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1 Taustaa

Poikkipuoliainen, Tervalampi ja Huhmarjärvi kuuluvat Siuntionjoen vesistön latvajärviin. Niiden yläpuolella 
sijaitsee Vihdin Enäjärvi, joka laskee vetensä Poikkipuoliaiseen, mistä vedet valuvat Siuntionjokea pitkin 
Tervalammen kautta Huhmarjärveen ja edelleen Palojärveen.  PoTeHu ry on näiden kolmen järven 
vesiensuojeluyhdistys, joka on toiminut järvien tilan parantamiseksi vuodesta 1997 lähtien. Jotta 
kunnostustoimille olisi pitemmän ajan ohjelma, PoTeHu ry tilasi Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja 
Huhmarjärven kunnostussuunnitelman Tmi J Niinimäeltä. 

2 Järvien tila

2.1 Hydromorfolofia

Poikkipuoliainen, Tervalampi ja Huhmarjärvi sijaitsevat Siuntionjoen vesistöalueen (22) latvoilla Vihdin 
Enäjärven ja Palojärven välissä (kuva 1). Alavesistöalue on nimeltään Palojärvenkosken alue (22.004).
Järvien pinta-alat ja muita hydrologisia tietoja on esitetty taulukossa 1.

Kuva 1. Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarkjärven sijainti Sipoonjoen vesistöalueen latvoilla.
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Taulukko 1. Järvien hydrografiaa (Hertta tietokanta 2011).

Järvi Pinta-ala
ha

Tilavuus
m3

Keski-
syvyys

m

Suurin
syvyys

m

Ranta-
viivaa

m

Valuma-
alue

ha

Järvisyys
yläpuoli

%
Poikkipuoliainen 192,042 2 688 588 1,4 5,8 14,921 6 178 9
Tervalampi *) 41,102 800 000 n. 2,0 3,5 3,475 8 009 10
Huhmarjärvi * 37,225 1 100 000 n. 3,0 4,5 3,447 8 403 18
*) Tervalammen ja Huhmarjärven syvyys- ja tilavuustiedot eivät perustu luotauksiin ja ovat noin arvoja

Syvyysluotaus on tehty ainoastaan Poikkipuoliaisella (kuva 2). Pinta- ja tilavuus eri vesisyvyyksillä on esitetty 
taulukossa 2. Viralliset järvien syvyyskartoituksen toteuttaa Uudenmaan ELY-keskus toimialueellaan.

Kuva 2. Poikkipuoliaisen syvyyskartta.
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Taulukko 2. Poikkipuoliaisen pinta-alat ja tilavuudet eri syvyysvyöhykkeillä (Hertta tietokanta 2011).
Vesinäytteenottotietojen mukaan Poikkipuoliaisen suurin syvyys on noin 5,8 m.

Syvyys
m

Pinta-
ala ha

Tilavuus
1 000 m3

0,0 192,4 2 692,46
1,0 133,5 1 132,69
2,0 40,13 227,28
3,0 7,69 11,53
4,0 0,43 1,44
5,0 0,00 0,00

Valuma-alueet on jaettu maastokartoista mitattuihin lähivaluma-alueisiin, joissa vedet valuvat suoraan tai 
ojien kautta järviin, ja yläpuolisista järvistä tuleviin vesiin. Lähivaluma-alueet (kuva 3) on lisäksi jaettu 
kuormitusominaisuuksiltaan erityyppisiin alueisiin (taulukko 3).

Taulukko 3. Järvien yläpuolisista järvistä tulevat valuma-alueet (ha) ja niiden keskivirtaamat sekä 
lähivaluma-alueiden keskivalunnat (MQ m3/s).

Poikkipuoliainen Tervalampi Huhmarjärvi
ha MQ 

m3/s
ha MQ 

m3/s
ha MQ 

m3/s
Yläpuolinen järvi
(Enäjärvi, Poikkipuoliainen, Tervalampi)

3 354 0,33 6537 0,59 8 120 0,73

  Lähivaluma-alueet:
  Metsää 1 965 0,13 1 124 0,10 225 0,02
  Peltoa 444 0,04 133 0,01 33 0,00
  Suota 236 0,02 120 0,01 5 0,00
  Vesialuetta 49 0,05 30 0,00 0 0,00
  Asunto- yms. aluetta 130 0,01 65 0,01 20 0,00
Lähialueet yhteensä 2 824 0,25 1 472 0,13 283 0,03
Valuma-alueet yhteensä 6 178 0,56 8  009 0,72 8 403 0,76

Lähivaluma-alueilla tässä tarkoitetaan muita valuma-alueita kuin yläpuolisista järvistä tulevien vesien 
valuma-alueet, vaikka toiset niistä tulevat osittain muiden järvien tai lampien kautta (kuva 3).
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Kuva 3. Siuntionjoen pääreittiin vesiä laskevat osavaluma-alueet ja tarkastelujärvien vaikutuspiirissä olevien 
purojen vaikutusalueet (muokattu Tervalammen kylän ympäristöjärjestelmä 1996).



8

Virtaamat järvien luusuoissa (laskujoen suulla) on esitetty taulukossa 4. Valunta, joka tarkoittaa vesistöisin 
joutuvaa osaa sadannasta, on keskimäärin noin 9 litraa sekunnissa neliökilometriltä vuodessa.

Taulukko 4. Virtaamat järvien luusuoissa/laskujoissa.

Enäjärven
luusua

Poikkipuo-
liaisen luusua

Tervalam-
men luusua

Huhmarjär-
ven luuusa

m3/s m3/s m3/s m3/s
Ylivirtaama HQ 1,8 6,0 7,0
Keskiylivirtaama MHQ 1,1 3,2 4,2
Keskivirtaama MQ 0,33 0,57 0,72 0,76
Keskialivirtaama MNQ 0,14 0,10
Alivirtaama NQ 0,0 0,0 0,0 0,0

Järvien teoreettiset viipymät ovat niiden mataluudesta johtuen lyhyitä, Poikkipuoliaisessa viipymä on noin 
52 vrk, Tervalammessa noin 13 vrk ja Huhmarjärvessä noin 17 vuorokautta. Tämä merkitsee sitä, että 
teoreettisesti vesi vaihtuu Poikkipuoliaisessa alle kahdessa kuukaudessa ja muissa parissa viikossa. Tämä 
merkitsee myös sitä, että järviin yläpuolisista järvistä ja valuma-alueilta tulevien vesien laatu vaikuttaa 
merkittävästi itse järvien vedenlaatuun. Poikkipuoliaisessa käytännössä viipymä eteläosassa järveä on 
keskimääräistä lyhyempi Enäjärvestä tulevasta virtaamasta johtuen ja pohjoisosassa vastaavasti pidempi, 
koska sinne tulevat valuma-alueet ovat pienitä.

Sadannasta ja vuodenaikojen vaihtelusta johtuen ovat viipymät hyvin lyhyitä sade- ja lumien sulamiskausina 
eli suurten virtaamien aikana ja vastaavasti pitkiä silloin kun virtaamaa ei kuivasta kaudesta johtuen ole 
juuri nimeksikään. Kesällä tällaisena kuivana aikana haihdunta saattaa olla merkittävää ja laskea 
vedenpintaa. Haihdunta saattaa helleaikana olla jopa 5 - 10 mm vuorokaudessa, joten jos virtaama on nolla, 
saattaa vedenpinta laskea kahdessa kuukaudessa haihdunnan takia jopa 30 – 60 cm.

Järvien laskujokiin on kunnostettu pohjapadot, jotka säätelevät järvien vedenkorkeutta. Pohjapatojen 
harjakorkeus asteikon N60+ tasossa merenpinnasta ja vanhan asteikon tasossa on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5. Järvien alapuolella sijaitsevien pohjapatojen korkeustasot.

Pato ja sen sijainti N60+ m Vanhan asteikon
korkeus

Päätös

Hulttilanjoen pato
Enäjärven luusua

V-aukko 49,62
Harja 49,97

V-aukko +10,75 m
Harja +11,1 m/lev.10 m

Länsi-Suomen vesioikeus
20.4.1993 28/1993/1

Poikkipuoliaisen luusua Harja 48,70 Harja + 9,83 m Suunnitelma 30.8.1996
Uudenmaan ympäristökeskus

Tervalammen luusua Niska 48,25 Niska + 9,38 m Suunnitelma 19.10.1998
Uudenmaan ympäristökeskus

Huhmarjärven luusua 47,00 (+8,13 m) Suunnitelmaselvitys 28.4.2000,
Uudenmaan ympäristökeskus
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Matalavedenkorkeudet, jolla tarkoitetaan keskivedenkorkeutta (Vesihallituksen valvontatoimisto 
28.10.1970, Lausunto Tervalammen kalastuskunnan johtokunnan kirjelmästä), ovat;

- Enäjärvessä vanhan asteikon mukaan 11,25 m ( N60+ 50,12 m),
- Poikkipuoliaisessa 9,93 M (N60+ 48,80 m),
- Tervalammessa 9,50 M (N60+ 48,37 m),
- Huhmarjärvessä, maastokarttatieto, 8,23 M (N60+ 47,1 m) ja
- Palojärvessä, maastokarttatieto, 4,63 m (N60+ 43,5 m).

Korkeuserot edellä olevien korkeustietojen mukaan ovat; Enäjärven ja Poikkipuoliaisen välissä 1,32 m, 
Poikkipuoliaisen ja Tervalammen välillä 0,43 m, Tervalammen ja Huhmarjärven välillä 1,27 m sekä 
Huhmarjärven ja Palojärven välillä 3,6 m. Virtaamista johtuvat vedenpinnan korkeusvaihtelut lienevät yli 
0,5 m.

Poikkipuoliaisen vedenpintaa laskettiin vuonna 1928 annetun lääninhallituksen päätöksen perusteella 0,72 
metrillä. Samalla oikaistiin aiemmin kiemurteleva jokiuoma Tervalampeen. Vesioikeus määräsi 13.10.1969 
tehtäväksi padon järven lasku-uomaan järven matalaveden palauttamiseksi suunnitelman mukaiseksi.
Padon harjakorkeudeksi määrättiin taso K = +9,81 m (= N60+48,68 m).

Vanha huonokuntoiseksi mennyt pohjapato korvattiin Tervalammen kylätoimikunnan ja kalastuskunnan 
sekä Vihdin kunnan aloitteesta ja Uudenmaan ympäristökeskuksessa laaditun ja 30.8.1996 päivätyn 
työselityksen perusteella aikaisempaan Vesioikeuden määräämään harjakorkeuteen (N60+48,68 m). Töiden 
toteuttamisen jälkeen padon harjakorkeus vaaittiin 15.11.1996 ja todettiin olevan suunnitelman 
mukaisessa tasossa. Uudenmaan ympäristökeskus (nykyisin ELY-keskus) suoritti uuden mittauksen 2.9.2005 
ja totesi padon harjan olevan tasossa N60+48,70-48,71 m eli padon harja sen mukaan oli laillisella tasolla 
(Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto Tervalammen kalastuskunnalle 9.12.2005).

2.2 Kuormitukset

2.2.1 Ulkoinen kuormitus

Ulkoinen kuormitus järviin tulee lähinnä niiden valuma-alueilta, yläpuolisista vesistöistä ja lähivaluma-
alueilta. Pieni osa kuormituksesta tulee suoraan ilmasta järveen. Suhteellisesti pinta-alaa kohti laskettua
kuormitusta tulee eniten pelloilta, mutta myös tonttimaat ja haja-asutus ovat merkittäviä kuormittajia. 
Järvien lähivaluma-alueiden jakaantuminen eri maankäyttöalueisiin on esitetty taulukossa 6. Luvut ovat 
ainoastaan suuruusluokkaa kuvaavia.
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Taulukko 6. Järviin laskevien lähivaluma-alueiden jakaantuminen eri maankäyttöjen mukaan %.

Osavaluma-alue
(vrt. kuva 3)

Pinta-
ala ha

Metsää
%

Peltoa
%

Suota
%

Vesistöä
%

Tonttit
yms. %

Yhteen-
sä      %

Laskee Poikkipuoliaiseen
6 Huhlttilanjokeen suoraan laskevat*) 903 4 32 4 56 4 100
7 Katinhännän-Myllyjoen alue 501 58 20 22 0 0 100
1 Myllyojan valuma-alue 878 83 1 9 5 2 100
Järven lähivaluma-alueet 542 74 10 2 0 14 100
Laskee Tervalampeen
Siuntionjoen lähivaluma-alue 167 69 22 3 1 6 100
2 Myllyojan valuma-alue 451 76 22 1 0 1 100
3 Kurjonlammenojan valuma-alue 904 80 0 13 3 4 100
Järven lähivaluma-alueet 117 55 28 1 0 16 100
Laskee Huhmarjärveen
Siuntionjoen lähivaluma-alue 111 76 5 4 1 15 100
5 Lemmon valuma-alue 190 82 14 2 0 2 100
Järven lähivaluma-alueet 93 75 6 1 0 17 100
*) vesistöön sisältyy Enäjärvi

Runsaasti peltoalueita on Hulttilanjokeen suoraan laskevilla valuma-alueilla (32 %) ja myös 
Poikkipuoliaiseen laskevan Katinhännän-Myllyjoen, Tervalampeen laskevan Siuntionjoen osalla ja Myllyojan 
valuma-alueella sekä Tervalammen lähivaluma-alueilla (20 – 28 %). Asuttuja alueita eli tonttimaita on 
runsaasti kaikkien kolmen järven lähivaluma-aleilla (14 – 17 %). Suota on runsaiten Katinhännän-Myllyjoen 
alueella (22 %) ja Tervalampeen laskevan Myllypuron eli Kurjonlammenojan valuma-alueella (13 %). Nämä 
luvut antavat viitteitä siitä, minne hajakuormitusta rajoittavia toimenpiteitä tulisi ensisijaisesti kohdistaa.
Pelto- ja suoalueiden sijainti ilmenee kuvasta 4. Kaikki pellot eivät ole viljeltyjä.

Ulkoisen kuormituksen määrittämiseksi Enäjärvestä tuleva ravinnekuormitus (typpi N ja fosfori P kg/vuosi) 
on laskettu pintaveden keskipitoisuuden ja Hulttilanjoen keskivirtaaman perusteella. Hajakuormituksen 
laskemisessa on käytetty asumuksille ja eri maapeitteille annettuja yleisiä ominaiskuormitusarvoja, jotka on 
esitetty taulukossa 7.

Järviin tulevaa keskimääräistä ulkoista fosfori- ja typpi kuormitusta on määritetty toisaalta yläpuolisista 
järvistä tulevan pintaveden laadun ja virtaaman perusteella sekä toisaalta lähivaluma-alueelle annettujen 
valuma- ja ominaiskuormitusarvojen perusteella (taulukko 8). Luvut ovat vain suuntaa antavia, eikä niissä 
muun muassa ole huomioitu etäisyyksiä vesistöstä, maan kaltevuuksia eikä eri maatalousmaan 
käyttömuotoja, joilla saattaa olla suurikin vaikutus ominaiskuormituksiin. Luonnonhuuhtouma on 
peruskuormitusta, joka on laskettu taustakuormana eri maankäyttöalueilla. Tonttimaan alueilta ei ole ollut 
tiedossa talouksien lukumääriä, joten niiltä osin kuormituslaskelmat perustuvat vain pinta-aloihin.
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Kuva 4. Peltoalueiden (keltainen) ja suoalueiden (ruskea) yleispiirteinen sijainti Palojärvenkosken valuma-
alueella.
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Taulukko 7. Järviin laskevien lähivaluma-alueiden arviointiin käytetyt keskimääräiset ominaiskuormitukset 
(asumajätevedet oletettu puhdistetun asetuksen mukaisesti).

P kg/vuosi/
talous

N kg/vuosi/
talous

P kg/vuosi/ha N kg/vuosi/ha

Asunto (3 henkilöä) 0,72 10,73
Kesäasunto (3 henkilöä) 0,18 2,68
Tonttimaa - - 0,38 3,6
Pelto - - 1,05 10
Metsä - - 0,10 1,3
Suo - - 0,15 10
Luonnonhuuhtouma - - 0,05 1,5
Ilman kautta suoraan vesistöön - - 0,15 5,0
Lähteitä: Suomen ympäristökeskus 2010, Väisänen & Puustinen 2010, Kuusisto 2002

Taulukko 8. Järvien yläpuolisista järvistä ja lähivaluma-alueilta tulevat fosfori- ja typpikuormitukset pinta-
alojen ja ominaiskuormitusten perusteella arvioituna.

Poikkipuoliainen Tervalmpi Huhmarjärvi
Kuormituslähde Fosfori Typpi Fosfori Typpi Fosfori Typpi

kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi
Enäjärvestä tai yläpuoli-
sesta järvestä tuleva

1 093 15 433 968 25 118 1 128 23 136

Tuleva-lähtevä erotus 125 -9 685 -160 2 058 69 -4029
Lähivaluma-alueet:
Metsä 197 2 555 112 1 611 23 402
Pelto 466 4 440 140 1 690 35 380
Suot 35 2 360 18 1 250 1 90
Vesialuetta 7 245 5 155 0 5
Asuntoalueet 31 910 16 525 5 259
Lähialueet yhteensä 737 10 510 290 5 231 81 1 136
Suoraan ilmasta järveen 29 960 6 205 6 185
Luonnonhuuhtouma 141 4 236 74 2 459 20 591
Yhteensä 2 000 31 139 1 398 33 013 1 235 25 048

Enäjärvestä tulevan veden fosforipitoisuus on tuoreimpien vuoden 2011 vesinäytetulosten perusteella 
keskiarvona 105 mg/m3 ja typpipitoisuusi 1483 mg/m3. Vastaavasti Poikkipuolisesta Tervalampeen tulevan 
veden pitoisuus on P 52 mg/m3 ja N 1350 mg/m3 sekä Tervalammesta Huhmarjärveen P 49 mg/m3 ja N 
1005 mg/m3.

Pistekuormituslähteitä ovat olleet Poikkipuoliaiseen laskeva Katinhännänsuon turvetuotantoalue, 
Siuntionjokeen Tervalammen yläpuolelle laskenut Tervalammen kuntoutuskeskus, joka nyttemmin on 
liitetty kunnan viemäriverkkoon, sekä Kurjonlammen luusuassa sijaitseva Elohovi ja sen jätevedet.
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Poikkipuoliaisen alueella kunnallinen viemäriverkosto ulottuu Kotoniemeen ja Nuottalahteen sekä 
Papinniemeen.

Sikäli kun edellä esitetyt laskelmat ovat suuruusluokaltaan lähelläkään todellisuutta, kohdistuu 
Poikkipuoliaiseen fosforikuormitusta keskimäärin 2 000 kg, Tervalampeen 1 400 kg ja Huhmarjärveen 1 200 
kg vuodessa. Vastaavat typpikuormitusarvot ovat noin 31 000 kg, 33 000 kg ja 25 000 kg. Suurin osa 
laskennallisesta kuormituksesta on kuitenkin yläpuolisista vesistöistä tulevaa ravinnekuormitusta, joka lisää 
järven ravinnepitoisuutta vain siltä osin kun tuleva pitoisuus on järven luontaista pitoisuutta korkeampi.

Poikkipuoliaisella fosforikuormitus pintakuormituksena ilmaistuna on 1,04 g/m2 vuodessa, kun 
Vollenweiderin (1976) kaavan mukaan kriittinen raja on noin 0,5 g/m2 ja tavoite noin 0,3 g/m2. 

Tervalammen fosforikuormitus on 3,4 g/m2 vuodessa, kun siellä kriittinen raja olisi noin 1,5 g/m2 ja tavoite 
noin  0,7 g/m2.

Huhmarjärven fosforikuormitus on 3,3 g/m2 vuodessa, kun järven kriittinen raja olisi noin 1,6 g/m2 ja 
tavoite noin 0,8 g/m2.

Vaikka Vollenweiderin (1975) kaava ei välttämättä kovin hyvin sovellu tämän tyyppisiin mataliin ja nopean 
vedenvaihdon omaaviin järviin niin laskelmat osoittavat, että ulkoista kuormitusta silti pitäisi saada 
oleellisesti pienemmäksi.

2.2.2 Sisäinen kuormitus

Järvien sisäinen kuormitus on ravinteinen, kuten fosforin, kiertoa sedimentin ja vesimassan välillä.
Ravinteet kiihdyttävät perustuotantoa ja kulkevat ravintoketjussa (esimerkiksi; kasviplankton >
eläinplankton > kalat). Sisäinen kuormitus on suurinta avovesiaikana vesien ollessa lämpimiä ja 
vähäisempää talvella jääpeitteen aikana.

Sisäiseen kuormitukseen vaikuttavat monet tekijät. Ulkoisesta kuormituksesta on saattanut järveen 
rikastua ravinnevarastoja. Sedimentti on ravinnepitoista ja tietyissä olosuhteissa, kuten hapettomassa 
tilassa tai korkean pH-arvon vallitessa, sedimentistä vapautuu ravinteita vesimassaan. Myös toiset kalat 
voivat siirtää ravinteita sedimentistä vesimassaan pohjia tonkiessaan.

Sisäisen kuormituksen laskeminen edellyttää järveen tulevien ja sieltä lähtevien ravinnemäärien sekä 
brutto- ja nettosedimentaation selvittämistä. Tilannetta vaikeuttaa matalilla järvillä tuulten aiheuttama 
resuspensio eli sedimentin sekoittuminen vesimassaan, missä osa ravinteista nousee kiintoaineen mukana 
veteen, mutta laskeutuu ilman ravintoketjuun vaikuttamista takaisin sedimentiksi. Osa ravinteista taas jää 
veteen perustuotantoa kasvattamaan.

Sisäisellä kuormituksella kuitenkin saattaa olla ratkaiseva merkitys esimerkiksi leväesiintymien määrään ja 
laatuun ja sitä kautta vesialueiden käyttökelpoisuuteen, esimerkiksi uimiseen. Yleisesti voidaan todeta, että 
kun järvessä säännöllisesti esiintyy leväongelmia, siellä on silloin ulkoista kuormitusta suurempi sisäinen 
kuormitus.
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Rehevien järvien sedimentin fosforipitoisuus vaihtelee usein 1 – 2 mg/g (= 1 – 2 g/kg) kuiva-ainetta ja
Poikkipuoliaisen 0 – 10 cm pintakerroksen kuiva-ainepitoisuus oli matala eli noin 10 % (Koski-Vähälä 1998).
Tästä voidaan laskea, että esimerkiksi Poikkipuoliaisen sedimentin 0 – 10 cm kerros todennäköisesti saattaa 
sisältää fosforia vähintään noin 20 – 40 tonnia. Jos tästä pienikin osa joutuu veteen ja perustuotannon 
käyttöön, on sisäisen kuormituksen merkitys huomattava.

Käytettävissä olevien tiedoin ei voida laskea Poikkipuoliaisen, Tervalammen tai Huhmarjärven sisäisen 
kuormituksen määriä, mutta on aika selvää, että sen merkitys näillä järvillä on huomattava ainakin 
lämpimän veden aikaan ja myös talvella hapenpuutteen vallitessa.

Voimakkaiden virtaamien kausina taas ulkoinen kuormitus todennäköisesti on sisäistä kuormitusta 
vaikuttavampi tekijä vedenlaatuun.

2.3 Vedenlaatu

Vedenlaatu vaikuttaa vesialueiden käyttökelpoisuuteen eri tarkoituksiin. Järvien vedenlaatuun pidemmällä 
aikavälillä vaikuttaa kaikki se kuormitus, mitä valuma-alueelta tulee järviin. Lyhyellä aikavälillä myös 
sisäinen kuormitus voi olla merkittävä vedenlaatuun vaikuttava tekijä. Nämä Siuntionjoen vesistön 
latvajärvet ovat toisaalta haja-asutuksen ja maatalouden kuormituksen alaisia. Humuspitoisia vesiä tulee 
suoalueilta ja metsistä, joissa ojitukset ovat lisänneet humuksen kulkeutumista. Järviä voidaan yleisesti 
luonnehtia mataliksi, reheviksi ja osin humuspitoisiksi.

Talvella 2002 - 2003 oli ankaran talven takia happikadosta johtuneita kalakuolemia kaikilla kolmella järvellä. 
Myös täplärapukanta romahti ja jokirapu hävisi käytännössä näistä järvistä.

Vedenlaatutiedot perustuvat lähinnä Riitta Ikäheimon keräämiin pitkän aikavälin tuloksiin, joita esiteltiin 
Vihdin järvipäivillä (Väänänen 2011). Tuloksiin on lisätty vuoden 2011 vedenlaatuarvoja.

2.3.1 Poikkipuoliainen

Poikkipuoliainen on matala järvi, joka jakaantuu kahteen osaan. Pohjoisosaan vaikuttaa Myllyjoki ja sen 
mukanaan Katinhännän suolta ja pelloilta tulevat humusvedet ja ravinteet. Eteläosaan taas voimakkaasti 
vaikuttaa Enäjärvestä ja Hulttilanjoen valuma-alueilta tulevat ravinnepitoiset vedet. Poikkipuoliaisen 
pintaveden happikyllästys on vaihdellut 0 - 130 % välillä (kuva 5). Syvänteessä happi loppuu talvisin lähes 
säännöllisesti (kuva 6).
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Kuva 5. Poikkipuoliaisten pintaveden happikyllästysprosentti eri näytteenottoaikoina vuosina 1966 – 2011.

Kuva 6. Poikkipuoliaisten happikyllästysprosentti eri näytteenottoaikoina vuosina 1998 – 2011 noin 1 m 
pohjan pinnan yläpuolella.

Antti Uusitalo tutki happimittarilla Poikkipuoliaisen talvista happipitoisuuden kehittymistä talvina 2010 ja 
2011 (taulukko 9).

Taulukko 9. Poikkipuoliaisen veden liuenneen hapen pitoisuuksia talvina 2010 ja 2011 havaintopaikalla 1.

Päivämäärä 8.2.2010 8.3.2010 25.3.211 12.4.2011
Syvyys m O2 mg/l O2 mg/l O2 mg/l O2 mg/l

1,0 8,1 4,6 4,0 3,7
2,0 0,2 0,2 0,1 0,1
3,0 0,2 0,1 0,2 0,2

5,0-5,2 0,2 0,4 0,3 0,5
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Mittaukset osoittavat, että molempina talvina happi oli käytännöllisesti katsoen loppunut kahdessa 
metrissä ja siitä alaspäin. Lopputalvina myös yhdessä metrissä oli happea jäljellä vain noin 30 % 
happikyllästysarvosta. Jos talvi on pitkä ja ankara, saattaa happi loppua jään alta kokonaan. Näin kävi 
talvella 2002/2003 (kuva 5). Täydelliseltä kalakuolemalta tuolloin kuitenkin vältyttiin, vaikka osa kaloista 
kuolikin.

Klorofylli-a:n pitoisuus kertoo vedessä olevan lehtivihreän määrästä. Loppukesällä pitoisuudet ovat olleet 
50 – 100 μg/l tasossa, mikä osoittaa voimakasta leväkasvua (kuva 7).

Kuva 7. Poikkipuoliaisen kesäaikaisia klorofylli-a pitoisuuksia vuosilta 1999 – 2011.

Pintaveden ajoittain korkeat fosforipitoisuudet (kuva 8) on tekijä, joka mahdollistaa voimakkaan levien 
tuotannon. Pohjanläheiset ajoittain hyvinkin korkeat fosforipitoisuudet (kuva 9) osoittaa, että sedimentistä 
ainakin syvännealueella vapautuu ajoittain merkittävästi fosforia vesimassaan.

Kuva 8. Poikkipuoliaisen pintaveden (1,0 m) fosforipitoisuuksia vuosina 1966 – 2011. Suora musta viiva on 
trendiviiva ja käyrä viiva kolmen havainnon juokseva keskiarvokäyrä.
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Kuva 9. Poikkipuoliaisen pohjaläheisiä fosforipitoisuuksia vuosilta 1998 – 2009.

Pintaveden usein 1 000 μg/l ylittävät kokonaistyppipitoisuudet (kuva 10) myös kertoo korkeasta 
kuormitustasosta.

Kuva 10. Poikkipuoliaisen pintaveden kokonaistyppitoisuuksia  vuosilta 1966 – 2011.

Poikkipuoliaisen vedenlaatua voidaan pitää välttävänä ja ajoittain jopa huonona. Hapen vajaus talvella on 
säännöllistä. Klorofyllipitoisuudet ovat olleet yleensä 50 – 100 μg/l luokkaa, mikä merkitsee korkeaa 
perustuotantoa ja levämäärää kasvukaudella. Myös pintaveden fosforipitoisuudet ovat yleensä rehevän ja 
ajoittain jopa hyperrehevän järven tasolla. Ajoittain korkeat pohjan läheiset fosforipitoisuudet osoittavat 
sedimentistä vapautuvan ravinteita perustuotannon käyttöön. Poikkipuoliaisen vedenlaadun tilassa ei näytä 
viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana tapahtuneen kehitystä parempaan. Jotkin trendikäyrät 
osoittavat huononevaa suuntaa.



18

2.3.2 Tervalampi

Tervalammen vedenlaatua on melko säännöllisesti seurattu jo 1970-luvulta lähtien.

Pintaveden happitilanne on ollut melko hyvä lukuunottamatta talvea 2002/2003, jolloin happi loppui 
kokonaan (kuva 11). Hapen ajoittainen ylikyllästys osoittaa voimakasta perustuotantoa. Myös pohjan 
läheisissä vesikerroksissa on happea riittänyt muulloin kuin kovana talvena 2002/2003, jolloin monissa 
muissakin järvissä esiintyi happiongelmia (kuva 12).

Kuva 11. Tervalammen hapen kyllästysprosentti 1,0 metrissä vuosina 1987 – 2011.

Kuva 12. Tervalammen hapen kyllästysprosentti vuosina 1987 – 2011 noin 1 m pohjan pinnan yläpuolella.

Levätuotantoa kuvaava klorofylli-a:n pitoisuudet ovat yleensä olleet korkeita, 50 – 100 μg/l (kuva 13). Viime 
vuosilta tuloksia on niin vähän ettei niistä voi päätellä, onko tilanteessa tapahtunut paranemista.
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Kuva 13. Tervalammen klorofylli-a pitoisuudet μg/l 0-2 m vesikerroksessa vuosina 1987 – 2011.

Kokonaisfosforipitoisuudet pintavedessä ovat vaihdelleet yleensä 40 – 100 μg/l (kuva 14) ja mitään selvää 
trendiä pitkän ajan havaintojen perusteella ei ole havaittavissa. Pohjan läheiset fosforipitoisuudet ovat 
keskimäärin pintapitoisuuksia korkeampia, mutta merkkejä voimakkaasta ravinteiden purkautumisesta 
pohjasedimentistä ei yleensä ole tapahtunut (kuva 15).

Kuva 14. Tervalammen pintaveden kokonaisfosforipitoisuudet vuosina 1970 – 2011 μg/l. Suora musta viiva 
on trendiviiva ja käyrä viiva kolmen havainnon juokseva keskiarvokäyrä.
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Kuva 15. Tervalammen kokonaisfosforipitoisuudet vuosina 1976 – 2011 μg/l noin 1 m pohjan pinnan 
yläpuolella. Suora musta viiva on trendiviiva ja käyrä viiva kolmen havainnon juokseva keskiarvokäyrä.

Kokonaistypen pitoisuudet yleensä ylittävät 1 000 μg/l (kuva 16) ollen siten varsin korkeita.

Kuva 16. Tervalammen kokonaistyppipitoisuudet 1,0 m:ssä vuosina 1976 – 2011 μg/l. Suora musta viiva on 
trendiviiva ja käyrä viiva kolmen havainnon juokseva keskiarvokäyrä.
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2.3.3 Huhmarjärvi

Huhmarjärven happitilanne on ollut melko hyvä, mutta myös siellä talvella 2002/2003 happi loppui myös 
1,0 metrin syvyydestä (kuva 17). Pohjan läheisyydessä on ollut hapettomia tai lähes hapettomia tilanteita 
useampana vuotena (kuva 18).

Kuva 17. Huhmarjärven hapen kyllästysprosentti 1,0 metrissä vuosina 1991 – 2011.

Kuva 18. Huhmarjärven hapen kyllästysprosentti vuosina 1991 – 2011 noin 1 m pohjan pinnan yläpuolella.

Pintaveden fosforipitoisuudet ovat yleensä vaihdelleet 40 – 80 μg/l välillä (kuva 19). Pohjan läheisyydessä  
sedimentistä purkautui selvästi fosforia elokuussa 2004 (kuva 20). Ravinnepitoisuudet kokonaistyppi 
mukaan luettuna (kuva 21) edustavat rehevän järven tasoa.
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Kuva 19. Huhmarjärven kokonaisfosforipitoisuudet 1,0 m:ssä vuosina 1991 – 2011 μg/l.

Kuva 20. Huhmarjärven kokonaisfosforipitoisuudet vuosina 1991 – 2011 μg/l noin 1 m pohjan pinnan 
yläpuolella.

Kuva 21. Huhmarjärven kokonaistyppipitoisuudet 1,0 m:ssä vuosina 1991 – 2011 μg/l.
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2.3.4 Järvien ravinnepitoisuuksien vertailu

Verrattaessa Enäjärven ja kolmen sen alapuolisen järven ravinnepitoisuuksia suunnilleen samoihin aikoihin 
vuonna 2011 otettujen vesinäytteiden perusteella (kuva 22 ja 23) voidaan havaita, että Enäjärven 
fosforipitoisuudet ovat selvästi alapuolisia järviä korkeammat. Sillä on kuormittavaa vaikutusta alapuolisiin 
järviin. Kokonaistyppipitoisuuksien kohdalla Enäjärven ja alapuolisten järvien ero ei ole yhtä selvä kuin 
fosforilla, mutta keskimäärin Enäjärven typpipitoisuudet ovat alapuolisia järviä korkeammat. 

Kuva 22. Kokonaisfosforipitoisuudet 5-11.5. ja 6-11.7.2011 neljällä järvellä μg/l.

Kuva 23. Kokonaistyppipitoisuudet 5-11.5. ja 6-11.7.2011 neljällä järvellä μg/l.
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2.4 Vesiluonto

Poikkipuoliaisen itäpuolella sijaitsee Nuuksion kansallispuisto. Pohjoispuolella on turvetuotantoalueena 
toiminut, mutta kahden vuoden kuluttua (2013) turpeennoston lopettava, Katinhännänsuo, joka laskee 
Myllyjokea pitkin Poikkipuoliaiseen. Luoteispuolella on runsaasti peltoalueita. Varsinaisia lahtisalueita ovat 
pohjoispään Elimäenlahti ja Mutalahti. Hulttilanjoki laskee järven eteläosassa Limalahteen. Nuottaniemen 
pohjoispuolella on Mustalahti. Luusuassa Siuntionjokisuu muodostaa myös lahtialueen. Sen edustalla 
länsirannalla sijaitsee yleinen uimaranta.

Vesiluonnon kartoituksia järvillä ei tiettävästi ole tehty. Yleisluonteisen tarkastelu ja rantojen valokuvaus 
tehtiin tämän kirjoittajan toimesta Poikkipuoliaisella 17.7. ja Tervalammella sekä Huhmarjärvellä 4.8.2011
(kuvat 24 – 32). Havaintoaikana ja sitä ennen oli pitkä lämmin kausi.

Poikkipuoliaisella vedessä oli sinilevää silmin havaittavan runsaasti ja paikoin ”leväkukintana” eli 
vihertävänä kerroksena veden pinnalla. Tästä johtuen näkösyvyys koko järvellä oli pieni, alle 0,5 m. Vesi ei 
tuolloin silmämääräisesti ollut uimakelpoista eikä sopivaa käyttövedeksi.

Tervalammella vesi oli ruskehtavaa, eikä levää ollut silmin havaittavasti. Näkösyvyys oli 0,9 m. Vesi vaikutti 
uimakelpoiselta. Yleisesti vesisyvyys vaihteli 1 – 3 m välillä. Pohjat vaikuttivat pehmeiltä.

Huhmarjärven vesi oli ruskehtavan vihertävää. Levää ei ollut merkittävästi. Näkösyvyys vaihteli 0,9 – 1,0 m 
välillä. Vesi vaikutti uimakelpoiselta. Vesisyvyys vaihteli yleensä 2,5 – 4 m välillä. 

Poikkipuoliaisen rannat olivat enimmäkseen jyrkkiä, etenkin itäpuolella, ja tekivät ”jylhän” vaikutuksen”.  
Vesikasvillisuusvyöhykkeet järven molempia päitä ja lahtialueita lukuun ottamatta olivat suhteellisen 
kapeita, muutama – 10 m leveitä. Myös paljaita kivikkorantoja oli paikoin. Yleisin vesikasvi oli järviruoko, 
paikoin pälvinä myös järvikaislaa ja satunnaisesti osmankäämiä ja kurjenmiekkaa. Matalilla lahtialueilla oli 
lisäksi ulpukkaa ja lummetta. Ruovikot ja kaislikot olivat yleensä tiheitä ja reheviä.

Tervalammella järveä ympäröi lähes kaikkialla rehevät ruovikot. Satunnaisesti esiintyi järvikaislaa. Lahdissa 
ja jokien suualueilla oli myös ulpukkaa ja lummetta.

Myös Huhmarjärven rannat olivat monin paikoin jyrkkiä. Huhmarjärvellä laajimmat vesikasvustoalueet ovat 
tulo- ja laskujoen suulla sekä etelälahdessa. Yleisin vesikasvi on järviruoko ja lisäksi esiintyy lummetta. 
Muualla rantavesissä oli kapeita ruovikkovyöhykkeitä, ja paikoin myös järvikaislaa ja ulpukkaa.

Poikkipuoliaisella ja osin Huhmarjärvellä oli silmiin pistävää, että monet loma-asunnot ja niiden saunat 
olivat aivan rannan tuntumassa, mikä johtui rantojen jyrkkyydestä. Peruskartta-aineistosta laskettuna 
rantojen tuntumassa olevia kiinteistöjä on Poikkipuoliaisella noin 122, Tervalammella noin 19 ja 
Huhmarjärvellä noin 36. Järvien välisen Siuntionjoen tuntumassa kiinteistöjä on noin 33. Samalla 
kiinteistöllä voi olla useitakin rakennuksia.

Tervalammella on seurattu viime vuosina levätilannetta. Tulokset löytyvät JärviWikistä 
http://www.jarviwiki.fi/wiki/Tervalampi_%2822.004.1.003%29. Kesällä 2011 levää havaittiin vain hieman 
elokuun alussa. Lisäksi seurataan Poikkipuoliaisen veden korkeutta (tekee Jouni Leinikki).
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Kuva 24 - 26. Poikkipuoliainen 17.7.2011 (kuvat J. Niinimäki). Tyypillistä kalliorantaa, kapeaa ruovikkoa ja
matalan veden lumpeikkoa.
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Kuva 27 - 29. Tervalampi 4.8.2011 (kuvat J. Niinimäki). Järvimaisemaa, pelto ja ruovikkoa sekä lumpeita ja 
ulpukoita.
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Kuva 30 - 32. Huhmarjärvi 4.8.2011 (kuvat J Niinimäki). Ruovikkorantaa, jyrkää asuttua rantaa ja ruovikkoa 
sekä lumpeita.
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2.5 Kalasto ja kalastus

Poikkipuoliainen, Tervalampi ja Huhmarjärvi kuuluvat osana Siuntionjoen kalastusalueeseen. Kalastusalue 
on laatinut ja hyväksynyt alueelleen kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman (Niinimäki & Kauppinen 
2005). Suunnitelma antaa yleistietoa kalastusalueen vesialueista sekä suuntaviivat kalakantojen hoidolle ja 
kalastuksen säätelylle. Suunnitelmaa uudistetaan yleensä 5-10 vuoden väliajoin.

Siuntionjoen kalastusalueella esiintyy tiettävästi 29 kalalajia ja 2 rapulajia, joista 9 kalalajia ja 1 rapulaji on 
peräisin istutuksista. Suurimpien järvien kalasto on tyypillinen erittäin reheville järville. Yleisimpiä ovat 
särki, lahna, pasuri, salakka, ahven ja monissa järvissä myös kuha on runsaslukuinen. Lisäksi järvistä löytyy 
jonkin verran kiiskeä, haukea, siikaa, madetta, sorvaa, suutaria, säynettä, sulkavaa, ruutanaa jne. Myös 
ankeriasta tavataan vähäisessä määrin aikaisempien istutusten jäljiltä (Niinimäki & Kauppinen 2005).

Ankaran talven 2002/2003 jälkeen suoritettiin koeravustuksia mm. Tervalammella, Huhmarjärvellä ja 
Poikkipuoliaisella. Tervalammella saalis oli 50 merralla 7 täplärapua (0,14 rapua/mertayö), joka osoittaisi 
rapukannan olevan harvan. Poikkipuoliaisella oli pyynnissä 25 mertaa ja saaliiksi saatiin vain 2 täplärapua 
(0,08 rapua/mertayö), joka osoittaa rapukannan erittäin harvaksi. Erittäin harva rapukanta oli 
koeravustuksen mukaan myös Huhmarjärvellä (25 mertaa, 0 rapua). Jokirapuja ei saatu saaliiksi ollenkaan. 
Saatuja koeravustustuloksia heikensi aikainen vuodenaika sekä rapujen mahdollinen kuoren-vaihtoaika. 
Lisäksi koeravustus tehtiin vain yhden kerran. Huhmarjärvellä oli koeravustuspaikkakin ilmeisesti hiukan 
väärä, sillä jälkeenpäin on tullut tietoja alueen rapujen ainakin osittain selvinneen hengissä (Riitta Ikäheimo 
suull. tiedonanto). Kaikesta huolimatta tilanne oli vakava, sillä tutkijan mukaan rapuja olisi pitänyt tulla 
enemmän. 

2.5.1 Poikkipuoliainen

Suurin vesialueen omistaja on Tervalammen osakaskunta. Tämän lisäksi vettä omistavat mm. Hulttila-
Ojakkalan ja Salmen osakaskunnat sekä useat yksityiset tahot. Vuosina 1991 – 2002 järveen he istuttivat 
kesänvanhaa kuhaa noin 7 500 kpl ja täplärapuja noin 1 200 kpl. Myöhemminkin järveen on istutettu kuhia 
suunnilleen joka toinen vuosi.

Poikkipuoliainen on särkikalavaltainen ja sen haukikanta on runsas, samoin ahvenkanta. Kuhakanta on ollut 
ajoittain hyvä ilmeisesti istutusten ansiosta. Täplärapukanta on heikko. Järvellä on tehty hoitokalastuksia 
1990-luvun alussa ja säännöllisemmin vuodesta 1997 lähtien. Ainakin 1980-luvulla saatiin lisäksi siikaa ja 
madetta (Ritva ja Auvo Suomalaisen saalistilasto, PoTeHu Sanomat 2011).

Hoitokalastusten perusteella vuosina 2000 – 2005 kalasto on ollut pääasiassa salakkaa, särkeä ja 
lahnaa/pasuria sekä kiiskeä. Saaliista lahnan osuus oli yli puolet. Saalis oli 43 150 kg ja nuotanvetoja 47, 
joten keskisaalis vetoa kohti oli 918 kg (Tolvanen 2006). Vuoden 2011 hoitokalastusnuottauksen tulokset on 
esitetty taulukossa 10. Nuottauksia tehtiin kuusi kertaa. Saalis vetokertaa kohti oli peräti 2 125 kg.
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Taulukko 10. Poikkipuoliaisen 25-27.10.2011 kolmen nuottauskerran saaliiden jakautuminen 
saalisotantojen perusteella laskettuna.

Särki Lahna/
Pasuri

Ahven Salakka Kiiski Muut Yhteensä

Saalis kg 4752 1658 134 5698 507 0 12750
Saalis kg/ha 24,7 8,6 0,7 29,7 2,6 0 66,4
Paino % 37,3 13,0 1,1 44,7 4,0 0 100,0
Saalis kpl 295932 116250 16448 548656 51638 0 1028984
Saalis kpl/ha 1541 605 86 2857 269 0 5358
kpl % 28,8 11,3 1,6 53,3 5,0 0 100,0
Keskipaino g/kpl 17 18 8 10 7 0

Takasin järveen nuotanvetokertaa kohti laskettuna päästettiin keskimäärin ahvenia 1,7 kpl, haukia 67,8 kpl, 
alle 20 cm kuhia 33,2 kpl ja yli 20 cm kuhia 5,0 kpl sekä kuhia yhteensä 38,2 kpl/vetokerta.

Poikkipuoliaisen nuotattujen särkien, salakoiden sekä lahnojen ja pasurien (yhdessä) pituusjakaumat on 
esitetty kuvassa 33.

Kuva 33. Poikkipuoliaisen nuotattujen särkien, salakoiden sekä lahnojen ja pasurien (yhdessä) 
pituusjakaumat saalisnäytteiden perusteella.

Poikkipuoliaisessa vuonna 2011 salakka oli valtalaji ja toiseksi eniten oli särkiä ja kolmanneksi lahnaa ja 
pasuria. Salakoiden yleisin kokoluokka oli 8-9 cm, särkien 7-9 cm ja lahnojen sekä pasurien 7-11 cm.
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2.5.2 Tervalampi

Tervalampi kuuluu Tervalammen osakaskunnalle.

Lampeen on istutettu harjusta, karppia, kuhaa, siikaa (peled) ja täplärapuja.

Hoitokalastussaalis vuosina 2000 – 2005 oli samanlaista kuin Poikkipuoliaisessa. Saaliista yli puolet oli 
lahnaa/pasuria. Yhteissaalis oli 17 600 kg ja vetoja 15, joten saalis keskimäärin vetoa kohti oli 1 173 kg 
(Tolvanen 2006).

Vuonna 2009 Tervalammella nuotattiin kolme kertaa ja saalis oli 2 400 kg ja vuonna 2011 kaksi kertaa 
saaliin ollessa 2 500 kg.. Nuottasaaliista otettiin saalisotantanäytteet, jotka tutkittiin. Tulokset on esitetty 
taulukossa 11. Vuonna 2009 oli lahnan ja pasurin osuus hyvin suuri, mutta vuonna 2011 suurin osa saaliista 
oli särkiä. Tulosten mukaan Tervalammen ahvenkanta on pieni.

Taulukko 11. Tervalammen vuoden 30.11.-1.12.2009 kolmen nuottauksen ja 27-28.10.2011 kahden 
nuottauskerran saaliiden jakautuminen saalisotantojen perusteella laskettuna.

Vuosi Särki Lahna/
Pasuri

Ahven Salakka Kiiski Muut Yhteensä

Saalis kg 2009 1237 1060 4 43 54 3 2400
2011 1798 632 2 48 20 0 2500

Saalis kg/ha 2009 25,6 21,9 0,1 0,9 1,1 0,1 49,7
2011 43,8 15,4 0,1 1,2 0,8 0,0 60,8

Paino % 2099 36,3 60,8 0,1 0,9 0,8 1,1 100,0
2011 71,9 25,3 0,1 1,9 0,8 0,0 100,0

Saalis kpl 2009 105102 46078 317 5360 9242 17 166115
2011 139329 19268 300 24020 2356 0 185273

Saalis kpl/ha 2009 2176 954 7 111 191 0 3439
2011 3390 469 7 584 57 0 4508

kpl % 2009 51,5 44,2 0,2 1,8 2,2 0,1 100,0
2011 75,2 10,4 0,2 13,0 1,3 0,0 100,0

Keskipaino g/kpl 2009 12 23 13 8 6 162
2011 13 33 7 2 8 0

Vuonna 2011 järveen takaisin päätettyjä kaloja oli nuotan vetokertaa kohti ahvenia 6,0 kpl, haukia 29 kpl, 
alle 20 cm kuhia 45,5 kpl ja yli 25 cm 2,5 kpl (kuhia yhteensä 48 kpl/veto).

Tervalammen nuotattujen särkien, sekä lahnojen ja pasurien (yhdessä) pituusjakaumat on esitetty kuvassa 
34.
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Kuva 34. Tervalammen vuonna 2011 nuotattujen särkien sekä lahnojen ja pasurien (yhdessä) 
pituusjakaumat saalisnäytteiden perusteella.

Särkiä vaikutti syksyllä 2011 olevan Tervalammessa kolmea ikäluokkaa, 5 cm, 8-10 cm ja 12-13 cm kaloja. 
Myös lahnaa ja pasuria oli eri ikäluokkia, 5-6 cm, 11-14 cm ja 17-21 cm kaloja.

2.5.3 Huhmarjärvi

Huhmarjärven vesialueet kuuluvat noin puoleksi Tervalammen ja Palajärven osakaskunnille. Järveen on 
istutettu harjusta, karppia, kuhaa, siikaa ja täplärapuja.

Vuosina 2000 – 2005 järvestä nuotattiin 16 950 kg 14 nuotanvedolla, jolloin saalis vetoa kohti oli 
keskimäärin 1 211 kg. Kalasto on hoitokalastustulosten mukaan särkivaltaisempi kuin Poikkipuoliaisessa ja 
Tervalammessa ja saaliista noin puolet oli särkeä. Loput jakautuivat tasan salakan, lahna/pasurin, kiisken ja 
ahvenen kesken (Tolvanen 2006). Vuoden 2011 nuottasaaliiden tuloksen saaliotantoihin perustuen on 
esitetty taulukossa 12. Nuottauksia tehtiin kaksi.

Taulukko 12. Huhmarjärven  28-29.10.2011 kahden nuottauskerran saaliiden jakautuminen saalisotantojen
perusteella laskettuna.

Särki Lahna/
Pasuri

Ahven Salakka Kiiski Muut Yhteensä

Saalis kg 1752 369 43 0 36 0 2200
Saalis kg/ha 47,1 9,9 1,2 0 1,0 0 59,2
Paino % 79,6 16,8 2,0 0 1,6 0 100,0
Saalis kpl 74709 1309 3687 0 4950 0 84655
Saalis kpl/ha 2007 35 99 0 133 0 2274
kpl % 88,3 1,5 4,4 0 5,8 0 100,0
Keskipaino g/kpl 24 282 12 7

Huhmarjärven nuotattujen särkien pituusjakaumat on esitetty kuvassa 35.
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Kuva 35. Huhmarjärven nuotattujen särkien pituusjakaumat saalisnäytteiden perusteella.

Särkien valtaosa sijoittui syksyllä 2011 kokoluokkaan 10-14 cm.  Särki olikin hoitokalastusaaliin selkeä 
valtalaji, jonka paino-osuus oli noin 80 % saaliista.

2.6 Kelpoisuus eri käyttötarkoituksiin

Pintavesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan (Suomen ympäristö 2006) Poikkipuoliaisen tilaa 
voidaan pitää ”välttävänä” tai ” huonona” kriteeristä riippuen (Asteikko: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, 
välttävä, huono). Käyttökelpoisuusluokituksessa Tervalampi sijoituu kriteeristä riippuen luokkaan 
”tyydyttävä”,” välttävä” tai ”huono”. Ravinnepitoisuudet ja klorofylli-a arvot ovat ”välttävän” – ”huonon” 
tasoa. Huhmarjärvi voidaan luokitella ravinnepitoisuuksiensa perusteella luokkaan ”välttävä”.

Euroopan unionin vesipuitedirektiivin mukaisesti suomalaiset järvet on jaettu 14 eri tyyppiin, joista 
Poikkipuoliainen, Tervalampi ja Huhmarjärvi voidaan lukea tyyppiin Mh eli Matalat humusjärvet, joissa 
veden väri on 30-90 Pt/l ja keskisyvyys alle 3 m. Tällaisten järvien vedenlaadun luokkarajat on esitetty 
taulukossa 13. Toinen mahdollinen luokitus voisi olla Rr eli Runsasravinteiset järvet, joissa valuma-alue on 
luontaisesti runsasravinteinen.

Taulukko 13. Matalien vähähumuksisien järvien ja suluissa Runsasravinteisten järvien EU:n 
vesipuitedirektiivin mukaiset raja-avot eri luokkien välillä (Suomen ympäristökeskus & Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos 2008).

Muuttuja Erinomainen/
Hyvä

Hyvä/
Tyydyttävä

Tyydyttävä/
Välttävä

Välttävä/
Huono

Kokonaisfosfori P μg/l 25 (40) 40 (55) 65 (75) 100 (120)
Kokonaistyppi N μg/l 600 (780) 750 (930) 1100 (1200) 1800 (1800)
Klorofylli-a Chla μg/l 12,0 (12,0) 20,0 (20,0) 40,0 (40,0) 60,0 (60,0)
Kasviplanktonbiomassa μg/l 1,6 (-) 4,4 (-) 8,8 (-) 17,0 (-)

Kun raja-avoja verrataan viime vuosien (2000-luvun) vedenlaatutuloksiin, Poikkipuoliainen on fosfori- ja 
typpipitoisuuden perusteella luokassa ”tyydyttävä” sekä klorofylli-a:n mukaan ”välttävä - huono”.
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Tervalampi on fosfori- ja typpipitoisuuksien perusteella luokassa ”välttävä” sekä klorofylli-a:n mukaan 
luokassa ”huono”.

Huhmarjärvi kuuluu fosfori- ja typpipitoisuuksien perusteella luokkaan ”tyydyttävä”. Klorofylli-a arvoja ei 
ole mitattu.

Suomen ympäristökeskuksen tekemän luokituksen mukaan kaikki kolme järveä on laitettu luokkaan 
välttävä.

Suomessa järvet pitäisi saada hyvään ekologiseen tilaan jo lähivuosien aikana. Sitä tilaa näiden kolmen 
järven osalta tuskin on mahdollista saavuttaa edes pidemmän ajan kuluessa. Sehän edellyttää, että 
kokonaisfosforin taso pitäisi olla < 40 (55) μg/l, kokonaistyppi < 750 (930) μg/l ja klorofylli-a < 20 μg/l. 
Realistinen lähivuosikymmen tavoite voisi olla pyrkiä saavuttaa järvien tyydyttävä ekologinen tila, jolloin 
kokonaisfosfori on < 65 (75) μg/l, kokonaistyppi < 1 100 (1 200) μg/l ja klorofylli-a < 40 μg/l.

2.7 Järvikohtaisia ongelmia

Kaikkia kolmea järveä koskeva ongelma on liian suuri järviin kohdistuva ulkoinen kuormitus, jota vielä 
vaikeuttaa järvien mataluudesta ja särkikalastosta johtuva sisäinen kuormitus.

Poikkipuoliaisella erityisesti asukkaat ovat kokeneet järven vedenpinnan tason liian alhaiseksi. Järvi onkin 
varsin matala, keskisyvyys vain 1,4 m.

Järvien matalilla alueilla koetaan vesikasvillisuus haitallisen runsaaksi, samoin jokisuilla. Itse asiassa 
suurimassa osassa järvien rantavesiä vesikasvillisuus, lähinnä järviruoko, rajoittuu melko kapealle 
vyöhykkeelle. Ojansuiden kasvustoalueet toimivat kosteikkojen tapaan, sitoen järveen tulevia ravinteita ja 
kiintoainesta.

Järvien rehevyydestä johtuu, että ajoittain leväkasvu voi olla hyvinkin runsasta ja kun aina ei tiedetä, ovatko 
levät myrkyllisiä vai eivät, silloin uiminen järvissä estyy. Myös leväpitoisen veden käyttö muihin 
tarkoituksiin, kuten saunavedeksi tai eläinten juottamiseen, ei tule kysymykseen.

Järvimaisema on tärkeä viihtyisyystekijä ranta-asukkaille. Jos vesi on hyvin sameaa tai levien värjäämää, se 
on omiaan vähentämään myös maisemallista viihtyisyyttä.

Rehevät järvet ovat yleensä kalastoltaan runsaita. Tosin vain tietyt lajit, kuten särkikalat ja kuha, viihtyvät 
hyvin rehevissä vesissä. Tämä rajoittaa kalakantojen hoitoa ja vähentää nk. arvokalasaaliita. Tietyt levät 
saattavat aiheuttaa myös kaloihin ”mudan makua”.

Parhaassa kunnossa kolmesta järvestä on Huhmarjärvi, mutta yläpuolisten järvien vedenlaatu vaikuttaa 
myös siihen, ja järven tilaa on syytä pyrkiä muutenkin vielä nykyisestä parantamaan.
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3 Toteutetut kunnostustoimet

3.1 Toimenpiteet valuma-alueilla

Valuma-alueilla on osa kiinteistöistä liitetty kunnallisen viemäriverkoston piiriin, mikä vähentää niistä 
kohdejärviin kohdistuvaa kuormitusta.

Maatalouden piirissä tehdyistä toimista vesistökuormituksen vähentämiseksi ei ole tarkkaa kuvaa.
Poikkipuoliaiseen laskevan Katinhännänsuon turvetuotantoalueen alaosaan on kaivettu pieni laskeutusallas
(ojan levennys), jonka merkitys lienee aika vähäinen. Tervalampeen johtavaan ojaan on rakennettu 
Hiiskanojan laskeutusallas v. 2002, ja sen patoa ilmeisesti on korjattu keväällä 2011. Huhmarjärveen 
laskevaan ojaan on rakennettu Lemmoon laskeutusallas. Varsinaisia kosteikkoja Enäjärven valuma-aluetta 
lukuun ottamatta ei tiettävästi alueelle ole toistaiseksi muodostettu.

3.2 Järvikunnostukset

Järvillä on toteutettu ravintoketjukunnostusta lähinnä hoitokalastuksin. Kalastetut vuotuiset saalismäärät 
on esitetty taulukossa 14. Viime vuosina hoitokalastukset on tehty nuottapyyntinä ammattikalastajan 
toimesta.

Järviin suunnilleen joka toinen vuosi tehdyillä kuhanpoikasten istutuksilla on pyritty vahvistamaan järvien 
petokalastoa ja siten osaltaan pitämään särkikalastoa kurissa.

Normaali järvikalastus on vähentynyt ja siitä ilmeisesti johtuu se, että järvissä on runsaasti kookkaitakin 
haukia, mikä antaa sekä kalastusmahdollisuuksia että on särkikalojen määrän rajoittamisen kannalta hyvä 
asia.
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Taulukko 14. Hoitokalastukset vuosina 1997 – 2011.

Vuosi Järvi Kalamäärä Saalis
[kg] (kg/ha)

1997 Poikkipuoliainen 3 710 19,3
1998 Poikkipuoliainen 0 0,0
1999 Poikkipuoliainen 300 1,6
2000 Poikkipuoliainen 15 450 80,5
2001 Poikkipuoliainen 9 000 46,9
2002 Poikkipuoliainen 0 0,0
2003 Poikkipuoliainen 12 600 65,6
2004 Poikkipuoliainen 8 150 42,4
2005 Poikkipuoliainen 3 000 15,6
2011 Poikkipuoliainen 12 750 66,4

Yhteensä Poikkipuoliainen          64 960  338,3

1997 Tervalampi 700 14,5
1998 Tervalampi 0 0,0
1999 Tervalampi 100 2,1
2000 Tervalampi 3 800 78,7
2001 Tervalampi 1 500 31,1
2002 Tervalampi 4 700 97,3
2003 Tervalampi 0 0,0
2004 Tervalampi 6 500 134,6
2005 Tervalampi 5 000 103,5
2009 Tervalampi 2 400 49,7
2011 Tervalampi 2500 51,8

Yhteensä Tervalampi 27200 563,1

1997 Huhmarjärvi 500 10,6
1998 Huhmarjärvi 1 200 25,5
1999 Huhmarjärvi 1 600 34,0
2000 Huhmarjärvi 4 550 96,6
2001 Huhmarjärvi 2 000 42,5
2002 Huhmarjärvi 3 000 63,7
2003 Huhmarjärvi 8 000 169,9
2004 Huhmarjärvi 4 150 88,1
2005 Huhmarjärvi 1 000 21,2
2011 Huhmarjärvi 2 200 46,7

Yhteensä Huhmarjärvi 28200  598,7
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4 Järvikunnostuskysely

PoTeHu ry toteutti elo-syyskuussa 2011 kyselyn Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven 
tuntumassa asuville talouksille. Vastauksia saatiin yhteensä Poikkipuoliaiselta 68, Tervalammelta 16 ja 
Huhmarjärveltä 20 taloudelta. Kyselyssä tiedusteltiin, mitä käyttömuotoja kotijärvessä arvostettiin ja mitä 
kunnostustoimia haluttiin toteutettavaksi. Raportti kyselyn tuloksista on esitetty liitteenä 1.

Poikkipuoliaisella vesimaisemaa ja uintimahdollisuutta piti tärkeinä 80 - 90 % vastaajista. Myös veneily oli 
suurimmalle osalle vastaajista tärkeää. Kalastusta piti tärkeänä hieman vajaa puolet vastaajista. Vedenotto 
oli tärkeää vajaalle kolmannekselle vastaajista. Muita käyttömuotoja mainittiin ravustus, sorsastus, 
saunominen ja uiminen myös yleisellä uimarannalla.

Kunnostustoivomuksista Poikkipuoliaisen talouksista noin 80 % piti tärkeänä vesikasvien niittoa, 
hoitokalastusta, vedenpinnan nostoa ja järven hapetusta sekä kuormituksen vähentämistä yleensä. 
Sedimenttien eli pohjalietteen ruoppausta piti tärkeänä vajaa puolet vastaajista. Vastaajat esittivät 
runsaasti erilaisia kohdennettuja kunnostusehdotuksia, huomioita ja toivomuksia. Yleisesti ottaen järven 
tilaa pidettiin huonona ja sen parantamista kovasti toivottiin.

Tervalammen käyttömuodot olivat hyvin samankaltaisia kuin Poikkipuoliaisella paitsi, että myös kalastus oli 
tärkeä yli 70 % vastaajista.

Kunnostustoimista Tervalammella tärkeimpänä pidettiin hoitokalastusta, mutta myös vesikasvien niitto, 
sedimenttien ruoppaus, järven hapetus ja kuormituksen vähentäminen olivat tärkeitä selvälle 
enemmistölle. Yli puolet vastaajista kannatti myös keskivedenkorkeuden nostoa. Lisäksi toivottiin hyvää 
uimapaikkaa. 

Huhmarjärven tärkeimmät käyttömuodot olivat veneily ja vesillä olo yleensä, vesimaisema ja uiminen. 
Kalastus oli tärkeä noin puolelle vastaajista.

Huhmarjärven kunnostustoimista tärkeimpinä pidettiin hoitokalastusta ja kuormituksen vähentämistä. 
Vesikasvien niittoa, vedenpinnan nostoa ja järven hapetusta kannatti kutakin noin 50 – 60 % vastaajista.

Vaikka vedenpinnan nostoa järvillä yleisesti kannatettiin, niin myös huomautettiin, että siitä voi olla haittaa 
rantarakenteille. Erilaisten vesiuomien perkaamisia ja kunnostamista huomautuksissa toivottiin, samoin 
kalojen ja rapujen istutuksia.

Kuormituksen vähentäminen oli melko yleinen toivomus, mutta vastaajilla tuntui olevan vähän epäselvää, 
mitä tarkoitetaan pistekuormituksella ja hajakuormituksella. Maatalous mainittiin usein pistekuormittajana.
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5 Kunnostuksen tavoitteet (10-vuotissuunnitelma)

Kunnostuksen tavoitteena on pyrkiä saavuttamaan Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven 
Vesipuitedirektiivin mukainen tyydyttävä ekologinen tila kymmenen vuoden kuluessa. Se tarkoittaa, että 
vedenlaatu pitää alittaa taulukossa 13 esitetyt raja-arvot ja kalaston särkikalavaltaisuutta pitää vähentää. 
Tavoite vaatii monenlaisia toimia sekä valuma-alueilla että itse vesistöissä.

Myös yläpuolisen Enäjärven saaminen tyydyttävään tilaan on tärkeä tavoite myös alapuolisille järville, 
koska Enäjärven vedenlaatu vaikuttaa myös suoraan alapuolisiin järviin. Kaloilla on vaellusmahdollisuus 
Enäjärven ja Poikkipuoliaisen välillä.

Maatalouden ravinnepäästöjen vähentäminen merkittävästi käytettävissä olevin keinoin eli 
vesistöystävällisempien viljelymenetelmien kehittämisen ohella lisäämällä suojakaistoja ja –vyöhykkeitä
sekä laskeutusaltaita ja kosteikkoja mm. maatalouden ympäristötukien ja erityistukien avulla.

Haja-asutuksen melko taajaan asutuilla alueilla tummien ja harmaiden vesien asianmukainen käsittely tai 
kunnallinen viemäröinti ympäristönsuojelulain ja jätevesiasetuksen mukaisesti on välttämätöntä.

Poikkipuoliaisen keskivedenpinnan nosto esimerkiksi noin 30 cm todennäköisesti parantaisi osaltaan järven 
tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia vaikuttamalla myös alivedenpintaa korottavasti.

Suo- ja metsäojitusten toteuttaminen tulevaisuudessa pitää tehdä siten, että kiintoaineen kulkeutuminen 
alapuolisiin vesistöihin estetään.

Vesikasvien niitto ja vesiväylien aukaisut parantavat liikkumismahdollisuuksia ja vedenvaihtoa kunhan ne 
tehdään suunnitellusti ja vesiluonnon tarpeet huomioiden.

Ravintoketjukunnostus hoitokalastuksin on lähes ainoita kustannustehokkaita keinoja vaikuttaa järvien 
sisäiseen kuormitukseen ja yrittää rajoittaa leväesiintymisiä kunhan kalastus tehdään säädellysti ja 
kalakantojen tasapainoa ylläpitäen. Väärin toteutettu hoitokalastus taas saattaa tuottaa järvelle enemmän 
haittaa kuin hyötyä.

Jotta kunnostustoimina ja niiden tuloksia voidaan luotettavasti arvioida ja kehittää, pitää järvien tilaa 
seurata säännöllisesti ja tehdä mahdollisia lisätutkimuksia.

PoTeHu ry voi toimia kunnostusten edistäjänä, organisoijana ja yhteistyöelimenä, jotta suunnitellut ja 
päätetyt kunnostustoimet ja niiden tuloksellisuuden seuranta tulevat toteutetuiksi.
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6 Tulevien kunnostusmahdollisuuksien tarkastelu

Kunnostustoimet tulee kohdistaa järvien sekä ulkoiseen että sisäiseen kuormitukseen, jotta saavutetaan 
asukkaiden kannalta paras tulos.

Yleisiä tavoitteita ovat:
- Yläpuolisen Enäjärven tilan parantamiseen tähtäävät toimet eli yhteistyö Enäjärven 

suojeluyhdistyksen kanssa.
- Maatalouden päästöjen minimointi viljelyalueilta kaikin siihen käytettävissä olevin keinoin.
- Haja-asutusalueiden jätevesien puhdistus joko liittymällä kunnalliseen viemäröintiin tai lain 

edellyttämällä tavalla.
- Järvien ravintoketjukunnostuksella pidetään planktonin ja kalaston tasapanoa yllä, jotta haitallisilta 

leväesiintymiltä vältyttäisiin.
- Toteutetaan riittävää järvien tilan seurantaa

6.1 Ulkoisen kuormituksen rajoittaminen

Ulkoisen kuormituksen vähentämiseen tähtäävät toimet pitää pyrkiä toteuttamaan siten, että ravinteet ja 
muut vesistölle haitalliset aineet pysäytetään jo lähtöpaikkaansa. Lisäksi ravinteet ovat arvokkaita 
lannoitteita viljelyssä, joten niiden päästäminen vesistöön ei ole pitkällä tähtäimellä kenellekään järkevää.

Toiseksi jos kuormittavia aineita ei saada pysäytettyä lähtöpaikkaan, esim. peltoon, niitä tulee estää 
päästämästä järveen asti. Se on jo vaikeampaa, mutta ainakin osin onnistuu suojakaistojen ja –vyöhyk-
keiden sekä saostusaltaiden, maasuodatuksen ja kosteikkojen avulla jos niitä myös jatkuvasti hoidetaan 
asianmukaisesti.

Kiintoaine- ja ravinnehuuhtoumat pelloilta ja maaperästä tapahtuvat suurten valumien aikana lähinnä 
keväällä, syksyllä ja leutoina talvina.

6.1.1 Haja-asutuksen vesiensuojelu

Haja- ja loma-asutuksen jätevedet ovat maatalouden ja teollisuuden jälkeen suurimpia vesistöjen 
fosforikuormittajia. Puutteellisesti käsitellyt jätevedet voivat heikentää asuinympäristön hygieenistä tilaa ja 
lähivesien laatua tai pilata pohjavesiä. Siksi haja-asutuksen jätevedenkäsittelyä halutaan tehostaa.

Ympäristönsuojelulakiin tehtiin 4.3.2011 lisäys koskien Talousjätevesien käsittelyä viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla.

Jos kiinteistöä ei ole liitetty viemäriverkostoon eikä toimintaan tarvita Ympäristönsuojelulain mukaista 
lupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.
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Talousjätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista maahan, vesistöön taikka ojaan, tekolammikkoon 
tai noroon. Muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on 
vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

Talousjätevesien käsittelyä varten kiinteistöllä tulee olla jätevesien käsittelyjärjestelmä, jonka tulee 
soveltua käyttökohteeseensa ottaen huomioon kiinteistön käytöstä aiheutuva käsittelemättömän 
talousjäteveden kuormitus, muun jätevesijärjestelmän ominaisuudet, ympäristön pilaantumisen vaara ja 
ympäristöolosuhteet, kuten kiinteistön sijainti ranta-alueella taikka tärkeällä tai muulla 
vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella.

Jätevesien käsittelyjärjestelmä on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että sillä voidaan 
kohtuudella normaalikäytössä olettaa saavutettavan valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien 
käsittelylle (Annettu 10.3.2011 209/2011) tarkemmin määriteltävä käsittelemättömän jäteveden 
kuormitukseen perustuva riittävä puhdistustaso orgaanisen aineen, fosforin ja typen osalta. Riittävä 
puhdistustaso tulee määrittää siten, että sillä voidaan saavuttaa ympäristönsuojelun kannalta 
kokonaisuutena tarkastellen hyväksyttävä kuormituksen taso ottaen erityisesti huomioon valtakunnalliset 
vesiensuojelun tavoitteet. 

Talousjätevesien käsittelyä koskevista vaatimuksista voidaan poiketa, jos ympäristöön aiheutuvaa 
kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä vähäisenä verrattuna käsittelemättömän 
talousjäteveden kuormitukseen ja käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden 
kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle 
kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon:

1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella;
2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen 
liittyvät erityiset tekijät;
3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen 
suorituseste.

Kunnan toimivaltainen viranomainen myöntää hakemuksesta tässä pykälässä tarkoitetun poikkeuksen. 
Poikkeus myönnetään hakijalle enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.

Asetuksen mukaan haja-asutuksen kuormituslukuun sisältyvä yhden asukkaan käsittelemättömien 
talousjätevesien orgaanisen aineen määrä seitsemän vuorokauden biologisena hapenkulutuksena on 50 
grammaa, kokonaisfosforin määrä on 2,2 grammaa ja kokonaistypen määrä on 14 grammaa 
vuorokaudessa.

Talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen 
osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta 
vähintään 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän 
jäteveden kuormitukseen. Perustelluissa tapauksissa vaatimukset voivat olla tätä tiukempia.
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Jätevedet voidaan hoitaa usealla tavalla (Suomen ympäristökeskus 2011):

Liittyminen kunnan tai yksityisen vesihuoltolaitoksen viemäriin
Kiinteistökohtaiset menetelmät

Käymäläjätteen ja harmaan veden erottelu
kuivakäymälä + harmaiden vesien käsittely
wc-vedet umpisäiliöön + harmaiden vesien käsittely

Kaikkien jätevesien yhteiskäsittely
maahanimeyttämö
maasuodattamo
laite- eli pienpuhdistamo

Joissain tapauksissa kustannussyistä kysymykseen voi tulla hankkia usean kiinteistön yhteinen jätevesien 
puhdistussysteemi ja hoitaa sitä yhdessä.

Suomen ympäristökeskuksen (2011) julkaisemassa esitteestä ”Hyvä jätevesien käsittely” on tietoja eri 
puhdistusvaihtoehdoista. Nettijulkaisu: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=16623

Kiinteistön jätevesijärjestelmän suunnitteluun kannattaa pyytää neuvoja kunnan ympäristöviranomaisilta 
tai Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:ltä Lohjalta, www.luvy.fi. Yleensä suunnitteluun kannattaa 
käyttää asiantuntijaa.

Tarkempaa tietoa haja-asutuksen jätevesien puhdistusvaatimuksista ja niiden poikkeuksista, jätevesien 
käsittelyjärjestelmistä sekä puhdistamolaitteiden ja -rakenteiden valmistajista ja maahantuojista on koottu 
www.ymparisto.fi verkkopalvelu sivulle Haja-asutuksen jätevedet sekä sivuilta www.jatevesi.fi ja 
www.vesiensuojelu.fi. Aquarius 1/2011-lehti käsittelee haja-asutuksen jätevesiä. Nettijulkaisu: 
http://www.vesiensuojelu.fi/Aquarius_1_2011.pdf

Talousjätevesijärjestelmien parantamiseen saatavista avustuksista saa tietoa "Vesihuollon rahoitus ja 
avustukset" -sivulta sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) "Talousjätevesiavustus" –sivulta
http://www.ara.fi/default.asp?node=1262&lan.

6.1.2 Maatalouden ympäristötuki

Maatalouden ympäristötukijärjestelmä tukee myös vesiensuojelua tarjoamalla taloudellisia kannustimia
vesistökuormituksen vähentämiseen. Ympäristötukea saadakseen viljelijä sitoutuu toteuttamaan 
maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä. Perustoimenpiteisiin kuuluvat mm. käytettävien
lannoitemäärien säätö viljavuustutkimuksen tulosten perusteella sekä pientareiden ja suojakaistojen
ylläpito. Ympäristötuen ehtojen (Maatalouden ympäristötuen sitoumusehdot 2010, nettijulkaisu: 
http://www.mavi.fi/attachments/mavi/ymparistotuki/5oTAzU4R1/Ymparistotuen_sitoumusehdot_2010.pd
f) mukaan "valtaojien varsilla sijaiseville peltolohkoille on jätettävä vähintään yhden metrin levyinen 
monivuotisen nurmikasvillisuuden peittämä piennar valtaojan varteen. Valtaojaa suurempien vesiuomien 
varsilla oleville peltolohkoille sekä lampien, järvien ja talousvesikaivojen ympärillä ja meren rannalla 
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sijaitseville peltolohkoille on perustettava vesiuoman varrelle vähintään keskimäärin kolme metriä leveä 
monivuotisen nurmi-, heinä- ja niittykasvillisuuden peittämä suojakaista.

Vesistökuormitusta erityisesti vähentäviä maatalouden ympäristötuen lisätoimenpiteitä ovat mm. 
lannoituksen määrää ja ajoitusta kuten vähennetty lannoitus, täsmälannoitus, typpilannoituksen 
tarkentaminen peltokasveilla ja lannan levitys kasvukaudella tai peltojen talviaikaista kasvipeitteisyyttä 
koskevat toimenpiteet.

Peltojen talviaikaisessa kasvipeitteisyydessä ja kevennetyssä muokkauksessa viljelijän on pidettävä
vähintään 30 % ympäristötukikelpoisten peltolohkojen kokonaispinta-alasta kasvukauden ulkopuolella
kasvien tai sängen peittämänä tai hyväksytysti kevennetysti muokattuna. Kasvipeitteiset lohkot tulisi 
sijoittaa vesiensuojelun kannalta tärkeille lohkoille, erityisesti vesistöihin ja valtaojiin rajoittuville
peltolohkoille. Valuma-alueilla mahdollisia lisätoimenpiteitä ovat myös mm. peltojen talviaikainen
kasvipeitteisyys ja peltojen tehostettu talviaikainen kasvipeitteisyys. Näissä vähintään 30 % (talviaikainen 
kasvipeitteisyys) tai 50 % (tehostettu talviaikainen kasvipeitteisyys) peltolohkojen kokonaispinta-alasta on 
pidettävä kasvukauden ulkopuolella kasvien tai sängen peittämänä (Maatalouden ympäristötuen 
sitoumusehdot 2010).

Varsinaisen ympäristötuen lisäksi viljelijä voi tehdä valtion kanssa erityistukisopimuksen, joka voi koskea
mm. suojavyöhykkeen perustamista ja hoitoa, monivaikutteisen kosteikon hoitoa, valumavesien
käsittelymenetelmiä kuten säätösalaojistus, säätökastelu, kuivatusvesien kierrätys tai ravinnekuormituksen
tehostettua vähentämistä ympärivuotisella nurmipeitteisyydellä.

6.1.3 Suojavyöhykkeet

Suojavyöhyke on peltoalueelle valtaojan tai vesistön varteen tai pohjavesialueelle perustettava vähintään 
keskimäärin 15 metriä leveä monivuotisen kasvillisuuden peittämä hoidettu alue, jolle ei levitetä 
lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita. Suojavyöhyke on niitettävä ja niittojäte kuljetettava pois. 
Kasvipeitteisyys ehkäisee eroosiota ja sillä voidaan tehokkaasti vähentää ravinteiden ja kiintoaineksen
huuhtoutumista pelloilta. Suojavyöhykkeet ovat hyödyllisimmät jyrkästi vesistöön viettävillä, herkästi 
sortuvilla tai vettymis- ja tulvimishaitoista kärsivillä pelloilla (Suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito 2007, 
nettijulkaisu: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=83535&lan=sv).

Poikkipuoliaiseen, Tervalampeen ja Huhmarjärveen ojien ja jokien kautta laskevista peltoalueista tulisi 
tehdä selvitys siitä, missä suojavyöhykkeitä kipeimmin tarvittaisiin.

6.1.4 Kosteikot

Monivaikutteisen kosteikon hoidon tuella voidaan korvata kosteikon hoitotoimenpiteistä, kuten lietteen 
poisto, padon huoltotoimet, kasvillisuuden niitto ja pois kuljetus, ja niistä aiheutuvia kustannuksia. 
Korvaus maksetaan siitä alasta, joka jää kosteikon, laskeutusaltaan tai tulvaniityn alle sekä alueen hoidon 
kannalta riittävistä reuna-alueista. Monivaikutteisten kosteikkojen perustamiseen voi lisäksi saada 
ympäristötukeen liittyvää erillistä ei-tuotannollisten investointien tukea. Sekä monivaikutteisten 
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kosteikkojen hoitoon että perustamiseen voidaan myöntää tukea Suomenlahteen, Saaristomereen, 
Selkämereen, Perämereen tai Merenkurkkuun laskevan jokivesistön valuma-alueella tai sellaisten järvien 
valuma-alueella, jossa kosteikon perustamisella voidaan merkittävästi pienentää maatalouden aiheuttamaa 
vesistökuormitusta, lisätä maatalousalueiden luonnon monimuotoisuutta ja edistää riista-, kala- tai 
raputaloutta. Kosteikon perustamiseen voidaan myöntää tukea vain sellaisiin kohteisiin, joilla peltoja on yli 
20 % kyseisen vesistön tai valtaojan yläpuolisesta valuma-alueesta. Kosteikon pinta-alan on oltava 
vähintään 0,5 % yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta (Monivaikutteisen kosteikon perustaminen ja hoito 
2009).

Ei-tuotannollisten investointien tuella perustettavat monivaikutteiset kosteikot on perustettava niiden
luontaisille paikoille pellolle, pellon reuna-alueelle tai metsämaalle, herkästi tulviville pelloille tai 
pengerretyille kuivatusalueille. Kosteikko on perustettava ensisijaisesti patoamalla. Perustettavassa 
kosteikossa on oltava kiintoainesta laskeuttava syvempi vesialue, joka on tyhjennettävissä sinne 
kertyneestä lietteestä (Espoon kaupunki 2011).

Kosteikkojen suunnittelusta ja rakentamisesta löytyy tietoja Suomen ympäristökeskuksen (2007) julkaisusta 
”Maatalouden monivaiheisten kosteikkojen suunnittelu ja mitoitus” sekä Eskolan (2009) julkaisusta 
”Monivaiheisten kosteikkojen yleissuunnitelma”, jotka ovat saatavissa myös nettijulkaisuina.

Jos tavoitteena on sekä typen että fosforin pidättyminen, kosteikkoon kannattaa liittää syvyydeltään 
vaihtelevia alueita. Syvemmät alueet edistävät hapettomien olosuhteiden syntymistä ja lisäävät typen 
pidättymistä. Syvempi alue toimii myös karkeimman kiintoaineen laskeutusaltaana. Syvä alue jää 
avovesipintaiseksi, joten se toimii lisäksi maisemaelementtinä. Syvän alueen jälkeen kosteikon vesisyvyys 
voi olla esim. 30 – 50 cm, jolloin hapen sekoittuminen myös lähelle kosteikon pohjaa tehostuu (kuva 36). 
Vesisyvyydeltään vaihtelevat alueet lisäävät kosteikkoalueella viihtyvien lajien määrää. Kosteikon 
fosforinpidätyskyvyn kannalta sen suunnittelussa tulee huomioida sisäisen kuormituksen mahdollisuus. 
Perustettaessa kosteikkoja peltomaille vanha muokkauskerros tulee poistaa.
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Kuva 36. Mallikuva kosteikosta. Esimerkki monimuotoisesta ja tehokkaasta kosteikosta, Hovin kosteikko 
Vihdissä (kuva Koski-Vähälä 2008).

Koska suurin osa kuormituksesta ajoittuu tulvajaksoihin, kosteikon mitoitusvirtaamana tulee käyttää 
riittävän suurta ylivirtaamaa. Lisäksi riittävän suuren ylivirtaaman käyttäminen mitoituksen lähtökohtana 
vähentää resuspension eli pohjalietteen takaisin veteen sekoittumisen riskiä.

Kosteikon kasvillisuutta kannattaa niittää ajoittain. Niittämällä ja keräämällä niittojäte pois 
kosteikkoalueelta voidaan poistaa ravinteita. Niittäminen tulee ajoittaa kasvukauteen, sillä kasvit 
varastoivat huomattavan osan ravinteista maanpäällisistä osista juuristoon kasvukauden loppuessa. Sitä ei 
tule kuitenkaan ajoittaa lintujen pesimäkaudelle. Kasvillisuuden niittämisellä on myös muita positiivisia 
vaikutuksia. Sillä voidaan vähentää pohjalle vajoavan kuolleen kasvillisuuden määrää, millä on positiivinen 
vaikutus sedimentin happitilanteeseen. Lisäksi kasvillisuuden niitto parantaa kosteikon arvoa lintuvetenä, 
jos umpeenkasvaneelle kosteikkoalueelle luodaan lisää avovesipintaa. Kasvillisuuden niittämisessä tulisikin 
kiinnittää huomiota lintuvesikunnostuksen periaatteisiin ja luoda mosaiikkimaista avovesipintaa. 
Niittämistä ei tarvinne aloittaa useaan vuoteen kosteikon perustamisen jälkeen. Suomessa on esitetty, että 
riittävä kosteikkopinta-alan ja valuma-alueen suhde on 2 %.

Suomessa kosteikkojen merkitys ei välttämättä ole niin suuri kuin toivottaisiin. Hajakuormitus painottuu 
kevääseen, syksyyn ja talveen, jolloin lämpötila ja sitä kautta kosteikkojen toimintakyky on alhaisempi kuin
kesällä.

Vesiensuojelukosteikkojen perustamisella on myös muita kuin varsinaisia vesiensuojelullisia merkityksiä. Ne
palauttavat paikoitellen kokonaan hävinneen luontotyypin takaisin ja lisäävät mielenkiintoa 
vesiensuojelullisiin kysymyksiin (Majoinen 2005).
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Erityistä tarvetta kosteikoille on Hulttilanjokeen kaskevilta pelloilta tulevien kiintoaine- ja ravinnemäärien 
pysäyttämiseksi. Myös Hulttilanjoen suualue, Limalahti, voitaisiin kunnostaa hajotusojaston avulla siten, 
että se toimisi osittain kosteikon tapaan (kuva 37).

Kuva 37. Ratamon vesiensuojelukosteikko Tuusulanjärven rannalla sekä rantaan rakennettu 
”hajotusojasto” (kuva Tero Taponen).

Lisäksi kosteikkoja tarvittaisiin ainakin Tervalampeen laskevan Myllyojan alaosille sekä Huhmajärveen 
laskevaan Lemmonojaan (kuva 38). Karkean arvion mukaan kosteikkojen rakentamisen tarve on yhteensä 
noin 10 kpl (Antti Uusitalo, suullinen tieto). Tervalampeen laskevan Myllyojan alaosalla ja Huhmariin 
laskevassa Lemmonojassa on jo laskeutusaltaat.
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Kuva 38. Mahdollisia kosteikkojen tarvepaikkoja hajakuormituksen vähentämiseksi (vihreällä merkityt 
alueet). Niiden sijoittaminen vaatii tarkempia maastotarkasteluja ja suunnittelua sekä sopimisia alueiden 
omistajien kanssa.
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6.2 Vedenpinnan nosto

Vedenpinnan nosto parantaa rantojen käyttökelpoisuutta rajoittamalla vesikasvillisuutta. Se saattaa 
vähentää tuulen aiheuttamaa ravinteiden liukenemista pohjasedimentistä matalilla alueilla. Vedenpinnan 
nosto lisää alusveden vesitilavuutta, minkä vuoksi happitilanne paranee, kun happi ei kulu niin nopeasti 
loppuun kerrostuneisuuden aikana. Nostosta voi aiheutua haittaa rantarakenteille, maa-alueita jää veden 
alle ja syntyy vettymishaittaa. Nostohanke vaatii luvan ja lupahakemus vaatii laajoja selvityksiä sekä hakijan 
täytyy korvata rahallisesti aiheutuvat haitat (Esimerkiksi Vanjärven nostohankkeessa haitoista täytyy 
maksaa yli 13 000 € korvauksia ja lisäksi mahdollisia sovittuja korvauksia. Nosto siellä on 30 cm.)

Vuoden 2012 alusta astuu voimaan uusi Vesilaki 27.5.2011/587. Vedenpinnan nostohankkeiden 
lupakäsittely selkeytyy ja yksinkertaistuu, kun keskivesipinnan pysyvä muuttaminen saa oman 
hanketyyppikohtaisen säätelyn.

Uuden lain mukaan lupaa vedenpinnan nostamiseen voi hakea:

1) yksityistä hyötyä saavan kiinteistön omistaja
2) hyödynsaajien ja lain nojalla muodostama yhteisö
3) yhteisen vesialueen osakas tai osakaskunta
4) asianomainen valtion viranomainen
5) kunta

Tarkoitusta varten voidaan perustaa vesilain mukainen yhteisö, joka toimii luvan hakijana. Vesilain 
mukainen yhteisö voidaan perustaa myös muuta vesistön kunnostusta tai vesitaloushanketta varten.
Kirjallisesti hankkeen pitää hyväksyä vähintään kolme neljäsosaa sekä vesialueiden omistajista että 
rannanomistajista, joita hanke koskee. Vesioikeudellisesta yhteisöstä on säädökset VL:n 12. luvussa. Jos 
nostohankkeeseen päädytään voi PoTeHu ry olla sitä viemässä hanketta eteenpäin ja esimerkiksi 
kutsumassa kokoon lain tarkoittamaa yhteisöä. Ensimmäinen tehtävä kuitenkin olisi pitää neuvottelu 
Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa mm. siitä, millaista asiantuntija-apua ja tukea ELY-keskuksesta voidaan 
hankkeelle antaa.

Lupaprosessi kaikkine valituksineen voi kestää 3 - 5 vuotta. Oleellista vaikeusasteeseen on se, että kuinka 
rantatonttien ja vesijättömaan omistajat suhtautuvat vedenpinnan nostoasiaan. Maanmittaustoimistosta 
on saatavissa omistajaluettelon rantatonttien ja vesijättömaan omistajista.

6.3 Järvien sisäiseen kuormitukseen vaikuttaminen

Järvien sisäisen kuormituksen hillitsemiin keinot ovat rajalliset. Sedimenttiin keräytyneiden ravinteiden 
pääsy takaisin vesimassaan tulee pyrkiä rajoittamaan. Ravinteita sedimentistä veteen voi liueta fysikaalisten 
kuten tuulten sekoittavan vaikutuksen, kemiallisten kuten hapettomuuden ja korkean pH-arvon johdosta 
tai biologisten kuten kalojen ja pohjaeläinten aiheuttamana. Yleisiä keinoja ovat olleet alusveden hapetus, 
sedimenttien kemikaalikäsittely sekä hoitokalastus. Myös vedenpinnan nosto saattaa tulla kysymykseen.
Ravinnepitoisten sedimenttien ruoppaus ja sijoittaminen maalle koko järven mittakaavassa ei ole teknis-
taloudellisesti mahdollista. Myös sedimentin tiivistäminen väliaikaisella järven tyhjennyksellä on yksi keino,
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mutta ei tule tässä tapauksessa kysymykseen. Vedenpinnan nosto Poikkipuoliaisella saattaa osaltaan hillitä 
tuulten aiheuttamaa ravinteiden sekoittumista veteen.

6.4 Ravintoketjukunnostus ja tulosten seuranta

Ravintoketjukunnostus tarkoittaa niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään ravinteiden vapautumista 
sedimentistä vesimassaan.

6.4.1 Sedimenttien käsittely

Ravinteita voidaan saostaa ja sitoa sedimenttiin eri kemikaalein. Tällaisia ovat rauta- ja alumiinisulfaatit
sekä alumiinikloridi. Käsittely kuitenkin on suhteellisen kallista ja sillä ei yleensä saada aikaan pysyviä 
tuloksia. Kemikaalien käyttö vaatii aluehallintoviraston luvan. Kemiallista saostusta käytetään yleensä 
rehevämmissä vesissä, lähinnä viimeisenä keinona kun mikään muu ei ole auttanut. Poikkipuoliainen, 
Tervalampi ja Huhmarjärvi ovat sen verran suuria järviä, ettei niiden sedimenttien käsittely kemiallisesti ole 
taloudellisesti mielekästä. Tehoa heikentää myös järvien lyhyet viipymät.

6.4.2 Hapetus

Järvisyvänteiden hapetus on melko yleisesti käytetty keino estää syvännealueiden hapen loppuminen ja sitä 
kautta ravinteiden vapautuminen sedimentistä veteen. Esimerkiksi Enäjärvellä on tehty syvänteen 
hapetusta. Hapetus tarvitsee laitteet, joilla ilman happi siirretään alusveteen. Laitteita on erilaisia. Niitä voi 
joko ostaa tai vuokrata huoltosopimuksin. Lisäksi tarvitaan sähkövirta laitteiden jatkuvaan toimintaan. 
Kaikista näistä syntyy kuluja. Kustannukset voivat olla noin 100 – 200 euroa/ha vuodessa.

Matalilla järvillä lisäksi on ongelmana, että hapetus saattaa irrottaa sedimenttiä veteen ja alueellisesti 
hapettimen vaikutus saattaa jäädä pienelle hapetinta ympäröivälle alueelle, jolloin hapettimia saatetaan 
tarvita useita.

Periaatteessa hapetusta talvisin tarvitaan Poikkipuoliaisella, mutta se ei olisi kovin kustannustehokasta. Jos 
kustannus olisi 150 euroa hehtaarilta, niin kokonaiskulut olisivat silloin lähes 30 000 euroa vuodessa. 
Hapetuksen tuloksellisuudesta ei kuitenkaan voida olla varmoja. Poikkipuoliaisella sen mataluuden vuoksi 
hapetuksen toteuttamisessa on teknisiäkin ongelmia. Pohjaa pöllytetään helposti. Hätähapetuksella 
kuitenkin voidaan estää kalakuolemia, kun päällysveteen saadaan happea, mutta sisäistä kuormitusta sillä 
ei saada estettyä.

Jos järvillä syntyy poikkeuksellisen huono happitilanne, kuten kävi talvella 2002/2003, ja pelätään 
kalakuolemia, voidaan hätätapauksessa hapetusta tehdä esimerkiksi moottorikäyttöisillä pumpuilla, joilla 
vesi nostetaan avannosta ja annetaan kaaressa suihkuna ilman kautta laskeutua takaisin avantoon, jolloin 
vesi ehtii samalla hapettua ja happea leviää paineella veteen ainakin avannon läheisyyteen.
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6.4.3 Vesikasvustojen poistot

Vesikasvustoita on sekä hyötyä että haittaa. Vesikasvustoalueet antavat suojaa vesieliöille ja 
kalanpoikasille, toimien siten monien kalojen lastentarhoina.

Vesikasvien poistossa tulee punnita eri vaikutukset ja suunnitella poisto tarpeen mukaan. Vesikasvustot 
ovat paitsi suojapaikkoja kaloille ja muille vesieliöille myös lintujen pesimäalueita. Pienimuotoiset oman 
rannan niitot käsityökaluilla, joiden tarkoituksena on venevalkaman tai uimarannan parantaminen, voi 
tehdä ilman ilmoitusta tai lupaa. Koneellisista niitoista tai laajemmista niitoista tulee ilmoittaa vähintään 
kuukautta etukäteen vesialueen omistajalle ja Uudenmaan ELY-keskukselle tai kunnalle. Laajojen 
vesialueiden niittoihin saatetaan tarvita vesilain mukainen lupa aluehallintovirastolta. Laajojen niittojen 
suunnittelu edellyttää perusteellisia selvityksiä mm. kasvillisuudesta. Laajoja niittoja suunniteltaessa tulee
niittokohteelta tehdä perusteellinen kasvillisuuskartoitus. Jos niittoja aiotaan tehdä suojelualueilla, ne tulee 
suunnitella viranomaisten kanssa yhteistyössä.

Vesikasvustojen poistolla voi olla vesistön tilan kannalta sekä positiivia että negatiivisia vaikutuksia. 
Nurminen (2005) esittää niistä seuraavaa:

Miksi kannattaa niittää… … ja miksi taas ei
+ järvimaiseman parantaminen - kilpailevat levien kanssa ravinteista
+ virkistyskäytön merkitys (kalastus, veneily, uinti, - toimivat puskurina maalta tuleville
   umpeenkasvu)   ravinteille (ulkoinen kuormitus)
+ lintu- ja kalavesien hoito - vähentävät resuspensiota

  (kiintoainemäärä, sisäinen kuormitus)
+ veden vaihtuvuus, ravinteiden poisto (veden laatu) - tärkeitä suojapaikkoja leviä syövälle

   eläinplanktonille
- tärkeitä suojapaikkoja kalanpoikasille
- merkitys ravinneverkon rakenteelle
- mm. vesikasvien väheneminen suosii
  särkikaloja

Poikkipuoliaisella, Tervalammella ja Huhmarjärvellä ei ole tarvetta kovin laajamittaisiin vesikasvustojen 
poistoihin. Hulttilanjoen laskukohtaan Limalahteen voidaan tehdä käytäviä, jotka hajauttavat tulevaa 
virtausta ja mahdollistavat kalojen ja lintujen liikkumista. Myös jokisuiden umpeenkasvaneita osia voidaan 
avata virtausten ja kalojen vaellusten edistämiseksi. Joillakin kasvustoisilla lahtialueilla voidaan myös niittää 
käytäviä, mutta vesikasvustoja ei ole syytä kokonaan poistaa. Tonttikohtaiset uimapaikka- ja 
veneväyläniitot voidaan tehdä tai teettää omistajien toimesta silloin, kun niihin on tarvetta.

Kasvillisuuden poistot kannattaa ajoittaa kasvukauden loppuun heinä-elokuulle, koska silloin kasvien 
mukana saadaan talteen eniten ravinteita, jotka myöhemmin siirtyvät kasveista niiden juuriin.

Niitetyt kasvustot tulee ehdottomasti kerätä talteen ja poistaa vesistöistä.



49

Jonkin verran ristiriitaa asukkaille saattaa syntyä siitä, jos kunnostustoimin vedenlaatu kirkastuu, jolloin 
valo ulottuu syvemmälle. Tämä puolestaan lisää vesikasvustojen levinneisyyttä. Se kuitenkin on 
vähempiarvoista kuin huono vedenlaatu.

6.4.4 Kalaston säätely ja hoitokalastus

Kalakantojen hoito kuuluu ensisijaisesti kalastusoikeuden haltijoille, osakas-/kalastuskunnille ja yksityisille, 
jotka kalastuslain mukaan ovat ensi kädessä velvollisia järjestämään kalastuksen ja kalakannan hoidon niin, 
että kalastusta harjoitettaessa on pyrittävä vesialueiden mahdollisimman suureen pysyvään tuottavuuteen. 
Erityisesti on pidettävä huolta siitä, että kalakantaa käytetään hyväksi järkiperäisesti ja ottaen huomioon 
kalataloudelliset näkökohdat, sekä huolehdittava kalakannan hoidosta ja lisäämisestä. Tällöin on vältettävä 
toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa vahingollisesti tai haitallisesti luontoon tai sen tasapainoon 
(Kalastuslaki 1 ja 2 §).

Perinteisesti kalakantoja on säädelty erilaisin kalastusrajoituksin, kuten määräämällä verkon pienin sallittu 
silmäkoko, kalojen alamittoja ja kuturauhoituksia, sekä kalakantojen hoitotoimenpitein, kuten arvokalojen 
kantoja vahvistaen lisääntymisaluekunnostuksin ja istutuksin.

Ravintoketjukunnostuksella hoitokalastuksen avulla pyritään vaikuttamaan rehevöityneen ja 
särkikalavaltaisen järven ravintoketjuun. Kun kalasto muuttuu särkikalavaltaiseksi ja kalaston määrä 
moninkertaistuu, ravintoketjusta voi tulla merkittävä järven rehevöitymisen ylläpitäjä. Tiheä kalasto 
laiduntaa tehokkaasti eläinplanktonia, mikä heikentää eläinplanktonin tekemää kasviplanktonin 
laidunnusta. Pohjalla ruokailevat särkikalat, mm. lahnat, siirtävät ravinteita sedimentistä veteen. Lisäksi 
kalojen ulosteiden mukana veteen erittyy leville käyttökelpoisia ravinteita. Kalatiheys vaikuttaa siis 
ravinnepitoisuuksiin, ravinnesuhteisiin ja ravinteiden kiertonopeuteen. Ravintoketjukunnostuksella pyritään 
vaikuttamaan järven eliöstöön siten, että sen rakenteessa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka vähentävät 
järven sisäistä kuormitusta ja parantavat järven tilaa (Salo & Palomäki 2006). Tämä ei kuitenkaan aina ole 
helppoa toteuttaa. Kalaston säätely vaatii tarkkuutta ja ammattitaitoa.

Särkikalojen (mm. särki, salakka, lahna, pasuri) ja ahventen voimakas vähentäminen saattaa toisaalta 
mahdollistaa kalanpoikasten parantuneen ravintotilanteen takia uusien, ehkä aikaisempaa haitallisempien 
vahvojen nuorien särkikalavuosiluokkien muodostumisen muutaman vuoden kuluttua hoitopyynnin
aloittamisesta. Joillakin järvillä tehopyynnin seurauksena ovat runsastuneet pohjasyöjäkalat, lahna ja 
pasuri, jolloin vaikutus vedenlaatuun on saattanut olla päinvastainen kuin hoitopyynnillä oli tavoiteltu.
Esimerkiksi Tervalammen vuoden 2009 lahna- ja pasurikanta ja vuoden 2011 särkikanta vaikuttivat liian 
suurilta. Poikkipuoliaisella oli v. 2011 runsaasti salakkaa ja Huhmarjärvellä särkeä.

Hoitokalastus on tarkoituksenmukaista toteuttaa varovaisen harkitusti ja siihen perehtyneen 
ammattikalastajan toimesta. Keskeisiä seurattavia kriteerejä tulee olla leväesiintymien vähentyminen ja 
tasapainoinen eri ikäluokista koostuva monipuolinen kalasto. Paikallisten tekemillä katiska- yms.
hoitokalastuksilla ei yleensä saavuteta riittävää vaikutusta ja kalastus saattaa painottua vääriin lajeihin ja 
kokoluokkiin. Ammattimaiselta hoitokalastajalta vaaditaan hyvä perehtyneisyys ravintoketjun toimintaan,
kalalajien biologiaan ja mieluiten vuosien kokemus itse hoitokalastustyöstä erilailla järvillä ja eri 
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pyyntimenetelmillä. Tehokas ja saaliin lajittelun mahdollistava kalastus on mahdollista hoitokalastusnuotilla 
tai hoitokalastusrysillä. Näillä saadaan yleensä pyydettyä vuodenvanhat ja sitä vanhemmat kalat. Pyyntiä ei 
kannata kohdistaa alle vuoden vanhoihin yksilöihin. Vain kilorahalla pyydettyihin pelkästään suuriin 
saalismäärin pyrkiminen ei yleensä ole johtanut toivottuihin tuloksiin pitemmän ajan kuluessa.

Poikkipuoliaisella, Tervalammella ja Huhmarjärvellä onkin toteutettu hoitokalastuksia aluksi rysillä ja 
myöhemmin nuottaamalla. Jatkossa kalastus on hyvä toteuttaa seuraavasti joko nuottaamalla tai 
rysäpyyntinä. Mukaan täytyy ottaa tarkka saalismäärien ja kalaston koostumuksen seuranta.

Pyynti voidaan esimerkiksi jaksottaa siten, että Poikkipuoliaisella kalastetaan kahtena vuotena peräkkäin ja 
kolmantena pidetään tauko, jolloin kalastetaan Tervalammella ja Huhmarjärvellä. Jos kalastus tehdään 
esimerkiksi rysillä, se voidaan vuosille 2012 – 2021 ajoittaa vaikka taulukon 15 mukaisesti.

Taulukko 15. Hoitokalastus rysillä vuosina 2012 – 2021 (pyyntipäivät käyttäen 5 – 7 rysää kerrallaan).

Vuosi 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Poikkipuoliainen 14 13 14 13 14 13 14

Tervalampi 7 7 7

Huhmarjärvi 7 7 7

Saalistavoite kg 3840 3840 3800 3840 3840 3800 3840 3840 3800 3840

Saalistavoite kg/ha 20 20 40 20 20 40 20 20 40 20

Käytännössä jokaisesta järven päiväsaalista tai nuottasaaliista otetaan 5 – 10 kg edustava saalisotanta, joka
lajitellaan, lasketaan kunkin lajin lukumäärät ja yhteispainot, jotka sitten suhteutetaan hoitokalastuksen 
päiväsaaliisiin. Lisäksi tärkeimpien lajien kuten ahventen, lahnojen ja särkien saalisnäytteiden pituus 
mitataan yksilöllisesti. Näin saadaan selville saaliiden kokojakaumat. Rysäkalastuksessa lisäksi kirjataan 
pyyntipaikat, pyynti- ja koentapäivien lukumäärät sekä päiväsaaliit. Nuottapyynnissä taas kirjataan 
vetoalueet (ha), vetokerrat ja saaliit vetokertaa kohti. Lisäksi hoitokalastuksissa pyritään pitämään kirjaa 
takaisin järveen päästetyistä kaloista (laji, kokoluokka ja lukumäärä). Kunkin vuoden hoitokalasuksista 
laaditaan yhteenvetoraportti, jossa huomioidaan myös takaisin järveen päästetyt kalat. Raportin 
perusteella päätetään, miten kunkin järven hoitokalastusta on tarkoituksenmukaista jatkaa. Mihin lajeihin 
ja kokoluokkiin pyyntiä jatkossa kohdistetaan.

Yksi ammattikalastaja pystyy helposti hoitamaan 5 – 7 rysällä kalastuksen, mutta on hyvä jos apuna on 
valvomassa ja arvokaloja takaisin päästämässä myös vesialueen omistajan edustaja. Lisäksi pitää järjestää 
saaliiden vastaanotto rannassa ja niiden jatkokäsittely. Saalisnäytteet voidaan joko pakastaa ja määrittää 
asiantuntijan toimesta myöhemmin tai heti pyynnin jälkeen tuoreena. Yhden näyte-erän käsittelyyn kuluu 
aikaa pari tuntia.
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Käytettävissä olevien saalistietojen perusteella tulevat hoitokalastukset tulisi kohdistaa lahnaan ja pasuriin 
ja sen lisäksi salakkaan sekä pienikokoisiin, < 15 cm, särkiin. Vasta usean vuoden hoitokalastuksen tilastot 
saaliiden kehityksestä kertovat miten kalakannat ovat kehittyneet. Jos tilanne järvessä vaikuttaa hyvältä, 
pyynti nuotalla tai rysällä voi olla vain koepyynnin luonteista. Myös ammattikalastajien pyynnin yhteydessä 
tekemiä kenttähavaintoja kannattaa hyödyntää.

Hoitokalastuksen tavoitteiden kannalta on järkevää jos edellä esitetyin kriteerein sopimukset 
hoitokalastajan kanssa olisivat useampivuotisia. Silloin ammattikalastaja yrittäjänä pystyy pitkäjänteisesti 
toteuttamaan parhaaksi kulloinkin katsomiaan pyyntimenetelmiä ja saalistavoitteita. Seurannassa 
keskitytään lähinnä siihen, että tavoitteet järven tilan ja kalaston rakenteen kehityksen suhteen toteutuvat.

Lisäksi riittävän petokalakannan ylläpitämiseksi on syytä jatkaa kuhaistutuksia, kuten tähänkin saakka on 
tehty. Hauille ilmeisesti riittää luontaisia lisääntymispaikkoja. Kalastuksessa tulisi säästää suurimmat kuha-
ja haukiyksilöt eli keskittyä saaliskaloissa mitan täyttäviin, mutta ei aivan suurimpiin kaloihin. Esimerkiksi 
osa yli 3 kilon kuhista ja hauista olisi hyvä päästää takaisin järveen, vaikka se ehkä vähän kalastajaa 
kirpaiseekin. Ne ovat tehokkaita käyttämään ravinnokseen vähän isompiakin särkikaloja kuten lahnoja ja 
pasureita. Toisaalta isot yksilöt ovat lisääntymisen ja geeniperimän säilymisen kannalta hyvin kasvavina 
yksilöinä merkityksellisiä.

6.4.5 Järvien tilan seuranta

Ilman riittävää järvien tilan seurantaa on vaikea toteuttaa tehokkaita kunnostustoimenpiteitä. Täytyyhän 
meidän tietää miten kunnostus tehoaa.

Seuranta voidaan jakaa omatoimiseen PoTeHu ry ja asukkaiden tekemään säännölliseen havainnointiin, 
muilla teetettyihin veden laatututkimuksiin, kalakantojen tilan seurantaan ja erillisiin kertatutkimuksiin 
kuten oli vuonna 2011 tehty järviin laskevien jokien ja ojien yhtäaikainen vedenlaadun tutkimus Metropolia 
ammattikorkeakouluopiskelijoiden toimesta.

Omatoimiset seurannat voivat olla säännöllistä vedenpinnan korkeuden havainnointia patojen 
korkeusasteikoista, leväesiintymien havainnointia, näkösyvyyksien mittauksia ja kenttämittarilla lämpötila-, 
happipitoisuuden- ja pH-arvon mittauksia eri vesikerroksista järvisyvänteistä. Havainnoijat tarvitsevat 
ammattiohjausta, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia.

Laajemmissa vedenlaatututkimuksissa tarvitaan ammattimaista näytteenottoa ja laboratorioanalyysejä. 
Nykyiset säännölliset vedenlaatuhavaintopaikat, joita Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry tarkkailee, on 
esitetty liitteessä 2. Yksi havaintopaikka sijaitsee heti Poikkipuoliaisen alapuolella Siuntionjoessa (PPL), yksi 
Kurjolammenojassa Elohovin alapuolella (Ku2) ja Ruuhilammenojassa (RuO). Tulokset raportoidaan Länsi-
Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry:n julkaisuissa, esimerkiksi Valjus (2010 ja 2011). Raportit ovat nähtävissä 
myös yhdistyksen kotisivuilla www.lyvy.fi. Myös Uudenmaan ELY-keskus ottaa ja tutkii vesinäytteitä. 
Tulokset rekisteröidään OIVA/Hertta tietokantaan http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp. Säännöllisiä 
seurantoja on ollut ainoastaan Enäjärvestä. Tarvetta olisi säännöllisesti seurata myös Poikkipuoliaisen, 
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Tervalammen ja Huhmarjärven vedenlaadun kehitystä, mm. happi, pH, ravinnepitoisuudet ja kesällä
klorofylli-a, tehden tutkimuksia ainakin lopputalvella ja loppukesällä.

Kalastoseuranta voidaan tehdä hoitokalastusten yhteydessä tutkimalla saalisotantanäytteet ja pitämällä 
kirjaa takaisin järveen päästetyistä kaloista. Aktiivikalastajat voisivat myös pitää saaliskirjanpitoa.

Erillistutkimuksia voisivat olla muun muassa järvien sedimenttitutkimus, vesikasvustojen ilmakuvaus ja 
kartoitus sekä kasvi- ja eläinplanktontutkimukset.

7 Kunnostussuositukset ja niiden kustannukset

7.1 Kunnostusmenetelmät ja niiden ajoitus

Kunnostustoimien alustava ajoitus 10-vuotiskaudelle on esitetty taulukossa 16. Sen toteutuminen riippuu 
rahoitusten saannista sekä osin suunnittelu- ja lupaprosessien pituudesta.

Haja-asutuksen jätevesien puhdistus tulee saattaa kuntoon viimeistään lain edellyttämässä aikataulussa. 
Siihen on syytä varautua riittävän hyvissä ajoin. Toteutus on talouksien ja osin myös Vihdin kunnan 
vastuulla ohjauksen ja kunnallisen viemäröinnin osalta.

Kosteikkojen suunnitteluun on varattu kaksi vuotta, jonka jälkeen niitä voidaan alkaa toteuttaa rahoituksien 
ja mahdollisuuksien mukaan. PoTeHu ry voi edesauttaa kosteikkohankkeita yhteistyössä paikallisten 
maanviljelijöiden kanssa.

Vedenpinnan nostohanke vaatii aluksi viranomaisneuvottelun Uudenmaan ELY-keskuksessa. Sitten 
tarvitaan tutkimuksia vaikutuksista ja hankesuunnitelma sekä vesilupahakemus. Niiden tekemiseen on 
varattu kaksi vuotta. Lupaprosessi voi kestää myös pari kolme vuotta, jonka jälkeen hanke voidaan 
toteuttaa jos rahoitus sille saadaan järjestettyä. Kysymys on tavallaan vesistöjärjestelystä, missä tulee 
tarkastella Poikkipuoliaisen vedenpinnan noston vaikutuksia myös ylä- ja alapuolisiin jokiin ja järviin sekä 
sitä, pitääkö myös Tervalammen ja Huhmarjärven vedenpintaa säädellä uudella tavalla. Hanke ilmeisesti 
pitää toteuttaa siten, että ylimmät vedenpinnan korkeudet eivät juuri muutu. Ensin pitää päättää kuka
toimii hankkeen hakijana ja siitä vastaavana. Perusselvityksenä Uudenmaan ELY-keskus voisi toteuttaa 
Tervalammen ja Huhmarjärven syvyyskartoitukset ensi tilassa.

Laajemmat kuin mökkirantojen vesikasvien poistohankkeet ja mahdolliset ruoppaukset tarvitsevat myös 
suunnitelman ja ainakin ilmoituksen ympäristöviranomaisille ja mahdollisen vesiluvan. Väyläaukaisuja 
tarvitaan uusia muutaman vuoden välein uuden kasvillisuuden takia. Tähänkin tarvitaan ensin hankkia 
rahoitus.

Hoitokalastuksia ja niiden suunnittelua tehdään vuorovuosin Poikkipuoliaisella sekä Tervalammella ja 
Huhmarjärvellä tulosten osoittaman tarpeen mukaan. Jos kalaston tilanne näyttää hyvältä, voidaan välillä 
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pitää taukoja. Hanke pitää sisällään paitsi itse hoitopyynnin, myös saalisselvitykset ja pyydettyjen kalojen 
jatkokäsittelyn. Hankevastaavana ilmeisesti toimii PoTeHu ry paikallisten osakas-/kalastuskuntien kanssa.

Petokalaistutuksia lähinnä kuhalla on hyvä jatkaa joka toinen vuosi osakaskuntien toimesta.

Järvien tilan seurannat paikallisten toimesta (vedenkorkeus, näkösyvyys, happitilanne ja levähavainnot) 
sekä laajempi vedenlaadun tutkimus lopputalvella ja loppukesällä tehdään mahdollisuuksien mukaan 
vuosittain. Paikallinen seuranta voidaan tehdä PoTeHu ry:n toimesta, mutta laajemmasta vedenlaadun 
tutkimisesta ja sen rahoituksesta pitää sopia ELY-keskuksen ja Vihdin kunnan kanssa. PoTeHu ry:lle olisi 
tarpeen hankkia kenttämittari lämpötilan, happipitoisuuden ja pH-arvon mittaamiseen. Lisäksi pitää löytää 
henkilö, joka opettelee mittarin käytön ja tekee mittaukset kaikilla kolmella järvellä ainakin talvi- ja 
kesäkuukausina kuukausittain. Tervalammella on jo seurattu levätilannetta viime vuosina. Tulokset löytyvät 
JärviWikistä. Lisäksi Poikkipuoliaisen vedenpinnan korkeutta seurataan (Jouni Leinikki).

Sedimenttitutkimus sedimenttien laadun ja ravinnepitoisuuden selvittämiseksi voidaan toteuttaa 
yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa.

Taulukko 16. Kunnostustoimien suunnittelun (S), lupaprosessi (L) ja toteutuksen (T) alustava aikataulu.

Kunnostustoimenpide 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Haja-asutuksen jätevedet (T) (T) (T) (T) T T T T T T
Kosteikkojen teko S S T T T T T T T T
Vedenpinnan nosto S S L L L T T
Vesikasvustojen poisto, laajat S L T T
Hoitokalastukset TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS
Petokalaistutukset T T T T T
Järvien tilan seurannat T T T T T T T T T T
Sedimenttitutkimus S T
Suunnitelman päivitys (S) S

7.2 Kunnostusten kustannukset

Seuraavassa on pyritty arvioimaan edellisessä kappaleessa kuvattujen kunnostustoimien kustannuksia sekä 
jakaantumista eri vuosille (taulukko 17) alustavan aikataulun mukaisesti.

Haja-asutuksen jätevesien puhdistuskustannukset kuuluvat talouksien maksettavaksi. PoTeHu ry voi edistää 
hankkeita tiedotustoiminnalla, johon kymmenvuotiskaudeksi on varattu 3 000 euroa.

Kosteikkojen perustamiskustannukset Majosen (2005) selvityksen mukaan ovat olleet 30 000 – 40 000 
euroa hehtaaria kohti. Jos suunnittelu ja toteutus tehdään paikallisten henkilöiden toimesta, kustannukset 
saattavat olla huomattavasti alhaisemmat. Kustannukset laskeutusaltaille ovat 3 000 - 10 000 euroa/100 
peltohehtaarin valuma-alueelle (Antti Uusitalo 2011 PoTeHu  Sanomat 2011). Jos arvioidaan, että 
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laskeutusaltaita/kosteikoita tarvitaan kaikkiaan noin 600 peltohehtaarin tarpeisiin noin 12 ha ja paikallisin 
voimin ne voidaan toteuttaa hintaan 10 000 euroa/ha, olisivat kokonaiskustannukset 120 000 euroa. Lisäksi 
tarvitaan ylläpitoa, jonka kustannukset ilmeisesti voidaan kattaa maatalouden ympäristötuilla. 
Kustannukset on jaettu tässä tasan 10 vuodelle.

Vedenpinnan nostohankeen kustannuksia on etukäteen vaikea arvioida. Karkean arvion mukaan 
hankesuunnitelma ja hakemus maksavat noin 20 000 euroa ja itse toteutus eli patojen uudistaminen toiset 
20 000 euroa. Mahdollisia korvauksia ei tässä ole huomioitu.

Vesikasvustojen poistoon ja väylien aukaisuun on arvioitu suunnittelukustannuksia 5 000 euroa ja 
toteutuskustannuksia 10 000 euroa/kerta.

Hoitokalastuksen kustannukset on arvioitu olevan noin 15 000 euroa vuodessa, joista itse kalastuksen 
kustannukset noin 12 000 euroa, saalisnäytetutkimukset noin 2 000 euroa ja saaliin jatkokäsittely noin 
1 000 euroa.

Petokalojen istutuksiin on arvioitu tarvittavan noin 3 000 euroa joka toinen vuosi.

Järvien tilan seuranta tarvitsee investointina mittarin (esim. YSI), jolla voi mitata lämpötilan, pH-arvon ja 
happipitoisuuden eri vesisyvyyksistä. Siihen on laskettu tarvittavan 3 000 euroa. Paikalliset havainnoinnit 
tehdään vapaaehtoisvoimin. Sen sijaan lopputalven ja loppukesän laajemmista vedenlaatututkimuksista 
aiheutuu arviolta kustannuksia noin 7 000 euroa vuodessa.

Sedimenttitutkimus on tarkoitus tehdä oppilastyönä, joten siitä ei synny merkittäviä kustannuksia. 
Yleiskuluihin on tässä varattu 1 000 euroa.

Kunnostussuunnitelman välipäivitys on ajateltu tehtäväksi vuonna 2006 ja uudistaminen vuonna 2021. 
Välipäivityksen kustannuksiksi on arvioitu 3 000 euroa ja uudistamisen kustannuksiksi 5 000 euroa.

Vuotuisia yhteiskustannuksia ei ole katsottu tarpeelliseksi laskea yhteen, koska eri hankkeiden rahoitus 
joudutaan neuvottelemaan ja hankkimaan useista eri lähteistä, joita voivat olla mm.

- PoTeHu ry:n jäsenmaksutulot ja muut tulot
- Vihdin kunnan mahdollinen rahoitus
- Uudenmaan ELY-keskuksen rahoitus ja suunnitteluapu
- Maatalouden ympäristötuki viljelijöille
- Siuntionjoen kalastusalue / Uudenmaan ELY-keskus, kalakantojen hoito
- Osakaskunnat, kalakantojen hoito
- EU-hankerahoitukset
- Metropolia ammattikorkeakoulun oppilastyö (opetusrahoitus)
- Muut (säätiöt, liikelaitokset yms.)
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Taulukko 17. Kunnostustoimien arvioidut vuosikustannukset (Euroa x 1000)

Kunnostustoimenpide 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Haja-asutuksen jätevedet 1 1 1
Kosteikkojen teko 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Vedenpinnan nosto 10 10 20
Vesikasvustojen poisto, laajat 5 10 10
Hoitokalastukset, saalisselvi-
tykset, kalojen käsittely

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Petokalaistutukset 3 3 3 3 3
Järvien tilan seurannat + mitt. 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Sedimenttitutkimus 1
Suunnitelman päivitys 3 5

7.3 Toteuttajatahot

Eri kunnostushankkeiden mahdolliset toteuttajatahot on esitetty taulukossa 18.

Taulukko 18. Kunnostustoimien toteuttajat

Kunnostustoimenpide Toteuttajatahot
Haja-asutuksen jätevedet Asukkaat (kiinteistöt), kunta
Kosteikkojen suunnittelu PoTeHu ry, viljelijät, ELY-keskus
Vedenpinnan nosto PoTeHu ry, vesialueiden ja rannanomistajat, ELY-keskus, konsultti
Vesikasvustojen poisto, laajat PoTeHu ry, ranta-asukkaat
Hoitokalastukset PoTeHu ry, osakaskunnat, ammattikalastaja
Petokalaistutukset Osakaskunnat, Siuntionjoen kalastusalue, vesialueomistajat
Järvien tilan seurannat PoTeHu ry, ELY-keskus, L-U vsy, kunta
Sedimenttitutkimus PoTeHu ry, Metropolia ammattikorkeakoulu
Suunnitelman päivitys PoTeHu ry, konsultti
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8 Tiivistelmä

Poikkipuoliainen (pinta-ala 192 ha), Tervalampi (41 ha) ja Huhmarjärvi (37 ha) sijaitsevat Siuntionjoen 
vesistön latvoilla Vihdin Enäjärven ja Palojärven välissä. Järvet ovat matalia ja siitä johtuu suhteellisen 
lyhyet viipymät järvissä. Keskimäärin vesi vaihtuu Tervalammessa ja Huhmarjärvessä noin kahdessa viikossa
sekä Poikkipuoliaisessa kahdessa kuukaudessa. Pitkinä kuivina kausina virtaamat saattavat lähes seisahtua
ja silloin haihdunta voi laskea järvien vedenpintaa kymmeniäkin senttejä. Järvistä lähtevissä joissa on 
pohjapadot, joilla vedenpintaa pyritään pitämään tavoitetasoissa. Poikkipuoliaisen vedenpintaa on 
aikanaan laskettu lähes metrillä. Monet asukkaat haluaisivat, että vedenpintaa nostettaisiin nykyisestään.

Järviin tulee ravinnepitoisia vesiä niiden yläpuolisista järvistä ja valuma-alueilta. Lähinnä siksi järvet ovat 
erittäin reheviä. Lähivaluma-alueista suurin osa on metsää, mutta alueilla on myös runsaasti peltoja ja 
jonkin verran soita sekä tonttialueita. Asuinkiinteistöjä on aivan järvien tuntumassa yli 200. Järviin tuleva 
ulkoinen kuormitus ylittää niiden sietokyvyn. Rehevyyttä ja voimakasta perustuotantoa pitää lisäksi yllä 
järvien sisäinen kuormitus, jossa pohjalietteestä vapautuu ravinteita veteen. Järvien käyttökelpoisuus 
yleisen käyttökelpoisuusluokituksen ja myös vesipuitedirektiivin vedenlaatuluokituksen perusteella on 
yleensä vain välttävä ja Poikkipuoliaisessa joskus jopa huono. Huhmarjärven ravinnepitoisuudet ovat olleet 
tyydyttävällä tasolla. Suomen ympäristökeskuksen tekemän luokituksen mukaan kuitenkin kaikki kolme 
järveä on luokassa välttävä.

Vesikasvillisuutta esiintyy eniten matalilla lahtialueilla sekä tulo- ja lähtöjokien suualueilla. Niissä järviruon
lisäksi on yleisesti ulpukkaa. Muuten järvien rantoja kiertää kapeahko järviruokovyöhyke. 
Luontoympäristöltään järvet ovat kauniita ja tekevät paikoin korkeine kalliorantoineen jopa jylhän 
vaikutuksen.

Järvet ovat kalastoltaan särkikalavaltaisia. Eniten niissä esiintyy särkeä, lahnaa, pasuria ja salakkaa. 
Saaliskaloja ovat kuha, ahven ja hauki. Järvillä on tehty hoitokalastuksia tavoitteena parantaa vedenlaatua
ravintoketjun kautta. Kuhaa on istutettu järviin säännöllisesti. Järvet kuuluvat osana Siuntionjoen 
kalastusalueeseen. Vesialueet kuuluvat osakaskunnille ja Poikkipuoliaisella osa myös yksityisille.

Ranta-asukkaille tehdyn kyselyn perusteella järvien tärkeimmät käyttömuodot olivat vesimaisemasta 
nauttiminen, uiminen, veneily ja vesillä olo yleensä sekä monilla myös kalastus. Kunnostustoimista 
toivotuimpia olivat vesikasvien niitto, hoitokalastus, vedenpinnan nosto ja kuormituksen vähentäminen 
yleensä. Kannatusta saivat osalta vastaajilta myös järvien hapetus ja pohjasedimenttien ruoppaus.

Valuma-alueilla tehdyistä kuormituksen vähentämiseen tähtäävistä toimista tärkeimpiä ovat olleet 
maatalouden ravinnepäästöjen rajoittamiseen ja haja-asutuksen kuormituksen vähentämiseen pyrkivät
yleiset toimet. Itse järvillä on tehty lähinnä hoitokalastuksia ja petokalaistutuksia. Tiedottaminen 
esimerkiksi järvien tilasta ja tehdyistä toimista on antanut asukkaille motiivia tukea järvien kunnostusta.

Kunnostussuunnitelma on laadittu tulevaa kymmentä vuotta varten. Realistinen tavoite on parantaa järvien 
tilaa nykyisestä välttävästä laatuluokasta tyydyttävään luokkaan. Se vaatii lisää toimenpiteitä sekä valuma-
alueilla että itse järvissä.
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Koska yläpuolisen Enäjärven tila vaikuttaa suoraan Poikkipuoliaiseen ja välillisesti siitä alaspäin niin myös 
Enäjärvellä tarvitaan vielä nykyisestäkin tehostetumpia kunnostustoimia.

Haja-asutusalueilla pyritään liittämään siihen soveltuvat osat alueista kunnalliseen viemäriverkkoon ja 
lopuilla kiinteistöillä tehdään jätevesien käsittely Ympäristönsuojelulain ja siihen liittyvän jätevesiasetuksen 
mukaisesti.

Maatalouden ympäristötuilla voidaan jatkossa entistä paremmin tehostaa myös vesiensuojelua. 
Ravinteiden pääsy pelloilta vesistöisin pitää ensin rajoittaa erilaisin viljelyteknisin menetelmin ja sitten 
muodostamalla lisää suojakaistoja, suojavyöhykkeitä sekä laskeutusaltaita ja kosteikkoja sinne, missä ovat
suurimmat kuormitusriskit. Kosteikkojen ja laskeutusaltaiden rakentamisen tarve on noin kymmenkunta 
kappaletta. Työ käsittää suunnittelun, rakentamisen ja jatkuvan altaiden huollon. Ne onnistuvat
edullisimmin paikallisin voimin.

Itse järvillä toteutettavia toimia ovat varovainen vesikasvillisuuden niitto siellä, missä tarvitaan kulkuväyliä 
ja parempia virtausaukkoja, alivedenpinnan nosto ainakin Poikkipuoliaisella muutamia kymmeniä senttejä 
sekä hoitokalastusten jatkaminen, mutta tehden se säädellysti ja kalaston tilaa seuraten saalisnäytteiden 
avulla.

Järvien tilan seuranta osin paikallisin voimin ja osin teetettävin tutkimuksin on tarpeen, jotta voidaan 
nähdä, miten järvien tila ja sen kalasto kehittyvät.

PoTeHu ry eli Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven suojeluyhdistys voi toimia muun muassa 
kunnostusten edistäjänä ja organisoijana, mutta rahoitusten hankkimiseen kunnostuksiin ja seurantoihin
tarvitaan kaikkia mahdollisia tahoja. Keskisiä yhteistyötahoja ovat Vihdin kunta, Enäjärven suojeluyhdistys 
ry, Tervalammen kyläyhdistys, Uudenmaan ELY-keskus ja Siuntionjoen kalastusalue sekä osakaskunnat ja 
tietysti yksityiset vesialueiden ja rantatonttien omistajat. Asukkaiden tahto ja aktiivisuus on kuitenkin 
tärkein.

Kunnostustoimille on laadittu alustava aikataulu ja kustannusarvio vuosille 2012 - 2021. Jos sinä aikana 
onnistutaan alentamaan Enäjärvestä tulevan veden ravinnepitoisuutta, rajoittamaan tuntuvasti 
maatalouden ja haja-asutuksen kuormitusta sekä kalaston säätelyn avulla järvien ravintoketju saadaan 
toimimaan tasapainoisesti, on kymmenen vuoden kuluessa täysin mahdollista saavuttaa järvien tyydyttävä 
tila. Kaikkiaan järvien kunnostus ja hoito ovat pitkäjännitteistä työtä.
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LIITE 1

15.12.2011/JN

JÄRVIKUNNOSTUSKYSELYN TULOKSET

1. Taustaa

PoTeHu ry toteutti elo-syyskuussa 2011 kyselyn Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven 
tuntumassa asuville talouksille. Kyselylomakkeet jaettiin paikallisten aktiivien toimesta postilaatikoihin ja 
pyydettiin palauttamaan jakajan postilaatikkoon tai sähköpostilla Juhani Niinimäelle. Muutama vastaus 
palautettiin suoraan postin välityksellä. Myöhemmin lisättiin Tervalammen kotisivulle, www.tervalampi.fi, 
mahdollisuus vastata kyselyyn myös nettikyselynä. 

Vastauksia saatiin yhteensä Poikkipuoliaiselta 68, Tervalammelta 16 ja Huhmarjärveltä 20 taloudelta. 
Vastaajista neljä ilmoitti kaksi kotijärveä; Poikkipuoliaisen ja Tervalammen 1 sekä Tervalammen ja 
Huhmarjärven 3 vastaajaa. Näiden vastaukset on seuraavassa laskettu koskemaan molempia järviä 
(taulukko 1). 

Taulukko 1. Kotijärvesi on

a) Poikkipuoliainen     b) Tervalampi c) Huhmarjärvi
68 16 20

2. Poikkipuoliainen

Poikkipuoliaista koskeneiden vastausten jakautuminen kysymyksittäin on esitetty taulukossa 2 ja 3. 
Huomautukset on esitetty taulukossa 4.
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Taulukko 2. Mitkä seuraavista käyttömuodoista ovat tärkeitä teidän taloudellenne.

Poikkipuoliainen a)
Tärkeä

b)
Vähän tär-

keä

c)
Ei 

tärkeä
2.1 Kalastus 30 30 5
2.2 Uiminen 56 11 0
2.3 Veneily ja vesillä olo yleensä 40 23 2
2.4 Vesimaisema 59 7 0
2.5 Vedenotto 18 20 27
2.6 Muu, mikä:
Ravustus 4
Veden käyttö sauvavetenä (onnistuu vain kevätkesällä) 1
Saunominen 1
Sorsastus 1
Yleinen uimaranta ja sen käyttökelpoisuus (siisteys, 
kaislattomuus) 1

8

Taulukko 3. Mitä kunnostustoimia pidät tai et pidä tärkeinä.

Poikkipuoliainen a)Tärkeä b)Ei 
tärkeä

c)En tiedä

3.1 Pistekuormituksen vähentäminen 35 6 17
3.2 Hajakuormituksen vähentäminen 49 3 12
3.3 Järven hapetus 46 3 13
3.4 Hoitokalastus 53 5 6
3.5 Keskivedenkorkeuden nosto, esim. 0,2…0,5 m 49 11 5
3.6 Sedimenttien (pohjalietteen) ruoppaus 30 21 11
3.7 Vesikasvien niitto 56 4 8
3.8 Muu, mikä:
Mikä tahansa kustannustehokas toimenpide 1
Hiidenvesitunnelista vettä Poikkipuoliaiseen 1
Levät pois 3
Kylän yhteisen venerannan kunnostaminen 1
Biologinen hoito 1
Laskeutusaltaiden rakentaminen 2
Enäjärven kunnostus yläjärvenä 2
Kalojen ja rapujen istutus 3
Katinhännän turvesuon vaikutus pitäisi selvittää 1
Uimarannan ja eteläisen venerannan kunnostaminen 1
Huhdan pellot 1

16
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Taulukko 4. Toivomuksia ja huomautuksia liittyen kotijärvesi tilaan ja kunnostukseen.

Osallistumme mielellämme talkoisiin ja kunnostusprojekteihin 1
Hiekkarantamme peittyisi veteen jos vedenpintaa nostetaan 1
Tulevat vedet saostusaltaiden kautta 1
Kaikille ranta-asukkaille vuosittainen hoitomaksu 1
Moottoriveneilykielto koko järvelle 1
Vesikasvien niitto velvoitteeksi ranta-asukkaille 1
Hulttilanjoki ennallistettava (on suoristettu) 1
Lahti Hulttilanjoen suulla perattava 1
Joen viereen suojakaistoja pelloille 1
Hulttilan- ja Mustajoen P- ja N-valumien vähentäminen 1
Virtaaman parantaminen Tervalampeen 1
Rapuja pitäisi istuttaa 1
Katinhännän suolta keväällä tulvan mukana virtaa humusvettä 1
Liiallisella nuottaamisella on erityistä haittaa kuhakannalle 1
Vedenpinta pitäisi nostaa aikaisemmalle tasolle (n. 1 m) 2
Maatalouden ravinteiden vähentäminen 1
Etelärannan jyrkkien kalliorinteiden metsien hakkuut lisää ravinteiden kulkeutumista 1
Soiden ojitus lisää ravinteiden kulkeutumista 1
Miksi Tervalammella ja Huhmarilla nuotattiin 2-2,5 x määrä kuin Poikkipuoliaisella 1
Tulvavirtaama Poikkipuoliaisesta Tervalampeen kuntoon, vesi makaa pelloilla
  kesäkuuhun. Tervalampeen johtava joki on kasvanut umpeen eikä vedä.
  Se pitäisi ruopata. 1
Haisee pahalta, saa Enäjärven sotkut 1
Vedenpinnan nosto (toisi nopean avun) välttämätön 4
Vesikasvillisuusvyöhyke lisääntynyt 20 vuodessa 1
Vesikasvien niitto ensisijainen toimenpide 1
Tulva Järventaustan ja Hulttilanjoen tiellä aiheuttaa teiden korotustarpeen (3 paikkaa) 1
Saostusaltaita Hulttilanjokeen 1
Jokisuiden ja jokien siistiminen (kanoottikelpoisiksi) 2
Järven rehevyyden hidastaminen 1
Rantojen ja poukamien umpeenkasvus estäminen 2
Kalakanta oli runsas 20 v. aitten. Hoitokalastuksen alettua ei juuri saalista ollenkaan 1
Hyvää yhteistyötä Siuntionjoen kaikkien toimijoiden kesken 1
Virkistyskäyttöä eniten alentavat paikoittainen umpeenkasvu ja sinileväkukinnat 1
Talkoilla voisimme kunnostaa Poikkipuoliaisen uimarantaa 1
Kesäasuntojen ja rantasaunojen kuormituksen vähentäminen 1
Informaatiota harmaiden vesien suodatuksesta ranta-asukkaille 1
Vedenkorkeuden nosto aiheuttaisi monelle turhia kustannuksia, laiturit ja rakennelmat 1
Hoitokalastusta voitaisiin edistää omatoimisuuden pohjalta, esim. hankkimalla 
  katiskoita ja palkitsemalla ahkeria roskakalan poistajia 1
Jatkuvat leväkasvustot estävät virkistyskäytön alajuoksulla, oikeat toimet tärkeitä 1
Jatkaa PoTeHu:n hyvää työtä 1
Kaikkiin järveen laskeviin jokiin ja puroihin lietealtaita, jotka tyhjennetään tarvittaessa 1
Yleistä uimarantaa pitäisi kohentaa ja ottaa takaisin käyttöön 1
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Poikkipuoliaisella on ollut huolestuttava määrä levää. Hienoa, että asialle tehdään 
jotakin 1
Poikkipuoliaisella hoitotoimenpiteet sinilevän estämiseksi ja järven pohjoispään 
rantojen siistimiseksi kaisloista, lumpeista ja veteen asti tunkeutuneesta pajukosta 1
Poikkipuoliaisen kunnostus on meille sydämmen asia 1
Olemme ruoppauttaneet lahden poukaman, mutta nyt se on kasvanut täyteen 1
PoTeHun avulla saamme taas järvemme parempaan kuntoon 1

Vastausten prosentuaalinen jakaantuminen on esitetty kuvissa 1 ja 2.

Kuva 1. Eri käyttömuotojen tärkeys % Poikkipuoliaisella.

Kuva 2.  Kunnostustoimien tärkeys vastaajien mukaan % Poikkipuoliaisella.
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3. Tervalampi

Vastausten jakautuminen kysymyksittäin on esitetty taulukossa 5 ja 6. Huomautukset on esitetty taulukossa 
7.

Taulukko 5. Mitkä seuraavista käyttömuodoista ovat tärkeitä teidän taloudellenne.

Tervalampi a)Tärkeä b)Vähän 
tärkeä

c)Ei 
tärkeä

2.1 Kalastus 11 1 3
2.2 Uiminen 13 0 2
2.3 Veneily ja vesisää olo yleensä 11 3 0
2.4 Vesimaisema 11 3 0
2.5 Vedenotto 3 5 4
2.6 Muu, mikä:
Tervalammelle hiekaranta 1
Luonnonvesistön säilyttäminen ja korjaaminen latvavesistöissä 1

2

Taulukko 6. Mitä kunnostustoimia pidät tai et pidä tärkeinä.

Tervalampi a)Tärkeä b)Ei 
tärkeä

c)En 
tiedä

3.1 Pistekuormituksen vähentäminen 6 0 7
3.2 Hajakuormituksen vähentäminen 9 0 4
3.3 Järven hapetus 9 1 4
3.4 Hoitokalastus 14 0 1
3.5 Keskivedenkorkeuden nosto, esim. 0,2…0,5 m 7 1 5
3.6 Sedimenttien (pohjalietteen) ruoppaus 10 2 2
3.7 Vesikasvien niitto 13 2 0
3.8 Muu, mikä:
Niiton jälkeen hiekkaa yhteisrannalle 1
Tervalampeen johtavan Myllypuron kunnostaminen sekä yhteyden

Kurjon- ja Saarilampeen palauttaminen 1
Tervalammen hevostalli (pistekuormittaja) 1

3

7. Toivomuksia ja huomautuksia liittyen kotijärvesi tilaan ja kunnostukseen (Tervalampi).

Hyvä uintipaikka olisi tarpen 1
Kiinnostusta Koivuniementien kautta mentävälle uimapaikalle on runsaasti 1
Yhteisen rannan kunnossapitoonkin on halukkuutta 1
Kanoottiretkeily lintujen pesimisaikaan kiellettävä 1
Toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä ajoissa 1
Olisi tärkeää ruopata/niittää laskuojan puolelta, jotta vesi vaihtuisi 1
Keskiveden korotus < 20 cm, mutta huippukorkeudet alemmaksi 1
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Järven vesi ollut 2011 puhtaampaa kuin sitten 90-luvun, kiitos kartanon jv-puhdistus. 1
Myllypuron lainvastaisten patojen avaaminen (mm. Linbergin pato), yli- ja alajuoksutus 1
Myllypuron tukkeutuneiden kohtien korjaaminen 1
Tarkistaminen , ettei puroon ja Tervalampeen johdeta jätevesiä 1
Vedenlaatu parantunut selvästi viime vuosina kovan työn ansiosta, joka työ toivottavasti jatkuu 1
Rantojen vesikasvien niittäminen ja etenkin kaislikkojen siistiminen 1

Vastausten prosentuaalinen jakaantuminen on esitetty kuvissa 3 ja 4.

Kuva 3. Eri käyttömuotojen tärkeys % Tervalammella.

Kuva 4.  Kunnostustoimien tärkeys vastaajien mukaan % Tervalammella.
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4. Huhmarjärvi

Vastausten jakautuminen kysymyksittäin on esitetty taulukossa 8 ja 9. Huomautukset on esitetty taulukossa 
10.

Taulukko 8. Mitkä seuraavista käyttömuodoista ovat tärkeitä teidän taloudellenne.

Huhmarjärvi a)Tärkeä b)Vähän 
tärkeä

c)Ei tärkeä

2.1 Kalastus 10 7 4
2.2 Uiminen 17 3 0
2.3 Veneily ja vesisää olo yleensä 19 1 0
2.4 Vesimaisema 18 1 0
2.5 Vedenotto 5 10 5
2.6 Muu, mikä: 0

Taulukko 9. Mitä kunnostustoimia pidät tai et pidä tärkeinä.

Huhmarjärvi a)Tärkeä b)Ei 
tärkeä

c)En 
tiedä

3.1 Pistekuormituksen vähentäminen 10 1 9
3.2 Hajakuormituksen vähentäminen 16 0 4
3.3 Järven hapetus 10 4 6
3.4 Hoitokalastus 18 0 2
3.5 Keskivedenkorkeuden nosto, esim. 0,2…0,5 m 12 5 3
3.6 Sedimenttien (pohjalietteen) ruoppaus 8 4 8
3.7 Vesikasvien niitto 12 5 2
3.8 Muu, mikä:
Tulo- ja laskujoen hoito 1
Sinilevän tarkkailu 1
Veden puhtaus ja kirkkaus 1

3

Taulukko 10. Toivomuksia ja huomautuksia liittyen kotijärvesi tilaan ja kunnostukseen (Huhmarjärvi).

Tulo- ja laskujoen ruoppaus ja kunnossapito 3
Kalaverkkojen silmäkoosta sopiminen, esim. 60 mm 1
Järven rauhasta sopiminen nykytilaan 1
Huhmarjärvi oli 2011 levätön, harvinaista, pitäisi tarkkailla 1
Paikoin vesikasvien niittoa 1
Etenkin jokisuu kasvaa umpeen 1
Rapuruton torjunta 1
Kotitaloutemme auttaa mielellään tärkeässä suojelutyössä 1
Ruoppaus ja niitto hävittää kala- ja rapukantoja 1
Vedenpinnan nosto aiheuttaa haittaa rantasaunoille ja laitureille 1
Järven vesi oli kirkasta 50-luvulla ja pohjalla oli isoja simpukoita 1
Perustettava hoitokunta kunnostamaan järveä kuten Enäjärvellä 1
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Vastausten prosentuaalinen jakaantuminen on esitetty kuvissa 5 ja 6.

Kuva 5. Eri käyttömuotojen tärkeys % Huhmarjärvellä.

Kuva 6.  Kunnostustoimien tärkeys vastaajien mukaan % Huhmarjärvellä.
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