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1 HANKKEEN TOTEUTTAJA
Kymijoen vesi ja ympäristö ry
Tapiontie 2 C
45160 KOUVOLA

2 HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS
Kymijoen alueen järvikunnostushanke
Hankkeen numero 18473

3 YHTEENVETO HANKKEESTA
Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä järvikunnostuksille on tarvetta lukuisten pienten ja
keskisuurten järvien kärsiessä rehevöitymishaitoista ja umpeenkasvusta. Vaikka
vesialueiden omistajat ja asukkaat toivovat toimenpiteitä vesistön tilan parantamiseksi,
voivat vesistökunnostuksen haasteet olla niin suuria, ettei kunnostustoimia saada
käynnistettyä ilman suunnitteluhanketta. Kymijoen alueen järvikunnostushankkeen
tavoitteena oli parantaa ympäristön tilaa auttamalla osakaskuntia hoitamaan omia järviään.
Hankkeeseen valittiin intensiivikohteiksi yhteensä 10 järveä, joissa käynnistettiin
järvikunnostusyhteistyö vesialueiden omistajien kanssa. Järvien nykytila kartoitettiin
monipuolisesti veden laadun, eliöstön sekä kuormituksen osalta. Järville laadittiin
kunnostussuunnitelmat, jotka sisältävät paitsi järven sisäisiä kunnostustoimenpiteitä, myös
toimenpiteitä järvien valuma-alueelle kuormituksen vähentämiseksi. Hankkeen tavoitteena
oli lisätä tietoa vesistöistä sekä myös parantaa yhteistyötä viranomaisten,
vesistötutkijoiden ja vesialueiden omistajien välillä.
Kymijoen alueen järvikunnostushanke oli yleishyödyllinen kehittämishanke, jonka
rahoittajana olivat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä KaakkoisSuomen ja Hämeen ELY-keskukset. Kaksivuotinen hanke toteutettiin pääosin KaakkoisSuomen ELY-keskuksen alueella (n. 90 %), sekä osittain Hämeen ELY-keskuksen alueella
(n. 10 %). Hankealueina oli aluksi n. 70 kunnostustarpeessa olevaa järveä, joista
hankkeeseen valitut kymmenen järveä olivat Heinolan Tuusjärvi, Nastolan ja Iitin rajalla
sijaitseva Arrajärvi, Iitin Märkjärvi ja Urajärvi, Kouvolassa sijaitsevat Sompanen, Sanijärvi,
Enäjärvi ja Palonselkä sekä Haminassa sijaitsevat Kannusjärvi ja Onkamaanjärvi.
Hankkeen toteuttaja oli Kymijoen vesi ja ympäristö
kustannusarvio vuosille 2012 – 2014 oli 229 000 euroa.

ry.

Hankkeen
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4 YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS HANKKEESTA
4.1 JOHDANTO
Järvien kunnostukselle on tarvetta Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä lukuisten pienten
ja keskisuurten järvien kärsiessä rehevöitymisen mukanaan tuomista haitoista. Järvien
rehevöityminen on yleensä tapahtunut vuosikymmenten kuluessa. Taustalla ovat usein
maa- ja metsätaloustoimenpiteet valuma-alueella, mutta myös haja- ja loma-asutus tai
yksittäiset pistekuormittajat aiheuttavat kuormitusta. Vaikka kuormitus on monin paikoin
vähentynyt, rehevöitymishaitoista kärsitään yhä. Kuormitus ei välttämättä vieläkään ole
järven sietokykyä vastaavalla tasolla. Toipuminen on hidasta ja pitkän ajan kuluessa
rehevöitynyt järvi on saattanut muuttua sisäkuormitteiseksi, eli järven pohjalle vajonneet
ravinteet palautuvat uudelleen kiertoon ja levien käyttöön. Keskeisiä tekijöitä sisäisessä
kuormituksessa ovat yleensä lisääntyneen orgaanisen aineen hajotuksesta johtuva hapen
puute sekä särkikalavaltaiseksi muuttuneen kalaston aiheuttama ravinteiden kierrätys.
Ylitiheän kalaston takia myös eläinplanktonin kyky säädellä kasviplanktonia on
heikentynyt. Rehevöityneillä järvillä syanobakteerien eli sinilevien kukinnot ovat lähes joka
kesäinen haitta. Matalilla järvillä rehevöitymisen kiihdyttämä umpeenkasvu aiheuttaa
merkittävää haittaa virkistyskäytölle. Tällaisten järvien ekologinen tila sekä virkistyskäyttöja matkailumahdollisuudet ovat selvästi heikentyneet. Koska yksittäisellä järvellä on
monesti suuri merkitys ympäröivälle kylälle tai asuinalueelle, heikentää järven huono tila
myös sen vaikutuspiirissä olevien alueiden vetovoimaisuutta.
Euroopan unionin vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60/EC) luo osaltaan tavoitteita
vesiensuojelulle ja hoidolle. Vesipuitedirektiivin tavoitteena on järvien hyvä ekologinen tila.
Hyvää tilaa huonommaksi luokiteltujen järvien saattaminen hyvään tilaan voi edellyttää
aktiivisia kunnostustoimenpiteitä. Kaakkois-Suomen pienten järvien kunnostustarvetta
selvitettiin Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen
yhteistyönä 2000-luvun alussa (Raunio ja Haapala 2003, Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n
julkaisu no 105/2003). Eriasteisessa kunnostustarpeessa olevia järviä todettiin
selvityksessä mukana olleelta alueelta 67 kpl.
Useilla Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen järvillä on merkittävää paikallista aktiivisuutta ja
kiinnostusta järven kunnostamiseen ja hoitoon. Vaikka vesialueiden omistajat ja asukkaat
toivovat toimenpiteitä vesistön tilan parantamiseksi, voivat vesistökunnostuksen haasteet
olla kuitenkin niin suuria, ettei kunnostustoimia saada käynnistettyä ilman
suunnitteluhanketta. Järvikunnostukset edellyttävät mittavaa pohjatyötä: osallistavaa
suunnittelua, kartoituksia ympäristön tilasta, kunnostussuunnitelmien laadintaa,
lupahakemusten tekoa, tietoa ja näyttöä hyvistä kunnostusmenetelmistä sekä laajempaa
tiedonvaihtoa ja kannustusta.
Kymijoen alueen järvikunnostushankkeen tavoitteena oli auttaa vesialueiden omistajat
erikoisasiantuntemusta vaativan tutkimus- ja suunnitteluvaiheen yli, jotta aktiiviset
toimenpiteet järven kunnostamiseksi voitaisiin aloittaa.
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4.2 HANKKEEN TAVOITTEET
Kymijoen alueen järvikunnostushankkeen tavoitteena oli parantaa ympäristön tilaa
auttamalla osakaskuntia hoitamaan omia järviään tarjoamalla konkreettista apua järvien
alkutilan kartoitukseen ja kunnostustoimien suunnitteluun. Kymenlaakson ja PäijätHämeen alueelta alkutarkastelussa oli noin 70 kunnostustarpeessa olevaa järveä, joista 10
valittiin intensiivisen kunnostussuunnittelun kohteiksi. Useilla alueen järvillä oli merkittävää
paikallista aktiivisuutta ja kiinnostusta järven kunnostamiseen ja hoitoon. Hankkeen
tavoitteena oli laatia kunnostussuunnitelmat, jotka olisivat toteuttamiskelpoisia seuraavien
viiden vuoden aikana. Kunnostussuunnittelussa yhteistyö vesialueen omistajien sekä
maanomistajien kanssa oli ensiarvoisen tärkeää. Työtä toteutettiin paitsi osakaskuntien ja
maanomistajien kanssa yhteistyössä, myös järjestämällä asukkaille yleisötilaisuuksia.
Työn aikana hyödynnettiin vesistötutkijoiden, vesialueiden omistajien ja viranomaisten
näkemyksiä ja asiantuntemusta.
Hankkeen tavoitteet olivat:
-

Parantaa ympäristön tilaa aktivoimalla osakaskuntia hoitamaan omia järviään
Käynnistää yhteistyö vesistötutkijoiden, viranomaisten ja vesialueiden omistajien
välillä.
Tuottaa tutkimustietoa hankejärvien ekologisesta tilasta ja tilaan vaikuttavista
syistä.
Tehdä hankejärville kunnostussuunnitelmat, jotka ovat toteuttamiskelpoisia
seuraavien viiden vuoden aikana.
Testata ja demonstroida erilaisia kunnostusmenetelmiä.
Neuvoa maa- ja vesialueiden omistajia.

4.3 HANKKEEN TOTEUTUS
4.3.1 Resurssit ja toteutuksen organisaatio
Hanke alkoi projektipäällikön rekrytoinnilla vuoden 2012 lopussa. Hankkeeseen palkattiin
projektipäälliköksi FT Mirva Ketola, joka työskenteli hankkeessa 1.3.2013–31.12.2014.
Projektipäällikön toimisto oli Kouvolassa Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tiloissa.
Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry, jonka henkilökunta osallistui hankkeen
suunnitteluun, toteutukseen, ohjausryhmätyöskentelyyn ja hankkeen vaatimiin hallinto- ja
toimistotöihin. Hanke hyödynsi yhdistyksen monipuolista kokemusta ja tietotaitoa erilaisista
vesistötutkimuksista.
Vakituisen henkilökunnan lisäksi hankkeessa työskenteli sekä kesällä 2013 että vuonna
2014 iktyonomi (amk) Markku Kuisma. Hankkeessa hän vastasi paljolti hankkeen
kenttätöistä, koekalastusten suunnittelusta ja toteutuksesta sekä hoitokalastus-
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suunnitelmien kirjoittamisesta. Kesällä 2014 hankkeessa työskenteli kasvitieteilijä FM
Laura Kokko, joka vastasi yleispiirteisestä vesikasvillisuuskartoituksesta sekä
niittosuunnitelmien laatimisesta. Vakituisen henkilökunnan lisäksi hankkeen maastotöissä
avusti ajoittain iktyonomi Tuomas Pöyry. Marras-joulukuussa 2014 projektipäällikköä avusti
mm. kunnostussuunnitelmien karttojen ja taulukoiden koostamisessa sekä raporttien
oikoluvussa FM Sanna Jattu.
Yhdistyksellä on monipuolista vesistötutkimuskalustoa (veneet, moottorikelkat,
näytteenottimet, sondit, kaikuluotaimet) järvellä vaadittaviin töihin, mikä mahdollisti
joustavasti tutkimukset hankejärvillä. Vesianalyysit tehtiin osaomisteisessa KCL Kymen
laboratorio Oy:ssä. Yhdistyksellä on käytössä KCL Kymen laboratorion kanssa yhdessä
V2L näytteenottosuunnitelmaohjelma, samat pullokoodit, samoissa rakennuksissa toimiva
varikko ja yhtenevät toimintatavat.
Osa hankkeen erikoisosaamista vaativista töistä tilattiin ostopalveluna tähän
erikoistuneelta organisaatiolta. Tilatuista töistä suurin oli valuma-aluesuunnittelu, mikä
kilpailutuksen jälkeen tilattiin OTSO Metsäpalveluilta. Suomen ympäristökeskukselta
tilattiin hankejärvien kuormitusvaikutusmallinnukset. Helsingin yliopistolta tilattiin
sedimenttianalyysit sekä eläinplanktonnäytteiden laskentatyö. Vesi Eko Oy:lta tilattiin
kahdelle järvelle suunnitelma happitilanteen parantamismahdollisuuksista.

4.3.2 Toimenpiteet ja aikataulu
Kaksivuotisen hankkeen sisältämät toimenpiteet voidaan jakaa Taulukon 1 mukaisiin
osioihin.
Taulukko 1. Hankkeen toimenpiteet ja aikataulu.
2013
Q1

2014
Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

1. Tiedon keruu ja intensiivialueiden valinta
2. Kyläillat ja osakaskuntakokoukset
3. Vesistön tilaa koskevat kartoitukset
4. Kalaston tarkkailu ja hoitokalastus
5. Kunnostussuunnitelmat
6. Hankkeen hallinnointi ja tiedotus

4.3.3 Tiedon keruu ja intensiivialueiden valinta
Hankkeen aluksi keväällä 2013 keskityttiin hankejärvien valintaan. Raunion ja Haapalan
(2003, Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 105/2003) selvityksen sekä
viranomaisyhteistyön pohjalta tarkastelussa oli lopulta kaikkiaan 71 järveä. Näistä
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selvitettiin perustiedot (mm. järvinumero, sijainti, pinta-ala) sekä järvellä toimivat
järjestäytyneet osakaskunnat yhteystietoineen. Järvistä etsittiin vedenlaatutietoa
ympäristöhallinnon OIVA-tietojärjestelmän Hertta-tietokannasta. Lisäksi kerättiin kuntien
ympäristöviranomaisten hallussa olevat järviä koskevat selvitykset ja raportit. Järviä käytiin
läpi keskusteluissa sekä kunnan ympäristöviranomaisten että Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen edustajien kanssa.
Osakaskuntiin oltiin ensin yhteydessä puhelimitse. Puhelimessa kerrottiin hankkeesta ja
kysyttiin osakaskunnalle kuuluvan järven tilasta ja kunnostustarpeesta. Kaikkiaan yhteyttä
otettiin 37 osakaskuntaan sekä 3 järven suojelu- tai hoitoyhdistykseen. Puhelun jälkeen
kiinnostuneille osakaskunnille lähetettiin kyselylomake, jossa kysyttiin järvellä havaituista
ongelmista ja mahdollisista kunnostustoimenpiteistä. Kyselyitä lähetettiin tai annettiin n. 50
henkilölle koskien 1-5 järveä. Kyselyistä palautui 36 kpl.
Hankejärvet pisteytettiin ottamalla huomioon osakaskunnan näkemys, vedenlaatutulokset
sekä ELY-keskuksen vesistötutkijoiden ja kaupunkien ja kuntien edustajien suositukset.
Ratkaisevan tärkeää oli vesialueiden omistajien oma halu ja kiinnostus hanketta ja järven
kunnostamista kohtaan. Hankejärvet valittiin pisteytyksen perusteella ohjausryhmän 2.
kokouksessa ja lopullinen määrä vahvistettiin 3. kokouksessa yhteistyössä yhdistyksen ja
ELY-keskuksen vesistötutkijoiden sekä kaupunkien ja kuntien edustajien kanssa.
Valituista järvistä yksi sijaitsee Heinolassa (Tuusjärvi), kolme Iitissä (Urajärvi, Arrajärvi,
Märkjärvi), kaksi Haminassa (Kannusjärvi, Onkamaanjärvi) ja loput Kouvolassa
(Sompanen, Sanijärvi, Enäjärvi sekä Palonselkä).
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4.3.4 Kyläillat ja osakaskuntakokoukset
Yhteydenpito osakaskuntiin oli tärkeää hankkeen kaikissa vaiheissa. Jokaisella valitulla
järvellä tavattiin kesällä 2013 osakaskuntien edustajat ja käytiin heidän kanssaan paikan
päällä tutustumassa hankejärveen. Keväällä 2014 jokaisella järvellä järjestettiin myös
hoitokunnan kanssa yhteinen tilaisuus, jossa esiteltiin siihen mennessä saatuja tuloksia ja
käytiin keskustelua kunnostussuunnitelmien sisällöstä. Vuoden 2014 lopussa ehdittiin
neljällä järvellä pitää vielä uusi kokous tuloksista ja valmistuvista kunnostussuunnitelmista.
Hankkeeseen valituista järvistä Urajärvellä kokoontui säännöllisesti osakaskuntien sekä
muiden järveen liittyvien tahojen edustajista koostuva aktiivinen kunnostustyöryhmä.
Lisäksi Urajärven sekä Sani- ja Enäjärven osakaskuntien kanssa yhteistyössä järjestettiin
kaksi yleisötilaisuutta, joissa kerrottiin hankkeen tuloksista ja kunnostussuunnitelmista.
Lisäksi järjestettiin tarpeen mukaan tapaamisia osakaskunnan, kaupungin edustajien ja
viranomaisten kesken liittyen järvillä käsillä olleisiin asioihin. Näitä olivat mm.
Onkamaanjärven patoasia, sekä Urajärven uimarannan rakennustyömaa, golf-kenttä ja
Mukulanlahden Natura-alueen niitto. Paikallisia ranta-asukkaita tavattiin myös mm.
koekalastusten aikana, ja osalla järvistä paikallinen talkooväki auttoi koekalastussaaliin
käsittelyssä.

4.3.5 Vesistön tilaa koskevat kartoitukset
Valituilla järvillä käynnistettiin tutkimukset kesällä 2013 riippuen siitä, kuinka paljon
kustakin järvestä oli olemassa olevaa tietoa tarjolla. Esimerkiksi Kannusjärvestä oli erittäin
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hyvin tietoa saatavilla, sillä järvi on valtakunnallisen MaaMet-seurantaohjelman kohde
(Maa- ja metsätalouden kuormituksen ja sen vesistövaikutusten seuranta). Olemassa
oleva tutkimustieto kerättiin mahdollisimman tarkasti ympäristöhallinnon tietolähteistä
(OIVA Ympäristö ja paikkatietopalvelun Hertta-tietokannan vedenlaaturekisteri,
pohjaeläinrekisteri, kasviplanktonrekisteri, sekä RKTL:n ja SYKEn koekalastusrekisteri),
sekä
erilaisista
raporteista
ja
selvityksistä,
joita
saatiin
mm.
kuntien
ympäristöviranomaisilta ja osakaskuntien edustajilta. Näytteenoton suunnittelusta,
toteutuksesta, aineiston käsittelystä ja raportoinnista vastasi projektipäällikkö, ellei alla
olevassa ole jotain muuta mainittu.
Vesinäytteet (2013-2014)
Tehdyissä tutkimuksissa keskityttiin ottamaan vesinäytteitä erityisesti niistä järvistä, joista
tietoa oli vähän, eikä niillä ollut näytteenottoa ELY-keskuksen seurannan, velvoitetarkkailujen, tai muiden hankkeiden puolesta. Vesinäytteet sisälsivät perusvesikemiallisia
analyysejä, kuten typpi- ja fosforipitoisuus, veden väri, happipitoisuus, pH,
sähkönjohtavuus, sekä a-klorofyllipitoisuus. Näytteitä otettiin vuosina 2013 ja 2014.
Syksyllä 2013 selvitettiin kaikilla järvillä ojien mukanaan tuomaa kuormitusta
vesinäytteenotolla keskeisinä analyyseinä etenkin typpi- ja fosforipitoisuus, kiintoaine sekä
kemiallinen hapenkulutus. Keväällä 2014 näytteitä otettiin lisäksi Summanjoen sekä
Kuoppalanjoen eri haaroista Sanijärven ja Enäjärven laajoilla valuma-alueilla.
Näytteenotoista vastasivat Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n sertifioidut näytteenottajat.
Vesinäytteet analysoitiin akreditoidussa KCL Kymen laboratoriossa laatuohjeiden sekä
olemassa olevien SFS-standardien mukaan. Ojavesinäytteenottojen yhteydessä mitattiin
veden virtausnopeus MiniAir20-siivikolla (m/s) sekä mitattiin uoman leveys ja syvyys.
Virtausnopeuden ja uoman pinta-alatietojen avulla laskettiin sen hetkinen uoman virtaama
(l/s), mitä käytettiin ainevirtaamia laskettaessa.
Hapen vertikaaliprofiilit (2013-2014)
Syvänteiden (Urajärvi, Märkjärvi, Arrajärvi, Kannusjärvi, Sompanen, Sanijärvi)
happitilannetta ja vähähappisen vesikerroksen paksuutta ja alueellisesta laajuutta
kartoitettiin mittaamalla happipitoisuus metrin välein pinnasta pohjaan kenttäkäyttöön
soveltuvalla optisella happimittarilla (YSI 6920 V2). Mittauksia tehtiin sekä kesä- että
talvikerrostuneisuuden aikana. Talvi 2013–14 oli kuitenkin poikkeuksellinen jäiden välillä
sulaessa, joten talviaikaisesta happitilanteesta saatiin pidempää jäätalvea positiivisempi
kuva.

Eläinplankton (2013)
Tieto eläinplanktonista on keskeinen etenkin hoitokalastustarpeen määrittelyssä. Koska
eläinplanktonyhteisö muuttuu kasvukauden aikana, tulisi luotettavan kuvan saamiseksi
eläinplanktonnäytteenotto tehdä useaan kertaan kesässä. Tähän ei ollut mahdollisuuksia,
mutta osalla järvistä otettiin muun näytteenoton yhteydessä (1-3 kertaa) myös
eläinplanktonnäyteitä
(Urajärvi,
Märkjärvi,
Arrajärvi,
Sompanen,
Tuusjärvi,
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Onkamaanjärvi). Eläinplanktonnäytteet otettiin kokoomanäytteinä pinnasta pohjaan.
Näytteet laskettiin 50 µm haavikankaan läpi. Eläinplanktonnäytteiden laskenta hankittiin
ostopalveluna (Helsingin yliopisto/ AlmaLab).
Pohjaeläimet (2013-2014)
Osalta järvistä oli olemassa olevaa pohjaeläintietoja, mikä kerättiin ympäristöhallinnon
pohjaeläinrekisteristä. Jos tuoretta tietoa ei ollut, sitä täydennettiin syvännepohjaeläinnäytteenotolla (Arrajärvi, Sompanen). Lisäksi hankkeessa laskettiin vuonna 2012
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ottamat, mutta vielä analysoimatta olleet
pohjaeläinnäytteet (Urajärvi, Märkjärvi). Pohjaeläinnäytteet otettiin ympäristöhallinnon
ohjeiden mukaisesti. Syvännealueelta otettiin Ekman-noutimella 6 rinnakkaista näytettä,
jotka seulottiin 500 µm:n sankoseulalla. Näytteet poimittiin elävänä ja säilöttiin 70 %
etanoliin lajimääritystä varten. Näytteet määritti ja tulokset raportoi Kymijoen vesi ja
ympäristö ry:n pohjaeläintutkija Marja Anttila-Huhtinen.
Matalien järvien ekologista tilaa ei voitu selvittää tavanomaisilla syvänne- tai ranta-alueen
pohjaeläimiin perustuvilla menetelmillä, sillä niillä ei ole edustavaa syvännealuetta eikä
potkuhaavintaan soveltuvia kivikkorantoja. Matalien järvien (Tuusjärvi, Onkamaanjärvi,
Sanijärvi, Enäjärvi, Palonselkä, myös Sompanen) pohjaeläintutkimuksessa menetelmänä
käytettiin ns. surviaissääskien kotelonahkamenetelmää (CPET). Loppukesän aikana on
mahdollista saada kattava otos niin karun kuin rehevän pohjanlaadun ilmentäjälajeista.
Kotelonahkoja kerättiin käsihaavilla (havas 250 µm) tuulen vastaiselta rannalta, jonne
pinnalla ajelehtivaa aineista kerääntyy. Näytteen voidaan katsoa edustavan viimeisen
kahden vuorokauden aikana aikuistuneita lajeja. Näytteenotossa sovellettiin
eurooppalaista menetelmästandardia SFS-EN 15196:2006. Näytteet säilöttiin etanolilla ja
poimittiin parin seuraavan päivän kuluessa näytteenotosta. Poiminta-alustalle kaadettiin
osa-näyteitä, kunnes vaadittu 200 yksilöä tuli täyteen. Näytteiden määrityksestä sekä
tulosten raportoinnista vastasi Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkija Janne Raunio.
Sulkasääski
Syvännealueen omaavilla järvillä oli muiden tutkimusten perusteella aihetta epäillä
sulkasääsken esiintymistä (Arrajärvi, Urajärvi, Märkjärvi, Sompanen, Kannusjärvi).
Runsaana esiintyessään sulkasääski voi merkittävästi säädellä eläinplanktonin runsautta,
jolloin hoitokalastuksella tavoiteltua sinileväkukintojen vähenemistä eläinplanktonin
runsastumisen kautta ei välttämättä saavuteta. Sulkasääsken runsauden kartoittamiseksi
järvillä toteutettiin näytteenotto syvyysvyöhykkeittäin ositetulla otannalla. Näytepisteiltä (57 kpl) otettiin näytteet sekä nostohaavilla (silmäkoko 183 µm, halkaisija 50 cm) että
Ekman-pohjanoutimella. Sedimenttinäytteet seulottiin 500 µm:n sankoseulalla. Näytteet
säilöttiin 70 % etanoliin ja säilytettiin kylmässä laskentaan asti. Saatujen lukumäärien
perusteella laskettiin sulkasääsken toukkien tiheysarviot yli 3 m syville alueille.
Laskennassa käytettiin jälkiositusta, jossa ositusperusteena olivat syvyysvyöhykkeet.
Arvioille laskettiin myös 95 %:n luottamusvälit Poisson-jakaumaan perustuen.
Tiheysarvioiden laskennasta vastaisi Helsingin yliopiston tutkija Tommi Malinen.
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Rauhoitetut sudenkorennot
Kesällä 2014 kartoitettiin uhanalaisten sudenkorentojen esiintymistä Onkamaanjärvellä ja
Tuusjärvellä. Onkamaanjärvi on kokonaisuudessaan Natura-aluetta (FI0425002), ja on
ohjelmassa lintudirektiivin (SPA) puolesta. Tuusjärvi on maakunnallisesti arvokas lintuvesi
ja osoitettu Päijät-Hämeen maakuntakaavassa suojelualueeksi merkinnällä S. Näiden
järvien sudenkorentolajistosta ei ollut riittävästi tietoa kunnostustoimenpiteiden
suunnittelua varten. Erityisesti kartoitettiin Euroopan Unionin yhteisön tärkeänä pitämiä
direktiiviliitteissä IV mainittuja ja rauhoitettuja lampikorentolajeja: täplälampikorento
(Leucorrhinia pectoralis), sirolampikorento (Leucorrhinia albifrons) ja lummelampikorento
(Leucorrhinia caudalis). Havainnointi toteutettiin kiertämällä rantoja maitse sekä veneellä ja
kiikaroimalla sudenkorentoja. Lisäksi sudenkorentoja pyydystettiin perhoshaavilla, mikäli
lajinmäärityksen varmistus katsottiin näin tarpeelliseksi. Tavoitteena oli tarkastaa lyhyesti
elääkö järvellä rauhoitettuja sudenkorentolajeja ja määrittää niiden mahdollisten
populaatioiden sijaintia. Kenttätöistä ja tulosten raportoinnista vastasi Kymijoen vesi ja
ympäristö ry:n toiminnanjohtaja Esa Korkeamäki.
Vesikasvillisuus
Osasta järviä oli olemassa päävyöhykelinjamenetelmällä tehdyt kasvillisuuskartoitukset.
Kaikkien järvien kasvillisuus kuitenkin kartoitettiin yleispiirteisesti kesällä 2014 niittotarvetta
silmällä pitäen. Kartoitukset tehtiin rannat veneellä ja kahluusaappailla kiertämällä ja
tekemällä merkintöjä kartalle. Tarvittaessa käytettiin vesikiikaria ja haraa. Lisäksi apuna
olivat Metsäkeskukselta saadut väärävärikuvat. Työstä vastasi kasvitieteilijä Laura Kokko.
Sedimentti
Syksyllä 2014 tehtiin myös sedimentin laatua kartoittava tutkimus kaikilla järvillä. Syvillä
järvillä tavoitteena oli erityisesti hapettomien syvännesedimenttien tilan kartoittaminen.
Matalilla järvillä kiinnostuksen kohteena oli orgaanisen aineen määrä ja laatu. Näytteet
otettiin viipaloivalla Limnos-näytteenottimella, joista analysoitiin pintasedimentin (0–2 cm)
vesipitoisuus, orgaaninen aines (hehkutushäviö SFS 3008), sekä hiili- ja typpipitoisuus
(Leco CNS-2000). Analyysit tilattiin Helsingin yliopiston AlmaLab ympäristölaboratoriolta.
Lisäksi tarkasteltiin visuaalisesti hapettomissa olosuhteissa syntyvien mustien
sulfidiraitojen esiintymistä koko näytteen pituudelta.
Lisäksi turvetuotannon vaikutuksen alaisen Sanijärven pohjasedimentin profiilia ja
kerrostumia selvitettiin loppukesästä 2014 kaikuluotaustutkimuksella. Tutkimuksessa
käytettiin ns. matalataajuusluotainta (Stratabox 10 kHz, valmistaja; SyQwest Inc.). Matalan
taajuuden ansiosta ääniaalto tunkeutuu hyvin pohjasedimenttiin, joten laitteen avulla on
mahdollista tutkia mm. ihmistoiminnasta aiheutuneen sedimentaation vaikutuksia.
Aikaisempien selvitysten perusteella tiedettiin, että Sani- ja Enäjärven pohjanlaatu on
monin paikoin savea. Näin ollen Summanjoen tuoma kiintoaine voisi näkyä järven
luontaisen sedimenttikerroksen päällä eräänlaisena patjana. Tavoitteena oli selvittää, millä
alueella sedimentaatiota tapahtuu ja kuinka paksu on savikerroksen päällä oleva
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pehmeämmän sedimentin kerros. Laite kiinnitettiin veneen laitaan ja upotettiin n. 20 cm:n
syvyydelle. Tämän jälkeen ajettiin hiljaisella nopeudella (n. 5-6 km/h) Sanijärven
syvännealueen yli etelä-pohjoissuuntaisia linjoja. Lisäksi ajettiin muutamia risteäviä itälänsisuuntaisia linjoja. Luotaimen käytöstä sekä tulosten käsittelystä ja raportoinnista
vastasi Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkija Janne Raunio.
Kuormitusmallinnukset
Hankejärvien ulkoista kuormitusta arvioitiin paitsi ojavesinäytteenotolla (ks. edellä), myös
karttatarkasteluna ja laskennallisten mallinnusten perusteella. Ojien osavaluma-alueet
määritettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Value-työkalulla. Urajärven valumaalueelle ostettiin pilottityönä eroosioriskikartoitus OTSO Metsäpalveluilta. Hankkeen aikana
Metsäkeskuksen julkisten palveluiden paikkatietopohjainen eroosioriskiaineisto tuli
julkiseksi, joten muiden järvien osalta eroosioriskiaineisto saatiin käyttöön ilmaiseksi.
Kuormitustarkasteluissa hyödynnetiin lisäksi Suomen ympäristökeskuksen kehittämän
vesistömallijärjestelmän kuormituslaskentaosiota (VEMALA). Lisäksi hankejärville tilattiin
Suomen ympäristökeskukselta (SYKE) ostopalveluna LLR-mallinnus. LLR (Lake Load
Response) on SYKEssä kehitetty mallinnustyökalu, joka auttaa kuormitusvähennystarpeen
arvioinnissa ja siten vesistöalueiden hoidon suunnittelussa ja siihen liittyvässä
päätöksenteossa. Mallinnus antaa arvion myös järven sisäisen kuormituksen
merkityksestä. LLR soveltuu erityisesti huonokuntoisten tai hyvän ja tyydyttävän tilan
rajalla olevien järvien kuormitusvähennystavoitteiden laskemiseen sekä tueksi ekologisen
tilan arviointiin. LLR:llä lasketaan, miten ulkoinen kuormitus ja sen muutokset vaikuttavat
vesimuodostuman kokonaisravinne- ja a-klorofyllipitoisuuksiin. Laskelmat perustuvat
yksinkertaisiin yhteyksiin ravinnekuormituksen ja vedenlaadun välillä.

4.3.6 Kalaston tarkkailu ja hoitokalastus
Kesän 2013 aikana koekalastettiin kuusi hankejärveä (Taulukko 2). Koekalastukset tehtiin
standardin mukaisilla Nordic-koekalastusverkoilla, joissa on yhdessä verkossa 12 eri
solmuväliä. Koekalastuksessa pyrittiin noudattamaan RKTL:n suosituksia. Verkkovuorokausien määrä määräytyi järven pinta-alan ja maksimisyvyyden mukaan, mutta
käytännössä laajat kasvittuneet alueet pienensivät verkkovuorokausien määrää matalilla
järvillä. Verkkopaikat arvottiin satunnaisesti ruuduttamalla järven kartta ja numeroimalla
ruudut. Verkkojen sijainti syvyyden suhteen määräytyi siten, että syvyysvyöhykkeellä 0-3
m käytettiin pelkästään pohjaverkkoja, 3-10 m:n vyöhykkeellä lisäksi pintaverkkoja ja 10-20
m:n vyöhykkeellä myös välivesiverkkoja. Koekalastusten suunnittelusta ja toteutuksesta
vastaisi iktyonomi Markku Kuisma. Koekalastussaalista käsittelemässä oli osalla järvistä
mukana myös paikallista talkooväkeä.
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Taulukko 2. Kesän 2013 aikana Kymijoen alueen järvikunnostushankkeen koekalastamat järvet,
kalastuspäivämäärät sekä käytettyjen verkkovuorokausien määrät.
Järvi

Koekalastuksen pvm

Verkkovuorokaudet yhteensä

Tuusjärvi

15.-16.7.2013

4

Onkamaanjärvi

22.-24.7.2013

8

Sompanen

5.-8.8.2013

15

Enäjärven Palonselkä

12.-14.8.2013

7

Arrajärvi

20.-27.8.2013

19

Märkjärvi

28.8.-5.9.2013

25

Muilta järviltä on olemassa olevaa, kohtuullisen tuoretta tai uutta koekalastustietoa, jota
hyödynnettiin kunnostussuunnitelmissa. RKTL koekalasti Kannusjärven ja Urajärven
kesällä 2014. Enäjärven Kotoselkä ja Keskinen on koekalastettu vuonna 2010 Saimaan
vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n toimesta. Sanijärvi on koekalastettu Summanjoen yläosan
kalataloudellisen tarkkailun yhteydessä useamman kerran, viimeksi vuonna 2014.
Sompasen, Märkjärven ja Arrajärven, sekä vuoden 2014 velvoitetarkkailuna koekalastetun
Sanijärven ahvenia toimitettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle heidän tekemiä
elohopeamäärityksiä varten. Myös RKTL toimitti ahvenet SYKE:lle elohopeamäärityksiin
vuoden 2014 koekalastuksista (Urajärvi, Kannusjärvi).
Sompasella toteutettiin koekalastuksen aikaan vuonna 2013 myös koeravustus. Järvellä
esiintyi jokirapua, mutta ravustuskauden alkaessa paikalliset eivät olleet saaneet yhtään
rapua. Rapuja yritettiin saada lähetettäväksi rapuruttotutkimuksiin, mutta koemerrat (EVO)
pysyivät tyhjinä.
Oravalan osakaskunta teki syksyllä 21.-23.10.2013 hoitokalastusnuottauksia Sompasella.
Nuottasaaliista tutkittiin osanäytteet saaliin rakenteen selvittämiseksi. Samanlainen
tutkimus oli tarkoitus tehdä syksyllä 2013 myös Urajärvellä ja Arrajärvellä, mutta siellä
osakaskuntien syysnuottaukset eivät onnistuneet kovan tuulen sekä kalojen vähäisen
parveutumisen takia.

4.3.7 Kunnostussuunnittelu
Kerätyn tutkimustiedon sekä hankkeen kunnostustyöryhmän ja osakaskuntien näkemysten
pohjalta kullekin järvelle laadittiin oma kunnostussuunnitelma. Kunnostussuunnitelmat
sisältävät alkutilakartoituksen tulokset ja suositukset sekä järven sisäisistä että valumaaluetta koskevista kunnostustoimenpiteistä. Kuormitusvähennystarpeen ja kunnostuksen
painopisteiden arvioinnissa hyödynnettiin tutkimustulosten lisäksi LLR-mallinnusta, joka
tilattiin kullekin järvelle Suomen ympäristökeskukselta (SYKE) ostopalveluna. LLRmallinnuksista vastasi tukija Niina Kotamäki.
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Valuma-alue on järven tilan kannalta keskeinen: järven sisäisten toimenpiteiden
vaikutukset ovat vähäisiä tai palautuvia, jos järven ulkoinen kuormitus on jatkuvasti järven
sietokykyä suuremmalla tasolla. Myös hankkeen ohjausryhmässä valuma-aluetta pidettiin
tärkeänä, ja siihen päätettiin panostaa. Hankkeen alkuperäisessä suunnitelmassa oli
lähinnä maanomistajien neuvontaa, mutta esimerkiksi maatilojen neuvontaan varsinaisesti
erikoistuneita hankkeita oli jo käynnissä. Hankkeessa päätettiin panostaa konkreettisten
kohteiden
etsimiseen,
joissa
järven
kuormitusta
voitaisiin
vähentää
vesiensuojelurakenteilla. Erikoisosaamista vaativat valuma-aluesuunnitelmat tilattiin
Urajärvelle pilottityönä OTSO Metsäpalveluilta. Työn suoritti tiimiesimies Marjo Ahola. Pian
suunnittelutyö päätettiin tilata myös muille järville. Näin suuri tilaus oli kilpailutettava, ja
kilpailutuksen vuoksi työ saatiin käyntiin vasta alkukesällä 2014. Työhön saatiin tarjoukset
kolmelta toimijalta ja kilpailutuksen voitti OTSO Metsäpalvelut. Suunnitteluun valittiin
ojavesinäytteenoton perusteella kuormituksen kannalta tärkeimmät ojat kultakin järveltä.
Näille Ahola teki alustavan karttatarkasteluun perustetun ehdotuksen soveltuvista
vesiensuojelurakenteiden paikoista, huomioiden eroosioriskin sekä osavaluma-alueiden
koon. Hän myös tarkasti kohteet maastossa. Koska vesiensuojelurakenteiden
rakentamiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa, oli hän suunnitteluvaiheessa
yhteydessä maanomistajiin joko puhelimitse tai tapaamalla heidät paikan päällä.
Hoitokalastussuunnitelmien teosta vastasi iktyonomi Markku Kuisma. Niittosuunnitelmien
teosta vastasi kasvitieteilijä Laura Kokko. Urajärven Natura-alueen niittosuunnitelman laati
toiminnanjohtaja
Esa
Korkeamäki.
Urajärven
Natura-alueella
myös
tehtiin
vesikasvillisuuden niitot syksyllä 2014. Kahden järven arvioitiin tilakartoituksen perusteella
mahdollisesti hyötyvän hapetuksesta. Hapetustarpeen arvioinnista tilattiin tarkempi
suunnitelma Vesi-Eko Oy:ltä, jossa suunnitelmien teosta vastasivat Eeva Kauppinen ja
Erkki Saarijärvi.

4.3.8 Ohjausryhmä
Hankkeelle perustettiin oma ohjausryhmä ohjaamaan ja valvomaan projektin toteuttamista.
Ohjausryhmään kuului edustus hankealueen kunnista, ELY-keskuksesta, rahoittajan
edustaja sekä puheenjohtaja ja sihteeri toteuttajaorganisaatiosta.
Ohjausryhmä
Hannu Friman (varajäsen Kati Halonen)
Sinikka Koikkalainen (hankkeen alussa)
Helka Sillfors (varajäsen Janne Myntti)
Kirsi Seppälä
Markus Tapaninen
Taina Ihaksi
Jukka Penttilä, rahoittajan edustaja
Janne Raunio
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Kouvolan kaupunki
Heinolan kaupunki
Heinolan kaupunki
Haminan kaupunki
Kaakkois-Suomen ELY-keskus/Y
Kaakkois-Suomen ELY-keskus/Y
Kaakkois-Suomen ELY-keskus/E
Kymijoen vesi ja ympäristö ry
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Esa Korkeamäki, puheenjohtaja
Mirva Ketola, projektipäällikkö, sihteeri

Kymijoen vesi ja ympäristö ry
Kymijoen vesi ja ympäristö ry

Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana kuusi kertaa. Seitsemäs ja viimeinen
ohjausryhmän kokous pidettiin helmikuussa 2015, kun hankkeen tulokset ja kustannukset
olivat kokonaisuudessaan tiedossa.
(1) 21.3.2013
(2) 6.6.2013
(3) 19.9.2013
(4) 20.2.2014
(5) 4.6.2014
(6) 22.10.2014
(7) 17.2.2015

Kunnostustyöryhmä
Hankkeen tueksi perustettiin myös kunnostustyöryhmä. Ohjausryhmä koostuu vesistöasiantuntijoista, mutta ohjausryhmän kokouksissa ei ole mahdollista keskustella riittävän
laajasti yksittäisen järven tuloksista ja kunnostustarpeista. Kunnostustyöryhmä kokoontui
epämuodollisesti tätä tarkoitusta varten. Kunnostustyöryhmään kutsuttiin asiantuntijoita
myös ohjausryhmän ulkopuolelta, kuten Kaakkois-Suomen ja Hämeen ELY-keskuksista,
Pro Agriasta ja Metsäkeskuksesta. Kunnostustyöryhmä kokoontui 4 kertaa sekä lisäksi
Hämeen Tuusjärven osalta kerran Skype-kokouksena.
(1) 12.2.2014
(2) 5.5.2014
(3) 13.5.2014
(4) 31.10.2014
(5) 3.12.2014 (Tuusjärven osalta Skype-kokous)

4.4 YHTEISTYÖKUMPPANIT
Tärkeimmät yhteistyökumppanit hankkeessa olivat järvien osakaskunnat ja erityisesti
niiden hoitokunnat sekä järvillä toimivat, järven hoitoon keskittyvät yhdistykset. Keskeisiä
yhteistyökumppaneita olivat myös ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen vesistöasiantuntijat, sekä kuntien ympäristöpalvelut.
Lisäksi yhteistyötä tehtiin Pro Agria Etelä-Suomen, Metsäkeskuksen (julkiset palvelut, sekä
tarjouskilpailun voittanut OTSO Metsäpalvelut), Helsingin yliopiston tutkijoiden, Suomen
ympäristökeskuksen sekä Vesi-Eko Oy:n kanssa.
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4.5 HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET
4.5.1 Tutkimustieto järvien ekologisesta tilasta ja siihen vaikuttavista syistä
Hanke tuotti runsaasti uutta tutkimustietoa hankejärvistä vedenlaadun, happitilanteen,
järven eliöstön sekä kuormituksen osalta (ks. Kappaleet 4.3.5 ja 4.3.6). Lisäksi kerättiin
yhteen olemassa oleva aikaisempi tutkimustieto järven tilan kehityksen arvioimiseksi.
Nämä
tulokset
on
raportoitu
yksityiskohtaisesti
kunkin
järven
omassa
kunnostussuunnitelmassa. Tehty tutkimustyö oli edellytys, jotta järven kunnostustoimien
tarpeellisuus osataan arvioida ja kunnostustoimet kohdentaa siten, että asetetut tavoitteet
voitaisiin
kustannustehokkaasti
saavuttaa.
Tehty
tilakartoitus
toimii
myös
vertailumateriaalina tulevaisuudessa, kun kunnostustoimenpiteillä saavutettuja muutoksia
järven tilaan halutaan arvioida. Usein tieto järvistä on hyvin hajallaan eri lähteissä ja
rekistereissä ja siten tavallisen järven käyttäjän heikosti saatavissa ja tulkittavissa.
Kunnostussuunnitelmaan järvikohtaisesti kootut tiedot ovat helposti osakaskuntien sekä
järven muiden käyttäjien tai järven tilasta kiinnostuneiden saatavilla (ks. Kappale 4.5.2).
Kaikki hankkeessa tuotetut vesinäytteenoton tulokset järvistä sekä ojavesinäytepisteistä
vietiin ympäristöhallinnon Hertta-tietokantaan (OIVA Ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä).
Erilaisia vesianalyysituloksia hankkeessa (610 kpl) tai hankkeen aikana (300 kpl)
hankejärvistä kertyi yhteensä 910 kpl. Tiedonsiirrosta vastasi Kymijoen vesi ja ympäristö
ry:n toimistosihteeri Marja Pohjanheimo. Myös syvännepohjaeläintutkimusten nostokohtaiset tulokset tallennettiin ympäristöhallinnon pohjaeläinrekisteriin (OIVA Ympäristö- ja
paikkatietojärjestelmä). Tallennuksesta vastasi Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n
pohjaeläintutkija Marja Anttila-Huhtinen. Koekalastustulokset tallennettiin RKTL:n ja
Suomen ympäristökeskuksen yhteiseen koekalastusrekisteriin. Tallennuksesta vastaisi
iktyonomi Markku Kuisma.
Paitsi kyseisten järvien kunnostamista ja seurantaa, tallennetut vedenlaatu-, pohjaeläin- ja
koekalastustiedot auttavat osaltaan valtakunnallista vesienhoidon suunnittelua ja
kehittämistä. Etenkin ojavesitulokset auttavat tulevaisuudessa osaltaan kehittämään
Suomen
ympäristökeskuksen
vesistömallijärjestelmän
kuormituslaskentaa.
Koekalastuksista tuotettu tieto palvelee myös viranomaisia ja tutkijoita, jotka tarvitsevat
koekalastustietoja kalakantojen hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja tutkimuksessa.

4.5.2 Kunnostussuunnitelmat
Kerätyt järvitiedot, tutkimustulokset sekä keskustelut kunnostustyöryhmän asiantuntijoiden
ja järven osakaskuntien kanssa olivat pohjana järvikohtaisille kunnostussuunnitelmille.
Täysimittaiset järven kunnostussuunnitelmat valmistuivat kaikille hankkeessa mukana
olleelle 10 järvelle. Sanijärvi, Enäjärvi sekä Palonselkä on käsitelty toisiinsa yhteydessä
olevina läpivirtausjärvinä samassa suunnitelmassa, joten kunnostussuunnitelmia
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julkaisuina valmistui kaikkiaan 8 kpl. Kunnostussuunnitelmien sisältörunko on esitetty
Taulukossa 3. Raportin lopussa on lista kunnostussuunnitelmista (Liite 1).

Taulukko 3. Kunnostussuunnitelmien sisältörunko. Alaotsikoiden määrä kohdissa 3 ja 7 vaihtelivat
hieman järvikohtaisesti järven tilanteen mukaan.
Pääotsikko
1 Taustaa
2 Järvi

Alaotsikot

3 Järven tila ja sen kehitys

Vesipuitedirektiivin mukainen laatuluokitus
Veden laatu ja sen kehitys
Happipitoisuus
Kasviplankton ja a-klorofylli
Eläinplankton
Pohjaeläimet
Sulkasääski
Kalasto
Vesikasvillisuus
Sedimentti

4 Järven kuormitus

Ojavesinäytteenotto
VEMALA-kuormituslaskenta
LLR-kuormitusvaikutusmallinnus
Sisäinen kuormitus

Järven perustiedot
Valuma-alue
Säännöstely
Luonnonsuojelulliset arvot
Vesialueen omistus
Järven käyttö

5 Järven ongelmien kuvaus
6 Hankkeen tavoitteet
7 Järvelle suositeltavat
toimenpiteet

Soveltuvat toimenpiteet
Ulkoisen kuormituksen vähentäminen
- kuormituksen synnyn vähentäminen
- kuormituksen alentaminen syntypaikan ulkopuolella
Järven sisäiset, rehevyyttä vähentävät kunnostusmenetelmät
- Ravintoketjukunnostus
- Hapetus
Monitavoitteiset menetelmät
- Vesikasvillisuuden niitot
- Ruoppaus
- Säännöstelyn kehittäminen

8 Suostumukset, sopimukset
ja luvantarve
9 Rahoitusmahdollisuudet
10 Jatkosuositukset
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Kunnostussuosituksille laadittiin myös erilliset, tarkemmat, toimenpidesuunnitelmat, jotka
ovat kunnostussuunnitelmien liitteinä. Nämä liitteet julkaistiin myös erillisinä raportteina.
Näiden hankkeessa tuotettujen erillisten raporttien kokonaismäärä on 35 kpl, joten
yhteensä hankkeessa tuotettiin 43 suunnitelmaa. Tämä ylitti hankkeen tavoitteen, joka oli
20 suunnitelmaa.
Toiseksi viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa korostettiin suunnitelmien jakamisen
sekä myös paperiversioiden painamisen tärkeyttä. Kunnostussuunnitelmat tulostettiin ja
sidottiin yhdistyksessä liimakansiin. Näitä paperiversioita lähetettiin kullekin
osakaskunnalle (17 osakaskuntaa) 2 kpl. Lisäksi paperiversiot lähetettiin hankejärvien
alueen kuntien ympäristötoimeen sekä pääkirjastoihin, jotta ne olisivat siellä kuntalaisten
luettavissa. Kaakkois-Suomen ja Hämeen ELY-keskukset saivat sähköiset versiot.
Sähköiset versio ovat kenen tahansa ladattavissa yhdistyksen verkkosivuilta (ks. Kappale
4.5.3).
Kunnostussuunnitelmien vaikuttavuutta arvioitiin järvenrantakiinteistöjen lukumäärän
avulla. Hankkeessa mukana olevien järvien rantakiinteistöiltä laskettiin kartalta yhteensä
609 vakituista-asuntoa, loma-asuntoa tai julkista rakennusta. Jos kunkin rakennuksen
vaikutuspiirissä on keskimäärin 2 ihmistä, hyödyttää järvien kunnostaminen suoraan 1218
henkilöä. Tämän lisäksi tulevat järven muut käyttäjät ja kyläläiset, joilla ei ole omaa rantaa.
4.5.3 Yhteistyö, tiedotus ja neuvonta
Osakaskunnat
Hankejärvillä toimi yhteensä 17 osakaskuntaa. Näistä kaksi ei pienen osuutensa takia ollut
aktiivisia toimijoita järvellä, joten tiiviimpää yhteistyötä tehtiin 15 osakaskunnan kanssa.
Osakaskuntien kanssa järjestetyissä tapaamisissa väkeä oli yleensä 4-20 henkilöä.
Kokousten lisäksi Sani- ja Enäjärvellä sekä Urajärvellä pidettiin yleisötilaisuudet, joissa
väkeä oli molemmissa noin 30 henkilöä. Tilaisuuksissa keskusteltiin järven tilasta ja
kunnostusmenetelmistä, sekä jaettiin kunnostusaiheista kirjallisuutta.
13.4.2013
26.4.2013
7.6.2013
14.7.2013
18.7.2013
11.11.2013
21.11.2013
26.2.2014
5.3.2014
13.3.2014
20.3.2014
24.3.2014

Urajärven kunnostustyöryhmän kokous
Kourulan osakaskunnan kokous (hankejärvien valintaan liittyen)
Urajärven kunnostustyöryhmän kokous
Märkjärven suojeluyhdistyksen kokous
Urajärven kunnostustyöryhmän kokous
Iitin golf-kentän ympäristöjärjestelmää koskeva kokous
Urajärven kunnostustyöryhmän kokous
Urajärven Natura-alueen kunnostamiseen liittyvä kokous
Sani- ja Enäjärven sekä Palonselän kunnostamiseen liittyvä kokous
Urajärven kunnostustyöryhmän kokous
Kannusjärven kunnostamiseen liittyvä kokous
Tuusjärven kunnostamiseen liittyvä kokous
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1.4.2014
8.4.2014
16.4.2014
20.5.2014
6.6.2014
15.7.2014
23.7.2014
6.9.2014
14.11.2014
20.11.2014
28.11.2014
16.12.2014
30.12.2014

Arrajärven kunnostamiseen liittyvä kokous
Onkamaanjärven kunnostamiseen liittyvä kokous
Sompasen kunnostamiseen liittyvä kokous
Onkamaanjärven padon hoitoon liittyvä kokous
Märkjärven kunnostamiseen liittyvä kokous
Urajärven kunnostustyöryhmän kokous
Yleisötilaisuus Sani- ja Enäjärvellä
Yleisötilaisuus Urajärvellä
Urajärven kunnostustyöryhmän kokous
Kannusjärven kunnostamiseen liittyvä kokous
Onkamaanjärven kunnostamiseen liittyvä kokous
Märkjärven kunnostamiseen liittyvä kokous
Urajärven kunnostustyöryhmän kokous

Viranomaisyhteistyö
Yhteistyö Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sekä Hämeen ELY-keskuksen kanssa oli
erittäin sujuvaa, ja sitä tehtiin hankkeen aikana sähköpostitse, puhelimitse ja tapaamisilla.
Tarpeen mukaan järjestettiin tapaamisia osakaskunnan, kaupungin edustajien ja
viranomaisten kesken liittyen järvillä käsillä olleisiin asioihin. Yhteistyötä viranomaisten ja
osakaskuntien välillä tiivistettiin etenkin Urajärven Mukulanlahden Natura-alueen niittojen
käynnistämiseksi, Onkamaanjärven patoasioiden selvittämiseksi, sekä vedenkorkeuden
mitta-asteikon saamiseksi Tuusjärvelle.
Muut yleisötilaisuudet
Hankkeen aikana projektipäällikkö levitti tietoa järvikunnostuksesta pitämällä esitelmiä
myös muissa tilaisuuksissa. Lisäksi hän jakoi järvitietoutta toimimalla esittelijänä Kotkan
meripäivien Itämerikylässä:
25.5.2013
26.-27.7.2013
4.12.2013
5.5.2014
2.6.2014
26.7.2014

Tunnista luontoarvot –kurssi, Lomakivi, Iitti
Kotkan meripäivät, Itämerikylä
Eskolanmäen koulu, hi-tech erikoisluokka 7C, Kouvola
Kymenlaakson kalatalouskeskuksen vuosikokous, Kymen paviljonki,
Kouvola
LENA project Partner Meeting in Finland, Lomakivi, Iitti
Kotkan meripäivät, Itämerikylä

Seminaareihin osallistuminen
Hankkeen aikana projektipäällikkö hankki uutta tietoa ja pyrki verkostoitumaan
osallistumalla järvikunnostuksiin liittyviin seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin:
10.-11.4.2013
23.5.2013

Limnologipäivät, "Ovatko vesistötutkimuksen ja -hoidon menetelmät ajan
tasalla?" Säätytalo, Helsinki
Tuusulanjärven tila paremmaksi -seminaari, Gustavelund, Tuusula
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15.-16.8.2013
Vesistökunnostusverkoston seminaari, Sibeliustalo, Lahti
16.-17.10.2013 Vesistökunnostuksen
neuvottelupäivät,
Pirkanmaan
ELY-keskus,
Tampere
11.2.2014
Vesistömallijärjestelmän käyttäjäpäivät, SYKE, Helsinki
18.3.2014
Pienvesien kunnostusstrategian valmistelu, sidosryhmätyöpaja, SYKE,
Helsinki
21.5.2014
Monikäyttösuunnittelulla Suomen ranta-alueet kuntoon, SYKE, Helsinki,
etäyhteydellä Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kouvola
11.-12.6.2014
Vesistökunnostusverkoston seminaari, Iisalmi
17.9.2014
Tuusulanjärven kunnostushanke (vierailu), Kerava
Lehtiartikkelit ja haastattelut
Hankkeesta uutisoitiin paikallisissa lehdissä sekä paikallisradiossa ja -televisiossa
haastattelujen sekä lähetetyn lehdistötiedotteen perusteella. Lisäksi projektipäällikkö
kirjoitti jutun Suomen Vesiensuojeluyhdistysten tiedotuslehteen (Aquarius). Taulukossa 4
on listattu hankkeeseen liittyvää tiedotusta. Maaseudun tulevaisuus oli tekemässä juttua
Urajärven Mukulanlahden niitosta, mutta juttu ilmestyy vasta kesän 2015
erikoisnumerossa.
Taulukko 4. Hankkeeseen liittyvät, tiedossa olevat lehtijutut ja kirjoitukset.
Tiedotusväline

Juttu/Ilmoitus

Aika

Kouvolan Sanomat

Juttu Urajärvestä (myös verkkouutinen)

19/06/2013

Iitin seutu

Juttu Urajärvestä

27/06/2013

Iitin seutu

Juttu Märkjärvestä

18/07/2013

Surviainen

Tiedote hankkeesta

14/06/2013

Aquarius

Tiedote hankkeesta

01/2013

Yle uutiset / Kyme

Radiohaastattelu, uutissähke ja verkkouutinen

02/10/2013

hankejärvistä, etenkin Sompanen
Kouvolan Sanomat

Verkkouutinen hankejärvistä

02/10/2013

Kouvolan Sanomat

Juttu hankkeesta ja hankejärvistä

03/10/2013

Keskilaakso

Vähintään verkkouutinen hankejärvien valinnasta,

02/10/2013

etenkin Enä- ja Sanijärvi
Itä-Häme

Juttu hankejärvien valinnasta, etenkin Tuusjärvi

Yle uutiset / Kyme

Radio-

ja

hankkeesta

TV-haastattelu,
ja

Oravalan

uutissähke

/10/2013

ja

verkkouutinen

osakaskunnan

järjestämästä

21/10/2013

hoitokalastuksesta Sompasella
Kaupunkilehti PK

Juttu järvikunnostushankkeesta ja hankejärvistä

23/10/2013

Valkealan Sanomat

Juttu Sompasen hoitokalastuksesta ja hankkeesta

31/10/2013

Kouvolan Sanomat

Juttu yhdistyksen toiminnasta, ml. järvikunnostushanke

22/112013

Kymen Sanomat

Juttu yhdistyksen toiminnasta, ml. järvikunnostushanke

25/11/2013

Keskilaakso

Juttu Enä- ja Sanijärven kunnostamisesta ja yleisötilaisuudesta

31/07/2014

Iitin seutu

Juttu Urajärven kunnostamisesta ja yleisötilaisuudesta

11/09/2014

Aquarius

Juttu hankkeesta vesistökunnostusten erikoisnumerossa

nro I/2014
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Verkkosivut ja kunnostussuunnitelmien jakaminen
Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n internet-sivuilta (http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi)
löytyivät hankkeen ajan projektipäällikön yhteystiedot sekä kuvaus hankkeesta. Hankkeelle
ei perustettu omia verkkosivuja. Hankkeen kunnostussuunnitelmat liitteineen on laitettu
Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n internet-sivuille, ja ne ovat sieltä myös jatkossa kaikkien
asiasta
kiinnostuneiden
ladattavissa
verkkosivujen
tutkimusraporttiluettelosta
(http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/julkaisut).
Lisäksi
kunnostussuunnitelmien
paperiversiot on lähetetty osakaskunnille sekä järven oman kunnan ympäristötoimeen ja
pääkirjastoon.

4.5.4 Hankkeen taloudellinen toteuma
Hankkeen kustannusarvio oli yhteensä 229 000 €. Hanke oli yleishyödyllinen
kehittämishanke, joka rahoitettiin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Hanke rahoitettiin toimintalinjalta 3
toimenpiteestä 323 maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen. Hankkeen julkisen
tuen osuus oli 100 %. Hanke oli Kaakkois-Suomen ja Hämeen ELY-keskusten alueiden
välinen Kaakkois-Suomen osuuden ollessa 90 % ja Hämeen 10 %.
Taulukossa 5 on esitetty hankkeen kustannusarvio sekä toteuma. Alkuperäiseen
myöntöön haettiin muutoshakemuksella vain pieniä muutoksia kustannusluokkien välille.
Muutoshakemus hyväksyttiin päätöksellä 11.6.2014. Kustannusarvio 229 000 € toteutui
lähes täydellisesti (99 %). Kustannukset jakaantuivat eri kustannuspaikkojen välillä lähes
suunnitelman mukaisesti. Suurimmissa kululuokissa (henkilöstömenot ja ostopalvelut)
toteuma oli 1-2 %:n sisällä kokonaisbudjetista. Kululuokat, joissa sallittu 10 %:n vaihtelu
ylittyy, olivat kululuokiltaan pieniä. Pienemmissä kululuokissa pienetkin summat vaikuttavat
suuresti prosenttiosuuteen. Matkakustannuksia toteutui 87 %, josta sallitun vaihtelun
alittava osuus on 384 €. Muita kustannuksia toteutui 118 % rajan ylittävän osuuden ollessa
755 €. Yleiskustannuksia (veneen ja sondin käyttö) toteutui 116 %, josta rajan ylittävä
osuus on 412 €.
Kululuokkaan Muut kustannukset kuuluvat postitus- ja kopiointikulut sekä
toimistotarvikkeet. Muutoshakemuksessa ei osattu huomioida kunnostussuunnitelmien
paperiversioiden kopioinnista, liimakansista sekä postituksesta aiheutuvia kuluja.
Ohjausryhmän kokouksessa 22.10.2014 kuitenkin kehotettiin panostamaan suunnitelmien
julkaisuun myös paperiversioina, jolloin kopiointi-, kansitus- sekä postituskulut nostivat
kululuokan Muut kustannukset ennakoitua suuremmaksi.
Kokonaisuudessaan budjetti toteutui 99 %:n tarkkuudella, rahaa jäädessä käyttämättä
2248,11 €.
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Taulukko 5. Hankkeen taloudellinen toteuma. Haettava 5. maksatus on hankkeen loppumaksatus.
Muutos

Maksatus

Maksatus

€/hanke

1-2//13

3-4//14

57952,97

59812,94

30448,08

Projektipäällikkö

38968,40

37238,56

16364,10

Toiminnanjohtaja

3556,57

4792,99

1943,44

Vesistötutkijat

1600,34

6035,54

7873,98

Kenttämestarit

9346,60

6933,52

2077,67

Kirjanpito, toimistotyöt

4481,06

4812,31

2188,89

5131,53

3571,32

1083,42

3244,51

2275,92

761,67

Matkakulut

229,02

337,50

Päivärahat

1658,00

957,90

321,75

5768,77

16219,24

25766,39

5594,92

1947,46

Henkilöstömenot

Matkakustannukset

150900,00

11300,00

Kilometrikorvaukset

Ostopalvelut

48200,00

Vesinäytteet
Sedimenttinäytteet

Maksatus Toteutunut
5//14

45,10

Seminaarit ja tilaisuudet

30,00

Urajärvi-pilotti
Valuma-aluesuunnitelmat

203,10

154,99

2852,00

3720,00

11160,00

11160,00

Eläinplanktonnäytteet

3571,20

LLR-mallinnus

1700,25

Hapetussuunnitelmat

3720,00

Muut
3100,00

Toimiston vuokra

98,75

56,68

3,95

1156,70

1231,89

391,19

1156,70

1021,89

341,19

210,00

50,00

6301,68

1583,33

2880,04

1099,40

1083,91

359,96

670,95

431,22

2508,98

Kokoustilojen vuokrat
Muut kustannukset

9100,00

Posti- ja puhelin- ja ATK-kulut
Toimistopalvelut
Tietokone

148213,99

98

9786,27

87

47754,40

99

2779,78

90

10765,05

118

7452,40

116

226751,89

99

1136,93

Kamera

228,00

Puhelin

293,66

GPS+karttaohjelmisto

521,00

Tutkimusvälineet

1325,84

Muut

19,40

Lehti-ilmoitukset

11,10
68,20

1006,50

Yleiskustannukset

6400,00

Veneen ja sondin käyttö

Hanke yhteensä:

20

budjetista

1736,00

Ohjaus- ja sidosryhmät.

Vuokrat

Yhteensä

% Kok.

229000,00

3211,60

3589,80

651,00

3211,60

3589,80

651,00

79523,25

86008,52

61220,12
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4.5.5 Toteutusoletukset ja riskit
Hankkeen odotettiin etenevän suunnitellusti, eikä varsinaisia riskejä hankkeen aikana
tunnistettu. Eräs alusta asti ohjausryhmässä keskustelua herättänyt asia oli
hankesuunnitelmassa mainittu kunnostussuunnitelmien määrä, 20 kpl. Ohjausryhmässä
keskusteltiin, että mainittu lukumäärä on käsitettävä yksittäisinä kohdesuunnitelmina, ei
järven täysimittaisina suunnitelmina, sillä se olisi epärealistinen määrä kun hankejärviä on
10 kpl. Täysimittaisia suunnitelmia valmistui 8 kpl, jotka sisälsivät suunnitelmat kaikille 10
järvelle. Lisäksi kohdesuunnitelmia valmistui 35 kpl, joten hankkeen tavoitteet näiltä osin
ylitettiin.
Hankkeen loppuvaiheessa riskinä oli järven suuren määrän sekä kerätyn suuren
tietomäärän takia ajan riittävyys. Tästä huolimatta suunnitelmat saatiin valmiiksi.

5 TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Hankkeelle asetetut tavoitteet täyttyivät. Hankkeessa aktivoitiin osakaskuntia hoitamaan
omia järviään ja käynnistettiin yhteistyötä vesistötutkijoiden, viranomaisten ja vesialueiden
omistajien välillä. Monella järvellä osakaskunnat olivat jo valmiiksi aktiivisia järvien
hoidossa, minkä vuoksi he olivat myös eniten kiinnostuneita osallistumaan hankkeeseen.
Hankkeessa tehtiin järvikunnostuksiin liittyvää neuvontaa paitsi osakaskuntien kanssa
järjestetyissä järvikohtaisissa tapaamisissa ja yleisötilaisuuksissa, myös pitämällä
pyydettyjä esitelmiä muissa yleisötilaisuuksissa. Yleisötilaisuuksissa keskustelu oli
vilkasta. Erittäin tärkeää kunnostusten eteenpäin menolle on se, ettei lähdetä etsimään
syyllisiä, vaan yhteisiä ratkaisuja. Kokonaisuus koostuu useasta pienestä teosta, ja
jokaisen toimilla on merkitystä.
Hanke tuotti runsaasti uutta tutkimustietoa hankejärvien ekologisesta tilasta ja tilaan
vaikuttavista syistä. Kerätty tieto oli pohjana kunnostussuunnitelmien laatimiselle, mutta
alkutilakartoituksen tulokset palvelevat myös tulevaisuudessa vertailuaineistona, kun
kunnostustoimenpiteillä saavutettuja muutoksia järven tilaan halutaan arvioida.
Kunnostussuunnitelmaan järvikohtaisesti ”yksiin kansiin” kootut tiedot ovat helposti
osakaskuntien sekä järven muiden käyttäjien tai järven tilasta kiinnostuneiden saatavilla.
Ympäristöhallinnon järjestelmiin tallennetut vedenlaatu-, pohjaeläin- ja koekalastustiedot
auttavat osaltaan valtakunnallista vesienhoidon suunnittelua ja kehittämistä.
Tulevaisuudessa vesienhoidossa luotetaan paljon Suomen ympäristökeskuksen
vesistömallijärjestelmään. Sen kuormituslaskentaosion (VEMALA) kehittäminen vaatii
kuitenkin myös tulevaisuudessa todellisia mittaustuloksia ojista ja järvistä.
Hankejärvet olivat yleisesti ottaen tyydyttävässä tilassa. Osalla järvistä oli kuitenkin
havaittavissa selvää veden laadun paranemista viime vuosikymmenen aikana, ja veden
laatu ravinteiden suhteen oli osittain hyvänkin tilan puolella. Yleensä heikoin tila järvillä oli
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ollut 1990–2000-luvun vaihteessa. Vaikka järvien ravinteisuus oli laskusuunnassa,
havaittiin samaan aikaan usealla järvellä kuitenkin selvää veden samenemista,
näkösyvyyden laskua ja väriarvojen ja kemiallisen hapenkulutuksen kasvua viime
vuosikymmenen aikana. Samalla syvänteiden happiongelmat olivat lisääntyneet etenkin
kesäkerrostuneisuuden aikana. Talviaikana tilanne oli paikoin jopa hieman parantunut.
Väriarvojen nousua on viime vuosikymmenenä havaittu useissa eteläsuomalaisissa
järvissä, etenkin reittivesistöissä. Mahdolliseksi syyksi tutkijat arvioivat syksyjen
lämpenemisen, jolloin sateet piiskaavat pidempään paljasta maata kuljettaen valumaalueelta humusta. Myös happaman rikkilaskeuman väheneminen saattaa lisätä humuksen
liukenemista vesiin (Meriläinen ym. 2014, Suomen Luonto 4/2014). Ilmaston muutos ei siis
tuo helpotusta järvien kunnolle, kun sateet lisäävät ulkoista kuormitusta, ja kesäaikaan
korkealle kohoavat veden lämpötilat lisäävät hapen kulutusta ja voimistavat ja pidentävät
järvien kerrostuneisuuskautta. Järvikunnostuksissa huomion kiinnittäminen ulkoiseen
kuormitukseen
on
tulevaisuudessa
entistäkin
tärkeämpää.
Osalla
järvistä
kuormitusvähennystarve hyvään tilaan pääsemiksi oli LLR-mallinnuksen mukaan niin
suuri, että sitä on vaikea saavuttaa. Valuma-alueella tehtävät vesiensuojelutoimenpiteet
parantaisivat veden laatua kuitenkin myös näillä järvillä.
Suurimmalla osalla järvistä kalasto oli särkikalavaltaista ja hoitokalastustarpeesta kertovat
raja-arvot
ylittyivät.
Osalla
järvistä
hoitokalastuksia,
petokalaistutuksia
ja
solmuvälirajoituksia on kuitenkin toteutettu jo useita vuosia ja tulokset näkyivät etenkin
petokalojen osuuden kasvuna. Hoitokalastuksille oli kuitenkin edelleen tarvetta, ja usealla
järvellä tarvetta olisi myös tehokalastukselle, jotta kalakantaan saataisiin selkeä muutos.
Samaan aikaan ulkoista kuormitusta tulisi kuitenkin vähentää, sillä jos se ylittää jatkuvasti
järven sietokyvyn, ovat järven sisäisten toimenpiteiden vaikutukset nopeasti palautuvia.
Hankejärvien syvänteissä tavattiin myös sulkasääskeä. Sulkasääsken toukan
runsastuminen voi heikentää hoitokalastuksella eläinplanktonin kautta välittyviä edullisia
vaikutuksia veden laatuun, sillä se käyttää ravintonaan levää laiduntavaa eläinplanktonia.
Sulkasääsken toukka menestyy erityisesti vähähappisessa ja sameassa vedessä, joten
veden kirkkautta lisäävät kunnostustoimet heikentävät sen mahdollisuuksia lisääntyä
haitallisesti.
Matalissa järvissä vesikasvillisuus oli tiheää, ja suurimmissakin järvissä matalat lahtialueet
kärsivät umpeenkasvusta. Tiheät ruovikot ovat monin paikoin muodosteet ruokoturvetta,
eivätkä alueet ole enää vedestä käsin niitettävissä. Laajat kasvittuneet lahtialueet sekä
matalat järvet ovat myös linnuston ja muun eliöstön kannalta tärkeitä elinalueita.
Esimerkiksi täplälampikorentoa esiintyi usealla hankejärvellä. Niitoissa nämä luontoarvot
on otettava huomioon.
Järvien ongelmat olivat moninaiset ja osittaisista yhtäläisyyksistä huolimatta erilaiset.
Tilannetta oli aina tarkasteltava järvikohtaisesti. Kaikille hankejärville tehtiin omat
kunnostussuunnitelmat, joissa järven alkutila kuvataan ja järven kunnostamiselle annetaan
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suositukset sekä tarkemmat toimenpidesuunnitelmat. Hankkeen numeeriset tavoitteet
ylittyivät. Kun tavoitteena oli 20 kohdesuunnitelmaa, valmistui järven täysimittaisia
kunnostussuunnitelmia sekä erilaisia kohdesuunnitelmia LLR-mallinnukset mukaan lukien
yhteensä 43 kpl. Kun hankkeen tavoitteena oli 600 parantuneesta veden laadusta
hyötyvää henkilöä, arvioitiin järvien vaikutuspiirissä pelkkien ranta-asukkaisen kautta
olevan 1200 henkilöä. Oleellista kuitenkin on, että laaditut kunnostussuunnitelmat saavat
jatkoa, ja kunnostuksia lähdetään viemään eteenpäin.
Osakaskuntien tavoitteet järvien hoidon suhteen erosivat hieman toisistaan. Osa halusi
lähinnä neuvoja ja suuntaviivoja siitä, mihin suuntaan omaehtoista kunnostustyötä
kannattaisi viedä eteenpäin. Osalla järvistä selkeänä tavoitteena oli hakea laajempaa
kunnostushanketta, jossa toimenpiteitä tehtäisiin kattavasti myös valuma-alueella. Osalla
järvistä suurenkin hankkeen hallinnointi onnistuu. Osalla järvistä oltaisiin kiinnostuneita
osallistumaan laajempaan, esimerkiksi useita järviä koskevaan investointihankkeeseen,
jossa hankkeen vetovastuu ja hallinnointi tulisi muualta. On myös muistettava, että
osakaskuntien varallisuuksissa on suuria eroja, mikä asettaa rajoituksia omaehtoiselle
kunnostustyölle sekä rahoituksen hakemiselle, jos tarvittava omarahoitusosuus on suuri.
Alkuperäiseen hankesuunnitelmaan nähden hankkeen painotuksia hieman muutettiin
ohjausryhmän kokouksissa keskustellun mukaisesti. Hankesuunnitelman yhtenä
tavoitteena oli erilaisten kunnostusmenetelmien testaus ja demonstrointi. Ohjausryhmässä
keskusteltiin, että tämä voidaan jättää pois, sillä käytännössä työtä 10 järven
alkutilakartoituksissa ja kunnostussuunnittelussa oli paljon käytettävissä olevaan aikaan
nähden. Toinen muutos oli valuma-aluetyöhön painottaminen, ja työn suuntaaminen
maanomistajien neuvonnan sijasta konkreettisten vesiensuojelukohteiden etsimiseen.
Kohteille on saatu maanomistajan hyväksyntä, mutta ne edellyttävät vielä
toteutusvaiheessa tarkemmat rakennesuunnitelmat. Esimerkiksi pohjapadot ja kosteikot
vaativat vaikutusalueen vaaituksen. Valittu toimintatapa, suora keskustelu maanomistajien
kanssa, oli kuitenkin erittäin tuloksekas, ja sopivia vesiensuojelurakenteiden paikkoja löytyi
jokaisen suunnittelussa olleen ojan valuma-alueelle.
Hankkeen kantavana ajatuksena oli, että kunnostusten käynnistämiselle tärkeät
alkutilakartoitukset sekä kunnostussuunnittelu saadaan tehtyä kustannustehokkaasti, kun
työ toteutetaan yhtä aikaa usealle järvelle samassa hankkeessa. Työssä saavutettiinkin
selkeää synergiaetua siitä, että työtä tehtiin yhtä aikaa usealle järvelle. Selvimmät hyödyt
liittyivät suunnitelmien kirjoittamiseen, kun samaa formaattia ja yleisiä osia voitiin
hyödyntää useassa suunnitelmassa. Etua saatiin myös ostopalveluiden tilaamisessa, sillä
suuremman tilauksen toteutuminen oli varmempaa ja yksikkökustannus mahdollisesti
yksittäistä tilausta alhaisempi. Myös alkutilakartoitukseen kuuluvien tutkimusten
suunnittelussa ja toteuttamisessa saavutettiin synergiaetuja. On silti huomattava, ettei
varsinaisten tutkimusten toteuttamiseen järvellä tai tulosten käsittelyyn kuluvaa aikaa
pystytä vähentämään. Esimerkiksi vedenlaatua tulisi järvikunnostuksia silmällä pitäen
seurata useita kertoja kesässä, jotta sisäisen kuormituksen merkitys ja mekanismit
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pystyttäisiin kattavasti selvittämään. Myös ulkoinen kuormitus vaihtelee hyvin nopeasti,
joten yksi näytteenottokerta ei anna kattavaa kuvaa järven kokonaiskuormasta, joskin
useassa ojassa yhtä aikaa toteutettu tutkimus antaa viitteitä kunkin ojan suhteellisesta
merkityksestä. Vaikka hankkeen aikana otettiin kaikkiaan lähes 1000 näytettä, ja sen
lisäksi käytössä olivat velvoitetarkkailuista ja ELY-keskuksen näytteenotosta saadut
tulokset, olisi näytteenotto voinut olla vielä tiheämpääkin. Lisäksi järvien suuri määrä lisää
käsillä olevien ongelmien kirjoa sekä yhteydenpitoa vaativien tahojen määrää. Nämä
asettavat haasteita hankkeen aikataululle.
Kaiken kaikkiaan yhtä aikaa 10 järvelle toteutettu suunnittelu oli kustannustehokasta ja
samantyyppiset hankkeet ovat suositeltavia jatkossakin. Hieman pienempi järvien määrä
voisi taata vielä laajemmat selvitykset ja pidemmälle menevät suunnitelmat (ml.
rakennesuunnittelun). Myös investointihankkeet, joissa suunnitelmia toteutetaan usealla
järvellä yhtä aikaa, olisivat kustannustehokkaita ja myös urakoitsijoiden mielenkiinnon
herättäviä.
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