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HAUHONSELÄN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS JA
YLEISKUNNOSTUSSUUNNITELMA
1. JOHDANTO
Ihmistoiminnan aikaansaama pintavesien rehevöityminen on maailmanlaajuisesti yksi suurimmista
vesiensuojelullisista ongelmista (Smith 2003). Rehevöitymisellä tarkoitetaan kasvulle tärkeimpien
ravinteiden pitoisuuksien noususta johtuvaa vesiekosysteemin perustuotannon lisääntymistä (Schindler 1977). Kasvulle tärkeimpiä ravinteita makean veden ekosysteemeissä ovat fosfori ja typpi, joista
fosforin merkitys on suurempi. Ravinteita päätyy vesistöihin valuma-alueelta ulkoisena kuormituksena, mutta myös vapautumalla vesistöjen pohjasedimentistä sisäisessä kuormituksessa (Carpenter ym.
1998, Correll 1998).
Rehevöityminen aiheuttaa vesiekosysteemissä ihmisen kannalta ei-toivottuja muutoksia ja se on
ongelma myös siinä esiintyvälle eliöstölle, jolla ei ole kykyä sietää muuttuvia olosuhteita (Carpenter
ym. 1998). Vesiekosysteemin rehevöityessä kasviplanktonin biomassa kasvaa ja sinileväkukinnot
yleistyvät (Schindler 1977). Veden näkösyvyys pienenee ja valaistusolot muuttuvat (Wetzel 2001).
Vesikasvillisuus lisääntyy (Shrivastava ym. 1995, Jeppesen ym. 2000) ja kalasto muuttuu särkikalavaltaiseksi (Jeppesen ym. 2000, Olin ym. 2006). Muutokset näkyvät ravintoverkon kaikilla trofiatasoilla
(Carpenter ym. 1985). Ekosysteemin biodiversiteetti lisääntyy aluksi, mutta lopulta köyhtyy (mm.
Dudgeon ym. 2005). Biodiversiteetin köyhtymisen lisäksi ekosysteemin rakenne ja toiminta muuttuu,
jonka seurauksena vesiekosysteemin kyky tarjota ekosysteemipalveluja heikkenee.
Euroopan Unioni on nähnyt tarpeelliseksi luoda yhtenäisen vesipolitiikan jäsenvaltioiden kesken,
jotta vesiensuojelulliset ongelmat saataisiin hallintaan. Vuonna 2000 tuli voimaan EU:n vesipolitiikan
puitedirektiivi, jonka tarkoituksena on estää pinta- ja pohjavesien tilan heikentyminen ja saavuttaa
niiden vähintään hyvä ekologinen tila (Euroopan parlamentti ja neuvosto 2000). Direktiivin toimeenpanemiseksi on otettu käyttöön pintavesien ekologinen luokittelu, jonka tarkoituksena on arvioida,
kuinka paljon ihmistoiminta on muuttanut vesiä vertaamalla vesistössä havaittuja olosuhteita luonnontilaisiin. Luokittelun edellyttämänä vesistöt on ryhmitelty Suomessa tyyppeihin niiden luontaisten
ominaisuuksien perusteella ja luokittelutekijöille on määritelty tyyppikohtaiset luonnontilaa vastaavat vertailuolosuhteet (Vuori ym. 2006). Luokittelu tapahtuu ensisijaisesti vesistön eliöyhteisön tilan
perusteella, jonka tukena käytetään fysikaalis-kemiallisia tekijöitä, kuten ravinnepitoisuuksia (Euroopan parlamentti ja neuvosto 2000). Ekologisessa luokittelussa vesistön tila ilmaistaan numeerisesti
ekologisen laatusuhteen (ELS) avulla, jonka perusteella sen tila on yhdistettävissä johonkin viidestä
luokasta (erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono). Järven heikentynyt ekologinen tila voi
johtua monesta asiasta, kuten happamoitumisesta, haitta-ainepitoisuuksien kohoamisesta tai rehewww.kvvy.fi | etunimi.sukunimi@kvvy.fi | (03) 2461 111 | PL 265, 33101 Tampere
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vöitymisestä. Ekologisen tilan heikentyminen on ihmistoiminnan aikaansaamaa. Ihmistoiminta lisää
esimerkiksi valuma-alueelta järviin tulevan kuormituksen määrää ja muuttaa vesistöjen hydrologiaa.
Mikäli tarkasteltavan pintaveden tilaluokka määritellään hyvää huonommaksi, edellyttää se toimenpiteitä, kuten valuma-aluekunnostusta vähintään hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi.
Rehevöityneen järven hyvän ekologisen tilan saavuttamisen edellytyksenä on ulkoisen ravinnekuormituksen vähentäminen (Lee ym. 1977). Sisäisen kuormituksen vuoksi järvi saattaa jatkaa rehevöitymiskehitystä ulkoisen kuormituksen vähentymisestä huolimatta hyvinkin pitkään (mm. Søndergaard
ym. 2001). Tilan kohentumista voidaan tällaisessa tapauksessa nopeuttaa järveen kohdistettavilla
kunnostustoimenpiteillä.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tehdä ravinnekuormitusselvitys ja yleiskunnostussuunnitelma
Hämeenlinnassa, Hauhon taajamassa sijaitsevalle Hauhonselälle (vesistönro. 35.772). Hauhonselkä
kärsii rehevöitymisestä ja sen ekologinen tila on tyydyttävä. Hauhonselälle rehevöitymisen myötä
syntyneitä ongelmia ovat mm. sinileväkukinnat ja särkikalakannan runsastuminen. Järven tilan heikkeneminen on todettu useassa eri selvityksessä ja järven toipumiskehityksen aloittamiseksi on suositeltu ulkoisen kuormituksen vähentämistä (Kaipainen ym. 2002, Anon. 2010). Hauhonselällä on alueen asukkaille suuri virkistyskäytöllinen merkitys, joten vähintään hyvän ekologisen tilan saavuttaminen on tärkeää myös virkistyskäyttöarvon säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. Hauhontaustan kyläyhdistys
on ryhtynyt toimiin järven tilanteen korjaamiseksi. Kyläyhdistys laati hankesuunnitelman järven ravinnekuormitusselvitykselle ja kunnostussuunnitelmalle, joiden toteutukseen myönnettiin Leaderrahoitus Hämeen ELY-keskukselta. Ravinnekuormitusselvityksen ja kunnostussuunnitelman toteuttajaksi valittiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.
Tutkimuksessa selvitettiin järven kohdistuvan ulkoisen kuormituksen määrä ja eniten järveä kuormittavat alueet. Lisäksi arvioitiin, kärsiikö järvi sisäisestä kuormituksesta. Kuormitukselle arvioitiin tavoitetaso, joka mahdollistaa hyvän ekologisen tilan saavuttamisen. Kuormitusselvitys loi perustan yleisluontoisen kunnostussuunnitelman laadinnalle. Päätavoite kunnostussuunnitelmalla oli saattaa alkuun prosessi, jonka avulla järven ulkoista kuormitusta vähennetään, ekologista tilaa parannetaan
vähintään hyväksi ja tätä kautta lisätään myös järven virkistyskäytöllistä arvoa. Yleisluontoisesta kunnostussuunnitelmasta on tarkoitus siirtyä yksityiskohtaiseen toimenpidesuunnitteluun, mahdollisten
lupahakuprosessien käynnistämiseen sekä lopulta toimenpiteiden käytännön toteutukseen.
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2. AINEISTO JA MENETELMÄT
2.1
2.1.1.

Tutkimusalue
Yleistä

Hauhonselän alueen (35.772) pinta-ala on 92,53 km2 (Kuva 2.1). Järvi on pinta-alaltaan 22,12 km2,
sen keskisyvyys on 3,6 metriä ja suurin syvyys 10 metriä. Hauhonselän tilavuus on 79,2 milj. m3. Eri
syvyysvyöhykkeiden tilavuusosuudet järven kokonaistilavuudesta on esitetty kuvassa 2.2 ns. hypsografisella käyrällä. Järven hydrologisia tietoja on esitetty tarkemmin taulukossa 2.1. Hauhonselän
viipymän arvioidaan olevan noin 79 vuorokautta, eli vesi vaihtuu järvessä suhteellisen nopeasti.

Kuva 2.1. Hauhonselän ja Vuolujoen valuma-alueet.
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Kuva 2.2. Hauhonselän syvyysvyöhykkeiden tilavuuksien osuudet järven kokonaistilavuudesta hypsografisen
käyrän avulla kuvattuna.
Taulukko 2.1. Hauhonselän ja Vuolujoen alueiden hydrologisia tietoja. Hauhonselän tietoihin sisältyy myös yläpuolisen Vuolujoen valuma-alueen tiedot. Valumatiedot on poimittu Vesihallituksen tiedotuksesta 142: Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöjen vesien käytön kokonaissuunnitelma. Tiedotus 142. I osa. Helsinki. 187 s.
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Hauhonselän pääsyvännealue sijaitsee järven pohjoisosassa ja tämän lisäksi järven pohjoispäässä
luusuan itäpuolella olevassa Vitsiälänlahdessa on toinen pienempi syvännealue, jonka maksimisyvyys
on noin 8 metriä. Järven eteläosa on kauttaaltaan matalaa aluetta.
Hauhonselän vedet laskevat Ilmoilanselkään yhdessä Hauhonselän yläpuolella sijaitsevan Iso-Roineen
vesien kanssa. Hauhonselkä on kuitenkin eristynyt Iso-Roineesta, joten Iso-Roineen vedet eivät kulkeudu Hauhonselälle. Iso-Roine on kirkasvetinen ja vähähumuksinen järvi, jonka ekologinen tila on
hyvä.
Hauhonselän valuma-alueella on kahden pienen järven ketju, jonka vedet laskevat Hauhonselän itäpuolelle, järven keskivaiheille. Järviketju alkaa pinta-alaltaan 33,9 hehtaarin kokoisesta Kirrisestä
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(tilavuus 1,4 milj.m3), jonka alapuolella ennen Hauhonselkää on pinta-alaltaan 91,6 hehtaarin kokoinen Vuorenselkä (tilavuus 2,6 milj.m3). Järvien koillispuolella on harjumuodostuma ja järvet ovat
pohjavesivaikutteisia. Molemmat järvet kärsivät voimakkaasta rehevöitymisestä. Kirrisen yläpuolisella valuma-alueella on pieni, erittäin rehevä ja lähes umpeenkasvanut, noin 15,6 hehtaarin kokoinen
Hyvikkälänjärvi, joka saattaa ainakin teoriassa toimia luontaisena kosteikkona yläpuolisilta laajoilta
peltoalueilta tuleville valumavesille. Hyvikkälänjärvi on paikallisesti merkittävä lintujärvi. Lisäksi Vuorenselän koillispuolella Vuorenselänharjun supassa sijaitsee 2,7 ha kokoinen Uppolammi, jolla on
syvyyttä jopa 11,5 m sekä Uppolamin kaakkoispuolella, Kirrisen valuma-alueella samankaltaisessa
supassa sijaitsee pienempi Liinalammi, jonka syvyydestä ei löytynyt tietoja.
Hauhonselän valuma-alueen maaperä koostuu Vesistömallijärjestelmän VEMALA -kuormitusosuuden
mukaan pääosin hienosta hiedasta (37 %) ja hiesusta (29 %). Näiden lisäksi maaperän maalajeista
mainittakoon karkea hieta (12 %), multamaa (9 %) sekä hietamoreeni (7 %). Valuma-alueen maaalasta jopa 27 % on peltoa ja arviolta noin 73 % on metsäaluetta. Metsäpinta-alaan on VEMALA:ssa
sisällytetty myös taajama- ja haja-asutus, joten metsäpinta-alan todellinen osuus valuma-alueesta on
pienempi. Asutuksen osuus valuma-alueen maa-alasta on karttatarkastelun avulla karkeasti arvioiden
noin 3 %. Valuma-alueen kiinteistöjen lukumäärä Suomen ympäristökeskuksen VEPS -järjestelmän
tietojen mukaan on noin 920 kpl, josta 35 % on loma-asutusta ja 75 % vakituista asutusta. VEPS järjestelmän mukaan noin 10 % valuma-alueen maa-alasta on suota. Soiden osuus sisältynee VEMALA:ssa metsäpinta-alaan.
Hauhonselän itäpuolella sijaitsee Hauhon keskustaajama. Vuonna 1972 käyttöön otetun Hauhon
keskustaajaman jätevedenpuhdistamon jätevedet johdettiin käsittelyn jälkeen Hauhonselän Vitsiälänlahteen. Puhdistamon toiminta loppui vuonna 2005, jonka jälkeen jätevedet on johdettu käsiteltäväksi Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n Paroisten puhdistamolle (Oravainen 2011). Hauhonselän
valuma-alueella on runsaasti haja-asutusta; Hauhonselän pohjoispuolella sijaitsee Alvettulan kylä ja
eteläpuolella Hauhontaustan kylä. Lisäksi järven ranta-alueella on loma-asutusta. Kirrisen koillisrannalla sijaitsevan Viittakiven opiston jätevedet käsiteltiin vuoteen 2007 saakka omalla puhdistamolla
ja jätevedet johdettiin käsittelyn jälkeen Kirriseen. Viimeisen tarkkailuraportin perusteella opiston
puhdistamolta tuleva jätevesikuormitus oli hyvin pientä, eikä sillä ollut merkittävää vaikutusta järven
rehevöitymisongelmiin (Oravainen 2008).
Hauhonselkään laskee vesiä yläpuoliselta Vuolujoen valuma-alueelta (Kuva 2.1), jonka pinta-ala on
noin 150 km2. Vuolujoen valuma-alueen hydrologisia tietoja on esitetty taulukossa 2.1. Vuolujoen
valuma-alueelta vedet laskevat Hauhonselän eteläosaan Vuolujokea pitkin, jonka pituus on noin 20
km. Vuolujoki saa alkunsa 16,2 hehtaarin kokoisesta Eteläistenjärvestä, jonka keskisyvyys on noin 0,5
metriä ja tilavuus keskisyvyyden perusteella 81 000 m3. Eteläistenjärvi on voimakkaasti rehevöitynyt
ja lähes umpeenkasvanut järvi, joka on aikojen saatossa mataloitunut yläpuoliselta valuma-alueelta
ojavesien mukana tulleen hiekan ja hienojakoisen maa-aineksen myötä. Järvi on merkitty maakuntakaavassa maakunnallisesti arvokkaaksi lintuvedeksi ja se on suojeltu, mutta järven merkitys lintuvetenä on umpeenkasvun myötä heikentynyt (Jutila 2008). Eteläistenjärven valuma-alue (89,2 km2) on
järven kokoon nähden erittäin suuri. Lähivaluma-alue on peltovaltainen. Muilta osin valuma-alue
koostuu metsämaasta ja vähäisemmissä määrin suoalueista. Eteläistenjärven yläpuolella, valumaalueen latvoilla sijaitsevat 106,9 ha kokoinen Jänisjärvi (maksimisyvyys 4,2 m) ja 168,6 ha kokoinen
Jylisjärvi (maksimisyvyys 2,5 m) sekä muita pienempiä järviä ja lampia.
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Vuolujoen valuma-alueella sijaitsee myös arviolta noin 4 hehtaarin kokoinen Hanhijärvi, joka on soistumassa umpeen. Hanhijärven vedet laskevat Haarajokea pitkin Vuolujoen alaosaan. Järven yläpuoliset maa-alueet ovat pääasiassa ojitettuja suo-alueita ja lisäksi siihen johdetaan osa 54 ha kokoisen
Koninsuon Turve Ky:n turvetuotantoalueen vesistä. Osa turvetuotantoalueen vesistä johdetaan Vuolujokeen joen keskivaiheille.
Vuolujoen valuma-alueen maaperä koostuu VEMALA:an koottujen tietojen mukaan pääosin hienosta
hiedasta (38 %) ja hiesusta (28 %) sekä pienemmissä määrin karkeasta hiedasta (12 %), multamaasta
(9 %) ja hietamoreenista (7 %). Valuma-alueen maaperän koostumus on siten hyvin samantyyppinen
kuin Hauhonselän valuma-alueen. Soiden osuus valuma-alueen maapinta-alasta on VEPS -tietojen
mukaan noin 21 %. Vuolujoen valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen osuus valuma-alueen
pinta-alasta on noin 0,4 %, ja valuma-alueen suopinta-alasta arviolta 1,7 %. Valuma-alueen maaalasta VEMALA:n mukaan 13 % on peltoa ja metsää on arviolta 87 %. Metsä pinta-alan todellinen
osuus valuma-alueesta on hieman pienempi. Karttatarkastelun perusteella valuma-alueella on toteutettu runsaasti ojituksia. Vuolujoen valuma-alueen asutus on pääasiassa haja-asutusta, mutta Eteläistenjärven itäpuolella sijaitsee Eteläisten kylätaajama, jonka jätevedet käsitellään Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n Paroisten puhdistamolla. Karttatarkastelun perusteella Eteläisten kylätaajaman pinta
ala on karkeasti arvioiden noin 1,5 km2, eli noin 1 % valuma-alueen pinta-alasta.
Hauhonselkään kohdistuva ravinnekuormitus on pääasiassa hajakuormitusta. Vuonna 2002 Hauhon
reitille tehdyn kuormitusselvityksen mukaan järveen tulevasta kokonaisfosforista 59 % ja kokonaistypestä 56 % on peräisin maataloudesta (Kaipainen ym. 2002). Haja-asutuksen osuus fosforikuormituksesta oli vuonna 2002 tehdyn selvityksen mukaan 7 % ja metsätalouden 3 %. Ilmalaskeuman osuus
kokonaisfosforikuormituksesta oli selvityksen mukaan 6,6 % ja kokonaistyppikuormituksesta 10,6 %.
Yläpuolisella Vuolujoen valuma-alueella on voimakas vaikutus Hauhonselän ravinnekuormitukseen,
sillä yli puolet Hauhonselkään tulevasta ravinnekuormituksesta on selvityksen mukaan peräisin tältä
alueelta. Merkittäviä pistekuormittajia ei järven valuma-alueella ole. Tosin Vuolujoen valuma-alueella
sijaitsevan turvetuotantoalueen vaikutuksesta Vuolujoen veden laatuun ei ole tutkittua tietoa (Kaipainen ym. 2002). Turvetuotanto on aloitettu Koninsuolla vuonna 1998 ja alueen ojitukset on tehty
vuosien 1996-2000 välisenä aikana. Turvetuotantoalueella ei ole suoritettu velvoitetarkkailua.

2.1.2.

Veden laadun kehitys

Hauhonselän veden laatua on tutkittu säännöllisesti 70-luvun alkupuolelta lähtien. Näytteitä on otettu pääasiassa vain kaksi kertaa vuodessa; lopputalvella ja loppukesällä. Hauhonselän vesi on humuspitoista ja humusleimassa on tapahtunut selvä muutos 1990-luvun lopussa (Kuva 2.3). Muutos näkyy
veden väriarvojen kohoamisena ja kemiallisen hapenkulutuksen kasvuna. Samanaikaisesti veden
näkösyvyys on heikentynyt. Veden näkösyvyys on erittäin hyvä yleistajuinen mittari vedenlaadussa
vuosien saatossa tapahtuneille muutoksille. Näkösyvyys oli vielä 90-luvulla lopputalvisin keskimäärin
kolmen metrin luokkaa (min-maks 1974-1998: 1,4-4,9 m), mutta 90-luvun lopun jälkeen se on laskenut keskimäärin hieman yli kahden metrin tasolle (min-maks 1999-2013: 1,1-3,4 m). Kesäaikana näkösyvyys on ollut koko seurantajakson selvästi pienempi kuin talvella, ja se on alkanut heikentyä niin
ikään 1990-luvun lopulla, mutta ei aivan yhtä voimakkaasti kuin talviaikainen näkösyvyys (min-maks
1974-1998: 1,3-2,8 m, 1999-2013: 0,9-2,1 m). Talvi- ja kesäaikaisen näkösyvyyden ero on pienentynyt.
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Kuva 2.3. Hauhonselän vedenlaatu vuosina 1974-2013. Kuva A koskee kemiallista hapenkulutusta, kuva B veden
värilukua, kuva C sameutta ja kuva D näkösyvyyttä. Kuvissa on esitetty myös aineiston liukuva keskiarvo kolmen
vuoden jaksoille laskettuna.

Hauhonselän pinnanläheisessä vedessä esiintyy voimakasta samentumista kesäaikana (Kuva 2.3).
Kirkkaan veden sameustaso on alle 1 FNU (Oravainen 1999). Päällysveden sameus johtuu levätuotannosta, mutta myös valumavedet voivat aiheuttaa samentumista erityisesti tulva-aikoina ja lisäksi
voimakas tuuli voi aiheuttaa veden virtauksia, jotka pohjaa pöllyttäessään samentaa vettä. Talvella
Hauhonselän vesi on lähes kirkasta. Vielä 90-luvun alussa sameus oli loppukesällä vain lievää, mutta
1990-luvun loppupuolella sameustaso kohosi äkisti selvästi korkeammalle tasolle. Kesäaikaisen samentumisen voimistuminen liittyy todennäköisesti lisääntyneeseen levätuotantoon ja rehevöitymiseen. Myös talviaikainen sameustaso on kohonnut 2000-luvun alussa hieman aiempaa korkeammalle
tasolle, jossa se on pysynyt koko 2000-luvun. Muutokseen liittyy myös vuosien välisen vaihtelun voimistuminen sekä kesä että talviaikaisessa sameustasossa.
Talvella veden kerrostuminen on voimakasta, mutta kesällä heikkoa ja lyhytaikaista, sillä Hauhonselän pääsyvännealue on laajana ja avoimena altis tuulen vaikutukselle. Kesäaikana kerrostumista tapahtuu oletettavasti pitkien ja tyynien ajanjaksojen aikana. Koska vesipatsaan kerrostuminen kesäaikana on kuitenkin heikkoa, rikkoo tuuli kerrosteisuuden ja voi sekoittaa vesikerrosta pohjia myöten.
Happitilanteen on havaittu heikentyneen pohjan läheisyydessä kesäaikana, mikäli vesipatsas on ollut
näytteenottohetkellä kerrostunut.
Hauhonselän pääsyvännealueen pohjanläheisen veden talviaikainen happitilanne on heikentynyt
tasaisesti koko veden laadun seurantajakson aikana (Kuva 2.4). Myös kesäaikainen happitilanne on
heikentynyt pohjan läheisyydessä, mutta muutos ei ole ollut yhtä jyrkkä (Kuva 2.4). Vuosien välinen
vaihtelu sekä kesä-, että talviaikaisissa happiolosuhteissa on voimistunut 1990-luvun loppupuolelta
lähtien ja talvella on alkanut esiintyä happivajetta. Kesäaikainen happitilanne on ollut talviaikaista
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parempi kesän 1997 heikkoa happitilannetta lukuun ottamatta. Kesäaikaan pinnanläheisessä vedessä
on esiintynyt ajoittaista hapen ylikyllästeisyyttä, joka kertoo runsaasta levätuotannosta.
A

B

Kuva 2.4. Hauhonselän talvi- (kuva A) ja kesäaikainen (kuva B) happitilanne vuosina 1974-2013.

Hauhonselän kesäaikaiset kokonaisfosforipitoisuudet ovat kohonneet selkeästi 1990-luvun lopussa
sekä pinnan- että pohjanläheisessä vedessä (Kuva 2.5). Pinnanläheisen vesikerroksen pitoisuudet
ovat kohonneet keskimäärin 20 µg l-1 tasolta keskimäärin 33 µg l-1 tasolle ja pohjanläheisen vesikerroksen 23 µg l-1 tasolta keskimäärin tasolle 33 µg l-1. Sekä pinnan- että pohjanläheisessä vedessä kohoamista on siten tapahtunut keskimäärin 10 µg l-1. Pinnanläheisessä vedessä muutos vastaa siirtymistä rehevyystasossa aiemmin lievästi rehevää vettä vastaavalta tasolta rehevän veden tasolle (Oravainen 1999). Ekologisessa luokittelussa vuotta 1998 edeltänyt kesäaikainen taso vastaa keskimäärin
hyvää fysikaalis-kemiallista tilaa, mutta vuosien 1998-2013 keskimääräinen taso vastaa tyydyttävää
tilaa. Luonnontasona Hauhonselän kaltaisessa järvityypissä pidetään pitoisuutta 18 µg l-1 (Aroviita
ym. 2012). Yhtä selvää kohoamista ei ole havaittavissa lopputalven pitoisuuksissa, vaikkakin lievää
kohoamista on talviaikaisessakin tasossa tapahtunut, erityisesti pohjanläheisessä vedessä.
Talviaikaiset pohjanläheisen veden kokonaisfosforipitoisuudet ovat olleet keskimäärin 10 µg l-1 korkeampia kuin pinnanläheisen veden (Kuva 2.5). Kesäaikana ero pinnan- ja pohjanläheisen vesikerroksen välisissä pitoisuuksissa ei ole yhtä suuri. Vesimassan sekoittuminen tasoittaa kesäaikana eri vesikerrosten välisiä pitoisuuseroja. Pinnanläheisen vesikerroksen kesäaikaiset pitoisuudet ovat olleet
hieman korkeampia kuin talviaikaiset ja 2000-luvun taitteen jälkeen ero on kasvanut.
Kokonaistypen osalta aineistoa on alettu koota vasta 1980-luvun lopussa. Aineiston perusteella pinnanläheisen veden lopputalven kokonaistyppipitoisuus on kohonnut 1990-luvun lopussa keskimäärin
570 µg l-1 tasosta keskimäärin 760 µg l-1 tasolle ja korkeimmillaan jopa yli 1000 µg l-1 tasolle (Kuva
2.5). Luonnontasona Hauhonselän kaltaisessa järvityypissä pidetään 540 µg l-1 (Aroviita ym. 2012).
Kokonaistyppipitoisuuden kohoaminen ei ole enää jatkunut pitoisuustason muutoksen jälkeen. Pohjanläheisessä vedessä muutos lopputalven typpipitoisuudessa on ollut jyrkempi. Pinnan- ja pohjanläheisen veden kokonaistyppipitoisuudet ovat olleet lopputalvella lähes samaa tasoa 1990-luvun lopulle asti, pohjanläheisen veden pitoisuuksien ollessa vain hieman korkeampia kuin pinnan. Tämän jälkeen pohjanläheisen vesikerroksen pitoisuuksien ero pinnanläheisen vesikerroksen pitoisuuksiin on
kasvanut huomattavasti, ollen vähintään 193,5 µg l-1 ja suurimmillaan 1100 µg l-1 korkeampia kuin
pinnanläheisen veden.
Kesäaikaisessa pinnanläheisen vesikerroksen kokonaistyppipitoisuudessa on tapahtunut vastaavanlainen muutos kuin talvella niin ikään 1990-luvun lopussa (Kuva 2.5). Muutoksen jälkeen taso on säi-
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lynyt samana koko 2000-luvun ajan. Ekologisessa luokituksessa muutos vastaa siirtymistä erinomaisesta fysikaalis-kemiallisesta tilasta hyvään tilaan. Pohjanläheisessä vedessä sekä talvi- että kesäaikaiset kokonaistyppipitoisuudet ovat kasvaneet tasaisesti vuoteen 2012 saakka. Pinnan- ja pohjanläheisen veden kesäaikaiset kokonaistyppipitoisuudet ovat olleet lähes samaa tasoa. Kesällä perustuotanto kuluttaa typpivarantoja, joten talviaikaiset kokonaistyppipitoisuudet ovat olleet korkeampia kuin
kesäaikaiset sekä pinnan- että pohjanläheisessä vedessä.

Kuva 2.5. Hauhonselän vedenlaatu vuosina 1974-2013. Kuva A koskee kokonaisfosforipitoisuutta talvella, kuva
B kokonaisfosforipitoisuutta kesällä, kuva C kokonaistyppipitoisuutta talvella ja kuva D kokonaistyppipitoisuutta
kesällä. Kuvissa on esitetty myös aineiston liukuva keskiarvo kolmen vuoden jaksoille laskettuna.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Hauhonselän veden laatu ja ekologinen tila fysikaalis-kemiallisiin
tekijöihin perustuen on muuttunut heikommalle tasolle 1990-luvun lopussa ja muutos on havaittavissa lähes kaikista veden laadusta kertovista muuttujista. Muutoksen jälkeen taso on pysynyt samana
nykyhetkeen saakka. Happitilanteen heikentyminen on alkanut jo aiemmin, mutta vuosien välinen
vaihtelu on voimistunut selvästi 1990-luvun lopun jälkeen.

2.1.3.

Hauhonselän ekologinen tila

Hauhonselkä kuuluu järvityypiltään keskikokoisiin humusjärviin (Kh) ja siihen laskeva Vuolujoki jokityypiltään keskisuuriin kangasmaiden jokiin. Ympäristöhallinnon ylläpitämän HERTTA -tietokannan
mukaan ekologisen tilan luokittelu perustuu biologisten tekijöiden osalta kasviplanktoniin, pohjaeläimiin ja kaloihin. Yleisesti luokittelussa käytetään lisäksi vesikasvillisuutta ja päällysleviä, joita ei
ole tarkasteltu Hauhonselän luokittelutyön yhteydessä.
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Levätuotannon suuruudesta suuntaa-antavasti kertovaa klorofylli a -pitoisuutta on seurattu Hauhonselällä 1990-luvun alusta lähtien. Näytteitä on otettu pääasiassa kerran kesässä, loppukesällä. Pitoisuus oli seurantajakson alussa lievästi rehevälle vedelle ominaisella tasolla (Oravainen 1999) ja ekologisessa luokittelussa keskimääräinen taso vastasi erinomaista ekologista tilaa (Aroviita ym. 2012).
Pitoisuus kohosi 1990-luvun lopussa rehevää vettä vastaavalle tasolle samanaikaisesti kokonaisfosforipitoisuuden kanssa. Ekologisessa luokittelussa muutos vastasi siirtymistä tyydyttävään tilaan. Levätuotannon runsastumiseen liittyi sameuden lisääntyminen ja näkösyvyyden heikentyminen.
Hauhonselältä on otettu joitakin kasviplanktonnäytteitä (Kuva 2.6). Kasviplanktonaineisto on melko
hajanainen ja näytteenottoajankohdissa on runsaasti vaihtelua. Tämä vaikeuttaa aineiston tarkastelua. Vuosina 2007 ja 2009 otetut näytteet eivät ole täysin edustavia, sillä syystäyskierto oli ollut näytteenottohetkellä jo käynnissä. Aineistoa on siitä huolimatta käytetty ekologisessa luokittelussa. Kasviplanktonin kokonaisbiomassa on ajoittain ollut voimakkaasti koholla 60-luvun tasoon nähden ja
sinilevien osuus suuri. Selvää kehityssuuntaa ei aineistosta ole kuitenkaan havaittavissa. Sinilevälajistossa on aineiston perusteella esiintynyt viime vuosina runsaasti kukintoja muodostavaa lajistoa,
joten tutkimustieto antaa viitteitä Hauhonselän leväongelmien lisääntymisestä. Kasviplanktonaineiston perusteella Hauhonselän ekologinen tila on tyydyttävä.
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Kuva 2.6. Kasviplanktonin kokonaisbiomassa ja sinileväbiomassa (kuvattu violetilla värillä).

Hauhonselän kalalajisto on voimakkaasti särkikalavaltaistunut RKTL:n kesällä 2011 tekemän koekalastuksen perusteella (Kuva 2.7). Saalislajisto koostui valtaosin särkikaloista sekä pienikokoisista ahvenista. Särkikaloissa valtalajeina olivat särki (34 kpl/verkkovrk), salakka (13,6 kpl/verkkovrk) ja pasuri
(4,40 kpl/verkkovrk). Petomaisia kaloja oli erittäin vähän, joista pituudeltaan yli 15 cm kokoisia petomaisiksi luettavia ahvenia oli suhteessa eniten (2,7 kpl/verkkovrk). Särkikalojen määrää tehokkaammin vähentäviä suuria petokaloja oli hyvin vähän (1,8 kpl/verkkovrk). Kalalajiston perusteella
järven ekologinen tila on välttävä.
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Kuva 2.7. Hauhonselän kalaston tila vuonna 2011 (CPUEn = kalamäärä verkkovuorokautta kohden).

Hauhonselän pohjaeläinlajisto koostuu rehevälle järvelle tyypillisestä lajistosta. Järven ekologinen tila
pohjaeläinlajiston perusteella on erinomainen, mutta on kuitenkin huomioitava, että pohjaeläinlajiston käyttö matalien järvien ekologisen tilan arvioinnissa ei ole luotettavaa (Jyväsjärvi ym. 2012), eikä
sitä nykyisin suositella keskisyvyydeltään alle 3 m syvyisille järville (Aroviita ym. 2012). Hauhonselän
keskisyvyys on hieman yli 3 m, mutta on kuitenkin mahdollista, että järven tila pohjaeläinlajiston
perusteella on todellisuudessa linjassa muun aineiston kanssa.
Biologiseen aineistoon sekä fysikaalis-kemiallisiin tekijöihin perustuen Hauhonselän ekologinen tila
on Hämeen ELY-keskuksen päätöksen mukaan tyydyttävä. Luokittelussa käytetty aineisto on kerätty
pääsyvännealueelta. Luokittelussa pyritään arvioiman järvien yleistä tilaa, eikä siinä välttämättä tule
esiin järven sisäinen vaihtelu, jota esiintyy hyväkuntoisissakin järvissä. Hauhonselän eteläosassa rehevöitymisongelma on paikallisten ranta-asukkaiden ja virkistyskäyttäjien levähavaintojen mukaan
suurempi kuin syvännealueella. Järven eteläosan mataluus sekä Vuolujoen kautta järven eteläosaan
tuleva ravinnekuormitus mahdollistavat rehevöitymiskehityksen, joka voi poiketa syvännealueesta.

2.1.4.

Veden laatu Hauhonselän yläpuolisissa järvissä

2.1.4.1 Kirrinen
Kirrisen vedenlaadussa ei ole havaittavissa selviä muutossuuntia seuranta-aikana vuosina
1974 - 2008. Näytteitä on haettu pääasiassa kaksi kertaa vuodessa; lopputalvella ja loppukesällä. Järvi
on kärsinyt HERTTA -tietokantaan kootun vedenlaatuaineiston perusteella kerrostuneisuusaikoina
happitilanteen heikkenemisestä ja ajoittaisesta sisäisestä kuormituksesta. Pohjanläheisen vesikerroksen liukoisen hapen pitoisuudet ovat olleet talvikerrostuneisuusajan lopulla keskimäärin 1,7 mg l -1,
vaihdellen täysin hapettomasta tilanteesta parhaimmillaankin vain 4,3 mg l-1. Kesäkerrostuneisuusajan lopulla happitilanne on ollut hieman talviaikaista parempi (ka = 3 mg l-1, min = 0,06 mg l-1, maks
= 8,4 mg l-1). Vuosien välinen vaihtelu sekä kesä- että talviaikaisissa happiolosuhteissa on ollut voimakasta.
Kokonaisfosforipitoisuus pohjanläheisessä vedessä on vaihdellut lopputalvisin välillä 24 - 450 µg l -1,
keskiarvon ollessa 93 µg l-1. Pinnanläheisen vesikerroksen kokonaisfosforipitoisuus on ollut lopputal-
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vella keskimäärin 25 µg l-1 (min 8 µg l-1, maks 82 µg l -1) ja kokonaistyppipitoisuus keskimäärin 1111
µg l-1 (min 420 µg l-1, maks 3500 µg l-1). Kesäaikana kokonaisfosforipitoisuudet ovat olleet pinnanläheisessä vedessä korkeita, keskimäärin 50 µg l-1 (min 22 µg l-1, maks 150 µg l-1). Pohjanläheisessä vedessä kokonaisfosforipitoisuus on vaihdellut välillä 27 - 230 µg l-1, keskiarvon ollessa 62 µg l-1. Kesäaikainen kokonaistyppipitoisuus on puolestaan ollut keskimäärin 430 µg l -1 talviaikaista matalampi (min
300 µg l-1, maks 1260 µg l-1). Kesäaikaisten pinnanläheisen vesikerroksen kokonaisfosforipitoisuuksien
perusteella Kirrinen on rehevyystasoltaan erittäin rehevä järvi (Oravainen 1999).
Kesäaikainen levätuotanto on ollut erittäin voimakasta 90-luvun alusta vuoteen 2007 saakka koottuun klorofylli a -pitoisuusaineistoon perustuen. Klorofyllipitoisuudet ovat vaihdelleet välillä 8,5 –
jopa 370 µg l-1, keskiarvon ollessa 53 µg l-1.

2.1.4.2 Vuorenselkä
Vuorenselän veden laatua on seurattu Kirrisen veden laadun seurannan kanssa samanaikaisesti.
HERTTA-tietokantaan kootun vedenlaatuaineiston perusteella Vuorenselän alusveden liukoisen hapen pitoisuus on ollut talviaikaan lähellä 0 µg l-1, eli alusvesi on kärsinyt happivajeesta kaikilla tarkkailukerroilla vuosina 1974 - 2008. Happiongelmat ovat ulottuneet ajoittain jopa 3 m syvyyteen saakka.
Pohjanläheisen veden kokonaisfosforipitoisuudet ovat vaihdelleet lopputalvisin välillä 53 - 2400 µg l -1,
keskiarvon ollessa 673 µg l-1, eli järvi on ollut voimakkaasti sisäkuormitteinen. Järvi on kärsinyt happiongelmista ja sisäisestä kuormituksesta myös kesäkerrostuneisuusaikana, mutta tilanne on ollut
hieman talviaikaista parempi. Hapen kyllästysaste pohjanläheisessä vedessä on vaihdellut hyvää
happitilannetta (80 - 90 %) vastaavasta tasosta huonoimmillaan täysin hapettomaan tilanteeseen,
keskiarvon ollessa 37 %. Kesäaikana pohjanläheisen veden kokonaisfosforipitoisuus on vaihdellut
välillä 49 - 820 µg l-1, keskiarvon ollessa 99 µg l-1.
Pinnan läheisen vesikerroksen kokonaisfosforipitoisuus on vaihdellut lopputalvisin välillä
13 - 78 µg l-1, keskiarvon ollessa 24 µg l-1 ja kokonaistyppipitoisuus välillä 490 - 2670 µg l-1, keskiarvon
ollessa 1119 µg l-1. Kesäaikana kokonaisfosforipitoisuudet ovat olleet selvästi talviaikaista korkeampia
ja vastanneet erittäin rehevän veden tasoa, pitoisuuksien vaihdellessa välillä 41 - 150 µg l-1 ja keskiarvon ollessa 67 µg l-1. Kokonaistyppipitoisuudet ovat vaihdelleet kesäaikana välillä 510 - 1300 µg l-1,
keskiarvon ollessa 865 µg l-1. Pinnanläheisen vesikerroksen kokonaistyppipitoisuuksissa on havaittavissa nouseva trendi, joka on erityisen selvä talviaikana. Myös pohjanläheisen veden talviaikaisissa
pitoisuuksissa on havaittavissa kohoamista. Kokonaisfosforipitoisuuksissa sen sijaan ei ole havaittavissa muutossuuntia aineiston perusteella.
Vuorenselän levätuotanto on Kirrisen tapaan klorofylli a -pitoisuuteen perustuen erittäin voimakasta.
Klorofyllipitoisuudet ovat vaihdelleet tarkkailujaksolla 1990 - 2008 välillä 15 - 240 µg l-1, keskiarvon
ollessa 56 µg l-1, mikä vastaa erittäin rehevän järven klorofyllipitoisuuksia (Oravainen 1999).

2.1.4.3 Eteläistenjärvi
Eteläistenjärvestä on vedenlaatutietoja vuosilta 1992, 1993, 2007 ja 2012 yhteensä kuudelta näytteenottokerralta, jotka painottuvat talviajalle. Tiedot on poimittu HERTTA-tietokannasta sekä Hämeenlinnan ympäristötoimen julkaisusta (Jutila 2008). Pienen koon vuoksi aineiston perusteella ei
voida tehdä johtopäätöksiä veden laadun kehityssuunnista, mutta yleiskuvan saaminen järven fysikaalis-kemiallisesta tilasta on mahdollista.

13
Eteläistenjärven pinnanläheisen veden ravinnetaso on aineiston perusteella korkea. Veden kokonaisfosforipitoisuus on vaihdellut talviaikana välillä 19-120 µg l-1, ollen keskimäärin 42 µg l-1, eli rehevää
vettä vastaavalla tasolla (Oravainen 1999). Kokonaistyppipitoisuus on vaihdellut välillä 6802100 µg l-1, ollen keskimäärin 1024 µg l-1. Kesäajalta on vain yksi havainto vuodelta 2007, jolloin järven kokonaisfosforitaso oli 120 µg l-1 ja kokonaistyppitaso 1700 µg l-1. Kesän 2007 klorofylli a pitoisuuksista ei ole havaintoja. Kesäaikainen ravinnetaso on kohonnut voimakkaasti luonnontasosta
(< 30 µg P l-1 , < 520 µg N l-1, Aroviita ym. 2012, runsashumuksiset järvet).
Happitilanne on ollut pinnanläheisessä vedessä tyydyttävä tai hyvä. Talvella 2007 happitilanne oli
kuitenkin välttävä (kyll.% 45). Pohjanläheisen veden laadusta ei ole havaintoja, joten aineiston perusteella happiongelmien esiintymistä ei voida arvioida.
Järven vesi on erittäin tummaa ja sen humusleima on voimakas. Vedessä esiintyy talvella lievää samentumista, mutta kesänäytteessä sameus oli talviaikaista selvästi voimakkaampaa. Veden pH-taso
on happaman puolella, ja veden puskurikyky happamoitumista vastaan on vaihdellut tyydyttävästä
hyvään. Veden sähkönjohtavuus on sisävesille tyypillisellä tasolla.
Hämeenlinnan ympäristötoimen selvityksen mukaan Eteläistenjärven vedenlaatu vaihtelee valumatilanteiden mukaan ollen heikointa ylivalumakausina (Jutila 2008). Peltolannoitus kohottaa veden sähkönjohtavuuden korkeaksi kesäaikana. Järvi kärsii voimakkaasta leväsamennuksesta ja sinileväkukinnoista. Happitilanteen on arvioitu mataluuden ja veden nopean vaihtuvuuden ansiosta pysyvän hyvänä sekä kesällä että talvella. Järven ekologinen tila on fysikaalis-kemiallisiin tekijöihin perustuen
arvioitu tyydyttäväksi tai jopa välttäväksi.

2.1.4.4 Muut järvet
Muista Hauhonselän yläpuolisista järvistä on vedenlaatutietoa lähinnä Hyvikkälänjärvestä (Jutila ym.
2007), Uppolammista (Jutila 2008), Jänisjärvestä ja Jylisjärvestä (Jutila 2011).
Hyvikkälänjärvi on vuonna 2006 tehtyjen tutkimusten perusteella talvella hapeton ja voimakkaasti
sisäkuormitteinen ja kesällä erittäin runsasravinteinen (Jutila ym. 2007). Järven levätuotanto on kesän 2006 näytteenoton perusteella erittäin voimakasta.
Uppolammia on luonnehdittu kirkasvetiseksi lammeksi, joka kerrostuu voimakkaasti lämpötilan mukaan (Jutila 2008). Lammella on lievä humusleima ja vesi on happaman puolella. Lampi kärsii kerrostuneisuusaikana hapettomuudesta ja happiongelmat ulottuvat kesällä väliveteen saakka, talvella jopa
päällysveteen. Lampi kärsii voimakkaasta sisäisestä kuormituksesta ja pintaveden fosforipitoisuus on
talviaikana rehevää vettä vastaavalla tasolla. Kesällä fosforipitoisuus on matalampi, vastaten lievästi
rehevän veden tasoa. Hämeenlinnan ympäristötoimi on luonnehtinut järven ekologista tilaa tyydyttäväksi, perustuen fysikaalis-kemiallisiin tekijöihin sekä happiongelmiin, jotka kohottavat pintaveden
fosforitasoa erityisesti talvella. Hapettomuus ja sisäkuormitteisuus voi kuitenkin olla pienelle, mutta
erittäin syvälle lammelle luonnollista. Lampi sijaitsee suojaisassa paikassa, joten tuulen vesipatsasta
sekoittava vaikutus on pieni. Täyskierrot saattavat jäädä lammella vajaiksi, jolloin alusvesi ei saa happitäydennystä.
Jänisjärvi ja Jylisjärvi ovat pohjavesivaikutteisia ja kirkasvetisiä metsäjärviä (Jutila 2011). Järvien humuspitoisuus on kuitenkin viimevuosina kohonnut. Jänisjärven ekologinen tila on arvioitu fysikaaliskemiallisten luokittelutekijöiden perusteella erinomaiseksi, mutta aineisto on hyvin niukka. Jylisjärven ekologinen tila on arvioitu vastaaviin tekijöihin perustuen hyväksi.
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2.2

Katsaus vuoden 2013 sää- ja virtaamaolosuhteisiin

Järvien jäätymisajankohta oli yleisesti syksyllä 2012 lähes normaali. Runsaiden syyssateiden jäljiltä
virtaamat jäivät suuriksi, joten happitilanteen kannalta talvikaudesta ei ennakoitu vaikeaa. Toisaalta
veden lämpötila jäi tavallista korkeammaksi, mikä lisäsi hapen kulumisnopeutta.
Tammi- ja helmikuu olivat yleisesti Etelä-Suomessa lauhoja eikä pitkiä pakkasjaksoja ollut. Lunta satoi
varsin runsaasti ja lumen paino nosti järvien jäälle vettä jään jäätyä varsin ohueksi. Virtapaikat pysyivät laajalti sulina voimakkaan virtauksen takia. Myös pienemmät ojat pysyivät sulina ja routaa oli
tavallista vähemmän paksun lumipeitteen takia. Lunta tuli helmikuulla edelleen lisää ja jäällä oli edelleen vettä. Lämmin vesi muodosti paikoin uhkuläpiä. Talvi jatkui maaliskuussa kovana. Lunta satoi
lisää ja yöpakkaset kovenivat. Kuun puolivälissä oli yöllä pakkasta yli 20 °C, joten virtapaikat jäätyivät
ja virtaamat hiipuivat.
Talven ote ei hellittänyt vielä huhtikuussakaan. Yöt olivat poikkeuksellisen kylmiä ja päivät aurinkoisia, joten sulaminen edistyi hitaasti. Kuun puoliväliin mennessä sulamisvalumia ei juuri ollut ja joetkin
pysyivät vankassa jäässä. Talven selkä alkoi taittua kuun puolivälin tienoilla, eli lähes kuukauden
normaalista myöhässä. Huhtikuun lopulla kevät alkoi edistyä nopeasti.
Huhtikuun lopulla lämpöaalto sulatti Etelä-Suomessa lumipeitteen nopeasti ja monilla alueilla oli
huipputulvia. Hajakuormitus oli siten runsasta. Sadanta oli sulamiskaudella maltillista, joten tulvat
menivät ohi viikossa, parissa.
Sää alkoi lämmetä toukokuun alun jälkeen. Toukokuu oli lämmin ja monin paikoin vähäsateinen. Kesäkuu oli poikkeuksellisen lämmin ja sateet tulivat lähinnä paikallisina ukkoskuuroina. Myös heinäkuun sademäärissä oli suuria paikallisia vaihteluita sateiden kuuroluonteisuuden vuoksi. Suurimmassa osassa maata satoi 40 80 mm eli keskimääräistä vähemmän. Haihdunta ja maan kuivuus pitivät
valumat vähäisinä. Vähäiset valumat pitivät hajakuorman kurissa ja sedimentaatio vähensi päällysveden ravinnevarastoja. Pahaa leväkesää ei siten ollut. Matalissa järvissä leville oli kuitenkin hyvät kasvuedellytykset.
Syyskuu oli kuiva ja vähäsateinen (Kuva 2.8). Kuukauden sadanta oli maan länsiosassa yleisesti 20 50
mm eli monin paikoin alle puolet tavallisesta. Syyskuun lopun sateet imeytyivät pääasiassa kuivaan
maaperään eivätkä nostaneet merkittävästi jokien virtaamia. Järvien pinnat olivat syyskuussa 30-40
cm tavallista alempana ja virtaamat olivat erittäin vähäisiä. Pienet purovesistöt kuivuivat jopa kokonaan.
Lokakuussa sää viileni, ja sateita saatiin jonkin verran kuun loppupuolelta alkaen (Kuva 2.8). Koska
haihduntaa ei enää ollut, jokiin ja puroihin saatiin jo virtaamia. Marraskuussa ja etenkin joulukuussa
satoi vielä runsaasti, joten vesitilanne parani loppuvuotta kohti. Järvien pinnat olivat tavallista korkeammalla.
Järvet jäätyivät itsenäisyyspäivän jälkeen, mutta sulivat uudelleen joulukuun lopulla lämpöjakson
vaikutuksesta. Jääpeite tuli uudelleen tammikuun 10 päivän tienoilla alkaneen pakkasjakson seurauksena.
Hauhonselälle tuleva virtaama VEMALA:n tietojen mukaan oli vuonna 2013 pääosin vuosien 19902012 keskimääräisellä tasolla (Kuva 2.9). Toukokuun alussa lumen sulamisvedet kohottivat virtaaman
hetkeksi keskimääräistä korkeammalle. Loppuvuonna virtaama kohosi runsaiden sateiden vuoksi
selvästi keskimääräistä korkeammaksi.

15
Lahti

mm
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Tammi

Helmi

Maalis

Huhti

Touko

Kesä

2012

Heinä

Elo

2013

Syys

Loka

Marras

Joulu

1981-2010

Kuva 2.8. Sademäärä Lahden sääasemalla vuosina 2012 ja 2013, sekä vertailuna vuosien 1981-2010 perusteella
laskettu pitkän ajan keskiarvo.
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Kuva 2.9. Hauhonselälle tuleva virtaama kuukausikeskiarvoina vuonna 2013. Kuvassa on lisäksi esitetty pitkän
ajan (1990-2012) keskiarvo, minimi ja maksimitaso. Tiedot perustuvat ympäristöhallinnon ylläpitämän vesistömallijärjestelmän VEMALA-kuormitusosuuden tietoihin.
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2.3
2.3.1.

Ravinnekuormitusselvitys
Ulkoinen kuormitus ja valuma-aluetarkastelu

Hauhonselän ulkoisen kuormituksen määrää selvitettiin sekä näytteenotoin että Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän Vesistömallijärjestelmän VEMALA-kuormitusosion arvioiden avulla. Hauhonselkään tulevaa ravinnekuormitusta ja ojaveden laatua seurattiin säännöllisesti kahdeksasta suurimmasta ojasta (Kuva 2.10). Näytteenottopisteiden sijaintitiedot ja niiden yläpuolisen valuma-alueen
arvioitu koko on esitetty taulukossaTaulukko 2.2. Näytteenottotiheys on esitetty taulukossaTaulukko
2.3. Vesinäytteet otettiin ojien alajuoksulta ennen laskua Hauhonselkään. Näiden ojapisteiden lisäksi
näytteitä otettiin myös muualta Hauhonselän valuma-alueelta sekä Vuolujoen valuma-alueilta (kolme
havaintoasemaa). Lisäksi selvitettiin Kirriseen tulevan ravinnekuormituksen määrää kolmelta ojapisteeltä sekä Kirrisen ja Vuorenselän veden laatua järvien syvännealueilta. Kirrisen ja Vuorenselän järvinäytteet otettiin lopputalvella ja loppukesällä pinnan läheisestä vesikerroksesta (1 m), pohjan läheisestä vedestä (pohjalta 0,5-1 m) sekä yhdeltä - kahdelta syvyydeltä näiden väliltä ja näiden lisäksi
loppukesällä otettiin kokoomanäyte 0-2 m syvyydeltä klorofylli a -analyysia varten. Kesänäytteenoton
yhteydessä syvänteiden vesipatsaan veden laatua tarkasteltiin myös YSI-kenttämittauslaitteen avulla
(YSI 6600 V2) vertikaalisesti pinnasta pohjaan puolen metrin välein. Vuolujoen yläpuolisen Eteläistenjärven pintavedestä (0,5 m) otettiin vesinäyte loppukesällä ja veden laatua tarkasteltiin vertikaalisesti
kenttämittauslaitteen avulla.

Kuva 2.10. Ravinnekuormitusselvityksen ja vedenlaatututkimuksen näytepisteet. Kuvassa tähdellä merkityt
näytepisteet ovat varsinaisia seurantapisteitä ja pallolla merkityiltä pisteitä otettiin näytteet ainoastaan kertaluontoisesti.
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Ojanäytteenoton yhteydessä näytteenottopisteiltä mitattiin myös veden tarkka virtausnopeus siivikon avulla. Virtausnopeuden mittauksen yhteydessä mittauskohdalta määritettiin ojan poikkileikkauksen pinta-ala. Tietojen avulla saatiin laskettua ojan virtaama. Vesinäytteet analysoitiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen laboratoriossa, joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T064. Näytteille tehdyt analyysit on esitetty liitteessä 1.
Taulukko 2.2. Näytepisteiden koordinaattitiedot ja pisteiden yläpuolisen valuma-alueen koot. Taulukossa on
esitetty myös pisteen tunnut HERTTA-tietokannassa, mikäli pisteeltä on aikaisempia vedenlaatutietoja.
ETRS-TM35FIN

Näytepiste HERTTA-tunnus

N

Valuma-alue
km

E

2

Oja 1

6778934

367569

0,68

Oja 2

6779352

367147

8,76

Oja 3

6783030

364563

5,79

Oja 4

6784912

362639

0,72

Oja 5

6785708

363025

1,91

6779092

368591

148,70

6783760

368965

30,82

6786234

366895

2,87

6776876

370533

127,90

Vuoluj.1

Vuolujoki alav mts

VUORLUU
HAUH 2

Rampsinoja

Vuoluj. 2
Vuoluj. 3

Hyvälänkoski

6773838

373172

92,87

KIRR O3

Hyvikkälänoja

6781402

370469

11,64

KIRR O4

Myllyoja

6781058

371185

10,30

KIRR O5

Syväoja

6780762

370069

10,59

Taulukko 2.3. Ojapistekohtaiset näytteenottoajankohdat. Kun havaintopisteellä ei ole ollut virtausta, vesinäyte
on jätetty ottamatta, sillä järveen kohdistuva kuormitus on tällöin erittäin alhainen tai sitä ei ole lainkaan.
Näytepiste 6.3.2013 22.4.2013 23.4.2013 29.4.2013 21.5.2013
Oja 1

x

Oja 2

x

Oja 3

x

Oja 4

x

Oja 5

x

Vuoluj.1

x

VUORLUU

x

HAUH 2

x

x

x
x

x
x

Vuoluj. 2
Vuoluj. 3

18.6.2013 19.6.2013 7.8.2013 28.10.2013 4.11.2013 12.11.2013

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kuiva

x

x

x

x

Kuiva

x

x

x

x

x

x

x

KIRR O3

x

x

ei virtausta

x

KIRR O4

x

x

ei virtausta

x

KIRR O5

x

x

ei virtausta

x

x

Vuolujoen virtaamien kohdalla jouduttiin osittain turvautumaan laskennallisiin arvioihin epävarmuustekijöistä johtuen. Vuolujoen virtaama-arviointi tehtiin siten, että jokaisen näytteenottopisteen yläpuolisen valuma-alueen pinta-alatietoja ja alueen ominaisvalumatietoja hyödyntäen määriteltiin
pisteiden teoreettiset virtaamat ja tarkasteltiin virtaaman prosentuaalista kasvua ylhäältä alas eri
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pisteillä. Virtaamat määriteltiin siten, että joen alimman näytteenottopisteen virtaamana käytettiin
todellista mittaustulosta, mutta kahden ylemmän pisteen virtaama määriteltiin vähentämällä alajuoksun virtaamatiedosta prosenttimäärä, jonka verran kyseisellä pisteellä virtaaman pitäisi olla pienentynyt (ylin näytepiste 40 % pienempi ja keskimmäinen piste 15 % pienempi). Näin virtaaman kehitys joen varrella vastaa paremmin todellisuutta.
Hauhonselän yläpuolisten järvien näytteenotoilla pyrittiin selvittämään järvien nykytilaa ja merkitystä
Hauhonselän ravinnekuormitukselle. Ojanäytteenotolla pyrittiin selvittämään pahiten järveä kuormittavat alueet. Tarkan kuormitusmäärän selvittäminen vuositasolle olisi edellyttänyt tiheämpää, lähes
viikoittaista näytteenottoa tai jatkuvatoimista virtaaman ja vedenlaadun mittausta (Rekolainen ym.
1991). Koska tällaisen toteuttamiseen ei ollut riittävästi resursseja, turvauduttiin vuositason kuormitusmäärien tarkastelussa VEMALA:n kuormitusarvioihin.
Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä VEMALA-kuormitusosuus laskee kokonaisfosforin, kokonaistypen ja kiintoaineksen kuormitusta vesistöihin ja kulkeutumista vesistöissä (Huttunen ym. 2008).
Järvien valuma-alueet on jaettu peltoalueisiin, vesialueisiin sekä muuhun maa-alueeseen ja malli
laskee alueella päivittäin syntyvän kuormituksen, järviin tulevan kuormituksen, sedimentaation järvissä, arvioi sisäisen kuormituksen määrää ja laskee järvistä poistuvan kuormituksen. Kuormitus arvioidaan mallissa alueella syntyvän valunnan ja valunnan pitoisuuden mukaan. Muodostuvan valunnan
pitoisuus riippuu valunnan määrästä ja vuodenajasta. Mallissa käytetään vedenlaatuhavaintojen perusteella kalibroituja parametreja, joiden avulla valunnan pitoisuus määräytyy.

2.3.2.

Sisäisen kuormituksen määrän arviointi

Sisäinen kuormitus voi hidastaa tai jopa estää tavoitetilan saavuttamisen ulkoisen kuormituksen vähennyksestä huolimatta (mm. Søndergaard ym. 2001). Tämän vuoksi sen määrän arviointi on oleellinen asia, jotta järven kunnostuksessa voidaan onnistua. Sisäisen kuormituksen määrän suoraan arviointiin tarvitaan tietoa sedimentaationopeudesta tai sedimentoituvan aineksen määristä. Tämä tieto
on mahdollista selvittää bruttosedimentaatiokeräimillä, joita ei tässä tutkimuksessa kuitenkaan käytetty. Sisäisen kuormituksen määrää on arvioitu Suomen ympäristökeskuksen kehittämässä ja ylläpitämässä Vesistömallijärjestelmän VEMALA-kuormitusosuudessa. VEMALA:ssa sisäisen kuormituksen
arvioinnissa järven pohjan pinta-ala jaetaan sedimentaatiopohjaan ja resuspensiopohjaan. Resuspensiota ajatellaan tapahtuvan avovesiaikana, kun tuuli ylittää 5 m s-1. Mallinnuksessa huomioidaan
myös pohjaa pöyhivien kalojen vaikutus. Sedimentaatiopohjalla, eli järven syvännealueella tapahtuvan sisäisen kuormituksen mallinnuksessa huomioidaan täyskierrosta kulunut aika ja lämpötilan vaikutus. Sisäisen kuormituksen mallinnuksen taustalla on ainetasetarkastelu.
VEMALA-kuormitusosuudessa on mallinnettu erikseen ulkoisen kuormituksen määrää, luusuasta
poistuvan kuormituksen määrää, järven ravinnesisältöä sekä ravinteiden pidättymistä ja tiedot ovat
sisäisen kuormituksen mallinnuksen taustalla. Malli ei huomioi kaikkia sisäistä kuormitusta aiheuttavia prosesseja, mutta arviota voidaan pitää riittävän luotettavana yleistason tarkasteluun.

2.3.3.

Kuormituksen vähentämistarpeen arviointi

Järven hyvän tilan saavuttamiseksi tarvittava kuormitusvähennys arvioitiin Suomen ympäristökeskuksen kehittämän Lake Load Response (LLR) internettyökalun avulla, joka pohjautuu mekanististilastol-
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liseen LakeState (LS) malliin (Pätynen 2009). LS mallin taustalla on Chapran (1975) ravinteiden pidättymismalli, jonka avulla voidaan arvioida millainen vaikutus ulkoisella kuormituksella on järven fosfori- ja/tai typpipitoisuuteen. LS mallissa on lisäksi Malven (2007) kehittämä a-klorofyllin hierarkkinen
regressiomalli. Sen avulla voidaan ennustaa järven a-klorofyllipitoisuus Chapran mallilla arvioitujen
fosfori- ja typpipitoisuuksien perusteella ja arvioida a-klorofyllin hyvää tilaluokkaa vastaavat tavoitekuormat fosforille ja typelle. Malven hierarkkisessa a-klorofyllimallissa hyödynnetään noin 2000
suomalaisesta järvestä koottua havaintoaineistoa. Pitoisuusennusteiden luomisessa painotetaan
kohdejärvestä koottuja havaintoja ja vertailuaineistoa riippuen siitä, kuinka runsaasti kohdejärvestä
on havaintoja. Kun havaintoja on runsaasti, ennusteet perustuvat niihin, mutta hierarkkinen mallirakenne mahdollistaa ennusteiden teon myös vähemmän tutkituille järville (Pätynen 2009). LS-mallin
mekanistinen ja tilastollinen lähestymistapa yhdistetään Bayesilaisen tilastotieteen ja Marcov Chain
Monte Carlo (MCMC) -simulointimenetelmän avulla, mikä mahdollistaa ennusteen virheen ja epävarmuuden paremman arvioinnin.
LLR työkalulla tehtäviin ravinnepitoisuusennusteisiin (Chapran malli) tarvittiin tieto vähintään yhden
viipymäjakson aikana järveen tulevasta fosfori- ja typpikuormituksesta, havainnot niitä vastaavista,
keskimääräisistä järven fosfori- ja typpipitoisuuksista sekä luusuan virtaamasta. Lisäksi tarvittiin tieto
Hauhonselän tilavuudesta, keskisyvyydestä ja järvityypistä, jotka saatiin suoraan LLR:n tietokannasta.
LLR-mallinnuksen tuloksena saatiin arvio siitä, kuinka paljon fosfori- ja typpikuormitusta täytyy vähentää haluttuun tavoitetasoon pääsemiseksi.

2.4

Hauhonselän vedenlaatutarkastelu

Hauhonselän vedenlaatuselvityksessä tavoitteena oli paitsi tarkastella veden fysikaalis-kemiallista
tilaa syvännealueilla, myös selvittää onko veden laadussa eroja järven eri alueilla. Järven veden laatua tutkittiin vuoden 2013 aikana viisi kertaa. Näytteenottopisteitä oli yhteensä viisi, joista kaksi sijaitsivat pääsyvännealueella (HAUH 4 ja HAUH 4C), yksi Vitsiälänlahden syvänteellä (HAUH 3), yksi
järven keskivaiheilla (HAUH 4B) ja yksi järven eteläosassa (HAUH 4A). Kaikilla näytteenottopisteillä ei
käyty jokaisella näytteenottokerralla, ainoastaan pääsyvännealueen pisteeltä HAUH 4 on havainnot
jokaiselta näytteenottokerralta. Syvännealueiden näytteenottopisteiltä näytteet otettiin pinnan läheisestä vedestä (1 m), viiden metrin syvyydestä sekä pohjan läheisestä vedestä (0,5-1 m pohjalta).
Matalammilta näytteenottopaikoilta (HAUH 4A ja 4B) vesinäytteet otettiin vain pinnan läheisestä
vesikerroksesta (1 m). Avovesiaikana otettiin kokoomanäytteet 0-2 m vesipatsaasta klorofylli a määritystä varten pistettä HAUH 4A lukuun ottamatta, jolla kokoomanäyte vähäisen vesisyvyyden
vuoksi otettiin 0-1,5 m vesipatsaasta.
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Taulukko 2.4. Hauhonselän näytteenottopisteet, pisteiden sijainti- ja syvyystiedot, näytteenottosyvyydet ja
näytteenottoajankohdat.
Näytepiste HERTTA-tunnus

ETRS-TM35FIN
N

HAUH 3

Vitsiälänlahti 16

HAUH 4

Kotkonharju 17

HAUH 4A
HAUH 4B
HAUH 4C

Valkkakivi 2

6786812

E
366250

Kok. syvyys N.ottosyvyys

6.3.2013

m

m

7,5

1, 5, 7

x
x

6785245

366609

8,0

1, 5, 7,5

6779912

368003

2,0

1

21.5.2013 10.7.2013 31.7.2013

x

x

3.9.2013

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6780890

366901

2,6

1

x

6784598

365218

9,0

1, 5, 8

x

Näytteenoton yhteydessä mitattiin veden lämpötila ja näkösyvyys. Lisäksi veden laadun vertikaalista
kehitystä järven syvännepisteillä tarkasteltiin kenttämittauslaitteella (YSI 6600 V2). Vesinäytteet otettiin Limnos -merkkisellä putkinoutimella ja näytteenotossa noudatettiin sertifioituja menetelmiä.
Vesinäytteet analysoitiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen laboratoriossa, joka on
FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T064.

2.5

Leväkartoitukset

Hauhonselän levätuotannon voimakkuutta järven eri alueilla sekä levätilanteen kehitystä tarkasteltiin
kenttämittauslaitteella (YSI 6600 V2) kaksi kertaa loppukesän aikana (10.7.2013 ja 31.7.2013). Kenttämittauslaitteessa oli anturit levätuotannon suuruudesta välillisesti kertovalle klorofylli a:lle sekä
sinilevien tuottamalle fykosyaniinille. Leväkartoitukseen liittyviä havaintopisteitä oli 13 kpl ja ne oli
hajautettu tasaisesti järven koko pinta-alalle. Kenttämittaus tehtiin näytepisteillä välittömästi pinnan
alapuolelta sekä 0,5 m syvyydestä. Tuloksista laskettiin keskiarvo. Jokaisella kartoituskerralla otettiin
klorofyllinäyte vähintään yhdeltä havaintopisteeltä 0,5 m syvyydeltä, josta analysoitiin klorofylli a pitoisuus laboratoriossa. Kenttämittauslaitteen antamaa klorofylli a -pitoisuutta verrattiin laboratoriossa määritettyyn pitoisuuteen ja havaintopisteiden klorofylli a -pitoisuustulos korjattiin tässä vertailussa havaitun eron perusteella. Kartoituksen tuloksista piirrettiin kartta MapInfo Professional 7.5 ohjelmalla, jossa eri havaintopisteiden väliset pitoisuudet arvioitiin interpoloinnin avulla.

2.6

Yleiskunnostussuunnitelman laadinta

Kunnostussuunnittelun pohjana käytettiin ravinnekuormitusselvitysosuudessa asetettua tavoitetta
kuormituksen vähentämismäärälle sekä ojaselvityksen tuloksia. Tässä suunnitelmassa tavoitteena oli
määritellä kunnostustarpeiden laajuus ja alueet, joille toimenpiteitä tulisi kohdentaa sekä tuoda esiin
erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla Hauhonselän valuma-alueelta tulevaan kuormitukseen voitaisiin
puuttua siten, että tavoitetaso olisi saavutettavissa. Tarkkoja suunnitelmia eri kunnostusmenetelmävaihtoehdoille ei tehty, vaan niiden laadinnan vuoro on kunnostushankkeen myöhemmissä vaiheissa,
joissa myös tarkastellaan tarkemmin toimenpiteiden toteutusmahdollisuuksia. Vaihtoehdoista voidaan jatkossa muodostaa erilaisia kokonaisuuksia niiden toteutusmahdollisuuksien ja olemassa olevien resurssien mukaan.
Valuma-aluetoimenpiteiden valinnassa hyödynnettiin VEMALA-kuormitusosuuden tietoja alueen
peltojen kaltevuuksista ja mahdollisista kosteikkojen paikoista. Peltojen kaltevuustietojen perusteella
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pyrittiin tuomaan esiin pellot, joissa suojavyöhykkeestä olisi ravinteiden pidättymisen kannalta eniten hyötyä. Tässä tarkastelussa ei huomioitu, onko suojavyöhykettä mahdollista perustaa tai onko
sellainen alueella mahdollisesti jo. Kosteikkoehdotelma perustuu ympäristötukijärjestelmän vaatimuksiin kosteikon valuma-alueen koosta ja peltoprosentista. Varsinainen toteutuskelpoisuus on tehtävä karttatarkastelun avulla ja maastokäynnein. Tässä suunnitelmassa tarkoitus oli tuoda esiin alueet, joissa kosteikon valuma-aluevaatimukset täyttyvät. Hankkeen jatkosuunnittelussa on oleellista
päättää kosteikkojen perustamistarve ja niiden määrä sekä sen myötä valita tässä suunnitelmassa
esitetyistä kosteikkopaikoista ne, joihin kosteikon perustaminen on mahdollista.
Vuonna 2013 Hauhonselän ja Vuolujoen valuma-alueella tehtiin Hämeen haja-apu -hankkeeseen
liittyen haja-asutuksen jätevesineuvontaa. Neuvonta kohdennettiin ensisijassa alueella olevalle vakituiselle haja-asutukselle. Neuvonnan tuloksia alueen haja-asutuksen jätevesien käsittelymenetelmien
tasosta hyödynnettiin niin ikään valuma-aluekunnostuksen suunnittelussa.
Kunnostusmahdollisuuksien ja -tarpeiden hahmottelussa hyödynnettiin Suomen ympäristökeskuksen
kehittelemää VIHMA -mallia (Puustinen 2010) sekä KUTOVA-mallia (Hjerppe ym. 2012). KUTOVA mallia hyödynnettiin myös valuma-aluetoimenpiteiden kustannusten ja kustannustehokkuuden arvioinnissa. Koska VIHMA -mallia sovelletaan lähinnä maatalouden vesistökuormituksen vähentämiseen
ja KUTOVA-malli sisältää vain tiettyjä toimenpiteitä, valuma-aluekunnostuksen suunnittelussa pohdittiin erikseen myös sellaisia kunnostusmenetelmiä, joita ei malleissa ole huomioitu.
VIHMA-malli on kehitetty viljelyalueiden valumavesien hallinnan tehostamiseen (Puustinen 2010).
Mallilla tarkastellaan pelloilta tulevan ravinnekuormituksen suuruutta ja viljelymenetelmien vaikutusta tähän. Malliin tarvittiin tieto peltopinta-aloista, niiden kaltevuuksista, maalajeista ja P-luvuista
sekä viljelykasveista, jonka perusteella voitiin arvioida pellon muokkaustapa. Em. tiedot saatiin Ympäristöhallinnon
ylläpitämästä
ja
kehittämästä
Vesistömallijärjestelmän
VEMALAkuormitusosuudesta, jonne tiedot on koottu eri lähteistä, pääasiassa Tikestä. VIHMA-malli ei huomioi
tietoja alueen eläinyksiköiden määrästä tai peltojen lannoituksesta, joilla saattaa joillain valumaalueilla olla suuri merkitys kuormituksen muodostumisessa. Tällaisissa tapauksissa VIHMA -mallin
antama arvio maatalouden vesistökuormituksesta saattaa olla aliarvio. Tapauksissa, jossa valumaalue on pieni ja monotoninen, eli toisin sanoen sen kaltevuussuhteet, maalajit, viljelykäytännöt jne.
eivät juurikaan vaihtele, saattaa VIHMA-mallin kuormitusarvio olla yliarvio, sillä mikäli esimerkiksi
yhteen viljelykäytäntöön sisältyy virhe, se kertautuu monotonisella valuma-alueella. Hauhonselän ja
Vuolujoen valuma-alueiden kohdalla kuormituksen yliarvioiminen ei ole riskinä. Valuma-alueilla on
eläintiloja ja eläinten lantaa käytetään peltojen lannoitukseen, joten maatalouden vesistökuormitus
VIHMA-mallin mukaan saattaa olla aliarvio.
VIHMA-mallia tarvittiin avuksi KUTOVA-malliin tarvittavien, maatalouteen liittyvien tietojen kokoamiseen. KUTOVA-mallin avulla voidaan arvioida vesiensuojelutoimenpiteiden kustannustehokkuutta ja
toimenpiteillä saavutettavan kuormitusvähennyksen suuruutta. KUTOVA-malli laskee kustannukset
yhtä fosforikilovähennystä kohden, valitusta toimenpideyhdistelmästä riippuen (Hjerppe ym. 2012).
KUTOVA-tarkastelun avulla saadaan käsitys esimerkiksi siitä, kuinka suuri kuormitusvähennys voidaan
teoriassa saada aikaan tietyn suuruisella budjetilla tai kuinka suuret kustannukset ovat tietyn suuruiselle kuormitusvähenemälle. Mallin tarkoitus on tarjota suuntaa-antavaa tietoa suunnittelutyön
avuksi, joten toimenpideyhdistelmän toteutusmahdollisuudet on arvioitava erikseen. Eri toimenpiteiden vaikutus fosforikuormitukseen on mallissa koottu tutkimustiedon perusteella. Mallin sisältämien toimenpiteiden investointikustannusten pohjalla on Suomen Pankin tilastojen mukaan valittu
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keskimääräinen korkokanta (5 %), eri toimenpiteille suositeltu kuoletusaika sekä toimenpiteiden
käyttökustannukset. Taustalla on lisäksi käytetty olemassa olevia tietoja toteutuneista kustannuksista
sekä asiantuntija-arvioita. Yksittäisen toimenpiteen kustannustehokkuus perustuu kyseisen toimenpiteen maksimikustannuksen ja maksimaalisen kuormitusvähennyksen suhteeseen, kun toimenpide
toteutetaan maksimilaajuudessaan. Valuma-alueella toteutettavilla toimenpiteillä voi olla vaikutuksia
toisiinsa, ts. yhden toimenpiteen toteuttaminen voi poissulkea toisen. Vaikutus voi ulottua myös
muiden toimenpiteiden kustannustehokkuuteen. Tämä on huomioitu KUTOVA-mallissa. Malli sisältää
myös herkkyys- ja epävarmuustarkastelun, jossa kustannustehokkuudelle määritellään keskihajonta
Monte Carlo -simulointia hyödyntäen. Tämä mahdollistaa tulosten luotettavuuden tarkemman arvioinnin. Monte Carlo -menetelmän avulla määritellään lisäksi todennäköisyysjakauma toimenpideyhdistelmän kokonaiskustannuksille ja tällä saavutettavalle kuormitusvähennykselle.
KUTOVA-malliin syötettiin tiedot tarkasteltavan alueen eri maankäyttömuotojen pinta-aloista ja arvioiduista kuormitusmääristä, maataloustoimenpiteiden ravinnereduktioista ja niiden jakautumisesta
eri kaltevuusluokkiin, mahdollisten suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen määristä, turvetuotannon
vesiensuojelutoimenpiteistä, metsätaloustoimenpiteistä sekä viemäröinnin piiriin kuulumattomasta
haja- ja loma-asutuksesta. Tiedot koottiin pääosin VIHMA-mallista, VEMALA:sta ja VEPS:istä, jotka
ovat kaikki ympäristöhallinnon kehittämiä työkaluja, joihin lähtötiedot kotaan erilaisilta tiedontuottajilta.
Turvetuotantoa koskevat tiedot on saatavissa normaalisti ympäristöhallinnon VAHTItietojärjestelmästä, mutta Koninsuon Turve Ky:n turvetuotantoalueen vesistövaikutuksia ei ole tarkkailtu. Lisäksi alueen vesiensuojelutasosta ei ole tarkkoja tietoja. Turvetuotantoa koskevat tiedot
jouduttiin arvioimaan malliin. Arvio perustuu turvetuotannon ominaiskuormituslukuihin sekä kevään
2013 ojatutkimukseen. Ominaiskuormitusluvut poimittiin Kangasluoma ym. 2013 julkaisusta. Malliin
syötettiin turvetuotannon alle koko Koninsuon alue (260 ha), josta turvetuotannossa on todellisuudessa vain 21 %. Varsinaisesta turvetuotantoalueesta (54 ha), tuotannossa on ELY-keskukselta saadun tiedon mukaan noin puolet ja loput on valmisteluvaiheessa. Myös turvetuotannon kuormitus
arvioitiin malliin koko Koninsuon alueelta, jotta vuosikuormitus olisi yhteneväinen kevään 2013 tutkimustulosten kanssa. Koninsuolta tuleva kuormitus laskettiin siten, että Koninsuon alue jaettiin turvetuotantoalueeseen, valmistelussa olevaan alueeseen sekä sarkaojitettuun suoalueeseen. Näiltä
alueilta tuleva kuormitus arvioitiin ominaiskuormituslukujen avulla, kuormitus laskettiin yhteen ja
syötettiin KUTOVA-malliin. KUTOVA-malli ei huomioi turvetuotannon vesiensuojelun järjestämisessä
esimerkiksi laskeutusaltaita ja päisteputkia, jotka ovat Koninsuolla käytössä, joten vesiensuojelutietoihin syötettiin vain pintavalutuskentät, joiden oletettiin kattavan koko tuotannossa olevan alueen.
Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että turvetuotannon osuus on mallin syöttötiedoissa
tarkoituksella yliarvioitu, joten mallinnuksen tulokset eivät kohdistu ainoastaan turvetuotantoalueeseen, vaan koko Koninsuon alueeseen. Tarkastelu tehtiin tällä tavalla siksi, että Koninsuon alueelta
poistuvissa vesissä on mukana koko alueen vedet ja mikäli alueelle kohdennetaan toimenpiteitä, ne
eivät vaikuta vain turvetuotantoalueelta tulevaan kuormitukseen, vaan myös sitä ympäröivään, voimakkaasti ojitettuun suoalueeseen. Mallin antamia tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että
tuotantoalueella on vesiensuojelumenetelmiä, joita ei mallin syöttötiedoissa huomioitu, joten varsinaiselle turvetuotantoalueelle kohdennettavien vesiensuojelutoimenpiteiden tarve on todellisuudessa pienempi.
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Malliin syötettävissä metsätalouden tiedoissa ei ollut käytettävissä alueen todellisia tietoja, joten
niiden määrä arvioitiin käyttäen valtakunnallisia tilastoja, joiden mukaan 0,3 % metsätalousmaasta
kunnostusojitetaan ja 1,6 % metsätalousmaasta uudishakataan vuosittain. Ojitetun turvemaan kohdalla käytettiin VEPS-järjestelmän tietoja alueen suoprosentista ja oletettiin, että suopinta-ala on
kokonaisuudessaan ojitettu.
KUTOVA-työkalun toimenpideyhdistelmä rakennettiin valitsemalla toimenpiteet yhdistelmään maksimilaajuudessaan kustannustehokkuusjärjestyksessä. Näin saatiin muodostettua yleiskuva toimenpideyhdistelmällä saavutettavissa olevasta maksimaalisesta kuormitusvähenemästä ja sen kustannuksista sekä kustannusten jakautumisesta eri sektoreille.
KUTOVA-työkalun esittämän toimenpideyhdistelmän tai sen sisältämien yksittäisten toimenpiteiden
toteutuskelpoisuutta ei tässä työssä arvioitu tarkemmin. Erillisen karttatarkastelun avulla pyrittiin
kuitenkin tuomaan esille, mille alueille toimenpiteitä tulisi ohjata. VEMALA:n peltojen kaltevuusaineiston perusteella korostettiin kartalle pellot, joille kaltevuuden vuoksi olisi kannattavaa perustaa
suojavyöhyke. Myös osa VEMALA:n kosteikkokohteista korostettiin kartalle. Lisäksi pohdittiin sellaisten toimenpiteiden toteutustarvetta, joita KUTOVA-työkalu ei sisällä ja myös tällaisia kohteita on
havainnollistettu kartalla. Kartoilla ei ole havainnollistettu KUTOVA-työkalun tuloksia.

3. TULOKSET
3.1

Ojavesien laatu

Selvityksessä mukana olleiden, Hauhonselkään laskevien ojien vedet olivat erittäin tummasävytteisiä
ja humuspitoisia (Taulukko 3.1). Vedet olivat lisäksi hyvin sameita ja kiintoainepitoisia. Veden sähkönjohtokyky oli lähes kaikissa ojissa ajoittain lievästi kohonnut, mikä hyvin todennäköisesti selittyy peltoviljelyn vaikutuksella. Hauhon keskustaajaman käytöstä poistetun puhdistamon entisillä jätevesillä
on edelleen vaikutus Rampsinojan (HAUH 2) veden laatuun, mikä näkyi lievästi kohonneen sähkönjohtokyvyn lisäksi korkeissa ravinnepitoisuuksissa ja erityisesti ammoniumtyppipitoisuudessa, jonka
osuus oli noin puolet kokonaistypestä. Muissa ojissa ammoniumtyppeä oli vähän. Ojaveden pH:n
keskiarvo vaihteli eri ojissa lievästi happamasta lievästi emäksisen puolelle. Happaminta vesi oli
Lammasojassa (oja 3), jonka valuma-alueella on pääasiassa metsää. Emäksisen puolella vesi oli Vuorenselän luusuassa runsaan levätuotannon vuoksi.
Korkeimmat kokonaistyppipitoisuudet mitattiin ojista 1 ja 2 kevät- ja syystulvahuippujen aikaan. Kokonaistypen pitoisuudet olivat kaikissa ojissa pienimmilläänkin voimakkaasti luonnontasosta kohonneita (< 335 µg/l, pienet kangasmaiden joet, Aroviita ym. 2012). Jokivesille suunnattuihin laatukriteereihin vertaaminen ei välttämättä ole ojavesien kohdalla luotettavaa, mutta näitä kriteereitä päädyttiin käyttämään, sillä ojavesille vastaavia ei ole annettu ja niiden vaihteluvälit ovat suuret valumaalueesta riippuen. Kokonaistypen pitoisuudet olivat kaikissa ojissa korkeimmillaan tulvahuippujen
aikaan ja laskivat selvästi alhaisemmalle tasolle kesällä. Syystulvahuippu kohotti pitoisuudet joillakin
ojilla jopa kevättulvan tasoa korkeammalle. Vuolujoen suulla syystulvan alussa kokonaistypen pitoisuus kohosi yli kaksinkertaiseksi loppukesän tasoon nähden, vastaten kevättulvan aikaista tasoa.
Kokonaisfosforipitoisuudet olivat korkeimpia Rampsinojassa (HAUH 2), Vuolujoen alajuoksulla sekä
ojassa 1 (Taulukko 3.1). Rampsinojassa kokonaisfosforipitoisuus vastasi alhaisimmillaankin ylireheväl-
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le vedelle tyypillistä tasoa (Oravainen 1999). Kokonaisfosforipitoisuudet olivat kaikissa ojissa luonnontasosta voimakkaasti kohonneita (< 15 µg/l, pienet kangasmaiden joet, Aroviita ym. 2012).
Ojissa 1 ja 2 nitraattitypen osuus kokonaistypestä oli suuri (70–76 %). Samanaikaisesti liukoista fosforia, eli fosfaattifosforia oli selvästi alle puolet kokonaisfosforista. Tilanne oli ojissa 1 ja 2 myös syystulvahuipun alussa vastaavanlainen. Kesällä nitraattitypen osuus pieneni, mutta fosfaattifosforin
osuus hieman kasvoi. Ojassa 5 nitraattityppeä oli yli puolet kokonaistypen määrästä tulvahuippujen
lisäksi myös alkukesällä. Liukoisen fosforin määrä oli kuitenkin tässäkin ojassa selvästi alle puolet
kaikilla havaintokerroilla. Muissa ojissa liukoisten ravinteiden määrä suhteessa kokonaisravinnepitoisuuksiin oli pieni (< 50 %) kaikilla havaintokerroilla, eli ravinteet olivat suurelta osin kiintoainekseen
sitoutuneen. Korkeiden kokonaisravinnepitoisuuksien vuoksi liukoisten ravinteiden määrä ammoniumtyppeä lukuun ottamatta oli pääasiassa erittäin korkea (Taulukko 3.1). Kesäaikana ravinteiden
liukoisen muodon väheneminen suhteessa kokonaisravinnepitoisuuksiin liittyi todennäköisesti levätuotantoon erityisesti suurimmissa ojissa (Vuolujoen alajuoksu ja Vuorenselän luusua).

Taulukko 3.1. Vuonna 2013 tutkittujen, Hauhonselkään laskevien ojavesien laadun keskiarvoja ja vaihteluvälit
(min – maks).
Näytepiste

Oja 1

Oja 2

Oja 3

m g/l O2

µg/l

µg/l N

µg/l N

µg/l

µg/l

17,0

21,7

6,7

190,0

11,3

4620

3477,5

91,3

95,5

43,3

13,0

16,0

6,6

120,0

7,4

880

180,0

38,0

39,0

18,0

maks

51,0

23,0

28,6

6,8

240,0

16,0

9000

7500,0

140,0

150,0

54,0

ka

31,0

18,0

13,3

6,6

275,0

22,3

3132

2405,0

60,8

81,2

37,8

min

20,0

9,1

9,4

6,1

250,0

19,0

960

250,0

41,0

55,0

23,0

maks

45,0

32,0

19,6

6,7

320,0

29,0

6700

5400,0

79,0

96,0

51,0

7,9

7,0

6,5

6,0

257,5

31,3

1020

279,0

23,8

32,0

11,5

ka

6,7

4,8

5,8

5,0

230,0

25,0

630

86,0

12,0

28,0

9,0

10,0

9,6

7,5

6,6

280,0

39,0

1400

510,0

54,0

34,0

15,0

ka

30,3

26,5

6,0

6,6

262,5

27,8

1050

224,0

15,3

57,0

16,0

min

18,0

11,0

4,9

5,8

220,0

20,0

700

65,0

5,0

46,0

8,0

maks

48,0

44,0

8,5

7,3

320,0

38,0

1400

430,0

27,0

66,0

24,0

ka

18,1

14,7

12,8

6,9

180,0

17,7

2550

1720,0

27,3

56,8

19,3

min

8,4

6,2

10,4

6,5

120,0

13,0

1600

960,0

14,0

34,0

14,0

25,0

22,0

14,1

7,2

220,0

21,0

3300

2200,0

39,0

77,0

26,0

ka

9,0

8,9

8,4

6,3

281,7

32,3

1566

573,3

35,2

59,4

18,2

min

5,6

3,0

7,2

5,6

190,0

22,0

860

5,0

5,0

39,0

14,0

17,0

15,0

10,8

6,7

380,0

44,0

2700

1500,0

98,0

110,0

22,0

9,1

8,5

11,6

7,3

101,0

12,8

1757

795,8

57,3

49,7

11,0

ka
min
maks

HAUH 2

mS/m

34,8

maks
VUORLUU

mg/l Pt

mg/l

20,0

maks
Vuoluj.1

FNU
ka

min

Oja 5

*Väri,Lac *COD(Mn) *Kok.N *NO23-N *NH4-N *Kok.P *po4-p

min

maks
Oja 4

*Sameus *K-aine *Sähkonj *pH

1,8

2,4

11,0

6,6

62,0

10,0

1100

5,0

7,0

31,0

5,0

19,0

16,0

12,4

7,8

140,0

15,0

3200

2200,0

160,0

67,0

25,0

ka

5,8

10,1

6,7

520,0

64,7

2420

1233,3

142,0

min

2,0

9,7

6,2

300,0

46,0

2400

1000,0

130,0

maks

7,7

15,3

7,4

530,0

69,0

4100

2600,0

250,0

25

3.2

Ulkoinen ravinnekuormitus

Hauhonselän ulkoisen ravinnekuormituksen suuruus vuoden 2013 aikana oli Vesistömallijärjestelmän
VEMALA-kuormitusosuuden mukaan fosforin osalta 11320 kg a-1, eli keskimäärin noin 31 kg päivässä
ja typen osalta 346595 kg a-1, eli keskimäärin noin 949,6 kg päivässä.
Suurimmat ravinnemäärät tulivat Hauhonselkään Vuolujoen valuma-alueelta sekä Vuorenselän ja
Kirrisen alueelta (Kuva 3.1). Tulos oli samankaltainen kaikilla havaintokerroilla. Luonnontason osuus
kuormituksesta oli kokonaisfosforin osalta Vuolujoen suulla keskimäärin 27 % (22-31 %) ja Vuorenselän luusuassa keskimäärin 25 % (22-38 %). Kokonaistypen osalta luonnontason osuus oli vastaavasti
keskimäärin 15 % (12-39 %) ja 13 % (10-28 %). Luonnontason osuus arvioitiin Aroviita ym. (2012)
julkaisun perusteella, käyttäen kangasmaiden jokia koskevia, erinomaista ekologista tilaa vastaavia
pitoisuuksia. Pienemmistä ojista oja 2 oli merkittävin kuormittaja. Vaikka esim. Rampsinojasta ja ojasta 1 mitattiin suuria ravinnepitoisuuksia, ojista tuleva kuormitus jäi kuitenkin vähäisen virtaaman
vuoksi pieneksi. Vuolujoen valuma-alueelta tuleva kuormitus painottui kevät- ja syystulvahuippuun,
mutta myös loppukesällä kuormitus oli voimakasta, sillä erityisesti kokonaisfosforipitoisuus oli korkea. Muissa ojissa, myös Vuorenselän luusuassa kuormitus oli kesäaikana selvästi pienempää kuin
kevät- ja syystulvahuippujen aikaan.

Kuva 3.1. Hauhonselälle tulevan kuormituksen jakautuminen tutkittujen ojien kesken, prosenttilukuina ilmaistuna.

Koska n. 90 % kuormituksesta tulee Vuolujoen sekä Vuorenselän ja Kirrisen alueilta ja alueet ovat
hyvin laajoja, on valuma-aluetoimenpiteiden suuntaamisen kannalta oleellista tarkastella, onko näillä
alueilla erityisiä ongelmakohtia, joiden perusteella kuormitus ensisijassa määräytyy.

3.2.1.

Vuolujoen valuma-alueelta tuleva kuormitus

Vuolujoen varrella oli varsinaisia näyteasemia kolmessa kohdassa, joen yläjuoksulla Hyvälänkosken
kohdalla (VUOLUJ.3), joen keskivaiheilla (VUOLUJ.2) sekä joen alajuoksulla (VUOLUJ.1) (Ks. Kuva
2.10). Näiden lisäksi keväällä otettiin yksittäisiä vesinäytteitä joen valuma-alueelta. Kevättulvahuipun
aikaan kuormitus kasvoi tasaisesti alaspäin mentäessä, mutta oli erittäin suurta jo ylimmällä näytteenottopisteellä Hyvälänkosken kohdalla (Kuva 3.2). Loppukeväällä ja alkukesällä kuormitus kasvoi
tulosten perusteella voimakkaimmin joen puolivälin alapuolella. Syksyllä kuormitus kasvoi voimak-
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kaimmin yläjuoksun ja joen puolivälin välillä, eikä kasvua havaittu kokonaisfosforin osalta juurikaan
enää joen puolivälin alapuolella. Kokonaisuudessaan sekä fosfori- että typpikuormitus kahdentui
Vuolujoella alaspäin mentäessä kaikilla näytteenottokerroilla. Luonnostason osuus kokonaistyppikuormituksesta vaihteli eri näytteenottokerroilla pisteellä VUOLUJ.3 välillä 15-45 %, pisteellä VUOLUJ.2 välillä 13-39 % ja pisteellä VUOLUJ.1 välillä 12-39 %. Luonnontason osuus kokonaisfosforikuormituksesta vaihteli vastaavasti välillä 33-44 % pisteellä VUOLUJ.3 , välillä 29-33 % pisteellä VUOLUJ.2
ja välillä 22-31 % pisteellä VUOLUJ.1.
A
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Kuva 3.2. Vuolujoen ravinnepitoisuuksien kehitys joen havaintopisteillä yläosalta alkaen. Kuvassa A on käsitelty
fosforikuormitusta ja kuvassa B typpikuormitusta. Kuvissa pylväällä kuvataan kuormitusta ja pisteellä pitoisuutta.

Muiden veden laadusta kertovien muuttujien osalta veden väriarvot ja kemiallisen hapenkulutuksen
pitoisuudet kasvoivat alajuoksulle mentäessä kaikilla havaintokerroilla, erityisesti VUOLUJ.2 ja VUOLUJ.1 välillä. Kiintoainekuormitus kasvoi voimakkaasti VUOLUJ.3 ja VUOLUJ.2 välillä tulvahuippujen
aikana, erityisesti keväällä. Joen puolivälin jälkeen kasvua ei juurikaan tapahtunut tulvahuippujen
aikaan. Kokonaisuudessaankin Vuolujoelta Hauhonselkään tuleva kiintoainekuormitus oli erittäin
suurta, kevättulvahuipun aikaan jopa tuhansia kiloja päivässä.
Tulvahuipun aikaan tutkittiin kertaluontoisesti Koninsuon alueelta tulevan ravinnekuormituksen
määrää. Näytteitä otettiin kahdesta ojasta, joiden kautta alueen vedet purkautuvat Hanhijärveen ja
Vuolujokeen (Ks. kpl 2.3.1). Ojien ravinnepitoisuudet olivat erittäin korkeita, kokonaistyppipitoisuus
jopa moninkertainen luonnontasoon nähden (450 µg l-1, Aroviita ym. 2012). Vesi oli lisäksi molemmissa ojissa hapanta ja humusleima oli hyvin voimakas. Koninsuon alueelta tuli tulvahuipun aikaan
yhteensä 3,9 kg d-1 kokonaisfosforia ja 166 kg d-1 kokonaistyppeä. Tulosten perusteella kuormitus
jakautuu kokonaisfosforin osalta ojien kesken kahtia. Kokonaistypen kohdalla hieman suurempi osa
(61 %) kuormituksesta poistuu alueelta Vuolujokeen yhtyvän ojan kautta. Koninsuolta kevättulvahuipun aikaan tulevan kokonaisfosforikuormituksen osuus Vuolujoelta Hauhonselkään tulevasta kuormituksesta oli yhteensä noin 18 % ja kokonaistyppikuormituksen osuus noin 16 %. Koninsuolta suoraan
Vuolujokeen laskevasta ojasta tulevan kuormituksen osuus oli ojan alapuolisen pisteen VUOLUJ.2
kokonaisfosforikuormituksesta jopa 69 % ja kokonaistyppikuormituksesta 66 %. Koninsuon alueelta
tulevan kuormituksen vaikutus kokonaiskuormituksen kehitykseen joen varrella on tulosten perusteella selvä. On kuitenkin huomioitava, että Koninsuon alueelta tuleva kuormitus ei tule ainoastaan
turvetuotantoalueelta, vaan myös sen ympäristössä olevilta laajoilta ojitetuilta suoalueilta ja lisäksi
alueen ympäristössä on peltoviljelyä.
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Tulvahuipun aikaan samanaikaisesti Koninsuolta laskevien ojien kanssa otettiin näyte myös Hanhijärven alapuolelta, Haarajoen yläosasta. Hanhijärven kautta tulevassa kuormituksessa on mukana Koninsuolta tulevan kuormituksen lisäksi myös muilta suoalueilta tuleva kuormitus. Kuormitus oli kokonaisfosforin osalta n. 5,4 kg d-1 ja kokonaistypen osalta 216 kg d-1. Koninsuolta Hanhijärveen laskevaan ojaan nähden kokonaisfosforikuormitus oli yli kaksinkertaistunut ja kokonaistyppi yli kolminkertaistunut. Hanhijärvestä tulevan kuormituksen osuus Vuolujoelta tulevasta kokonaiskuormituksesta
oli kokonaisfosforin osalta 24 % ja kokonaistypen osalta 21 %. Tulvahuipun aikaan kuormituksen kohoaminen joen alaosalla pisteiden VUOLUJ.2 ja VUOLUJ.1 välillä selittyi tulosten perusteella lähes
täysin Haarajoelta tulevalla kuormituksella.
Kesäaikainen kuormitustason kohoaminen pisteiden VUOLUJ.2 ja VUOLUJ.1 välillä voi myös selittyä
Haarajoen kautta tulevalla kuormituksella. Syksyllä puolestaan pisteiden VUOLUJ.3 ja VUOLUJ.2 välillä tapahtunut kohoaminen voi selittyä Koninsuon alueelta tulevalla kuormituksella. Varmuutta oletuksille ei voida saada, sillä näiltä ajankohdilta ei valitettavasti ole vedenlaatuaineistoa Koninsuolta ja
Haarajoelta tulevista vesistä.
Vaikka Koninsuolta ja Hanhijärveltä tulevalla kuormituksella oli tulvahuipun tulosten perusteella selvä
vaikutus Vuolujoelta Hauhonselkään tulevaan kuormitukseen, on huomioitava, että kuormituksen
taso määräytyy suurelta osin jo joen yläosassa. Vuolujoen ylimmällä näytepisteellä Hyvälänkosken
kohdalla kuormitus koostuu Eteläistenjärvestä ja sen yläpuoliselta valuma-alueelta tulevasta kuormituksesta. Tämän kuormituksen osuus Vuolujoen alaosan kuormitustasosta vaihteli eri näytteenottokerroilla välillä 44-57 %. Valuma-alueongelmat vaikuttavat tämän perusteella ulottuvan Eteläistenjärven yläpuoliselle valuma-alueelle saakka. Tämä tekee valuma-aluetoimenpiteiden suunnittelusta ja
toteutuksesta haastavaa.
Eteläistenjärven mataloituminen aikojen saatossa ojien kautta tulevalla maa-aineksella on selvästi
heikentänyt järven kykyä pidättää ravinteita. Järvi on paikoin niin matala, että veneellä liikkuminen
on mahdotonta. Tulvavedet virtaavat järven läpi nopeasti ja saattavat ottaa mukaansa myös pohjalle
varastoituneita ravinteita. Mikäli talvella esiintyy hapettomuutta ja fosforin sisäistä kuormitusta,
lähtee tässä prosessissa veteen liuennut fosfori myös liikkeelle tulvavesien mukana. Vuolujoen voimakkaiden perkausten vuoksi vesi liikkuu joella melko vapaasti alajuoksulle asti, joten merkittävää
ravinteiden pidättymistä ei joen varrella todennäköisesti tapahdu. Ainoa veden kulkua hidastava
tekijä on joen yläjuoksulla Hyvälänkosken niskalla (näyteasemalla VUOLUJ.3) sijaitseva pato, jolla ei
todennäköisesti ole merkittävää vaikutusta ravinnekuormituksen suuruuteen. Vaikka ongelmakohdaksi erottautui Eteläistenjärvi, ovat ongelmien perussyyt kuitenkin järven yläpuolisella valumaalueella, jolta tuleva kuormitus ja hienojakoinen maa-aines ovat heikentäneet Eteläistenjärven tilaa.
Vaikka tarkastelussa Eteläistenjärvi valuma-alueineen sekä Koninsuon ja Hanhijärven alue erottautuivat selvinä ongelmakohtina, on Vuolujoen varrella olevilla viljelysalueilla oma osuutensa kuormituksesta, jota ei tässä selvityksessä koettu tarpeelliseksi eritellä.

3.2.2.

Vuorenselän ja Kirrisen alueilta tuleva kuormitus

Vuorenselän ja Kirrisen alueella kuormitus määräytyy pitkälti jo Kirrisen yläpuolisella valuma-alueella.
Jo olemassa olevan vedenlaatuaineiston perusteella (Kpl 2.1.4) voidaan todeta, että Kirrinen toimii
Vuorenselän merkittävimpänä kuormittajana, sillä veden laadun ongelmat voimistuvat Vuorenselällä.
Vuorenselän oma valuma-alue on pieni ja sieltä tulevan kuormituksen merkitys Vuorenselän ekologi-
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sen ja fysikaalis-kemiallisen tilan määrittelijänä on oletettavasti pieni Kirriseltä tulevaan kuormitukseen nähden. Koska Vuorenselkään laskevia ojia ei tarkasteltu tässä tutkimuksessa, ei täyttä varmuutta voida saada Vuorenselän valuma-alueen vaikutuksesta järven tilaan. Kirrisen valuma-alue on
laaja ja sen käyttöpaineet peltoviljelyn muodossa ovat voimakkaat, joten syy Vuorenselän ja Kirrisen
heikentyneeseen tilaan löytyy Kirrisen yläpuoliselta valuma-alueelta. Hauhonselkään kohdistuva ravinnekuormitus vähenisi oleellisesti, mikäli näiden järvien ravinnetaso saataisiin laskemaan ja siinä
oleellista on puuttua Kirrisen valuma-alueelta tulevan kuormituksen vähentämiseen.
Näytteenotossa seurattiin Kirriseen tulevaa kuormitusta kolmesta ojasta, joista kaksi (Hyvikkälänoja,
O3 ja Myllyoja, O4) laskee suoraan Kirriseen. Kirriseen laskee vesiä myös järven itäpuolella sijaitsevasta ojasta, joka ei ollut mukana tutkimuksessa. Kolmas tutkimuksessa mukana ollut oja, Syväoja
(O5) laskee Hyvikkälänjärveen, josta vedet laskevat Kirriseen Hyvikkälänojan kautta.
Tutkittujen ojien vesi oli erittäin tummaa ja veden humusleima oli vahva (Taulukko 3.2). Veden sähkönjohtavuus oli peltovesien vaikutuksesta lievästi kohonnut. Veden pH oli lievästi happaman puolella. Ravinnepitoisuudet olivat kaikilla ojapisteillä erittäin korkeita. Kevät- ja syystulvien aikaan valtaosa
typestä oli ojavesissä nitraattimuodossa. Kesällä nitraattityppeä oli vain vähän. Ammoniumtypen
pitoisuus oli keväällä Kirriseen laskevissa ojissa ja kesällä Syväojassa (O5) kohonnut, mutta sen osuus
kokonaistypestä oli kuitenkin pieni.
Taulukko 3.2. Kirriseen laskevien ojien veden laadun keskiarvoja ja vaihteluvälit (min - maks) tutkituissa ojissa
vuonna 2013. Piste O5 ei laske Kirriseen, vaan Hyvikkälänjärveen pisteen O3 yläpuolelle.
Näytepiste

O3

O4

O5

*Sähkonj *pH

*Väri,Lac *COD(Mn) *Kok.N

*NO23-N

*NH4-N

*Kok.P

m S/m

m g/l Pt

µg/l N

µg/l N

µg/l

m g/l O2

µg/l

ka

14,5

6,7

253,3

28,0

3633,3

2301,7

59,3

116,0

min

11,8

6,5

230,0

24,0

1200,0

5,0

14,0

78,0

maks

19,6

6,9

290,0

34,0

4900,0

3600,0

150,0

160,0

ka

12,4

6,5

256,7

30,0

3033,3

1760,0

183,3

67,7

min

10,8

6,3

250,0

25,0

1400,0

480,0

53,0

43,0

maks

14,4

6,7

260,0

34,0

4600,0

2800,0

440,0

100,0

ka

18,4

6,7

256,7

22,0

4633,3

3340,0

81,3

106,3

min

14,8

6,6

240,0

18,0

1500,0

520,0

33,0

80,0

maks

25,3

6,8

280,0

25,0

6200,0

4800,0

160,0

150,0

Ojanäytteenotossa ei erottunut kuormituksen kannalta selkeää ongelma-aluetta, joskin kevään näytteenotossa Hyvikkälänoja erottautui Myllyojaa selvästi merkittävämmäksi kuormittajaksi. Loppukeväällä Myllyojassa oli seisova vesi ja Hyvikkälänojassakin virtaama oli erittäin pieni. Alkukesän näytteenottokerralla ojissa ei ollut lainkaan virtausta, joten vesinäytteitä ei otettu. Syksyllä Hyvikkälänojasta tuleva kuormitus oli jälleen suurempaa kuin Myllyojasta, mutta ero ei ollut yhtä suuri kuin
keväällä. Hyvikkälänojan kuormitus oli syksyllä moninkertaisesti pienempi kevättulvaan nähden, sillä
virtaama oli niukempi. Myllyojassa kuormitus oli syksyllä samaa tasoa kuin keväällä. Hyvikkälänjärven
kyvystä pidättää ravinteita ei saatu täyttä varmuutta, sillä syväoja haarautuu kahteen-kolmeen uomaan ennen laskua Hyvikkälänjärveen ja uomista vain yksi oli mukana näytteenotossa. Siten tuloksissa Syväojasta tuleva kuormitus on aliarvioitu. Tulosten perusteella kuormitus oli Hyvikkälänjärven
alapuolella kevättulvan aikaan selvästi suurempaa kuin Syväojassa, mutta syystulvan aikaan havain-
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topisteiden välisessä kuormitusmäärässä ei ollut merkittäviä eroja. Hyvikkälänjärvellä saattaa olla
jonkinasteinen kyky pidättää ravinteita, mutta Kirriseen Hyvikkälänojan kautta tulevaan kuormitusmäärään sillä ei ole riittävän suurta vaikutusta, sillä Hyvikkälänojasta tuleva kuormitus on edelleen
erittäin suurta.
A

B

Kuva 3.3. Valumavesien ravinnepitoisuudet ja kuormitus Kirriseen laskevassa Myllyojassa (O4) ja Hyvikkälänojassa (O3) sekä Hyvikkälänjärveen laskevassa Syväojassa (O5). Kuvassa A on käsitelty fosforikuormitusta ja
kuvassa B typpikuormitusta. Kuvissa pylväällä kuvataan kuormitusta ja pisteellä pitoisuutta. Kuormitus on laskettu siten, että ravinnepitoisuuksista on ensin vähennetty luonnontaso (15 µg P l-1 ja 335 µg N l-1, Aroviita ym.
2012).

3.3
3.3.1.

Veden laatu alueen järvissä vuonna 2013
Hauhonselkä

Talvikerrostuneisuusajan lopulla Hauhonselän pääsyvännealueen pinnanläheisen veden sameustaso
oli alhainen, mutta vesi oli selvästi humuspitoista (Kuva 3.5). Veden pH-taso oli lähellä neutraalia.
Kokonaisfosforipitoisuus (15 µg l-1) oli pinnan läheisessä vedessä lievästi reheville vesille ominainen
(Oravainen 1999) ja luonnontasoa vastaava (Aroviita ym. 2012). Pintaveden kokonaistyppitaso (820
µg l-1) puolestaan oli voimakkaasti luonnontasosta kohonnut.
Happitilanne oli pintavedessä normaali (hapen kyllästysaste 81 %), mutta heikkeni viiden metrin syvyydessä tyydyttävälle tasolle (Kuva 3.4). Pohjanläheisessä vesikerroksessa happitilanne oli välttävä
(hapen kyllästysaste 30 %). Ravinnepitoisuuksissa ja sameustasossa oli havaittavissa kohoamista pohjanläheisessä vesikerroksessa, mutta merkkejä sisäkuormitteisuudesta ei ollut (Kuva 3.5). Happiongelmiin viittaavan ammoniumtypen pitoisuus oli matala.
Vitsiälänlahden syvänteessä pinnanläheisen vesikerroksen veden laadussa ei ollut merkittäviä eroja
pääsyvännealueeseen nähden. Happitilanne oli kuitenkin syvemmissä vesikerroksissa selvästi heikompi kuin pääsyvännealueella. Happitilanne heikkeni viiden metrin syvyydessä välttävään kyllästysasteen ollessa 42 % ja pohjan läheisessä vedessä huonoon kyllästysasteen ollessa enää 14 %. Happi ei ollut kuitenkaan täysin lopussa pohjanläheisessä vedessä. Ravinnepitoisuuksien perusteella voimakasta sisäkuormitteisuutta ei ollut Vitsiälänlahdellakaan havaittavissa. Ammoniumtyppipitoisuus
pohjan läheisessä vedessä oli selvästi korkeampi kuin pääsyvännealueella, mutta ei kuitenkaan happikatoon viittaavaa suuruusluokkaa. Pohjanläheisen vesikerroksen ammoniumtyppipitoisuus ja lie-
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västi kohonnut sähkönjohtokyky viittaavat siihen, että entisen jätevedenpuhdistamon purkuvesillä
saattaa edelleen olla vaikutusta Vitsiälänlahden veden laatuun.
Kevättulvan jälkeen toukokuun lopulla toteutetulla näytteenottokerralla pääsyvännealueen pinnanläheinen vesi oli lievästi sameaa ja veden humusleima oli hieman voimistunut talven tasosta (Kuva
3.5). Pinnanläheisen vesikerroksen ravinnetaso oli hieman kohonnut talvesta. Klorofylli a -pitoisuus
oli lievästi rehevää vettä vastaavalla tasolla (4,7 µg l-1) (Oravainen 1999). Vesipatsas oli lämpimän
toukokuun ansiosta jo selvästi kerrostunut ja pohjanläheisessä vedessä oli havaittavissa lievää happitilanteen heikkenemistä kyllästysasteen ollessa 71 % (Kuva 3.4). Samanaikaisesti järven eteläosasta
otetussa näytteessä pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli lähes 1,5-kertainen ja kokonaistyppipitoisuuskin selvästi korkeampi kuin pääsyvännealueella. Veden humusleima oli erittäin voimakas ja
vesi oli selvästi sameampaa kuin pääsyvännealueella. Levätuotanto oli klorofylli a -pitoisuuden perusteella lievästi voimakkaampaa kuin pääsyvännealueella.
Keskikesällä (10.7.) veden rehevyystaso oli merkittävästi kohonnut alkukesästä (Kuva 3.5). Kokonaisfosforipitoisuus (28 µg l-1) oli lähes 10 µg l-1 korkeampi kuin alkukesällä, vastaten rehevän veden tasoa (Oravainen 1999). Levätuotanto oli käyttänyt typpeä tehokkaasti hyödyksi, sillä pinnanläheisen
veden kokonaistyppipitoisuus (770 µg l-1) oli laskenut alkukesän tasosta lähes 200 µg l-1. Klorofylli a pitoisuus olikin näytteenottohetkellä 14 µg l-1, vastaten rehevälle vedelle tyypillistä tasoa (Oravainen
1999). Sellaisenaan levätuotannon hyödynnettävissä olevaa nitraattityppeä oli jäljellä 17 % kokonaistypen määrästä. Vesipatsas oli näytteenottohetkellä kerrostunut lievemmin kuin alkukesän näytteenottokerralla (Kuva 3.4). Happitilanne oli harppauskerroksen yläpuolella hyvä, mutta pohjan läheisessä vedessä välttävä (Kuva 3.4).
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Kuva 3.4. Hauhonselän pääsyvännealueen happitilanteen (kuva A) ja lämpötilan (kuva B) kehitys eri näytteenottosyvyyksillä.

Samanaikaisesti Vitsiälänlahden syvänteellä veden laatu oli pintavedessä samaa tasoa kuin pääsyvännealueella. Vesipatsas oli voimakkaasti kerrostunut ja happitaso tyydyttävä jo harppauskerroksessa (kyll.% 25), joka sijaitsi noin 5 metrin syvyydessä. Pohjalta happi oli kokonaan lopussa. Kokonaisfosforipitoisuuksien perusteella Vitsiälänlahden syvänne kärsi myös sisäisestä kuormituksesta alusveden fosforipitoisuuden (66 µg l-1) ollessa kolminkertainen päällysveden tasoon nähden. Ammoniumtypen pitoisuudet olivat happikadon vuoksi erittäin korkeita; 42 % kokonaistypestä oli ammoniumtypen muodossa ja vain alle 2 % kokonaistypestä oli nitraattityppeä.
Järven keskiosassa, pääsyvännealueen eteläpuolella, jossa veden kokonaissyvyys on noin 2,6 metriä,
pintaveden kokonaisfosforipitoisuus (39 µg l-1) oli 11 µg l-1 korkeampi kuin pääsyvännealueella. Koko-
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naistyppipitoisuus oli samalla tasolla, mutta nitraattityppeä oli vain vähän. Vesi oli erittäin sameaa
(8,9 FNU), mutta levätuotanto ei poikennut klorofyllipitoisuuden (12 µg l-1) perusteella pääsyvännealueesta. Järven eteläosassa, jossa vesisyvyys on kahden metrin luokkaa, pintaveden fosforipitoisuus
(53 µg l-1) oli keskiosaakin korkeampi, vastaten jo erittäin rehevän veden tasoa. Myös kokonaistyppipitoisuus oli lievästi korkeampi. Klorofyllipitoisuus (23 µg l-1) oli kaksinkertainen järven keskiosaan ja
pääsyvännealueeseen nähden, vastaten fosforipitoisuuden tapaan erittäin rehevälle vedelle tyypillistä tasoa. Veden sameustaso ja humusleima olivat eteläosassa selvästi voimakkaampia kuin muilla
pisteillä.
Heinäkuun lopussa pääsyvännealueen pintaveden rehevyystaso oli kokonaisfosfori- (32 µg l-1) ja klorofyllipitoisuuden (17 µg l-1) perusteella edelleen kohonnut (Kuva 3.5). Happitilanne oli korjaantunut
edellisestä näytteenottokerrasta havaintokertojen välissä esiintyneiden kovien tuulten ansiosta (Kuva
3.4). Tilanne oli vastaava myös Vitsiälänlahden pinnanläheisessä vedessä. Happitilanne oli Vitsiälänlahdella myös kohentunut, mutta kohentuminen ulottui ainoastaan harppauskerrokseen saakka pohjan läheisen vesikerroksen ollessa edelleen hapeton. Sisäinen kuormitus oli pohjanläheisen veden
fosforipitoisuuden (130 µg l-1) perusteella voimistunut. Lämpötilan lievän kohoamisen perusteella
voidaan kuitenkin päätellä, että pohjallekin on kulkeutunut vettä ylemmistä vesikerroksista. Järven
keskiosassa levätuotanto oli selvästi kohonnut klorofyllipitoisuuden (20 µg l-1) perusteella, mutta
muutoin tilanne ei ollut merkittävästi muuttunut heinäkuun alun tasosta. Järven eteläosassa veden
laatu oli myös samaa tasoa tai jopa hieman parempi kuin edellisellä näytteenottokerralla.
Syystäyskierron alussa veden laadussa ei ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia pääsyvännealueella.
Ainoastaan levätuotanto oli kohonnut heinäkuun lopusta klorofyllipitoisuuden perusteella hieman.
Vitsiälänlahdessa ravinnetaso oli lievästi laskenut ja pohjanläheinen vesikerroskin saanut happitäydennystä. Järven keski- ja eteläosassa merkittävää muutosta heinäkuun tilanteeseen nähden ei ollut
tapahtunut.
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Kuva 3.5. Hauhonselän pääsyvännealueen veden laatu eri näytteenottokerroilla.

Yhteenveto ja näytepisteiden vertailua:
Hauhonselän syvännealueen kerrostuneisuusajan veden laatu ei poikennut viimevuosien tasosta.
Hauhonselän etelä- ja keskiosassa veden laatu oli alku- ja keskikesällä heikompi kuin syvännealueilla
(Kuva 3.6). Erityisesti eteläosassa ero oli havaittavissa lähes kaikista vedenlaatumuuttujista. Syynä
eroon on oletettavasti Vuolujoelta tuleva kuormitus ja toisaalta alueen mataluus. Loppukesää kohti
veden laadussa oli kuitenkin havaittavissa tasoittumista pisteiden välillä.
Järven eteläosassa veden humusleima oli vahva ja veden väriarvot korkeita erityisesti alkukesällä
valumavesien vaikutuksen ollessa vielä voimakasta. Veden sameustaso oli voimakkaasti kohonnut ja
vesi oli selvästi sameampaa kuin muilla näytepisteillä. Sameuden kohoaminen selittyy paitsi valumavesien vaikutuksella, myös alueen mataluudella, sillä pohjan pöllyäminen tuulen vaikutuksesta kohottaa veden sameutta. Myös levätuotannolla oli vaikutusta sameustasoon, mutta pisteellä havaitut
klorofylli a-pitoisuudet eivät juurikaan poikenneet muista pisteistä. Tuulen vaikutus oli nähtävissä
myös ravinteiden määrässä, jotka toisaalta kokonaisfosforin osalta ovat voimakkaasti yhteydessä
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myös levätuotannon suuruuteen. Kokonaisfosforipitoisuudet olivat kaikilla näytteenottokerroilla
korkeampia kuin muilla näytepisteillä ja vastasivat rehevän ja heinäkuun alussa jopa erittäin rehevän
veden pitoisuustasoa (Oravainen 1999). Fosfaattifosforin (PO4), eli liukoisen fosforin pitoisuus oli niin
ikään pääasiassa korkeampi kuin muilla näytepisteillä. Erot näytteenottohetkillä eivät olleet kovin
suuria, eikä liukoinen fosfori ollut yhdelläkään näytteenottokerralla täysin lopussa, joten täydennystä
tulee mahdollisesti valumavesien mukana tai sedimentistä vapautumalla. Lisäksi kasviplanktonin
sukkessiovaiheilla on saattanut olla vaikutusta liukoisen fosforin pitoisuuteen, sillä klorofyllipitoisuuden oltua alhainen heinäkuun lopussa, oli samanaikaisesti havaittavissa fosfaattifosforin pitoisuuden
kohoaminen. Myös kokonaistypen määrä oli järven eteläosassa ajoittain suurempi kuin muilla pisteillä, mutta ero ei ollut yhtä selkeä kuin fosforin kohdalla.
Järven eteläosassa levätuotanto oli pääasiassa alhaisempaa kuin muilla näytepisteillä, vaikka ravinnemäärien perusteella olosuhteet olisivat mahdollistaneet suuremmankin levätuotannon. Aiemmin
on havaittu, että eteläosassa leväongelmat ovat erityisen suuria ja leväkukintoja esiintyy joka kesä
(maaliskuun 2013 tiedotustilaisuudessa esille tullutta). Yleisesti tarkasteltuna kasviplanktonlajiston
runsaussuhteet ja tuotannon määrä vaihtelevat nopeasti mm. ravinne- lämpötila- ja valaistusolosuhteista sekä eläinplanktonin laidunnuksesta riippuen (Wetzel 2001). Näytteitä otettiin järven eteläosasta kesällä 2013 vain neljä kertaa, joten ero saattaa selittyä epäotollisella näytteenottoajankohdalla, eikä osoita koko kesän tilannetta. Heinäkuun alun näytteenottokerralla järven eteläosassa levätuotanto olikin selvästi voimakkaampaa kuin muualla, vastaten klorofylli a -pitoisuuden perusteella
erittäin rehevän veden tasoa (Oravainen 1999). On mahdollista, että levätuotanto on ollut ennen
heinäkuun alun näytteenottokertaa vieläkin voimakkaampaa.
Pääsyvännealueella vedessä oli värin ja kemiallisen hapenkulutuksen perusteella selvä humusleima,
joskaan ei aivan yhtä voimakas kuin järven etelä- ja keskiosassa. Kokonaisfosforipitoisuus, sameustaso ja erityisesti levätuotanto kohosivat tasaisesti syksyä kohti. Kokonaisfosfori- ja sameustaso selittyvät osittain kasviplanktonin määrällä. Toukokuun lopulla pinnanläheisen veden kokonaisfosforipitoisuus (19 µg/l) oli lievästi rehevää vettä vastaavalla tasolla ja kohosi heinäkuun alkuun mennessä rehevää vettä vastaavalle tasolle. Heinäkuun alun jälkeen kokonaisfosforipitoisuudessa ei tulosten perusteella tapahtunut merkittäviä muutoksia. Heinäkuun lopussa pinnanläheisen veden fosforipitoisuus oli kohonnut tasolle 32 µg/l. Syksyllä pitoisuustaso oli hieman laskenut.
Pääsyvännealueen levätuotannossa oli klorofylli a -pitoisuuden perusteella havaittavissa selkeä kohoava trendi syksyä kohti. Toukokuun lopulla levätuotanto ei ollut kovin voimakasta, mutta heinäkuun alussa tuotanto oli jo rehevää vettä vastaavalla tasolla. Syksyä kohden levätuotanto kohosi erittäin rehevää vettä vastaavan pitoisuustason alarajalle (20 µg/l, Oravainen 1999). Levätuotannon kohoaminen oli havaittavissa myös kokonaistyppipitoisuuden laskusta kesän aikana. Toukokuun lopulla,
nitraattitypen (NO3) osuus kokonaistypestä oli 40 %. Nitraattitypen osuus oli heinäkuun alussa enää
17 % ja laski alle puoleen prosenttiin heinäkuun loppua kohti mentäessä. Sinilevätuotannon ollessa
voimakasta, voivat kokonaistyppipitoisuudet jopa kohota, sillä sinilevät kykenevät hyödyntämään
tuotannossaan ilmakehässä ja vedessä olevaa kaasumaista typpeä.
Syvännealueen pohjanläheisen veden happiolosuhteissa oli havaittavissa ajoittaista heikentymistä.
Samanaikaisesti myös pohjan läheisen veden fosforipitoisuudet olivat lievästi koholla. Alusvesi saa
ravinnetäydennystä myös ylemmistä vesikerroksista laskeutumalla, joten korkeampi ravinnetaso voi
johtua myös tästä. Pohjanläheisessä vedessä ammoniumtypen määrä oli kohonnut ja samanaikaisesti nitrattityppeä oli vähän. Tämä antaa viitteitä hapettomista olosuhteista lähempänä pohjaa. Selke-
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ää, happiongelmista johtuvaa sisäkuormitteisuutta ei kuitenkaan tulosten perusteella ollut havaittavissa. Happiolosuhteiden ollessa heikkoja pohjan läheisessä vedessä, joka tässä tapauksessa tarkoittaa 0,5-1 m pohjan yläpuolella, voi sedimentin pinnassa happi olla täysin lopussa ja fosfori- ja ammoniumtyppipitoisuudet korkeita. Sisäisen kuormituksen suuruutta syvännealueella onkin pohjan läheisen veden tulosten perusteella vaikea arvioida. Hauhonselän syvännealue kerrostuu lämpötilan mukaan vain lievästi, joten tuuli pääsee riittävän voimakkaana esiintyessään sekoittamaan vesipatsasta
koko syvyydeltä. Tämä tuo happitäydennystä pohjan läheiseen veteen ja toisaalta ravinnetäydennystä ylempiin vesikerroksiin. Heinäkuun puolivälin jälkeen oli voimakastuulinen jakso, jonka myötä pohjan läheisen vesikerroksen happitilanne oli selvästi kohentunut heinäkuun lopulla ja liukoisen fosforin
määrä lievästi kohonnut päällysvedessä alemmista vesikerroksista tulleen täydennyksen myötä. Syvännealueen näytteenottopisteellä havaittiin pinnanläheisessä vedessä myös alkusyksyllä liukoisen
fosforin pitoisuuden kohoamista. Vesipatsaan kerrostuneisuus oli näytteenottohetkellä purkautunut
(lämpötila koko vesipatsaassa 16,4 °C) ja täyskierto alkamassa, eli vesipatsaan sekoittumisen myötä
pintaveteen oli jälleen tullut ravinnetäydennystä syvemmistä vesikerroksista.
Vitsiälänlahden syvänteellä lämpötilakerrostuminen on voimakkaampaa, happiongelmat selvempiä ja
sisäkuormitteisuus voimakkaampaa kuin Hauhonselän keskeisellä syvännealueella. Pohjan läheisestä
vesikerroksesta happi oli heinäkuun näytteenottokerroilla täysin lopussa ja erityisesti heinäkuun lopulla fosforin sisäinen kuormitus oli voimakasta. Samanaikaisesti ammoniumtypen määrä oli erittäin
korkea ja nitraattityppi puuttui pohjan läheisestä vedestä lähes kokonaan. Levätuotanto oli kuitenkin
alhaisempaa kuin keskeisellä syvännealueella. Hauhon keskustaajaman jätevedenpuhdistamon jätevedet johdettiin Rampsinojan kautta Vitsiälänlahteen ennen puhdistamon toiminnan loppumista
vuonna 2005. Aikaisemmalla jätevesien laskulla on näin ollen välillisesti edelleen vaikutusta syvänteen happiolosuhteisiin ja veden laatuun.
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Kuva 3.6. Pinnanläheisen veden laadun kehitys eri havaintopisteillä vuonna 2013.
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3.3.2.

Kirrinen

Kirrisen vesi oli vuoden 2013 näytteenottojen perusteella lievästi sameaa sekä melko ruskeaa ja humuksista.
Lopputalvella (6.3.) veden pH-taso oli lievästi happaman puolella. Happitilanne oli koko vesipatsaassa
välttävä ja pohjan läheisessä vedessä huono (hapen kyllästysaste 14 %). Lämpötila oli pinnasta pohjaan tasolla 2,4 – 3,7 C, eli lämpötila oli erityisesti pohjalla melko korkea, mikä on todennäköisesti
nopeuttanut hapen kulumista pohjalta.
Pinnanläheisen veden kokonaisfosforipitoisuus oli lopputalvella 24 µg l-1 ja kokonaistyppipitoisuus
1300 µg l-1. Pohjanläheisessä vesikerroksessa kokonaisfosforia oli 43 µg l-1 ja typpitaso sama kuin
pinnassa. Fosfaattifosforia oli pohjalla noin kolminkertainen määrä pinnan (11 µg l-1) tasoon nähden,
eli 31 µg l-1. Ammoniumtyppeä oli pohjalla vain vähän. Rautapitoisuus oli pinnanläheisessä vedessä
tasolla 710 µg l-1 ja pohjalla 1300 µg l-1. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että Kirrinen kärsi lopputalvella 2013 jonkinasteisesta sisäkuormitteisuudesta.
Kesäkerrostuneisuusajan lopulla (7.8.) vesipatsas oli jossain määrin kerrostunut lämpötilan mukaan ja
harppauskerros sijaitsi noin 1,5-3 m syvyydessä. Alusvesi (9,6 C) oli selvästi kylmempää kuin pintavesi (21 C). Vesipatsaan happitasossa oli havaittavissa heikentymistä jo 1,5 m syvyydestä alkaen. Pohjan lähellä (4 m) happea oli enää noin 1,6 mg l-1 (kyllästysaste 8 %), eli happitilanne oli huono. Vesipatsaan happitilannetta tarkasteltiin kenttämittauslaitteella (YSI 6600 V2), ja varsinainen laboratorionäyte otettiin vain pinnasta. Kenttämittauslaitteen perusteella happitilanne ei ole yhtä tarkka kuin
laboratoriossa analysoituna, mutta antaa kuitenkin riittävällä tarkkuudella tietoa happitilanteen kehittymisestä pohjaa kohti.
Pinnanläheisen veden kokonaisfosforipitoisuus oli loppukesällä 62 µg l-1, johon liittyi myös korkea
klorofylli a-pitoisuus (21 µg l-1). Levätuotannon myötä veden pH-taso oli kohonnut lievästi emäksisen
puolelle. Kokonaisfosfori- ja klorofyllipitoisuus olivat erittäin rehevää vettä vastaavalla tasolla. Kokonaistyppipitoisuus oli samalla tasolla kuin lopputalvella (1300 µg l-1). Ekologisessa luokittelussa käytettyihin luokkarajoihin peilaten (pienet humusjärvet, Aroviita ym. 2012), ravinnetaso ja klorofyllipitoisuus olivat kohonneet luonnontasosta erittäin voimakkaasti. Näihin luokittelutekijöihin perustuen
Kirrisen ekologista tilaa voitaisiin luonnehtia jopa välttäväksi.
Pohjanläheisessä vedessä kokonaisfosforipitoisuus oli 35 µg l-1 ja kokonaistyppipitoisuus 960 µg l-1.
Ammoniumtypen pitoisuus oli korkea (300 µg l-1) viitaten pohjan happiongelmiin. Pohjanläheisessä
vedessä rautapitoisuus oli lievästi korkeampi kuin talvella, 1500 µg l -1.

3.3.3.

Vuorenselkä

Vuorenselän vesi oli lopputalvella (6.3.2013) Kirrisen tapaan lievästi sameaa, melko ruskeaa ja humuksista. Veden pH-taso oli lievästi happaman puolella. Pinnanläheisessä vedessä kokonaisfosforipitoisuus oli 20 µg l-1 ja kokonaistyppipitoisuus 1300 µg l -1. Happitilanne oli erittäin heikko. Pinnanläheisessä vedessä happitilanne oli välttävä ja jo kolmessa metrissä happi oli täysin loppu. Lämpötila oli
talviaikaiseen normaalitasoon nähden hyvinkin korkea, erityisesti pohjan lähellä (5,3 C). Korkealla
lämpötilalla on ollut suuri merkitys happitilanteen kehittymisessä, sillä lämpimämmässä vedessä
hajotustoiminta on vilkkaampaa. Happikadon vuoksi järvi kärsi voimakkaasta sisäisestä kuormituksesta. Pohjanläheisessä vedessä kokonaisfosforipitoisuus oli jopa 960 µg l-1 ja tästä 94 % oli liukoista
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fosforia. Rautapitoisuus oli pohjalla 17 000 µg l-1. Pohjan lähellä kokonaistyppeä oli 2900 µg l-1 ja tästä
66 % oli ammoniumtypen muodossa. Sähkönjohtokyky oli pohjan lähellä happikatoon liittyen selvästi
koholla (20, 5 mS/m).
Kesäkerrostuneisuusajan lopulla vesipatsas oli hyvin löyhästi lämpötilakerrostunut. Pinnanläheinen
vesi oli levätuotannon vuoksi erittäin sameaa (14 FNU) ja vesi oli lisäksi emäksistä (pH jopa 8,6). Pinnanläheisen veden kokonaisfosforipitoisuus oli 58 µg l-1 ja kokonaistyppipitoisuus 1200 µg l-1. Klorofylli a-pitoisuus oli jopa 50 µg l-1. Kokonaisfosfori- ja klorofyllipitoisuus olivat erittäin rehevää vettä
vastaavalla tasolla ja ravinne- ja klorofyllipitoisuuksien perusteella järven ekologista tilaa kesän 2013
tulosten perusteella voidaan luonnehtia Kirrisen tapaan välttäväksi.
Pinnanläheisessä vedessä hapen kyllästysaste oli runsaan levätuotannon vuoksi 120 %. Happiolosuhteet heikentyivät kenttämittauslaitteella mitattuna 3 metrin ylikyllästyneisyystilanteesta (111 %)
huonoon tilanteeseen vain puoli metriä syvemmällä (kyllästysaste 12 %). Pohjan lähellä happea oli
enää alle 1 mg l-1 (kyllästysaste 10,6 %). Ammoniumtypen pitoisuus oli 500 µg l-1, viitaten hapettomuuteen. Kokonaisfosforia oli pohjalla 69 µg l-1, eli myös sisäistä kuormitusta tapahtui.

3.3.4.

Eteläistenjärvi

Eteläistenjärveltä otettiin näytteet ainoastaan kerran kesäkerrostuneisuusajan lopulla. Varsinaiset
vesinäytteet otettiin 0,5 m syvyydestä ja muutoin vesipatsaan veden laatua tarkasteltiin kenttämittauslaitteen avulla. Vesi oli erittäin tummaa ja siinä oli voimakas humusleima. Veden pH oli lievästi
happaman puolella. Kokonaisfosforipitoisuus oli erittäin korkea (58 µg l-1) ja siihen liittyi myös korkea
klorofylli a-pitoisuus (42 µg l-1). Kokonaistyppeä oli 880 µg l-1. Ravinteista analysoitiin ainoastaan kokonaispitoisuudet. Happitilanteessa oli jo 0,5 m syvyydessä havaittavissa heikkenemistä, sillä kyllästysaste oli 63 %. Pohjan lähellä (80 cm syvyydessä) happitilanne oli kenttämittauslaitteen perusteella
välttävä (kyllästysaste 48 %).

3.4

Levätilanteen kehitys kesällä 2013

Hauhonselän levätilanne vastasi kesän kenttämittausten perusteella vedenlaatuhavaintoja. Klorofylli a -pitoisuus oli heinäkuun alussa ja lopussa toteutetuilla kartoituskerroilla korkein järven etelä- ja
keskiosassa, jossa se oli lievästi rehevän tai rehevän veden tasolla (Kuva 3.7). Pienin klorofyllipitoisuus mitattiin syvännealueelta, jossa pitoisuus vastasi heinäkuun alussa karun veden tasoa ja heinäkuun lopussa lievästi rehevän veden tasoa. Heinäkuun lopussa Hauhonselän klorofyllipitoisuus oli
keskimäärin 5 µg l-1 korkeampi kuin kuun alussa. Pitoisuuksien hajonta oli molemmilla kartoituskerroilla lähes yhtä suuri, heinäkuun alussa 8 µg l-1 ja heinäkuun lopussa 5 µg l-1.
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Kuva 3.7. Hauhonselän levätilanteen kehitys heinäkuussa 2013 klorofylli a-pitoisuuden (µg l-1) perusteella.

Sinilevien runsautta kartoitettiin kenttämittauslaitteen fykosyaniinipigmentin määrää mittaavan anturin avulla. Mittauspisteillä ei havaittu varsinaista sinileväkukintaa kummallakaan kartoituskerralla.
Kartoituksen perusteella sinilevää oli heinäkuun alussa eniten järven etelä- ja keskiosassa (Kuva 3.8).
Sinilevämäärä väheni tasaisesti järven luusuaa kohti. Heinäkuun lopussa sinilevien määrä oli keskimäärin selvästi kasvanut, mutta runsaussuhteet järven alueella olivat lähes päinvastaiset heinäkuun
alkuun nähden. Sinilevää oli eniten järven pohjoisosassa lähellä luusuaa ja pääsyvännealueella, jossa
sinilevämäärä oli noin kaksinkertaistunut kuun alkuun nähden. Järven eteläosassa sinilevämäärä oli
selvästi pienentynyt. Tulokset osoittavat, kuinka nopeasti levätilanne voi järvellä muuttua. Muutoksia
aiheuttavat paitsi tuuliolosuhteet, myös kasviplanktonyhteisörakenteessa tapahtuvat luontaiset sukkessiomuutokset. Lisäksi nopeisiin muutoksiin vaikuttaa Hauhonselän lyhyt viipymä.
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Kuva 3.8. Sinilevätilanteen (sulumäärä / ml-1) kehitys Hauhonselällä heinäkuussa 2013.

3.5

Sisäinen kuormitus

Vesistömallijärjestelmän VEMALA-kuormitusosuuden mukaan Hauhonselällä tapahtuva sisäinen
kuormitus painottuu avovesikaudelle. Sisäistä kuormitusta ei VEMALA:n mukaan ole tapahtunut talvella 2013. Sisäisen kuormituksen painottuminen kesäajalle ei liity niinkään happiongelmiin vaan
sedimentin resuspensioon, eli pohjan pöllyämiseen tuulen ja kalaston vaikutuksesta.
Sisäisen fosforikuormituksen määrä oli vuonna 2013 VEMALA:n mukaan n. 1570 kg. Määrä vastaa
14 % järveen kohdistuvasta, VEMALA:ssa arvioidusta kokonaiskuormituksesta. Koska sisäinen kuormitus painottuu avovesiajalle, sen osuus kuormituksesta on avovesikautena keskimääräistä suurempi.
Sisäisen kuormituksen määrä on mahdollisesti aliarvio VEMALA:n mallinnuksen sisältämien oletusten
vuoksi, eikä mallissa huomioida kaikkia sisäisen kuormituksen mekanismeja. Sisäisen kuormituksen
määrästä se antaa kuitenkin suuntaa-antavan kuvan.

3.6

Ravinnekuormituksen vähentämistarve

Ravinnekuormituksen vähentämistarve arvioitiin LLR-työkalun avulla vuosien 2000-2013 aineistoon
perustuen. Järven ravinnekuormituksen sietokykyä tarkasteltiin myös Vollenweiderin mallin avulla.
Ulkoisen kuormituksen tavoitetaso valittiin LLR-mallin 80 % todennäköisyystason mukaan, eli tavoitteeksi valittiin kuormitustaso, jolla järven tila tulee kohentumaan 80 % todennäköisyydellä. Tämä ns.
luottamustaso on mallin tarjoamista kuormitustasovaihtoehdoista turvallisin.
Hauhonselän tarkastelussa LLR-mallin syöttötiedoissa käytettiin tilavuuspainotettuja ravinnepitoisuustietoja järven keskeiseltä syvännealueelta. Kuten vedenlaatutarkastelussa havaittiin, syvänne-
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alueen rehevyystilanne poikkeaa järven keski- ja eteläosan tilanteesta. Tämä pyrittiin huomioimaan
LLR-mallin tulosten tulkinnassa ja tavoitteenasettelussa.
LLR-mallinnuksen tulosten perusteella järveen tulevan kuormituksen nykytaso on kokonaisfosforin
osalta keskimäärin 8630 kg vuodessa ja kokonaistypen osalta keskimäärin 248 tonnia vuodessa
(Taulukko 3.3). Jotta järven tila alkaisi kohentua, tulisi kuormitus saada fosforin osalta tasolle 7742
kg vuodessa ja typen osalta tasolle 199 tonnia vuodessa. Rehevyyskehityksen kannalta fosforikuormituksen vähentämisellä on enemmän merkitystä. Fosforikuormituksen pitäisi tavoitetason saavuttamiseksi vähentyä 10 % ja typpikuormituksen 20 %.
LLR-malliin syötetyissä kuormitustiedoissa on mukana myös Iso-Roineelta tuleva kuormitus, joka ei
tosiasiassa todennäköisesti kulkeudu Hauhonselälle lainkaan. Tämän vuoksi tässä tarkastelussa annetut kilomäärät ovat näin tarkasteltuna yliarvioita. Prosentuaalinen kuormitusvähennystarve on kuitenkin todellinen ja se ei muutu, vaikka malliin syötettävästä kuormitustiedosta poistettaisiin IsoRoineelta tuleva kuormitus. LLR-työkalu ei arvioi, ovatko kuormituslukemat oikeaa suuruusluokkaa,
se vain mekaanisesti toteaa järveen tulevan kuormituksen ja järven ravinnepitoisuuden välisen yhteyden ja mikäli järvessä havaitut pitoisuudet ovat liian korkeita, niin silloin kuormitusvähennystä
tarvitaan. Siten mallin antama ennuste ei välttämättä muutu prosentuaalisen vähennystarpeen osalta, ainoastaan numeeriset kuormituslukemat muuttuvat. Tämän vuoksi mallin antama tulos kuormitusvähennystavoitteen osalta on sama, vaikka malliin syötettävä kuormitusmäärä muuttuisi.
Taulukko 3.3. Ravinnekuormituksen keskimääräinen nykytaso, tavoitetaso ja
vähennystarve LLR-mallinnuksen perusteella.
Nykytaso

Tavoitetaso

Vähennystarve

Kok.P

Kok.N

Kok.P

Kok.N

Kok.P

Kok.N

2

2

2

2

2

g m2 a-1

-1

-1

gm a

gm a

-1

gm a

-1

gm a

-1

gm a

0,39

11,21

0,35

9,00

0,04

2,21

kg d-1

kg d-1

kg d-1

kg d-1

kg d-1

kg d-1

24

679

21

545

2

134

10 %

20 %

Ulkoisen kuormituksen sietokyvyn arviointiin on perinteisemmin käytetty Vollenweiderin (1972) mallia. Mallin mukaan järven rehevöitymistaso riippuu fosforin vuosikuormituksesta ja järven keskisyvyyden ja viipymäajan suhteesta, eli hydraulisesta pintakuormasta. Mallin tuloksena saadaan
tieto fosforikuormituksen määrästä, jonka järvi sietää rehevöitymättä sekä raja-arvo kuormitukselle,
jonka ylityttyä järven rehevöityminen kiihtyy (Taulukko 3.4).
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Taulukko 3.4. Hauhonselän kuormituksen sietokyky Vollenweiderin (1972) mallin mukaan.

VOLLENWEIDERIN PINTAKUORMAT

Pintakuorma järvessä
g P/m2*a

kg a-1

kg d-1

SALLITTAVA Ya = 0,055* X 0,635

0,22

4880

13,37

VAARALLIEN Ya = 0,174* X 0,469

0,49

10738

29,42

Hauhonselän nykykuorma 8630 kg kok.P a-1

0,39

Vollenweiderin mallin mukaan Hauhonselän keskimääräinen kokonaisfosforin nykykuorma ei ylitä
vaarallista tasoa, mutta on noin kaksinkertainen sallittavaan kuormaan nähden. VEMALA:n vuoden
2013 kuormitusarvio (11320 kg) kuitenkin ylittää vaarallisen kuorman selvästi. Vaikka kuormitus asettautuu keskimäärin vaarallisen kuormituksen rajan alapuolelle, voi kuormitus yksittäisinä vuosina
ylittää sen ja kiihdyttää rehevöitymiskehitystä. Sallittavalle tasolle pääsemiseksi kokonaisfosforin
nykykuormitusta pitäisi vähentää Vollenweiderin mallin mukaan yli 40 %.
Vollenweiderin kuormitustasot ovat samansuuntaisia kuin LLR-työkalun tulokset. LLR-työkalun taustalla on Vollenweiderin (1969) malli Chapran (1975) tekemin muunnoksin. Bayes –tilastotiedettä ja
MCMC menetelmää käyttäen, voidaan LLR-työkalussa prioritietoa ja järvestä olevaa dataa hyödyntäen estimoida laskeutumisnopeudelle ja ravinnepitoisuuksille jakauma sekä tarkastella estimaatin
virhettä ja epävarmuutta. Tästä johtuen on perusteltua tukeutua kuormitusvähennystavoitteiden
asettamisessa LLR-työkalun tuloksiin.
Järven vedenlaatutarkastelussa (kpl 3.3.1) havaittiin, että rehevyysongelma on korostunut järven
keski- ja eteläosassa. Tämä tuli selkeästi esille myös hankkeen tiedotustilaisuudessa maaliskuussa
2013. LLR-mallinnus tehtiin syvänneaineistolle, jossa rehevöitymiskehitys ei ole yhtä voimakasta kuin
järven keski- ja eteläosassa. Siksi on edelleen riski, että tavoitetaso ei ole riittävä ja kunnostustoimenpiteillä ei saada näkyviä muutoksia aikaan. Tämän vuoksi tavoitetason asettamisessa tarkasteltiin
ravinnekuormituksen vähentämistarvetta, jonka myötä järven tila palautuisi 80 % todennäköisyydellä
ennen 2000-luvun taitetta olleelle tasolle. Kuormituksen vähentämistarve olisi tällöin noin 40 %
sekä kokonaisfosforille että kokonaistypelle.
Näiden kahden LLR-mallilla saadun tavoitetason välillä oleva ero on suuri, mikä tarkoittaa myös suurta eroa toimenpiteiden määrässä, joita tavoitteen saavuttamiseksi tulisi toteuttaa. Ero ulottuu niin
ikään myös kustannuksiin. LLR-mallin tavoitetasoa voidaan pitää minimitavoitteena, johon kunnostushankkeessa tulee pyrkiä. Tavoitetaso voidaan asettaa korkeammalle, aina 40 % vähennystarpeeseen saakka, jota voidaan pitää tavoitteena, jolla saadaan jo merkittäviä muutoksia aikaan
järven tilassa. Tällaisen tavoitteen saavuttaminen vaatii kuitenkin mittavammin toimenpiteitä ja on
kustannusvaatimuksiltaan kalliimpi toteuttaa. Tavoitetaso voidaan valita myös näiden kahden väliltä
käytettävissä olevien resurssien mukaan.
Tavoitetasoa valitessa on huomioitava myös se, että tavoitteenasettelu tapahtuu keskiarvoon ja mediaaneihin perustuvilla pitoisuus- ja kuormitusarvioilla, jolloin esimerkiksi 10 % vähennystarve voi olla
aliarvio runsassateisena vuonna, jolloin kuormitus on keskimääräistä voimakkaampaa. Näin olisi ollut
esimerkiksi vuonna 2013. Huomioiden Hauhonselän suuret klorofyllipitoisuudet ja sinilevien esiintyminen, 40 % vähennystarve lienee turvallisempi vaihtoehto kuin vain 10 %.
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Tavoitetasoa voidaan hankkeen aikana muuttaa ja tarkentaa. Kun valuma-aluetoimenpiteitä aletaan
toteuttaa, on tärkeää, että toimenpiteiden vaikutuksia järven tilaan seurataan säännöllisesti, jotta
saadaan oikea kuva muutossuunnasta. Mikäli vaikuttaa siltä, että ajan saatossa toivottavaa vaikutusta ei synny, vaikka tavoiteltu kuormitusvähennys on saavutettu, voidaan tavoitetason riittävyyttä
pohtia uudelleen. Järven kunnostusprosessissa on ehdottoman tärkeää seurata toimenpiteiden vaikuttavuutta pitkän ajan saatossa ja havaintojen perusteella tarpeen mukaan muuttaa toimenpidesuunnitelmia ja tarkentaa tavoitetasoa. Mikäli minkäänlaista jatkoseurantaa ei toteuteta, riskinä on
valuma-aluekunnostuksen epäonnistuminen.

4. RAVINNEKUORMITUSSELVITYKSEN YHTEENVETO
Hankkeen tiedotustilaisuudessa maaliskuussa 2013 tuli esille, että Hauhonselän rehevöitymisongelma on järven käyttäjien mukaan korostunut 2000-luvulla. Pitkän ajan vedenlaatuaineistoa tarkasteltaessa havaittiin, että järven veden laadussa on tapahtunut selkeä muutos heikommalle tasolle 90luvun loppupuolella. Tämä muutos on havaittavissa lähes kaikista vedenlaatumuuttujista. Muutokseen liittyy kokonaisfosforitason muutos ekologisessa luokittelussa keskimäärin hyvästä tilasta tyydyttävään, kokonaistyppipitoisuustason muutos keskimäärin erinomaisesta ekologisesta tilasta hyvään sekä klorofyllipitoisuustason muutos keskimäärin erinomaisesta tilasta tyydyttävään. Muutokseen liittyy myös kesäaikaisen sameustason harppaus selvästi korkeammalle tasolle. Muutos näkyy
myös talvella, joskaan ei yhtä voimakkaasti. Veden humusleima on väriarvojen ja kemiallisen hapenkulutuksen kasvun myötä voimistunut samaan aikaan ravinne- ja klorofyllipitoisuuden kanssa. Muutosten myötä näkösyvyys on alkanut heikentyä. Veden laadun taso ei ole palautunut ennalleen 90luvun lopulla tapahtuneen harppauksen jälkeen, mutta toisaalta heikentymistäkään ei ole tapahtunut
merkittävissä määrin. Happitilanne on erityisesti talviaikana heikentynyt tasaisesti, mutta heikentyminen on voimistunut 90-luvun lopulta alkaen ja vuosien välinen vaihtelu on voimistunut. Kesäaikaisessa happitilanteessa on niin ikään havaittavissa ajoittaista heikentymistä, joka vaikuttaa alkaneen
kesän 1997 voimakkaan notkahduksen jälkeen. Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän Vesistömallijärjestelmän VEMALA-kuormitusosuuden mukaan Hauhonselällä tapahtuu sisäistä kuormitusta erityisesti avovesiaikana tuulen aikaansaamien veden virtausten ja pohjaa pöyhivän kalaston aiheuttamana. Mm. tämän vuoksi rehevöitymisongelma on järven matalilla alueilla suurempi kuin syvännealueella. Syvännealueella sisäinen kuormitus on hyvin todennäköisesti merkittävää vaikka vedenlaatuaineiston perusteella sitä ei voimakkaana havaittaisikaan, mikä johtuu kerrostuneisuuden ajoittaisesta purkautumisesta Hauhonselällä. Yleisesti ottaen veden laatu muodostuu ainakin osittain eri
alueiden vuorovaikutuksen tuloksena, eli esimerkiksi etelä- ja keskiosan vedet kulkeutuvat syvännealueelle, mikä oli nähtävissä vuoden 2013 tuloksissa pitoisuuksien tasoittumisesta kesän aikana järven eri alueilla.
Hauhonselän biologisen aineiston perusteella järven kasviplanktonbiomassa vaikuttaa ajoittain kasvaneen ja sinilevien määrä runsastuneen 2000-luvulla 1960-luvun tuloksiin verrattuna. Tarkastelua
vaikeuttaa aineiston hajanaisuus. Hauhonselän ekologinen tila on kasviplanktonin biomassaan perustuen tyydyttävä. Järven kalakanta on voimakkaasti särkikalavaltainen ja järven ekologinen tila on
kalakannan perusteella välttävä.
Hauhonselän veden laadussa tapahtunut muutos on hyvin selkeä ja varsin nopea. On mahdollista,
että järvi on saavuttanut sietokykynsä ravinnekuormitukselle ja tila on lopulta heilahtanut heikom-
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malle tasolle järven sisäisten prosessien myötä. Syy tähän on valuma-alueella. Hauhonselän ja sen
yläpuolisen Vuolujoen valuma-alueen maankäyttö on maatalouspainotteista. Maataloudesta tuleva
vesistökuormitus on osaltaan vaikuttanut Hauhonselän rehevöitymiskehitykseen, mutta syy veden
laadun äkilliseen muutokseen ei liene siinä. Vastaavanlaista veden laadun muutosta ei ole havaittavissa Kirrisen ja Vuorenselän vedenlaatuaineistosta, eli muutos ei näyttäisi selittyvät Kirrisen ja Vuorenselän alueelta tulevalla kuormituksella. Valuma-alueilla ei sijaitse sellaisia pistemäisiä kuormittajia, joiden toiminta voisi selittää muutosta. Valuma-alueella tapahtuneita muutoksia ovat kuitenkin
Koninsuon alueen ojitus vuosien 1996-2000 aikana sekä turvetuotannon aloittaminen vuonna 1998.
Tämän lisäksi Vuolujoen valuma-alueella on ollut laajoja metsäojitushankkeita myös muualla samoihin aikoihin (Koponen Matti, suullinen tiedonanto 31.3.2014). Koska muutos näkyy ravinteiden lisäksi
myös humustason ja veden värin selvänä kasvuna, saattaa syy Hauhonselän näin selkeään muutokseen liittyä turvetuotantoon ja ojituksiin. Kesän 1997 heikko happitilanne voi niin ikään liittyä alueen
ojitusten aloittamiseen. Turvetuotantoalueen vesistövaikutuksia ei ole sen toiminnan aikana seurattu
ja Vuolujoen vedenlaatuaineisto on hyvin niukka, joten täyttä varmuutta asiasta ei voida saada.
Metsä- ja suo-ojitukset kohottavat toimenpidealueelta tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta
huomattavasti toimenpidettä seuraavien vuosien aikana (Alatalo 2000). Vaikutukset kestävät 5-10
vuoden ajan, jonka jälkeen kuormitus laskee alemmalle tasolle. Vuolujoen valuma-alueen ojituksista
johtuva kuormituksen kohoaminen on todennäköisesti jo tasaantunut, mutta Hauhonselän tilassa ei
ole tapahtunut muutosta parempaan. Järven tila pysyy heikkona siksi, että sen ravinnekuormituksen
sietokyky on muuttunut kuormituspiikin myötä ja ravinnekuormituksen nykytaso on järven muuttuneelle sietokyvylle liian suuri. Hetkellinen ravinnekuormituksen voimakas kohoaminen on saattanut
myös käynnistää Hauhonselällä sisäisiä, rehevyystasoa ylläpitäviä prosesseja. Tarvitaankin siis suurempi kuormitustason aleneminen, jotta muutoksia voidaan havaita järvessä. Lisäksi muutoksen tapahtumiseen tarvitaan enemmän aikaa. Järven tilan heikentyminen voidaan saada aikaan hetkellisellä järven sietokyvyn ylittävällä kuormituspulssilla, mutta tilan korjaantumiseen vaaditaan mittavampia muutoksia ja moninkertaisesti aikaa.
Ravinnekuormitusselvityksessä vuoden 2013 kuormitusmääräksi arvioitiin Vesistömallijärjestelmän
VEMALA-kuormitusosuuden mukaan kokonaisfosforin osalta 11320 kg a-1, eli keskimäärin noin 31 kg
päivässä ja kokonaistypen osalta 346595 kg a-1, eli keskimäärin noin 949,6 kg päivässä. Eniten kuormitusta tuli ojanäytteenottojen perusteella Vuolujoelta (lähes 70 %) ja Vuorenselän ja Kirrisen alueelta (23 %). Pienemmistä ojista järven eteläosaan laskeva oja 2 oli merkittävin kuormittaja (osuus fosforikuormituksesta 4,4 % ja typpikuormituksesta 6 %). Sisäisen kuormituksen VEMALA:ssa arvioitu
määrä vastaa noin 14 % Hauhonselälle tulevasta kokonaiskuormituksesta.
Vuolujoen valuma-aluetarkastelussa havaittiin, että kuormitus määräytyy suurelta osin jo Vuolujoen
yläosissa, eli valuma-alueongelmat ulottuvat Eteläistenjärvelle ja sen yläpuoliselle valuma-alueelle
saakka. Vuolujoen varrella kuormitus kohosi erityisesti joen ylä- ja keskivaiheen välillä. Keskiosan ja
alajuoksun välillä tapahtunut ravinnemäärän kohoaminen johtui ainakin kevättulvahuipun aikaan
Haarajoelta tulevasta kuormituksesta. Kevättulvahuipun aikaan Koninsuon alueelta tulevista vesistä
otettujen vesinäytteiden perusteella alueelta tulevan kuormituksen osuus Vuolujoelta Hauhonselälle
kohdistuvasta kokonaiskuormituksesta oli kokonaisfosforin osalta yhteensä noin 18 % ja kokonaistypen osalta yhteensä noin 16 %. Osa tästä kuormituksesta kohdistuu kuitenkin Hanhijärveen, josta
vedet laskevat Vuolujoen alaosaan. Hanhijärveen laskee vesiä Koninsuon lisäksi muilta laajoilta ojitetuilta suoalueilta. Hanhijärvestä tulevan kuormituksen osuus Vuolujoen kokonaiskuormituksesta oli
kokonaisfosforin osalta 24 % ja kokonaistypen osalta 21 %. Koninsuolta ja Hanhijärvestä tulevia vesiä
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tutkittiin ainoastaan kevättulvahuipun aikaan, joten alueilta tulevien vesien osuutta Vuolujoelta tulevasta kuormituksesta ei voitu arvioida muilla näytteenottokerroilla.
Kirriselle laskevissa ojavesissä ongelma-alueeksi erottautui erityisesti Hahmajärvestä laskeva oja sekä
Hahmajärven yläpuolinen valuma-alue, mutta myös Myllyojan kautta tuleva kuormitus oli voimakasta. Kirriseen kohdistuva ravinnekuormitus on lähivaluma-alueen peltovaltaisuuden vuoksi voimakasta. Vuorenselkään tulevaa ravinnekuormitusta ei tutkittu ojanäytteenotoin, mutta järven vedenlaatutarkastelun perusteella sen rehevöitymisongelma on suurempi kuin Kirrisellä. Koska järven oma valuma-alue on pieni, aluetta rehevöittää voimakkaimmin yläpuolinen Kirrinen valuma-alueineen.
LLR-mallinnuksen tulosten perusteella Hauhonselälle tulevaa ravinnekuormitusta tulisi vähentää
vähintään 10 % fosforin osalta ja vähintään 20 % typen osalta, jotta järven tilan kohentuminen voisi
käynnistyä. Koska järven rehevöitymisongelma ilmenee eri voimakkuuksilla järven eri alueilla, on
ravinnekuormitusta tarpeen vähentää enemmän. Lisäksi runsassateisina vuosina, jolloin kuormituskin
on keskimääräistä runsaampaa, vähimmäistavoite ei ole riittävä. Mikäli tavoitellaan 90-luvun lopulla
tapahtunutta muutosta edeltänyttä tasoa, on ravinnekuormitusta vähennettävä noin 40 %, jotta
järven tila palautuisi kyseiselle tasolle. Lopullinen tavoitetaso määräytyy käytössä olevien resurssien
perusteella.
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5. KUNNOSTUKSEN YLEISSUUNNITELMA

Hauhonselän heikentynyt ekologinen tila ja luontaista korkeampi rehevyystaso johtuvat valumaalueelta tulevasta, järven sietokyvyn ylittävästä kuormituksesta. Järven kunnostuksessa lähtökohtana
on rajoittaa valuma-alueelta tulevaa kuormitusta. Järveen kohdistettavista toimenpiteistä voi olla
hyötyä vasta kun ulkoinen kuormitus on saatu kuriin. Järveen kohdistettavilla toimenpiteillä järven
toipumista voidaan nopeuttaa, mutta mittavien toimenpiteiden toteutus ei ole kannattavaa ennen
kuin valuma-aluekuormituksen tavoitetaso on saavutettu.
Hauhonselän kunnostuksessa on tavoitteena saada järven ravinnetaso laskemaan tasolle, joka on
järvelle luontainen. Realististen tavoitteiden asettaminen on tärkeää, jotta ne voidaan saavuttaa.
Rehevää järveä ei voida kunnostustoimenpiteillä muuttaa karuksi, mutta lähelle luontaista tilaa on
mahdollista päästä. Tavoitteisiin päästään ensisijassa vähentämällä ulkoista kuormitusta järven sietokyvyn alittavalle tasolle.
Ravinnekuormitusselvityksen tavoitteena oli luoda pohja yleiskunnostussuunnitelman laadinnalle
selvittämällä Hauhonselkää eniten kuormittavat alueet sekä asettaa kuormituksen vähentämiselle
tavoite, jonka myötä vähintään hyvän ekologisen tilan saavuttaminen on mahdollista Hauhonselällä.
Selvityksen perusteella Hauhonselkään tulevaa fosforikuormitusta tulee vähentää vähintään 10 % ja
typpikuormitusta vähintään 20 %, jotta järven ekologisessa tilassa voitaisiin havaita positiivista kehitystä. Mikäli vaikutuksia todella halutaan saada aikaiseksi, ravinnekuormitusta on vähennettävä 40 %.

5.1

Toimenpiteiden suuntaaminen valuma-alueella

Selvityksessä selkeiksi ongelma-alueiksi erottautuivat Vuolujoen valuma-alue sekä Kirrisen ja Vuorenselän alue. Kuormitusvähennystavoitteen kannalta tehokkainta olisi ohjata valuma-aluetoimenpiteet
näille alueille.
Vuolujoen valuma-alueella kuormituksen suuruus määräytyy pitkälti jo Vuolujoen yläosassa. Tämän
vuoksi toimenpiteitä on ohjattava Eteläistenjärven yläpuolelle saakka. Eteläistenjärven yläpuolisella
valuma-alueella on tehty runsaasti metsäojituksia ja lähivaluma-alue on peltovaltainen. Kuormitusta
saataisiin tehokkaimmin rajoitettua maanviljelyyn liittyvillä toimenpiteillä. Eteläistenjärven yläpuoliselle valuma-alueelle tulisi tehdä tarkempi ojaselvitys, kuten tässä työssä tehtiin Hauhonselälle, jotta
ongelmallisimmat alueet saadaan selville. Myös Eteläistenjärvelle tulisi määritellä kuormitusvähennystavoite, jonka perusteella valuma-aluetoimenpiteet saadaan mitoitettua riittäviksi ja kustannustehokkaiksi.
Vuolujoen valuma-alueella ongelma-alueeksi osoittautui ojaselvityksessä myös Koninsuon alue. Alue
korostui ongelmallisena myös maaliskuussa 2013 tiedotustilaisuudessa järjestetyssä asukaskyselyssä.
Koninsuolla sijaitsevan turvetuotantoalueen vesiensuojelun taso ja riittävyys olisi tärkeää tarkistaa.
Turvetuotantoalue ei kuitenkaan ole ainoa syy Koninsuolta tulevaan kuormitukseen, vaan alueen
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ympärillä toteutetuilla ojituksilla on myös suuri merkitys. Metsä- ja suo-ojitusten jälkeen kuormitus
on voimakkainta ensimmäisinä vuosina ojitusten jälkeen, mutta kuormitus vähentyy noin kymmenen
vuoden kuluessa (Alatalo 2000). Vaikka ajan saatossa alueelta tuleva kuormitus vähentyy luontaisestikin, vesiensuojelun tason tarkistaminen ja lisääminen olisi kuormitusselvityksen tuloksiin vedoten
kannattavaa erityisesti Koninsuon alueella.
Kirrisen ja Vuorenselän alueella kuormituksen suuruus määräytyy Kirrisen yläpuolisella valumaalueella. Valuma-aluetoimenpiteitä tulisikin ohjata Kirrisen valuma-alueelle, jolloin saadaan vähennettyä sekä Kirriseen, että Vuorenselkään tulevaa kuormitusta. Kirrisen ja Vuorenselän ekologisen
tilan kohentuminen ja rehevyystason lasku vähentäisivät merkittävästi Hauhonselälle tulevaa kuormitusta. Ilman Kirrisen ja Vuorenselän valuma-alueelta tulevan kuormituksen rajoittamista tämä ei ole
mahdollista. On kuitenkin hyvä pohtia sitä, että Vuorenselän ja Kirrisen veden laadussa ei ole havaittavissa selviä kehityssuuntia, joten syy Hauhonselän tilamuutokseen ei ole näiden järvien alueelta
tulevassa kuormituksessa. Hauhonselkä on ainakin tilamuutokseensa saakka sietänyt alueelta tulevaa
kuormitusta rehevöitymättä merkittävästi. Tästä huolimatta Kirrisen ja Vuorenselän tilan kohentaminen on aiheellista niiden voimakkaan rehevöitymisen vuoksi ja tällä on positiivinen vaikutus myös
Hauhonselän tilaan.

5.2

Toimenpiteiden jakautuminen eri maankäyttömuodoille ja
vaikuttavuus kuormitukseen

Valuma-aluetoimenpiteiden jakautumista eri sektoreille, toimenpiteiden vaikuttavuutta ja kustannusten muodostumista arvioitiin KUTOVA-työkalun avulla. Tarkastelu koskee ainoastaan fosforikuormituksen vähentämistä. Tarkastelu tehtiin erikseen Hauhonselän valuma-alueelle ja Vuolujoen
valuma-alueelle. Tarkastelu perustuu malliin syötettäviin maankäyttömuoto-/sektorikohtaisiin, valuma-alueella muodostuvan kuormituksen määrätietoihin, jotka on koottu eri lähteistä. Tarkastelussa
pyritään vaikuttamaan siis alueella muodostuvaan kuormitukseen, joka on eri asia kuin alueelta lähtevä kuormitus. Tämä on huomioitava Vuolujoen valuma-aluetarkastelussa, mikäli tuloksia hyödynnetään tavoitteenasettelussa. Alueella muodostuva kuormitus on usein suurempaa kuin järveen saapuva, sillä matkalla tapahtuu ravinteiden pidättymistä.
KUTOVA-tulosten tulkintaa voi hankaloittaa lisäksi se, että LLR-työkaluun syötetty tieto järveen tulevan kuormituksen määrästä on itse asiassa huomattavasti suurempi kuin KUTOVA-mallissa arvioitu
alueella syntyvän kuormituksen määrä. Tämä johtuu siitä, että LLR-työkaluun syötetyssä kuormituksessa oli mukana myös yläpuoliselta Iso-Roineelta tuleva kuormitus, joka tosiasiassa ei vaikuta Hauhonselän tilaan. Ravinnekuormitusselvityksen tavoitteenasettelussa on avattu asiaa enemmän (ks.
kohta 3.6). Prosentuaalinen kuormitusvähennystarve on kuitenkin sama, vaikka Iso-Roineen kuormituksen vaikutus jätettäisiin LLR-tarkastelusta pois. Siten esimerkiksi toimenpiteillä saatu vaikuttavuustarkastelussa ja kustannustehokkuusarvioinnissa on mahdollista käyttää suoraan LLRmallinnuksessa asetettuja tavoitteita, ainoastaan tarkasteltavat kilomäärät poikkeavat toisistaan. On
vain muistettava, että KUTOVA-mallin tulokset käsittelevät vaikutusta alueella muodostuvaan kuormitukseen, joten mallin antama tulos esimerkiksi 10 % kuormitusvähenemästä tarkoittaa sitä, että
alueella syntyvä kuormitus pienenee 10 %, eikä alapuoliseen vesistöön päätyvä, kuten LLR mallissa on
tavoitteena. Ero näiden kahden välillä on kuitenkin pieni, joten tarkastelun helpottamiseksi voidaan
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ajatella, että jos kuormituksen muodostumista vähennetään tietty määrä, sen vaikuttavuus alapuoliseen vesistöön päätyvään kuormitukseen on sama.
Valuma-aluetoimenpiteitä tulisi ohjata KUTOVA-työkalun mukaan sekä Hauhonselän että Vuolujoen
valuma-alueella ensisijaisesti maatalouteen ja haja- ja loma-asutuksen jätevesien käsittelyyn. Työkalun Hauhonselän valuma-alueelle esittämän toimenpideyhdistelmän avulla 80 % saavutettavissa olevasta kuormitusalenemasta tapahtuisi maatalouden sektorille ohjattavilla toimenpiteillä. Metsätalouteen ohjattavien toimenpiteiden vaikuttavuus kuormitusalenemaan olisi vain 2 %. KUTOVA-työkalun
Vuolujoen valuma-alueelle esittämällä toimenpideyhdistelmällä 67 % kuormitusalenemasta tapahtuisi maatalouden sektorilla tehtävien toimenpiteiden avulla ja 24 % haja- ja loma-asutuksen jätevesien
käsittelyn ajanmukaistamisella. Vaikka Vuolujoen valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen ja
sitä ympäröivän Koninsuon alueen merkitys kokonaiskuormituksessa on KUTOVA-työkalun tulosten
perusteella pieni, on alue selkeästi rajattu, jolloin kuormitukseen puuttuminen on helpompaa kuin
hajallaan olevan maa- ja metsätalouden. Koninsuon alueen kunnostus olisi lisäksi KUTOVA:n mukaan
kustannustehokkain tapa puuttua kuormitukseen. Metsätalouden vaikuttavuus kuormitusalenemaan
KUTOVA-mallin esittämässä toimenpideyhdistelmässä on Vuolujoen valuma-alueella 5 %.
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Kuva 5.1. Toimenpiteiden jakautuminen eri sektoreille Hauhonselän valuma-alueella.
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Kuva 5.2. Toimenpiteiden jakautuminen eri sektoreille Vuolujoen valuma-alueella.

KUTOVA-työkalulla arvioitiin maankäyttömuotokohtaisten valuma-aluetoimenpiteiden vaikuttavuutta valuma-aluekohtaisesti. Vaikuttavuus kohdistuu yksinomaan kokonaisfosforikuormituksen vähenemiseen. Suurin vaikuttavuus sektorikohtaiseen kokonaiskuormitukseen saataisiin haja-asutuksen
jätevesien käsittelyn ajanmukaistamisella molemmilla valuma-alueilla (kuormitusvähennys 83-89 %
haja-asutuksen arvioidusta nykykuormituksesta) (Kuva 5.3 ja Kuva 5.4). Vuolujoen valuma-alueen
turvetuotantoalueen ja sitä ympäröivän Koninsuon alueen vesiensuojelun tason parantamisella saataisiin Koninsuon alueen vesistökuormitusta vähennettyä KUTOVA:n mukaan yli 60 % (Kuva 5.4).
Maa- ja metsätalouteen kohdistuvilla toimenpiteillä saataisiin kyseisistä maankäyttömuodoista aiheutuvaa kuormitusta vähennettyä noin puolella molemmilla valuma-alueilla.
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Kuva 5.3. Hauhonselän valuma-alueelle KUTOVA-työkalun esittämällä toimenpideyhdistelmällä aikaan saatava
kuormitusvähennys eri sektoreilla.
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Kuva 5.4. Vuolujoen valuma-alueelle KUTOVA-työkalun esittämällä toimenpideyhdistelmällä aikaan saatava
kuormitusvähennys eri sektoreilla.

5.2.1.

Maatalous

Maatalouden kuormituksen vähentämisessä oleellista on viljelykäytäntöjen muuttaminen siten, että
ravinteet saadaan pysymään pellossa (Ulvi & Lakso 2006). Tästä on hyötyä viljelijälle myös taloudellisessa mielessä. Maatalouden vesiensuojelun tehostaminen olisi järkevintä ja tehokkainta toteuttaa
tilakohtaisen ympäristösuunnitelman yhteydessä. Neuvonnalla ja tiedon lisäämisellä on tärkeä merkitys vesiensuojelun tehostamisessa. Maanviljelyyn liittyvän vesistökuormituksen vähentämisessä
myös viljelijöiden yhteistyöllä on merkitystä onnistuneen tuloksen saavuttamisen kannalta.
Viljelykäytäntöjen muutokseen liittyy esimerkiksi peltojen P-luvun pienentäminen ravinteidenkäytön
tehostamisella, talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisääminen, säätösalaojitus sekä riittävät suojakaistat
ja suojavyöhykkeet. Myös kipsin levitys pelloille vähentää kuormitusta. Tätä ei kuitenkaan tule tehdä
sellaisten järvien valuma-alueilla, joiden järvien sulfaattipitoisuus on pieni, sillä levitys lisää järven
sulfaattipitoisuutta ja voi kiihdyttää sisäistä kuormitusta (Ekholm ym. 2011). VEMALA:n arvion mukaan sekä Hauhonselän että Vuolujoen vesistöalueen peltojen P-luvut ovat turhan korkeita.
Liitteenä 2 ja 3 oleviin karttoihin on havainnollistettu pellot, joille on kaltevuuden vuoksi kannattavaa
perustaa suojavyöhyke. Erityisen tärkeitä ovat lähellä Vuolujokea, isompia ojia tai alueen järviä olevat
kaltevat pellot. Suojavyöhykkeiden tarvetta hahmoteltaessa ei ole huomioitu, onko niiden perustaminen käytännössä mahdollista. Kaltevilla pelloilla talviaikainen kasvipeitteisyys, monivuotinen nurmiviljely tai kevennetty muokkaus ovat vaihtoehtoisia menetelmiä kuormituksen vähentämiselle.
Kaltevien peltojen lisäksi myös tulvavaikutteisten peltojen viljelykäytäntöihin on syytä kiinnittää
huomiota ja tarpeen mukaan muuttaa käytäntöjä. Tällaisilla kohteilla monivuotinen nurmiviljely tai
vähintäänkin talviaikainen kasvipeitteisyys olisivat käytäntöjä, joita tulisi suosia. Tulvavaikutteiselta
pellolta maa-aines ja ravinteet kulkeutuvat herkästi pois, mikä on maanviljelijän kannalta eitoivottava tilanne.
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Ensisijaista maanviljelyn vesistökuormituksen vähentämisessä on saada ravinteet pysymään pellolla
ja vasta toissijaista on pidättää ravinteet mahdollisimman lähelle peltoja, jolloin niiden palauttaminen takaisin pellolle on mahdollista (Ulvi & Lakso 2006). Tämä onnistuu esimerkiksi kosteikkojen ja
laskeutusaltaiden avulla, joilla vähennetään vedessä olevan kiintoaineksen määrää ja siihen sitoutuneita ravinteita. Pienillä patoaltaiden ketjuilla saadaan hidastettua pelto-ojien virtaamia, jolloin osa
kiintoaineksesta ehtii laskeutua ojan pohjalle.
Liitteenä 2 ja 3 oleviin karttoihin on havainnollistettu VEMALA:sta saatujen tietojen mukaan osa kosteikon perustamiselle soveltuvista kohteista, eli ojien suut, joiden yläpuolisen valuma-alueen koko ja
peltopinta-ala on kosteikon perustamisen kannalta riittävä. KUTOVA-mallin perusteella Hauhonselän
ja Vuolujoen valuma-alueilla vaatimukset täyttäviä kosteikon paikkoja on yhteensä 51 kpl. Nämä kosteikot on ryhmitelty koon ja valuma-alueen peltoprosentin perusteella (Taulukko 5.1). Pienimmät
kosteikot ovat edullisimpia toteuttaa. Kustannustehokkaimpia ovat koosta riippumatta kosteikot,
joiden valuma-alueen peltoprosentti on yli 50 %. Kosteikon valuma-alueelta tulevaa fosforikuormitusta saataisiin vähennettyä kosteikon avulla KUTOVA:n arvion mukaan 34 %. KUTOVA-mallissa tai
VEMALA:ssa ei ole huomioitu kosteikkojen todellista toteutuskelpoisuutta, se on arvioitava karttatarkastelun ja maastokäyntien avulla erikseen.
Taulukko 5.1. Tiedot, jaottelu ja määrä kosteikoista, jotka olisi mahdollista perustaa Hauhonselän (vesistöaluenro 35.772) ja Vuolujoen valuma-alueille (vesistönro 35.775) KUTOVA-mallin tulosten perusteella. Mallissa
ei ole huomioitu kosteikkojen todellisia toteutusmahdollisuuksia.
35.772

35.775

kpl

kpl

Pienet kosteikot (<0,5 ha), 20-30 % peltoa

1

0

Pienet kosteikot (<0,5 ha), 30-50 % peltoa

0

1

Pienet kosteikot (<0,5 ha), > 50 % peltoa

1

2

Keskikokoiset kosteikot (0,5-2 ha), 20-30 % peltoa

2

9

Keskikokoiset kosteikot (0,5-2 ha), 30-50 % peltoa

7

4

Keskikokoiset kosteikot (0,5-2 ha), > 50 % peltoa

7

5

Suuret kosteikot (> 2 ha), 20-30 % peltoa

1

3

Suuret kosteikot (> 2 ha), 30-50 % peltoa

5

1

Suuret kosteikot (> 2 ha), > 50 % peltoa

1

1

Kosteikon tyyppi

Eläinten jaloittelutarhojen pohjien kunnon tarkistus ja lannan varastoinnin nykyaikaistaminen sellaisilla tiloilla, joilla asiat eivät ole näiden osalta kunnossa on paikallaan erityisesti, mikäli tila sijaitsee
lähellä vesistöä, tai vesistöön johtavaa ojaa.
Maatalouden vesistökuormituksen vähentämiseen kannattaa ryhtyä yleissuunnittelun avulla. Yleissuunnittelussa laaditaan kokonaisvaltainen ja tarvittaessa koko valuma-alueen kattava suunnitelma,
jossa kartoitetaan vesistökuormituksen vähentämiseen parhaiten soveltuvat kohteet, kuten
eroosioherkät vesistön tai valtaojan äärellä olevat peltolohkot. Suunnitelmassa esitetään näille kohteille toimenpidevaihtoehtoja, kuten suojavyöhykkeitä ja kosteikon paikkoja. Pohjamateriaalina voidaan käyttää tätä selvitystä. Usein maanomistajilta itseltään tulee hyviä ehdotuksia kosteikoksi soveltuville kohteille. Tällä hetkellä yleissuunnittelun painopiste on luontoarvot huomioivassa vesien tilan
parantamisessa, eli suunnittelussa pyritään paitsi vähentämään maanviljelyn vesistökuormitusta,
samalla myös lisäämään alueen luonnon monimuotoisuutta. Suunnittelun onnistumisen edellytys on
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maanomistajan kiinnostus ja myötämielisyys sekä alueen maanviljelijöiden yhteistyö. Yleissuunnitelmasta on apua viljelijälle rahoituksen hakemisessa.

5.2.2.

Haja-asutus

Haja-asutuksen vesistökuormituksessa kustannustehokkain ratkaisu olisi saattaa kiinteistöt viemäröinnin piiriin. Tämä tapahtuisi lisäksi pääosin julkisen sektorin rahoituksella. Kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät ovat kustannustehokkuudeltaan lievästi heikompia ja niiden perustaminen on täysin
yksityisen rahoituksen varassa.
Kesällä 2013 toteutetussa Hämeen Haja-apu -hankkeen kiinteistökohtaisessa jätevesineuvonnassa oli
mukana 64 kiinteistöä Hauhon alueella, sijoittuen Hauhonselän valuma-alueen eteläosaan, sekä Vuolujoen valuma-alueen pohjoisosaan. Kiinteistöt olivat pääasiassa vakituisesti asuttuja. Ikävapautuksen
saaneita oli 17 % kiinteistöistä. Tulosten perusteella voitiin todeta, että alueen haja-asutuksen jätevesien käsittelyssä on toivomisen varaa. Kiinteistöistä 83 % jätevesijärjestelmä oli rakennettu ennen
2000-lukua ja näistäkin suurin osa 80-luvulla tai sitä ennen (Kuva 5.5). Jopa yli 50 vuotta vanhoja järjestelmiä esiintyi muutama. Saneerauksen tarpeessa olevia järjestelmiä oli 69 % kiinteistöistä (Kuva
5.6). Kuvassa Kuva 5.7 on havainnollistettu kiinteistöillä nykyisin käytössä olevia WC-vesien ja pesuvesien käsittelyjärjestelmiä ja niiden suhteellista yleisyyttä kiinteistöjen kesken.
Loma-asutuksen jätevesijärjestelmistä ei ole tarkkaa tietoa, mutta VEPS-järjestelmän arvion mukaan
loma-asutuksesta noin puolella Hauhonselän ja Vuolujoen valuma-alueen loma-asutuksesta olisi jätevesien käsittely kunnossa.
Hämeen Haja-apu-hankkeen tulosten perusteella KUTOVA-työkalun antamaa tulosta voidaan pitää
realistisena. Vakituisen asutuksen jätevesien käsittelyjärjestelmien saneerauksella ja/tai viemäröinnin
ulottamisella haja-asutusalueelle saataisiin vähennettyä 5 % Hauhonselän valuma-alueella muodostuvasta fosforikuormituksesta ja 3 % Vuolujoen valuma-alueella muodostuvasta fosforikuormituksesta. Jos lisäksi myös loma-asutuksen ja ikävapautuksen saaneiden kiinteistöjen jätevesien käsittelyjärjestelmät saneerataan puutteellisilta osiltaan, saataisiin Hauhonselän valuma-alueella muodostuvaa
kuormitusta vähennettyä 9 % ja Vuolujoen valuma-alueella muodostuvaa fosforikuormitusta 10 %.
Haja- ja loma-asutuksen jätevesikuormituksen vähentämisen prosentuaalisen vaikutuksen alueella
syntyvään kokonaiskuormitukseen ei voida suoraan arvioida vaikuttavan vastaavalla tavalla Hauhonselkään tulevaan kuormitukseen, koska valuma-alueella syntyvän kuormituksen määrä eroaa alapuoliseen järveen saapuvasta kuormitusmäärästä. Jos kuitenkin oletetaan, että syntyvän kuormituksen
määrän väheneminen vaikuttaa yhtä paljon alapuoliseen vesistöön tulevaan kuormitukseen, vähentyisi alueilta Hauhonselkään tuleva kuormitus yhteensä noin 4 % jos haja-asutuksen jätevesien käsittely ajanmukaistettaisiin. Mikäli kaikki haja- ja loma-asutuksen jätevedet saataisiin käsittelyn piiriin,
vähenisi Hauhonselkään tuleva kuormitus yhteensä noin 9,5 %.
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Kuva 5.5. Hämeen Haja-apu –hankkeen jätevesineuvonnassa mukana olleiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmien
ikä.
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Kuva 5.6. Hämeen Haja-apu -hankkeen jätevesineuvonnassa mukana olleiden kiinteistöjenjätevesijärjestelmien
saneeraustarve.

Kuva 5.7. Erilaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien jakautuminen kiinteistöjen kesken.
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5.2.3.

Metsätalous

Metsäalueilta tulevien vesien määrä kasvaa hakkuun, ojituksen ja maanmuokkauksen jälkeen. Samalla myös vesistökuormitus kasvaa. Metsätalouden vesistökuormituksen vähentämisessä ensisijaista on
maanviljelyn tapaan estää ravinteiden karkaaminen alueelta pois. Oleellista vesistökuormituksen
vähentämisessä on metsätaloustoimenpiteiden suunnittelu, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti
päätehakkuisiin, maanmuokkauksiin, kantojen nostoon ja ojituksiin. Hyvin suunnitellulla metsätaloustoimenpiteiden sijoittelulla ja oikealla ajoituksella saadaan vähennettyä ravinteiden huuhtoutumista.
Oleellisinta suunnittelussa on tunnistaa vesiensuojelun kannalta kriittisimmät kohteet maastossa.
Eroosioalttiuden arvioiminen ja eroosion vähentäminen metsätaloustoimissa on tärkeää, sen avulla
saadaan vähennettyä myös ravinnekuormitusta. Vaihtoehtoisia metsätaloustoimenpiteitä on syytä
suosia kohteilla, jotka ovat erityisen eroosioherkkiä.
Päätehakkuissa on jätettävä riittävät suojavyöhykkeet vesistöjen ja vesistöihin johtavien ojien varsille
(10-30 m) (Päivinen ym. 2011). Erityisen tärkeä suojavyöhyke on kaltevilla uudisaloilla ja hienojakoisilla maalajeilla. Korjuun oikeanlainen ajoitus on erityisen tärkeää. Vaihtoehtoisten hakkuumenetelmien suosimisella avohakkuun sijaan voi olla suotuisa vaikutus vesistökuormituksen muodostumisessa erityisesti kaltevilla ja eroosioherkillä alueilla. Muokkausmenetelmän oikeanlaisella valinnalla voidaan vähentää eroosiota ja ravinteiden kulkeutumista. Muokattavan alan ja vesistön väliin on jätettävä riittävä suojavyöhyke (väh. 10-30 m). Metsälannoituksissa oikeanlainen kohdennus, oikein valitut lannoitteet sekä suojavyöhykkeistä huolehtiminen on tärkeää. Kantojen nostoalueilla on niin
ikään huolehdittava riittävistä suojakaistoista vesistöjen ja nostoalueen väliin (10-30 m).
Ojien kunnostus lisää niin ikään eroosiota ja kiintoaineen huuhtoutumista sekä maa-ainekseen sitoutuneena olevan fosforin huuhtoutumista. Erityisen pitkäaikaisia vaikutukset voivat olla Hauhoselän ja
Vuolujoen valuma-alueen kaltaisilla hiesu- ja hietamailla (Päivinen ym. 2011). Kunnostusojituksen
vesistövaikutuksia voidaan pienentää laskeutusaltaiden, kosteikkojen ja pintavalutuskenttien avulla.
Putkipadoilla varastoidaan hetkellisesti ylivirtaamia metsäojiin ja saadaan hillittyä ojitus- ja hakkuualueiden kiintoaine- ja ravinnekuormitusta kun vesi viipyy ojissa pidemmän aikaa (Jämsén & Marttila
2011). Menetelmällä saadaan vähennettyä eroosiota ja estetään ojan pohjalle laskeutuneen kiintoaineksen uudelleen liikkeellelähtö. Putkipadot ovat erityisen hyödyllisiä voimakkaasti ojitetuilla alueilla. Keski-Suomessa toteutetussa laajassa tutkimuksessa koealoilla kiintoaineen reduktio oli jopa 86
%, kokonaisfosforin 67 % ja kokonaistypen 65 %. Putkipatojen tai muiden virtaaman säätelyyn perustuvien menetelmien avulla saadaan tehostettua myös muiden vesiensuojelurakenteiden toimintaa
(Päivinen ym. 2011). Ojakohtaisia menetelmiä ovat myös kaivu- ja perkuukatkot, pohjapadot ja lietekuopat, joiden avulla pyritään tasaamaan virtaamia, vähentämään eroosiota ja selkeyttämään valumavesiä jo ojissa, kuten putkipadotuksellakin.
Metsähallituksella on käytössä valuma-aluesuunnittelu, jonka avulla metsätaloustoimenpiteet saadaan sijoitettua valtion metsissä siten, että vesistöön kohdistuva kuormitus ei ylitä hyväksyttävää
tasoa (Päivinen ym. 2011). Eroosioriskiä arvioidaan paikkatietosovellusten avulla. Yksityismetsissä
vesiensuojelun tasoa voidaan tehokkaimmin parantaa metsäsuunnittelun yhteydessä. Neuvonnalla ja
tiedon lisäämisellä on jälleen korostunut merkitys metsätalouden vesistövaikutusten vähentämisessä
yksityismetsissä.
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Hauhonselän ja erityisesti Vuolujoen valuma-alueella on runsaasti voimakkaasti ojitettuja suoalueita,
joiden vesiensuojelun taso ja tarve lisätoimenpiteille on syytä tarkastaa. Kunnostusojituksia on syytä
tehdä tarkoin harkiten ja huolehtia riittävästä vesiensuojelusta.

5.2.4.

Turvetuotanto

Turvetuotannon vesistövaikutukset liittyvät alueen hydrologian perusteelliseen muuttumiseen. Tuotannon alettua alue ei enää toimi vesivarastona, eikä valunnan tasaajana. Tuotantoalueen kunnostus/valmisteluaikana vesistökuormitus on suurempaa kuin varsinaisena tuotantoaikana (Ympäristöministeriö 2013). Kuormitus on voimakkainta suurten virtaamien aikana, mutta aineita huuhtoutuu
myös talvella. Suoalueen ojituksen vesistövaikutukset ovat verrattavissa turvetuotantoon.
Turvetuotannon vesistövaikutukset liittyvät alueen valumavesien ravinne- kiintoaine ja rautapitoisuuksien sekä humustason kohoamiseen. Humus- ja rautapitoisuuden myötä veden ruskeasävytteinen väri lisääntyy. Kiintoaine saattaa lisätä veden sameutta. Biologiset vaikutukset voivat olla moninaisia (Ympäristöministeriö 2013). Turvetuotannon vesistövaikutukset voivat korostua esimerkiksi
Hauhonselän ja Vuolujoen valuma-alueen kaltaisilla alueilla, jossa vesistöalue on jo valmiiksi voimakkaasti kuormittunut ihmistoiminnan johdosta.
Nykyisin turvetuotannon vesistövaikutuksiin ja vaikutusten vähentämiseen on alettu kiinnittää entistäkin enemmän huomiota. Yli 10 ha kokoiselle tuotantoalueelle vaaditaan ympäristölupa. Ympäristöluvallisuuden myötä tuotannon ympäristövaikutusten seuranta lisääntyy ja tehostuu.
Turvetuotanto- ja Koninsuon alueelta tulevan vesistökuormituksen vähentäminen liittyy ravinteiden,
kiintoaineksen ja humuksen pääsyn vähentämiseen alapuoliseen vesistöön. Tähän on olemassa useita vaihtoehtoisia menetelmiä, kuten pintavalutuskentät, laskeutusaltaat, kosteikot, kasvillisuuskentät, virtaamansäätömenetelmät (ks. kohta 5.2.3.) sekä valumavesien kemikalointi. KUTOVA-työkalun
arvion mukaan fosforikuormitusta voidaan pintavalutuskenttien avulla voidaan saada vähentymään
46-57 %, mutta todellisuudessa puhdistusteho voi vaihdella paljonkin, erityisesti ojitetuilla suoalueilla
(Heikkinen ym. 2009). Ensisijaisesti Koninsuon turvetuotantoalueen vesienkäsittelyn tulisi olla nykyvaatimusten tasolla ja vasta tämän jälkeen on paikallaan tehostaa vesiensuojelun tasoa ja kiinnittää
huomio myös turvetuotantoaluetta ympäröivään, voimakkaasti ojitettuun alueeseen. Paikallisten
asukkaiden suunnitteleman laskeutusaltaan toteutus Koninsuolta tulevan ojan ja Vuolujoen yhtymäkohtaan voisi olla toimia ratkaisu ja sen toteutusmahdollisuuksia kannattaa selvittää (Liite 3). Laskeutusaltaan suositeltu koko on 3-4 % yläpuolisesta valuma-alueen pinta-alasta. Tarpeen vaatiessa voidaan tehdä myös useampi laskeutusallas perätysten. Laskeutusaltaan toimivuudessa oleellista on sen
hoito; allasta pitää tyhjentää aika-ajoin, sillä muutoin sen toimivuus lakkaa. Laskeutusaltaan yhteyteen voitaisiin rakentaa myös kemikalointiasema (Liite 3), jolloin vesiensuojelu olisi vielä tehokkaampaa.
Vuolujoen valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen ja sitä ympäröivän ojitetun Koninsuon
alueen vesistökuormituksen osuus Hauhonselkään tulevasta kokonaiskuormituksesta on pieni, mutta
vedenlaatuaineistoon perustuen Koninsuon alueen ojituksilla ja turvetuotannon aloituksella on saattanut olla merkitystä järven tilan äkillisessä heikentymisessä. Suurten virtaamien aikaan Koninsuon
alueelta (turvetuotanto + ympäröivä Koninsuo) tulevan kuormituksen osuus kokonaiskuormituksesta
korostuu todennäköisesti KUTOVA-mallin arviota suuremmaksi. Alueen vesiensuojelutason parantamisella saataisiin Vuolujoen alueelta tulevaa kuormitusta vähennettyä ja osa kuormituksen vähentä-
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mistarpeesta täytettyä. Jos ajatellaan, että Koninsuon alueella syntyvä kuormitus on sama kuin Hauhonselkään päätyvä, saataisiin Koninsuon alueen vesiensuojelua parantamalla vähennettyä Hauhonselälle tulevaa kuormitusta 2 %.

5.3
5.3.1.

Muut toimenpiteet
Ojavesien kemikalointi

Ojavesien fosforin kemiallisella saostamisella voidaan tehokkaasti vähentää vedessä olevaa liuennutta fosforia. Valumavesien kemiallista käsittelyä sivuttiin jo turvetuotannon vesiensuojeluosuudessa.
Menetelmällä saadaan rajoitettua kokonaisvaltaisesti ojavedessä olevaa fosforimäärää, oli se sitten
peräisin maataloudesta, metsätaloudesta, turvetuotannosta tms. Ojavesien kemikalointia voidaan
pitää hätäratkaisuna kuormituksen vähentämiselle, kunnes valuma-aluetoimenpiteet ovat esim.
maatalouden osalta kunnossa. Kemikalointi tapahtuu pääasiassa suurten vesimäärien aikana, jolloin
myös kuormitus on korkeimmillaan, eli erityisesti kevät- ja syystulvahuippujen aikaan. Kemikalointiaseman perustaminen vaatii säännöllistä seurantaa aseman toimimisen varmistamiseksi ja riskien
minimoimiseksi. Käytettävä kemikaali tulee valita tarkoin ja sen syöttömäärä tulee suhteuttaa ojassa
virtaavaan vesimäärään.
Hauhonselän- ja Vuolujoen valuma-alueella ojavesien kemiallinen saostus voisi olla toimiva ratkaisu
esimerkiksi Eteläistenjärveen ja Kirriseen laskevien ojien suille. Koninsuolta Vuolujokeen laskevaan
ojaan suunnitellun laskeutusaltaan yhteyteen voisi perustaa kemikalointiaseman, jolloin saataisiin
rajoitettua paitsi kiintoainekseen sitoutunutta fosforia, myös liukoista fosforia.

5.3.2.

Virtavesikunnostukset

Vuolujoen koskipaikkojen kunnostuksella saataisiin veden virtausnopeutta hidastettua ja orgaanisen
aineen pidätyskykyä parannettua (Eloranta 2010). Tämä lisäisi myös yleistä viihtyvyyttä ja maisemallisia arvoja. Vuolujoen koskipaikkoja on aikojen saatossa perattu ja veden virtausolosuhteita muutettu. Kunnostaminen tapahtuisi palauttamalla uomaan monipuolisesti erikokoisia kiviä, mahdollisuuksien mukaan muuttamalla uoman kulku entisen kaltaiseksi, lisäämällä uomaan ns. poteroita/syvempiä kuoppia, jne. Kunnostus lisäisi myös kalojen viihtyvyyttä. Kunnostus vaatii tarkat, ammattilaisen laatimat suunnitelmat ja maastomittauksia. Toteutus tapahtuu kunnostustarpeen laajuudesta riippuen talkootyönä ja/tai koneellisesti.

5.3.3.

Järvikunnostukset

Painopiste Hauhonselän kunnostuksessa on toimenpiteiden suuntaaminen valuma-alueelle, mutta
ravinnekuormitusselvityksessä tuli ilmi järvikohteita, joiden kunnostaminen olisi tarpeellista Hauhonselkään kohdistuvan kuormituksen vähentämisessä. Myös Hauhonselällä on mahdollista toteuttaa
joitekin toimenpiteitä, joiden avulla järven tilakehitystä voidaan nopeuttaa.
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5.3.3.1 Eteläistenjärvi
Vuolujoen valuma-alueella sijaitseva Eteläistenjärvi on vuosien saatossa ojien mukana tulleen hienojakoisen aineksen myötä voimakkaasti mataloitunut ja sen aiemmin merkittävät lintuarvot sekä virkistyskäyttömahdollisuudet ovat heikentyneet. Järven mataloitumisen myötä veden viipymisaika
järvessä on lyhentynyt, mikä tuottaa ongelmia veden laadun kannalta erityisesti keväisin. Kevättulva
pyyhkäisee järven lävitse nopeasti, eikä yläpuolisen valuma-alueen vesien mukana tullut kiintoaines
ja ravinteet ehdi laskeutua. Samalla tulva saattaa ottaa mukaansa myös pohja-ainesta. Järven pohjoisosaa on uimarannan edustalta ruopattu 2000-luvun lopulla ja paikallistietämyksen mukaan se on
parantanut Vuolujoen yläosan veden laatua erityisesti keväisin. Veden laadun parantuminen liittynee
vesitilavuuden ja sen myötä viipymäajan kasvuun järvessä. Vuolujoen veden laatua voisikin oleellisesti parantaa Eteläistenjärven ns. ennallistaminen. Järven vesisyvyyttä voitaisiin lisätä tarkoin suunnitelluilla ruoppauksilla myös järven eteläosassa. Tämä voisi vähentää paitsi järveltä lähtevää kuormitusta, myös parantaa järven lintuarvoja. Suunnitelmissa olisi hyvä käyttää historiallista aineistoa järven vesisyvyydestä, mikäli sitä on olemassa. Ruoppausmassat olisi sedimentin ominaisuuksista riippuen mahdollista läjittää järveä ympäröiville pelloille. Ruoppaus vaatii vesilain mukaisen luvan, mikäli
ruoppausmassat ylittävät 500 m3.
Vaihtoehtona on lisäksi järven vedenpinnan nosto, mutta se on kallis ja työläs hanke, jonka esteenä
voi olla ranta-asutus. Niittojen toteuttaminen ei ole tässä tapauksessa lainkaan suositeltavaa, sillä
vesikasvillisuudella on ravinteiden pidättämisen kannalta tärkeä merkitys. Riskinä on myös, että niiton myötä pohjalle jääneet kasvien juurakot pumppaavat juuriin varastoituneita ravinteita ja rehevöittävät järveä entisestään.

5.3.3.2 Kirrinen ja Vuorenselkä
Kirrisen ja Vuorenselän toipumista saataisiin valuma-aluetoimenpiteiden toteutuksen rinnalla nopeutettua kemiallisen käsittelyn avulla. Fosforin kemiallinen saostaminen voisi antaa tarpeellisen
alkusysäyksen järvien tilan palautumiskehitykselle. Fosforin saostuminen pohjaan alentaa veden fosforipitoisuutta, minkä myötä järven perustuotanto vähentyy ja pohjalle laskeutuvan, järven omasta
tuotannosta peräisin olevan orgaanisen aineen määrä vähentyy. Kemikaloinnilla olisi positiivinen
vaikutus myös järvien sedimentin pintaan, kun sedimentin fosforinpidätyskyky paranee. Tehokkain
vaikutus kemikaloinnilla on kuitenkin järvien vesipatsaan ravinnesisältöön. Vaihtoehtoisesti voidaan
käsitellä ainoastaan sedimentin pintaa, jolloin saadaan tehokkaasti lisättyä sedimentin fosforinsitomiskykyä rehevöitymistä vastaan ja vähennettyä sisäistä kuormitusta (Väisänen 2009). Ilman valumaaluetoimenpiteitä käsitelty sedimentti peittyy kuitenkin nopeasti uuden sedimenttikerroksen alle ja
käsittelyn vaikutus heikkenee.
Sekä Kirrinen että Vuorenselkä kärsivät talviaikaisista happiongelmista ja happiongelmiin liittyvästä
fosforin sisäisestä kuormituksesta. Erityisen suuria ongelmat ovat Vuorenselällä, jossa talviaikainen
sisäkuormitteisuus liittynee järven alusveden korkeaan lämpötilaan, joka voimistaa hajotustoimintaa
ja nopeutta hapen kulumista pohjalta. Alusvesi on ollut talviaikaan toistuvasti hapeton ja voimakkaasti sisäkuormitteinen. Happivaje on ulottunut ajoittain 3 m syvyyteen asti ja myös pinnanläheisessä vedessä on ollut havaittavissa säännöllisesti heikentymistä. Hapettomuuden vuoksi sedimentistä
sisäisessä kuormituksessa vapautunut fosfori sekoittuu kevättäyskierrossa koko vesipatsaaseen. Osa
pidättyy takaisin sedimenttiin happiolosuhteiden korjaantuessa pohjalla.
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Talviaikaisiin happiongelmiin ja sisäkuormitteisuuteen puuttumalla sekä kemiallisella käsittelyllä saataisiin järven tilaa kohennettua ja samalla vähennettyä Hauhonselälle päätyvän kuormituksen määrää. Happiongelmien korjaamiseen on useita erilaisia vaihtoehtoja, kuten erilaisia hapettimia ja ilmastimia. Hapettimen käyttö ei soveltune Vuorenselälle, sillä sen toiminta perustuu pintaveden kierrättämiseen pohjan lähelle ja Vuorenselän happiongelmat ulottuvat koko vesipatsaaseen. Ilmastin
soveltuisi Vuorenselälle paremmin, sillä sen toiminta perustuu ilmakehän ilman johtamiseen alusveteen. Riskinä saattaa kuitenkin olla sedimentin pöllyäminen, jolloin toivottavaa sisäkuormitteisuuden
vähentymistä ei saada aikaan happiolosuhteiden kohentumisesta huolimatta. Ilmastimen sijaan Vuorenselälle on mahdollista asentaa ns. virrankehitin (Kuva 5.8), joka on ilmastinta huomattavasti edullisempi vaihtoehto ja sen avulla voitaisiin myös vaikuttaa alusveden lämpötilaan laskevasti, mikä vähentää hapenkulutusta pohjalla. Virrankehittimen toiminta perustuu jäätymisen estämiseen kehittimen vaikutusalueella pitämällä pintavesi liikkeessä. Laitteen voi ankkuroida järveen esimerkiksi ponttoonien varaan. Alueen laajuus, jonka virrankehitin pitää sulana, riippuu laitteen tehosta ja suuntauksesta. Avantoalueelta siirtyy ilmakehästä jatkuvasti hiukan lisähappea veteen, mutta laitteen hapetusteho on kuitenkin oleellisesti vähäisempi kuin ilmastimen. Koska laite pitää veden liikkeessä, ei
vesimassa pääse talvisin lämpötilakerrostumaan. Näin ollen myös pohjanläheinen vesikerros viilenee
ja hajotustoiminta hidastuu. Virrankehittimien riittävä määrä Vuorenselälle on arvioitava erikseen.
Laitteiden asennuksen ja käyttöönoton jälkeen tulisi vesipatsaan happitilannetta seurata, jotta varmistutaan laitteen toimimisesta ja riittävyydestä.
Tampereen Likolammella on ollut käytössä virrankehitintä vastaava vettä sekoittava laite vuodesta
2011. Vesipatsaan tasalämpöisyyden perusteella on havaittu, että laite sekoittaa Likolammen vesimassaa pinnasta pohjaan. Aikaisempien vuosien pohjanläheisen veden hapettomuutta ei ole havaittu
virrankehittimen käyttöönoton jälkeen.

Kuva 5.8. Esimerkkikuva jäänestoon suunnitellusta virrankehittimestä. Mallit voivat hiukan vaihdella eri valmistajien kesken. Kuvan mukainen malli on Kasco –merkkinen jäänestäjä. Virrankehitin/jäänestäjä voidaan asentaa kuvan mukaisten köysien ja metalliosan välityksellä esim. laituriin tai vastaavaan rakenteeseen.

5.3.3.3 Hauhonselkä
Hauhonselän luusua, tai oikeammin Niemenjuova, joka johtaa Lakkianselälle ja Alvettulanjoelle, josta
Hauhonselän ja Iso-Roineen vedet kulkeutuvat Ilmoilanselälle, on kasvanut osittain umpeen. Umpeenkasvu on tapahtunut Niemenjuovan kohdalla olevan Haapasaaren itäpäässä, johon on rakennet-

58
tu tie mantereelta. Aiemmin vesi pääsi poistumaan Hauhonselältä myös Haapasaaren itäpuolitse,
mutta nykyisin tien alittavan rumpuputken edusta on molemmin puolin umpeenkasvanut ja veden
liikkeet rummun kautta estyneet todennäköisesti täysin. Vesikasvillisuuden niitto rumpuputken edustalta parantaisi veden vaihtuvuutta Hauhonselällä. Niittotoimenpiteitä on tarpeen toistaa useita kertoja, ensimmäisenä vuonna kahteen kertaan 3-4 viikon välein ja seuraavina vuosina tarpeen mukaan.
Kasvillisuuden kehitystä on jatkossakin seurattava ja niittotoimenpiteitä toteutettava umpeenkasvun
estämiseksi. Paras niittoajankohta on heinä-elokuun vaihteessa, mutta niittoja voidaan toteuttaa
myös talvella jään päältä. Niittojätteet on tärkeää kerätä pois vedestä ja läjityspaikka valittava siten,
etteivät kasvijätteet päädy takaisin vesistöön esim. runsaiden sateiden aiheuttamana.
Pienimuotoisista niittotöistä ei tarvitse tehdä ilmoituksia, mutta koneellinen niitto vaatii niittoilmoituksen. Tämä tarkoittaa paitsi ilmoitusta vesialueen omistajalle, myös valvontaviranomaiselle paikalliseen ELY-keskukseen. Ilmoitus on tehtävä vähintään kuukausi ennen niittotöiden toteutusta. Mikäli
rumpuputken edustalla on tarve ruoppaukselle, on vesilain mukainen lupa tarpeen, mikäli ruoppausmassojenkoko ylittää 500 m3. Pienemmissä tapauksissa riittää ilmoitus valvovalle viranomaiselle.
Hauhonselällä voitaisiin harjoittaa myös tehokalastusta, jossa tarkoituksena on poistaa merkittävä
osa järven särkikalakannasta ja pienikokoisesta ahvenkannasta. Kalakannan väheneminen ja lajiston
runsaussuhteiden muutos voi näkyä järven ravinnepitoisuuden laskuna, kun pohjan pöyhiminen ja
sen yhteydessä vapautuvien ravinteiden määrä vähenee (Sammalkorpi & Horppila, teoksessa Ulvi &
Lakso 2005). Tehokalastuksen myötä järven suurikokoisen, kasviplanktonia tehokkaammin laiduntavan eläinplanktonlajiston, kuten Daphnia -vesikirppujen määrä pääsee kasvamaan. Petokalakannan
voimistamisella tehokalastuksen rinnalla voidaan lisätä tehokalastuksen vaikuttavuutta. Voimakas
petokalakanta myös hidastaa kalakannan palautumista entiselle tasolleen kun tehokalastuksen pyyntiponnistusta pienennetään. Järveen pitää istuttaa sekä haukea, että kuhaa tai isokokoista ahventa,
jotta petokalaistutusten vaikuttavuus ulottuisi sekä avovesialueelle, että rantavesivyöhykkeelle.
Tehokalastuksessa järvestä pyydettävän kalaston määrä on Sammalkorven ja Horppilan (teoksessa
Ulvi & Lakso, 2005) mukaan vähintään 50-100 kg ha-1 ensimmäisen kahden vuoden aikana, jotta veden fosforipitoisuudessa voitaisiin havaita muutosta. Hauhonselän kokoisessa järvessä tämä tarkoittaa 110000-220000 kg kalamäärää, eli mittavaa pyyntiponnistusta. Tämän jälkeen kalastusta on jatkettava edelleen, sillä kalakanta palautuu nopeasti entiselleen. Ensimmäisten vuosien tehopyynnin
jälkeen pyydettävää kalamäärää voidaan pienentää.
Ongelman tehokalastuksen vaikuttavuudelle Hauhonselällä muodostaa pohjaeläinnäytteenottojen
perusteella todettu sulkasääsken (Chaoborus flavicans) esiintyminen Hauhonselällä. Sulkasääski on
selkärangaton peto, joka voi olla jopa kalakantaa tehokkaampi eläinplanktonin laiduntaja (LiljendahlNurminen ym. 2006). Ongelmaa korostaa Hauhonselän veden sameus ja humuspitoisuus avovesiaikana, sillä se heikentää kalojen kykyä laiduntaa eläinplanktonia ja sulkasääskiä. Kun sulkasääskikanta
on niin suuri, että sen laidunnus ylittää vesikirppukannan tuotannon, säätelevät sulkasääsket vesikirppukannan kehitystä kalakannan koosta riippumatta, jolloin tehokalastuksella ei ole vaikutusta
eläinplanktonkannan elpymiseen ja levämäärän vähenemiseen. Pahimmassa tapauksessa tehokalastuksella voidaan saada päinvastainen vaikutus aikaan, kun kalakanta ei enää rajoita sulkasääskien
biomassaa, jolloin ne pääsevät laiduntamaan eläinplanktonia entistäkin tehokkaammin. Lopputuloksena on kasviplanktonin määrän lisääntyminen, kun eläinplanktonkanta ei enää kykene rajoittamaan
sen tuotantoa. Hiidenvedellä toteutetussa tutkimuksessa todettiin kuitenkin, että matalammilla ranta-alueilla kalakanta kykeni vaikuttamaan sulkasääskikannan kokoon, sillä valoa oli tarjolla enemmän.

59
Syvännealueella sameus yhdistettynä syvempien vesikerrosten heikkoihin valaistusolosuhteisiin tarjosi sulkasääskelle suojapaikan kalojen saalistukselta.
Koska tehokalastus vaatii mittavaa pyyntiponnistusta ja sen vaikuttavuus sulkasääskien esiintymisen
vuoksi voi olla heikko, ei tehokalastus välttämättä ole tässä vaiheessa suositeltava kunnostustoimenpide Hauhonselällä.

5.4
5.4.1.

Kustannukset ja rahoitusmahdollisuudet
KUTOVA-mallin toimenpideyhdistelmä

KUTOVA-työkalun avulla arvioitiin myös mallin esittämän toimenpideyhdistelmän kustannuksia suuntaa-antavasti. Kustannusarviota voidaan hyödyntää suuntaa-antavana työkaluna esimerkiksi kuormitusvähennystavoitteen valinnassa. KUTOVA-työkalulla arvioitiin kuormitusvähennysmahdollisuuksia
ja toimenpideyhdistelmän kustannuksia Hauhonselän ja Vuolujoen valuma-alueille erikseen, ja on
huomioitava, että LLR-mallin kuormitusvähennystarve koskee molempia valuma-alueita.
Tärkeää on huomioida jo aiemminkin käsitelty kuormitusarvion epäyhteneväisyys KUTOVA- ja LLRmallinnuksen välillä. Eli alla olevissa kuvaajissa (Kuva 5.9 ja Kuva 5.10) 10 % kuormitusalenema ei
vastaa samaa kuin LLR-mallin perusteella asetettu 10 % vähimmäistavoite. LLR-mallin ja KUTOVAmallin kuormitusarviot ovat eri asioita, LLR-malli käsittelee Hauhonselälle tulevaa kuormitusta ja sen
vähentämistä, KUTOVA-malli valuma-alueilla syntyvää kuormitusta ja sen vähentämistä. Valumaalueella syntyvä kuormitus eroaa Hauhonselälle tulevasta kuormituksesta, sillä osa kuormituksesta
pidättyy matkalla. Käytännössä ero näiden välillä on kuitenkin niin pieni, ettei se ole esteenä suuntaa-antavaan tarkasteluun.
Esimerkki: Päädytään ohjaamaan toimenpiteet ojaselvityksen tuloksiin perustuen siten, että 70 %
kuormitusvähennystavoitteesta saavutetaan Vuolujoen valuma-alueella ja 30 % Vuorenselän ja Kirrisen alueella (ts. Hauhonselän omalla valuma-alueella). Valitaan tavoitteeksi 20 % kuormitusvähennys. Tämä tarkoittaa sitä, että Kirrisen ja Vuorenselän alueelta tulevaa kuormitusta tulee vähentää
11 % (Kuva 5.9) ja Vuolujoelta tulevaa kuormitusta 26 % (Kuva 5.10), jotta Hauhonselälle tuleva kokonaiskuormitus vähenisi 20 %. Tavoitteen saavuttamiseksi toteutettavien toimenpiteiden kustannukset olisivat yhteensä 190 000 € luokkaa.
Tämä on siis vain esimerkki, jonka tarkoitus on auttaa kuvaajien tulkinnassa tavoitetasoa valittaessa
ja hankkeen jatkosuunnittelussa. Kustannusarvioinnissa on huomioitava myös, että KUTOVA-malli
sisältää vain tiettyjä toimenpiteitä, eikä siinä ole huomioitu, onko kyseisten toimenpiteiden toteuttaminen käytännössä mahdollista alueilla.
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Kuva 5.9. Hauhonselän valuma-alueen kustannusarvio eri suuruisille kuormitusvähennyksille perustuen KUTOVA-mallin esittämään kustannustehokkaimpaan toimenpideyhdistelmään.
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Kuormitusvähennys
Kuva 5.10. Vuolujoen valuma-alueen kustannusarvio eri suuruisille kuormitusvähennyksille perustuen KUTOVAmallin esittämään kustannustehokkaimpaan toimenpideyhdistelmään.
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5.4.2.

Muut toimenpiteet

KUTOVA-malliin kuulumattomien, edellä kohdassa 5.3 esitettyjen toimenpiteiden kustannukset ja
vaikutukset kuormitusvähennykseen eivät luonnollisesti sisälly KUTOVA-mallilla laadittuihin kuvaajiin.
Ojavesien kemikaloinnin kohdalla vaikuttavuus ja kustannukset riippuvat pitkälti asennuskohteesta,
käytettävistä kemikaaleista sekä kemikaalien annostustarpeesta. KUTOVA-työkalun turvetuotantoon
liittyvällä pienkemikaloinnilla voidaan saada aikaan jopa 89 % kuormitusvähennys tämän kuormituskohteen/sektorin osalta. Työkalun mukaan pienkemikaloinnin investointikustannukset ovat 1000 €
luokkaa ja käyttökustannukset 100-200 € vuodessa. Tätä arviota voidaan soveltaa myös ojavesien
kemikalointiin yleisemminkin. Tosin ojakemikaloinnin investointikustannukset voivat vaihdella hyvinkin suuresti riippuen laitteiston koosta, materiaalista ja toimintatavasta.
Eteläistenjärven ruoppauksella aikaansaatavaa kuormitusvähennystä on hyvin vaikeaa arvioida.
Ruoppauksen kustannuksiksi on arvioitu 2-20 € ruoppauskuutiolle (Väisänen & Puustinen 2010). Nykyaikaisen monitoimiruoppaajan käyttökustannus on noin 200 €/h, ja ruoppausnopeus mallista riippuen 50 – 100 m3/h (Honkaniemi & Kukkonen 2005).
Fosforin kemiallisella saostamisella saataisiin vähennettyä kertatoimenpiteenä merkittävä osa Kirrisen ja Vuorenselän alueelta tulevasta kuormituksesta. Vaikutus ei kuitenkaan ole pysyvä, etenkään
ennen valuma-aluetoimenpiteiden toteutusta Kirrisen valuma-alueella, joten käsittely joudutaan
toistamaan tarvittaessa. Menetelmän toteutuskustannukset riippuvat käytetystä kemikaalista, ja
myös levitystapa- ja ajankohta voivat vaikuttaa kustannusten määräytymiseen. Rasa, ym. (teoksessa
Väisänen & Puustinen 2010) ovat arvioineet järvikunnostustoimenpiteiden kustannuksia eri lähteiden
perusteella ja heidän mukaansa fosforin kemiallinen saostus olisi kustannuksiltaan luokkaa 20003000 € ha.
Vuorenselälle esitetty virrankehitin on hankintahinnaltaan edullinen (noin 1 000 €/kpl), ja se on huoltovapaampi kuin esimerkiksi ilmastin. Käyttökuluja muodostuu periaatteessa vain sähköstä. Pienten
virrankehittimien virrantarve on arviolta noin 3 – 7 ampeeria.
Vesikasvillisuuden vähentämistarve on Hauhonselällä pieni ja toteutettavissa talkootyönä. Vesikasvillisuuden vähentämiskustannukset ostopalveluna kustantavat arviolta 300-400 € hehtaarilta (Väisänen & Puustinen 2010). Niittoja tarvitsee kuitenkin toistaa useaan kertaan, eikä vaikutus välttämättä
ole koskaan pysyvä.
Tehokalastuksen kustannukset riippuvat pitkälti kalastuksen toteutustavasta. Mikäli kalastus toteutetaan verkkokalastuksin ja rysäpyynnein talkootyönä, ovat kustannukset matalampia, mutta tehokkuus voi olla heikompi kuin esimerkiksi ammattilaisten toteuttama tehopyynti troolaamalla.

5.4.3.

Rahoitusmahdollisuudet

Suurin osa kustannuksista ohjautuu KUTOVA-mallin toimenpideyhdistelmässä maatalouden sektorille, johtuen sen korostuneesta merkityksestä Hauhonselän kuormittajana (Kuva 5.11 ja Kuva 5.12).
Maatalouden toimenpiteistä yli puolet olisi rahoitettavissa julkisen sektorin rahoituksella. Haja- ja
loma-asutuksen toimenpiteiden toteutus tapahtuu KUTOVA-mallin mukaan kokonaan yksityisellä
rahalla, samoin turvetuotannon. Metsätalouden toimenpiteet on puolestaan toteutettavissa kokonaan julkisella rahoituksella.
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Kuva 5.11. Hauhonselän valuma-alueelle KUTOVA-mallissa esitetyn toimenpideyhdistelmän rahoitusmahdollisuudet kun toimenpideyhdistelmä toteutetaan koko laajuudessaan.
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Kuva 5.12. Vuolujoen valuma-alueelle KUTOVA-mallissa esitetyn toimenpideyhdistelmän rahoitusmahdollisuudet kun toimenpideyhdistelmä toteutetaan koko laajuudessaan.

Maatalouden vesistökuormituksen vähentämiseen tähtäävän yleissuunnitelman teettämiseen on
mahdollista saada rahoitusta maa- ja metsätalousministeriöltä ELY-keskusten kautta.
Metsätalouden vesistökuormituksen vähentämisessä on mahdollista hyödyntää yksityismetsätaloudelle suunnattua kestävän metsätalouden rahoitustukea, eli Kemera-tukea, joka parantaa toimenpiteiden kannattavuutta. Kemera-tuen tukiprosenttien kannalta metsänomistajalla on hyvä olla ajantasainen tilakohtainen metsäsuunnitelma.
Valuma-alue- ja järvikunnostustoimenpiteiden toteutukselle on tarjolla erilaisia rahoitusmahdollisuuksia, jota jakaa mm. ympäristöministeriö ELY-keskusten kautta. ELY-keskuksilta tiedustelemalla
saa parhaiten tietoa toimenpiteiden rahoitusvaihtoehdoista. Usein rahoituksessa edellytetään myös
omarahoitusta. Joskus omana työnä, kokonaan omarahoituksella toteutettu toimenpide on helpoin
ratkaisu. Tämän onnistuminen edellyttää paikallisten asukkaiden aktiivista yhteistyötä ja talkoita.

5.5

Ranta-asukkaan kymmenen kultaista sääntöä

Rantakiinteistöjen, erityisesti kesämökkien merkitystä vesistöjen kuormittajana usein vähätellään.
Kuten tässä selvityksessä tuli esiin, jätevesien asianmukaisella käsittelyllä voidaan saada merkittävä
osuus kuormitusvähennystavoitteesta täytettyä. Kun järven tila kohenee, yleinen viihtyvyys lisääntyy
ja toisaalta myös rantakiinteistön arvo nousee. Alla on koottuna kymmenen ohjetta, joiden avulla
jokainen ranta-asukas voi tehokkaasti vaikuttaa kiinteistöltään tulevaan kuormitukseen.
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1. Tarkista jätevesien käsittelyjärjestelmän kunto ja tehosta käsittelyä tarvittaessa. Jos käsittelyä ei ole lainkaan, tarkista kunnasta sen tarve.
2. Tarkista huussin kunto. Sen tulee olla tiivis, eikä mitään nesteitä saa valua suoraan maahan.
3. Huolehdi kuivakäymälätuotoksen asianmukaisesta käsittelystä ja sijoituksesta. Tuotosta on
kompostoitava vähintään vuosi tiivispohjaisessa säiliössä ennen hyötykäyttöä. Maahan hautaaminen ei ole sallittua! Myös käymälän suotonestettä tulee säilyttää noin vuosi ennen lannoituskäyttöä, jolloin se ns. hygienisoituu. Lannoitekäyttö tapahtuu laimennettuna ja on
kannattavinta erityisesti kasvukauden alussa.
4. Rakenna saunan pesuvesille imeytyskaivo tai kivipesä itse! Se soveltuu myös käsitiskivesille
kesämökeillä, joiden käyttö on vähäistä, eikä varsinaista jätevedenkäsittelyä vaadita.
5. Peseydy saunassa, älä järvessä!
6. Pese matot mattojenpesupaikalla tai ainakin kuivalla maalla, älä järvessä!
7. Käytä ympäristöystävällisiä pesuaineita (esim. fosfaatittomia ja biohajoavia).
8. Jos lannoitat pihanurmea, jätä lannoitusalueen ja vesirajan väliin reilu suojakaista!
9. Jos niität rantakasvillisuutta, huolehdi kasvijätteet pois vedestä! Muuten niittotarve ei vähene koskaan.
10. Älä palauta katiskan särkikalasaalista takaisin järveen! Kompostoi kalat tai keksi niille hyötykäyttöä.
Tätä ohjeistusta kannattaa noudattaa, vaikka kiinteistö ei sijaitsisikaan järven rannan lähettyvillä.
Ravinteet kulkeutuvat vesistöön valtaojia pitkin ja vaikutus voi olla aivan yhtä suuri kuin järven tai
joen rantakiinteistöllä!

6. KUNNOSTUKSEN VAIKUTUKSET
Kunnostustoimenpiteiden suunnitteluprosessiin kuuluu oleellisena osana arvioida toimenpiteiden
vaikutuksia alueen luontoarvoihin ja esimerkiksi hydrologiaan. Samalla pohditaan toimenpiteistä
saatavia hyötyjä. Vaikutus joihinkin tiettyihin luontoarvoihin voi joissakin tapauksissa jopa estää toimenpiteen toteutuksen. EU:n direktiivilajien lisääntymis- ja elinalueiden luontoarvojen heikentäminen on kiellettyä. Tämä voi estää esimerkiksi ojavesien kemikalointiaseman asentamisen, mikäli kemikaalin vaikutusalueella esiintyy viitasammakko (Rana arvalis). Mikäli hydrologia muuttuu merkittävästi esimerkiksi järven vedenpinnan noston myötä, on vaikutukset maa-alueisiin ja kiinteistöjen rajoihin selvitettävä perusteellisesti.
Pääasiassa Hauhonselän ja Vuolujoen valuma-alueella toteutettavilla toimenpiteillä on pelkästään
positiivisia vaikutuksia, eikä epäsuotuisia vaikutuksia esimerkiksi yksittäisille kiinteistöille tai alueen
toimijoille arvioida koituvan. Toimenpiteiden myötä positiivisia muutoksia on havaittavissa lopulta
paitsi järvessä ravinnekuormituksen vähentymisen myötä, myös valuma-alueella. Toimenpiteillä voi
nimittäin olla positiivinen vaikutus valuma-alueen maisemaan, yleiseen viihtyvyyteen ja alueen luontoarvoihin. Luontoarvoihin vaikutetaan välillisesti esimerkiksi maatalouden toimenpiteillä, kuten
suojavyöhykkeillä ja kosteikoilla.
Kunnostustoimenpiteillä pyritään vaikuttamaan suoraan vesistön tilaan, joka on koko hankkeen lähtökohta ja ensisijainen tavoite. Ravinnekuormituksen vähentymisen myötä järven ekologinen tila
kohentuu. Ekologisen tilan parantuminen merkitsee vesiekosysteemin muuttumista lähemmäksi tilaa, joka on sille luonnollinen. Tämä voidaan havaita perustuotannon vähentymisestä kun järven ve-
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den ravinnepitoisuudet laskevat. Järven perustuottajia ovat vesikasvillisuus ja levät, eli ekologisen
tilan kohentuminen tarkoittaisi Hauhonselän tapauksessa leväongelmien vähentymistä. Ekologisen
tilan parantuminen tapahtuu veden laadun parantumisen kautta. Veden laadun parantumista voi
jokainen kiinnostunut havainnoida esimerkiksi näkösyvyyden lisääntymisen kautta. Veden laadun ja
sen myötä tapahtuvan järven ekologisen tilan kohentumisen rinnalla järven virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja yleinen viihtyvyys lisääntyy.
Valuma-aluekunnostuksilla vaikutetaan myös valuma-alueilla olevien pienempien järvien tilaan. Niiden ekologinen tila paranee, virkistyskäyttöarvo lisääntyy, ja merkitys esimerkiksi lintuvetenä kasvaa.
Kunnostuksen vaikutukset ovat moniulotteisia, ja useimmiten toimenpiteiden toteuttamisesta koituvat hyödyt ovat usein moninkertaisia niiden toteuttamiskustannuksiin nähden. Esimerkiksi Lahden
Vesijärven kunnostuksen kustannukset olivat vuosien 1987-1994 aikana runsaat 2 miljoonaa euroa,
mutta niistä saatava hyöty kiinteistöjen arvon kohoamisena mitattuna vastasi yli 6 miljoonaa euroa
(Sarvilinna & Sammalkorpi 2010). Hyvin hoidettu vesiensuojelu voi olla myös imagokysymys ja sitä
voidaan pohtia maa- ja metsätilakohtaiselta tasolta kuntatasolle saakka. Vesistön tilan parantaminen
voi lisätä alueen kiinnostavuutta myös matkailumielessä ja parantaa alueen taloutta.

7. YHTEENVETO JA LOPPUSANAT
Kunnostuksen yleissuunnitelmassa tarkasteltiin alueen kunnostustarpeita maankäyttömuotokohtaisesti KUTOVA-mallin avulla. KUTOVA-mallin takana on runsaasti oletuksia, mutta sen avulla voidaan
saada yleiskuva siitä, kuinka paljon ja mitä toimenpiteitä valuma-alueella tulee toteuttaa ja millaisia
kustannuksia toimenpiteistä koituu, kun tavoitellaan tiettyä kuormitusvähennystasoa. Sen avulla
saadaan yleiskuva siitä, mille maankäyttömuodoille toimenpiteitä tulisi ensisijassa kohdentaa. Tuloksia on tarkasteltava suuntaa-antavina. KUTOVA-mallin tulosten lisäksi suunnitelmassa esitettiin valuma-aluetoimenpiteitä, jotka eivät sisälly KUTOVA-työkaluun.
Ravinnekuormitusselvityksen perusteella valuma-aluekunnostustoimenpiteitä on ohjattava hyvinkin
laajalle alueelle, eikä painotus ole niinkään Hauhonselän lähivaluma-alueella. KUTOVA-mallin perusteella maataloudella on suurin osuus Hauhonselälle tulevasta kuormituksesta, joten eniten toimenpiteitä tulisi ohjata maatalouden sektorille. Osa ravinnekuormitustavoitteesta olisi saavutettavissa
haja- ja loma-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestämisellä nykyvaatimusten mukaiseksi. Turvetuotantoalueen ja sitä ympäröivän Koninsuon alueen vesiensuojelun lisäämisellä saataisiin niin ikään osa
tavoitteesta täytettyä ja tämä olisi myös kustannustehokkain toimenpideratkaisu. Myös kevään 2013
ojanäytteenoton tulosten perusteella alueelle olisi syytä kohdentaa kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä. Maatalouden vesistökuormituksen vähentäminen tilakohtaisen suunnittelun avulla ja viljelijöiden keskinäisellä yhteistyöllä olisi tehokas tapa vähentää maatalouden vesistökuormitusta. Näille
sektoreille ohjatut toimenpiteet täyttäisivät hyvinkin nopeasti fosforikuormituksen vähentämiselle
asetetun 10 % vähimmäistavoitteen ja enemmänkin, aina 40 % kuormitusvähennystavoitteeseen
saakka.
Toimenpiteitä tulisi ohjata ensisijassa Vuolujoen sekä Vuorenselän ja Kirrisen alueille. KUTOVA-mallin
toimenpiteiden lisäksi kuormitukseen voitaisiin puuttua ojavesien kemiallisella saostamisella ja valuma-alueella olevien järvien kunnostuksella. Ensisijaista on kuitenkin vähentää näihin järviin tulevaa
kuormitusta. Järvikunnostuksilla saataisiin kuitenkin nopeutettua järvien tilan kohentumista. Eteläis-
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tenjärven kunnostuksella parannettaisiin järven ravinteiden pidätyskykyä. Hauhonselälle ei ole tarpeen ohjata toimenpiteitä ennen kuin ulkoisen kuormituksen tavoite on saavutettu. Hauhonselän
luusuan (Haapasaaren itäpuolen) niitto voisi kuitenkin parantaa veden vaihtuvuutta. Tehokalastus ei
vaikuta olevan kustannustehokas toimenpide Hauhonselällä ja sen vaikuttavuus on epävarmaa.
Vähintään hyvän ekologisen tilan saavuttamiselle valuma-aluekunnostusten myötä on hyvät edellytykset Hauhonselällä, vaikka valuma-alueongelmat ulottuvat ennakoitua laajemmalle alueelle. Työ
kannattaa toteuttaa pienissä erissä, pyrkien puuttumaan ensin tietyn sektorin kuormitukseen ja laajentaen toimenpiteitä pikkuhiljaa myös muualle. Kuormitusvähennystavoite on päätettävä ja se on
pidettävä kunnostuksen ohjenuorana koko ajan. Aika-ajoin tavoite on hyvä tarkistaa ja pohtia, onko
se riittävä. Järven tilaa on matkan varrella hyvä seurata. Esimerkiksi näkösyvyyden säännöllinen tarkkailu olisi helppo toteuttaa asukkaiden toimesta. Myös havaintoja valumavesistä kannattaa tehdä ja
kirjata ylös. Ehdottoman tärkeää on myös tarkkailla sellaisia valuma-alueella tapahtuvia maankäytön
muutoksia, joilla voi olla kuormitusta lisäävä tai vähentävä vaikutus. Näistä havainnoista on hyötyä
kunnostusprosessissa.
Kunnostustyön onnistuminen vaatii järjestelmällisyyttä ja yhteistyötä alueen asukkaiden ja eri toimijoiden kesken sekä talkootyötä. Työn edetessä on oltava yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden
kanssa. Kun valuma-alueella tehdään toimenpiteitä, on niille tehtävä tarkat suunnitelmat asiantuntijalla, jotta toimenpide on oikein mitoitettu ja sijoitettu. Suositeltavaa on verkostoitua sellaisten tahojen kanssa, joilla on ennestään pitkän linjan kokemus oman kotijärven suojelussa ja tilan parantamisessa, kuten esimerkiksi Vesijärvisäätiöön. Tätä kautta voi saada hyviä ideoita rahoituksen järjestämiseen, paikallisten asukkaiden ja loma-asukkaiden kiinnostuksen herättämiseen, jne.
Kunnostustoimenpiteillä saavutetaan Hauhonselän vähintään hyvä ekologinen tila, jonka myötä rehevöitymiseen liittyvät ongelmat vähenevät ja virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat, mutta on
muistettava, että valuma-aluekunnostuksella lisätään myös valuma-alueen viihtyisyyttä, maisemallisia arvoja sekä luontoarvoja. Kunnostustoimenpiteiden toteutuksesta koituu hyötyjä, jotka lopulta
ylittävät kustannukset. Työ on kuitenkin pitkä prosessi ja vaatii suunnitelmallisuutta, sitoutumista ja
pitkäjänteisyyttä. Kuten sanottu, järven tilan saa heikentymään hetkessä, mutta sen toipumiseen
vaaditaan aikaa. Yhteistyö ja yrittämisenhalu ovat avaimia onnistuneeseen lopputulokseen.
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