.fi/
uutiset -sivustolla. Testin yhteydessä kerrotaan myös vesikasvien 
hyödyllisyydestä vesistöissä.

Radiossa oltiin esillä muun muassa Radio Voiman ja Yle Lahden 
suorissa haastatteluissa.

Muita viestintään ja verkostoitumiseen liittyviä aktiviteetteja
Vesijärvisäätiö osallistui aktiivisesti muun muassa kansallisen 
vesistökunnostusverkoston toimintaan sekä Hämeen vesienhoidon 
yhteistyöryhmän ja Lahden seurakuntien ympäristötoimikunnan työhön. 
Yhteistyöhön hakeuduttiin myös Työtjärvi-aktiivien kanssa tavoitteena 
luoda yhteinen näkemys järven tilasta, tarvittavista toimenpiteistä ja 
niiden toteuttamisesta. 

LAB ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian ensimmäisen vuoden 
opiskelijaryhmä toteutti Vesijärvi-viikon kalaruokatapahtuman sijaan 
Kuore, Vesijärven herkku -videon ja esitteen. 

Pyydettyjä artikkeleita kirjoitettiin muun muassa Asikkalan Kesäpostiin 
ja Lahden Purjehdusseura ry:n vuoden 2020 Veneilyohjelmaan.   
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Markkinointi

SOSIAALISTA MEDIAA hyödynnettiin markkinoinnin tukena mm. 
kampanjoinnissa, tuotemyynnissä ja seinäkalenterin valokuvien 
kokoamisessa. Hyvin yleisöä tavoittaneita markkinoituja julkaisuja 
olivat mm. pienimuotoinen Sininen vai vihreä? -somekampanja, joka 
tavoitti yli 15 000 henkilöä, helmikuinen Vähä-Tiilijärven pilkkikisa, 
postikorttimainos, Vesijärvi-kalenterin kokoaminen ja kalenterin myynti-
ilmoitus. Markkinointi jäi kuitenkin viime vuotta vähäisemmäksi, koska 
Covid-19-rajoitukset estivät tapahtumat. 

Printtimediassa ilmoituksia oli Etelä-Suomen Sanomissa, Seutu4:n 
lehdissä, Uusi Lahdessa, Kirkonseudussa ja Postia Hämeenmaalta 
-julkaisussa yhteensä 28.  

Varainhankinta

Säätiön varainhankinta käsittää yritysyhteistyön, tuotemyynnin, 
tapahtumat sekä lähinnä yksityishenkilöille suunnatut keräykset ja 
kampanjat. Varainhankintaa tehdään pääosin säätiön omana työnä. Sen 

lisäksi mono1.fi markkinointitoimisto aktivoi Lahden seudun yrityksiä 
tukemaan Vesijärvi-työtä. 

Vuosi 2020 oli hyvin haastava yksityisen varainhankinnan kannalta. 
Covid-19-epidemian vuoksi varainhankintatapahtumat peruuntuivat 
suurelta osin. Monella toimialalla yritysten taloudellinen epävarmuus 
kasvoi siinä määrin, että uusien yritysten saaminen mukaan Vesijärvi-
työhön hidastui.

Vesijarvi.fi-internetsivujen verkkokauppaan luotiin uutena toimintona 
Yhteistyökumppanien tuotteet -kategoria. Sen avulla voidaan 
markkinoida muiden yhteisöjen tuotteita, joiden myyntituotoista osa 
tulee lahjoituksena Vesijärvi-työlle. Ensimmäiset kumppanituotteet 
olivat Nordic Galleryn Vesijärvi-aiheiset valokuvat ja yhteistyössä Lahden 
alueen lionsklubien kanssa teetetyt Vesijärvi-kangasmaskit. 

Vesijärvi-verkkokaupassa on tuotekaupan lisäksi mahdollisuus liittyä 
Vesijärven kummiksi ja tehdä lahjoituksia hoitotoimenpiteisiin. Vuoden 
lopussa lahjoituskohteina olivat petokalojen istutus, vesikasvien niitto, 
hoitokalastus, kosteikkojen ja laskeutusaltaiden huolto ja Vesijärven 
seuranta ja tutkimus. Suosituin lahjoituskohde oli petokalojen istutus. 

Vesijärvi-kummeja oli toimintavuoden lopussa 135. Kummeihin pidettiin 
yhteyttä lähettämällä erityisiä kummikirjeitä. Lisäksi jokainen uusi Vesi-
järvi-kummi sai Tervetuloa kummiksi -kirjeen. Kummit ovat hyvin sitou-
tuneita Vesijärvi-työn tukijoita. Kummitoiminta aloitettiin vuonna 2012 ja 
nykyisistä kummeista 56 tuli mukaan vuosilahjoittajaksi jo tuolloin. 
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Vesijärvisäätiön valtuuskunta
Säätiön valtuuskunta kokoontui vuonna 2020 kaksi kertaa. Vuosikokous pidettiin 20.8. ja 
syyskokous 26.11. verkkokokouksena. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Lea Kauppi ja 
varapuheenjohtajana Jouko Kemppi. 

Lahden kaupungin nimeämät:
Kaupunginhallituksen pj. Sirkku Hildén 
Kaupunginhallituksen 2. varapj.  Aleksi Mäntylä 
Kaupunginhallituksen 1. varapj. Juha Rostedt 
Ohjelmajohtaja Saara Vauramo
Hollolan kunnan nimeämät:
Luokanopettaja, KM Kati Pölönen (varalla Helena 
Maattola),  
MJD, työllisyyden tiiminvetäjä, uravalmentaja 
Tuija Brax (varalla Klaus Jansson jr.) 
Filosofian lisensiaatti, opettaja Juhani Sirkiä  
(varalla Aki Markkola) 
BBA / IT-tradenomi (amk) Janne Bröijer (varalla 
Pasi Pälsi)
Asikkalan kunnan nimeämät:
Rahoitusalan ammattilainen, KTM Satu Jaatinen 
(varalla Henna Rautavuo-Hätönen) 
Kalastaja Juhani Näsi (varalla Heikki Vahto) 
Yrittäjä Tuomo Riihilahti (varalla Vilho Laakso) 

Mmyo, eläkeläinen Kirsi Viikilä (varalla Riitta  Lalla)
Esan Kirjapaino Oy:n nimeämät:
Pääjohtaja Lea Kauppi  
Toimitusjohtaja Jouni Lillman  
Päätoimittaja Markus Pirttijoki  
Professori Heikki Setälä
Kemppi Oy:n nimeämät:
Hallituksen jäsen Jouko Kemppi  
Hallituksen pj. Teresa Kemppi-Vasama 
Lehtori Marko Vasama  
Talousjohtaja Terhi Laari
Lahden Teollisuusseura ry:n nimeämät:
Pääomasijoittaja, Päijänteen 
Luonnonperintösäätiön hallituksen pj.  
Markku Kaloniemi
Diplomi-insinööri Hannu Katajamäki 
Varatoimitusjohtaja Juha Luhtanen 
Toimitusjohtaja Daniel Ward

Vesijärvisäätiön hallitus
Vesijärvisäätiön hallitus kokoontui vuoden aikana 
viisi kertaa. 

HALLITUKSEEN KUULUIVAT:
Kaupunginvaltuuston pj. Hannu Rahkonen (pj.) 
Henkilöstöjohtaja Anne Aaltonen, Kemppi Oy 
Paikallisjohtaja Jarkko Haukilahti, Mediatalo Esa Oy 
Johtaja Pekka Kotiaho, Hollola 

Henkilöstö 
Säätiön toimitusjohtajana toimi FT, VTM Heikki 
Mäkinen. Säätiön viestintäasiantuntijana jatkoi 
MMM Irma Peltola. Vesistöasiantuntijan tehtävää 
hoiti FT Mirva Ketola. Varainhankinnasta 
vastasi yhteyspäällikkö restonomi Anu Isojärvi. 
Yo-merkonomi Anne-Mari Räihä työskenteli 
säätiössä viestinnän, taloushallinnon ja yleisen 
toimistonhoidon tehtäviä hoitavana assistenttina. 
Vuoden varrella tuntitöitä Vesijärvisäätiölle tekivät 
myös useat harjoittelijat. Säätiön hallitukselle ja 
valtuuskunnalle ei maksettu palkkioita vuonna 
2020. Vesijärvisäätiöllä ei ole ollut säätiön 
suppeaan lähipiiriin annettuja rahalainoja, vastuita 
tai vastuusitoumuksia. 

VALTUUSKUNTAAN KUULUIVAT: 
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VESIJÄRVEN KUNNISTA Lahden kaupunki on sitoutunut osallistumaan 
Vesijärvisäätiön rahoitukseen 100 000 euron osuudella, Hollolan 
kunta 70 000 euron osuudella ja Asikkalan kunta noin 16 400 euron 
osuudella. Näiden lisäksi kaupungin yhtiöt, Lahti Aqua ja Lahti Energia, 
ovat keskeisiä Vesijärvisäätiön rahoittajia. Lahti Aquan vuotuinen 
rahoitusosuus on 100 000 euroa ja Lahti Energian 50 000 euroa. 

Vuonna 2020 säätiöllä oli yksitoista pääosin kolmivuotisen sopimuksen 
tehnyttä päätukijaa. Uutena päätukijana aloitti Lahden alueen 
K-kauppiaat ja Kesko. Muut päätukijat olivat: Fazer, Hartwall, Kemppi, 
Koko Lahti, Lahden Teollisuusseuran säätiö, LSK Electrics, LähiTapiola 
Vellamo, Mediatalo Esa, Osuuskauppa Hämeenmaa sekä Päijät-Hämeen 
Osuuspankki. 

Päätukijoiden ohessa säätiöllä oli toimintavuonna neljä keskitason 
Vellamo-tukijaa: Marakon, Rantalainen Lahti, Renor ja Teknoware. Näiden 
lisäksi mukana oli joukko vaihtelevilla summilla toimintaa rahoittavia 
tukijoita.

Osa säätiön laskennallisesta perusrahoituksesta koostuu yrityksiltä 
ja muilta yhteistyökumppanilta saadusta niin sanotusta partner-työstä, 
joka kattaa säätiön työssä tarvittavia palveluita, tuotteita tai näkyvyyttä. 
Partner-työn arvo oli edellisien vuosien tapaan huomattava. 

Vesijärvisäätiö jakoi joko suoraan tai Lahti Aquan kautta lähinnä 
tutkimukseen ja sitä tukevaan toimintaan suunnattuja avustuksia 
ja apurahoja 73 701,69 euroa. Summaan sisältyvät neljättä kertaa 
avoimen haun perusteella jaetut avustukset pienimuotoisiin 
vesienhoitohankkeisiin ja vesiin liittyvään ympäristökasvatustyöhön. 
Näitä aktivointiavustuksia myönnettiin neljä kappaletta. 

Vuonna 2020 Vesijärvisäätiön varsinaisen toiminnan tulorahoitus oli 
599 191,29 euroa. Lähinnä suuremman hankerahoituskertymän vuoksi 
se oli jonkin verran enemmän kuin edellisenä vuonna (577 973,04 €). 
Tilikauden koko toiminnan tulos oli 5 993,79 euroa ylijäämäinen.
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Tuotot

Kunnat ja kuntien yhtiöt  291 586,00

Yritykset 116 000,00

Yksityishenkilöt ja tapahtumatuotot 17 376,99

Hanketuet  174 228,30

Yhteensä 599 191,29
 
 

 

 

Kulut

Hallinto  98 117,58

Viestintä   92 741,73

Myynti ja markkinointi  80 918,71

Hoitotoimet 181 494,27

Tutkimus ja erillisselvitykset  63 229,11

Seuranta 74 914,95

Muut kulut  1 781,15

Yhteensä 59 3197,50
 

Tilikauden tulos 5 993,79
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Vuoden 2020 tilaisuuksia ja tapahtumia
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20.1.–31.1 Pyydystalkoot ja miniseminaari, Lahti
15.1. Tehostamishankkeiden vaikutusten arviointi -seminaari, 
  Helsinki 
16.1. Vähä-Tiilijärven yleisötilaisuus, Hollola
22.1. Vesistömallijärjestelmän käyttäjäpäivät, Helsinki
24.1. Leväpäivä, Hämeenlinna
24.1. Vesiensuojelun tehostamisohjelman viestintätyöpaja, Helsinki 
28.1. Infotilaisuus pyydystalkoissa, Lahti 
29.1. Vesijärvisäätiön esittely Salpauksen ympäristön - 
 hoitajaopiskelijoille,  Asikkala
4.2. Vesikuja-hankkeen ohajusryhmä, Helsinki
5.2. Vesistökunnostusverkoston suunnitteluryhmä, Helsinki
11.2. Vesistökunnostusverkoston talviseminaari, Turku, webinaari
14.2. Ystävänpäivän tukijatapaaminen, Lahti
18.2. Vesijärven petokalarahaston neuvottelukunta, Lahti 
4.3. Tutkijakokous, Lahti
7.3. Pikku-Tilkki Pilkki, Hollola
10.3. Kymijärven hoitokokous, Lahti
11.3. Vesijärvi-viikon ja säätiön esittely LABin  
 ympäristöteknologiaopiskelijoille
12.3. Vesijärvi-työn varainhankinnan esittely Ankkurin 
 miestenkerhossa, Lahti 
31.3. Työtjärvi kyläsuunnittelun osana, Hollola, webinaari 

16.4. Vesijärven tilan julkistus, Lahti, webinaari
28.5. Hoitokalastussaaliin esittely Niemen satamassa
17.6. Säätiön hallituksen tutustuminen järvikunnostuskohteisiin
17.–28.8.  Mahanpuruja muovista -kampanja, Lahti
18.8. Järvikalapäivä Hollola
18.8. Työtjärven kunnostus -ilta, Hollola
20.8. Valtuuskunnan vuosikokous
26.8. Valtakunnallinen kalastuksen päivä 
26.8. Vesijärven kunnostustyön esittely LYK 6-luokkalaisille
27.8. Vesijärven kunnostustyön esittely LYK 7-luokkalaisille
1.9. Hammonjoen kutusoraikkojen kunnostus
2.9. Vesijärven kunnostustyön esittely LYK 8-luokkalaisille, Lahti
3.9. Vesijärven kunnostustyön esittely LYK 9-luokkalaisille, Lahti
10.9. Vesijärvisäätiö-LYP-Hämeen ely-keskus, Teams tapaaminen
18.9. Purailanviepän ja Upilan kosteikkojen esittely Salpauksen  
 opiskelijoille, Hollola
24.9. Kutajärven Natura-alueiden hoitosuunnitelman yleisötilaisuus,  
 Hollola
22.10. Vesikuja-hankkeen webinaari
27.–28.10. Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari, webinaari
4.11. Tutkijakokous, webinaari
26.11.  Valtuuskunnan syyskokous, webinaari
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