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1  JOHDANTO 

Sami Reunanen 

Vihdin Enäjärvi-projekti jatkaa voimissaan yli kymmenen vuoden työn jäl-
keen, mistä hyvänä osoituksena on tämä kirjoituskokoelma projektin vai-
heista vuosina 1998-2004. Valuma-alueella ja järvessä tehtyjen toimenpitei-
den tulokset näkyvät veden laadussa ja kalastossa, samoin kuin ihmisten 
mielipiteissä ja virkistyskäyttäytymisessä, mikä onkin lisääntynyt 1990-
luvun alun sinileväpuuroisista vuosista. 

Pasi Lempisen (1998) toimittamasta Enäjärvi-raportista, joka käsitteli vuo-
sina 1993-1997 tehtyjä toimenpiteitä ja tutkimuksia, ilmeni kyseisen tarkas-
telujakson lopussa veden laadun parantumista, mikä näkyi mm. haitallisten 
sinileväkukintojen ja kalakuolemien vähentymisenä. Hyvä kehityssuunta ei 
tarkoittanut, että kaikki voitava työ olisi tehty vaan kunnostusta ja hoitoa on 
jatkettu tähän päivään asti. Enäjärven käyttökelpoisuusluokitusta on nostettu 
vuosien 2000-2003 vedenlaatutietojen perusteella huonosta välttävään, ku-
ten Sirpa Penttilän (Uudenmaan ympäristökeskus) kirjoituksesta käy ilmi. 
Aikaisemman luokituksen mukaan, vuosien 1994-1997 aineiston perusteel-
la, Enäjärvi  luokiteltiin tilaltaan huonoksi. 

Käsissänne oleva Enäjärvi-raportti jatkaa edellisen julkaisun, johon kannat-
taa tutustua muutenkin kuin tässä raportissa esiintyvien useiden viittausten 
takia, viitoittamalla tiellä. Jälleen tarkoitus on koota yhteen ja esittää tehdyt 
toimenpiteet ja tutkimukset yksissä kansissa. Tämä väliraportti sisältää vuo-
det 1998-2004 ja käsittelee tehtyjen toimenpiteiden ja tutkimuksien lisäksi 
muidenkin kuin tutkijoiden ja asiantuntijoiden tuloksia ja näkökulmia. Uusia 
näkökulmia avaa esimerkiksi  Nummelan lukion, biologian ja maantieteen 
lehtori Matti Miilunpalo ja rannanomistaja sekä Lusilan osakaskunnan pu-
heenjohtaja Hannu Rahikainen, joiden näkemykset auttavat ymmärtämään, 
miten monipuolinen merkitys Enäjärvellä voi olla erilaisille viiteryhmille. 
Puheenvuorot kertovat osaltaan sen, miksi Enäjärveä on kunnostettu ja mik-
si sen hoitoon kannattaa panostaa jatkossakin. 

Enäjärvi-projektin uuttera vetäjä Antti Uusitalo kertoo puolestaan  ulkoiseen 
ja sisäiseen kuormitukseen vaikuttaneista kunnostustoimenpiteistä, kuten 
hoitokalastuksesta, joka on  toteutettu yhdessä kalatalousyrittäjä Kari Kin-
nusen kanssa. Enäjärvi-projektin kulmakiviä on ollut myös Vihdin kunnan 
ympäristösihteeri Risto Salomaa, joka on kirjoittanut projektin nykyisestä 
tilanteesta ja rahoituksesta. 

Tieteellisistä artikkeleista vastaavat alansa asiantuntijat. Mikko Olin (Hel-
singin yliopisto) ja Jukka Ruuhijärvi (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos) 
ovat tutkineet Enäjärven kalastoa verkkokoekalastuksin (HOKA –tutkimus) 
ja laatineet siitä artikkelin samoin kuin hoitokalastusten vaikutuksista  Enä-
järven kalastoon ja veden laatuun. Jorma Keskitalo (Helsingin yliopiston 
Lammin biologinen asema) on puolestaan selvittänyt Enäjärven kasviplank-
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tondiversiteettiä.  Tiina Laakkonen (Merentutkimuslaitos) on tutkinut järven 
pohjaeläimiä ja Tommi Kauppila (Geologian tutkimuskeskus) muinaisen 
Enäjärven fosforitasetta piileväanalyysin avulla. 

Tämän kokoomaraportin avauksena ikään kuin alustuksena luvussa 3.1 Hel-
singin yliopiston rehtori ja teoreettisen filosofian professori Ilkka Niiniluoto 
kuvaa kesäasukkaan näkökulmasta niitä harrastuksia ja iloja, joita Enäjärvi 
on tarjonnut puolen vuosisadan ajan hänelle ja hänen läheisilleen. Kirjoitus 
tuo mielestäni esille sen, mitä kestävä luonnon- ja kulttuuriympäristön tila 
tai niiden muutos voi merkitä käytännössä kaikille järvellä ja sen ympäris-
tössä liikkuville ihmisille. 

Sami Reunanen on toimittanut tämän raportin ja kirjoittanut luvut 1, 2, 7 ja 
8. Työn on rahoittanut Uudenmaan ympäristökeskus ja Vihdin kunta. 

2  KOHTEEN SIJAINTI JA KUVAUS 

Sami Reunanen 

Kuva 1. Vihdin Enäjärven sijainti kartalla 
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Vihdin Enäjärvi sijaitsee Länsi-Uudellamaalla Vihdin kunnassa, Nummelan 
ja Ojakkalan taajamien välissä. Järvi on kuusi kilometriä pitkä ja sen pinta-
ala on 508 ha. Järven keskisyvyys on noin 3,5 metriä ja suurin syvyys  
kymmenen metriä. Altaan tilavuus on noin 18 miljoonaa kuutiota (teoreetti-
nen viipymä 1,7 vuotta). Järven valuma-alue on pinta-alaltaan 3 400 hehtaa-
ria, josta peltoa on n. 23 %.  Enäjärvi on Siuntionjoen vesistöalueen latva-
järvi. Enäjärvellä on yhteisiä ja yksityisiä vesialueita. Suurinta osaa koko 
vesialueesta hallinnoi neljä osakaskuntaa: Lusilan, Lankilan ja Kotkaniemen 
A ja B osakaskunnat sekä Torhola-Ritali-Häköilän osakaskunta  (Ks. liite 
1). Enäjärvi on Vihdin kuntalaisille arvokas kalastus- ja virkistyskohde.  

Enäjärven vedenkorkeutta säännösteltiin viljelysmaiden kuivattamiseksi 
1920-luvun lopulta lähtien Enäjärvestä laskevaan Hulttilanjokeen rakenne-
tun säännöstelypadon avulla. Syksyllä 1993 säännöstelypato korvattiin kiin-
teällä pohjapadolla. Toinen tärkeä toimenpide oli Nummelan taajaman jäte-
vesien laskun lopettaminen järveen vuonna 1973. (Salomaa 1998).

Kirjallisuus 

Lempinen, P. (toim.). 1998. Vihdin Enäjärven kunnostus: Raportti vuosien 
1993-1997 toimenpiteistä ja tutkimuksista. Uudenmaan ympäristökeskus, 
Helsinki. Alueelliset ympäristöjulkaisut 78. 99 s. ISBN 952-11-0289-6 
(nid.).

Salomaa, R. 1998. Enäjärvi-projekti. Julk.: Lempinen, P. (toim.). 1998. 
Vihdin Enäjärven kunnostus: Raportti vuosien 1993-1997 toimenpiteistä ja 
tutkimuksista. Uudenmaan ympäristökeskus, Helsinki. Alueelliset ympäris-
töjulkaisut 78. S. 5-8. ISBN 952-11-0289-6 (nid.). 
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3 MIKSI ENÄJÄRVI-PROJEKTIA TARVITAAN 

3.1 Enäjärvi ilonamme: kesäasukkaan näkökulma 

Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto

Kaupungista saapuvalle kesäasukkaalle järvi on monien odotusten kohde. 
Järvi on osa luonnonmaisemaa, jonka puhtaus ja kauneus voivat tarjota rau-
hoittavia esteettisiä elämyksiä. Järvi voi myös olla tapahtumapaikka monen-
laisille toiminnoille, jotka antavat tilaisuuksia puuhasteluun ja virkistykseen. 
Kesäasukkaiden toiveet eivät aina ole yhdenmukaisia paikallisten asukkai-
den ja elinkeinonharjoittajien intressien kanssa. Järvien tarjoamat mahdolli-
suudet voidaan kuitenkin nähdä osana kuntien talousalueiden palvelutarjon-
taa. 

Olen viettänyt vuodesta 1958 lähtien kesäni – mukaan lukien useimmat ke-
vään ja syksyn viikonloput – Enäjärven välittömässä läheisyydessä, vuokra-
laisena huviloissa, jotka kuuluvat Pietilän kylän Alitaloon Ojakkalassa. Ali-
talo on ollut Hacklinin suvun hallussa jo vuodesta 1590 lähtien. Alitalo ja 
sen nykyisin satavuotiaat hirsihuvilat Kulmala ja Kaihola sijaitsevat Ojakka-
lantien laidalla. Talon rantaan Enäjärvelle Kotkaniemen lahdelle pääsee 
pientä tietä pitkin ylittämällä vajaan kilometrin mittaisen peltoaukean, jonka 
myös läpäisee poikittaissuunnassa Hanko – Hyvinkää junarata. 

Näin minulla on 12-vuotiaasta poikasesta lähtien melkein puolen vuosisadan 
omakohtaiset kokemukset ja muistot Enäjärvestä. Vaikka en ole tehnyt jär-
ven tilasta systemaattista seurantaa ja muistiinpanoja, havaintoni toivotta-
vasti antavat vertailuaineistoa asiantuntijoille ja tutkijoille, jotka ovat viime 
vuosina ansiokkaasti osallistuneet järven kunnostamiseen. 

Maalaismaisema on monin tavoin muuttunut. 1950-luvun lopulla Alitalossa 
oli vielä työhevosia. Karjaa pidettiin vielä 1970-luvun alkupuolelle saakka, 
ja talon ranta-alue oli ajoittain lehmien laidunmaana. Kotkaniemen kartanon 
mailla toimiva Kemira Oyj, jonka savusauna näkyy Alitalon rantaan, on 
vuosikymmenestä toiseen jatkanut viljelykokeitaan – meilläkin on tallessa 
lukuisia lippalakkeja, joihin on painettu iskulause ”lannoitus kannattaa”. 
Kuoveja, töyhtöhyyppiä ja keltavästäräkkejä oli runsaasti, ja kesäiltana pel-
lolta saattoi kaikua ruisrääkän nariseva ääni. 

Vihtiin tullessamme Alitalon rannassa oli laituri ja pajukkojen väliin raken-
nettu punainen rantalato. Rantaan koottiin kylän komein juhannuskokko. 
Talon väki ja rengit kalastivat hauen kutuaikana. Meillä oli latoon talveksi 
sijoitettava oma puinen soutuvene, jolla isäni kävi lomapäivinään kaislikon 
laidassa onkimassa ahvenia ja särkiä. Veljeni kanssa kävimme kokemassa 
katiskaa. Järvessä kasvoi vielä lumpeita, jotka kuitenkin pian hävisivät ul-
pukoiden tieltä. Vaikka matalan savisen rannan vesi oli tumman sameaa, 
myös äitini ja sisareni olivat innokkaita uimareita. Muistan kesän vuoden 
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1960 paikkeilla, jolloin olin sopinut ikätoverini Paavo Hacklinin kanssa, että 
käymme Enäjärvessä uimassa elokuun jokaisena päivänä. 

1970-luvun alussa Enäjärven tilasta käytiin vakavaa keskustelua. Jatkuvasti 
laajentuvan Nummelan jätevedet oli siihen asti laskettu suoraan Enäjärven 
toiseen päähän, ja siuntiolaiset vastustivat niiden ohjaamista Risubacka-
jokeen. Tuore juristivaimoni kävi tutustumassa asiapapereihin vesioikeudes-
sa.  

Kaikki kolme 1970-luvulla syntynyttä lastani opettelivat uimaan Ojakkalan 
uimarannassa, jossa oli laituri ja hiekkapohja. Vuosikymmenen lopulla os-
timme lasikuituveneen, jolla pääsi soutelemaan järvelle – pisimpänä retkenä 
aina Nummelaan saakka. Rantaelämään kuuluivat aurinko, viltit, sudenko-
rennot ja pallopelit. Myös talon väki lisäsi järven virkistyskäyttöä, kun Paa-
vo ja Seija Hacklin rakensivat 1980-luvulla rantaan vapaa-ajan mökin ja 
saunan. 

Kun Simo Andberg kehui Anttilan tilan rannasta saatuja kalansaaliita, eri-
tyisesti suuria kuhia, innostuimme 1980-luvun alussa verkkokalastuksesta. 
Veljeni ja lapseni yhdessä tai vuorollaan ovat olleet mukana tässä touhussa 
kohta jo neljännesvuosisadan. Enäjärvestä on nostettu kohtalaisia määriä 
ahvenia ja kuhia kalakeittoa ja grillausta varten. Lahnat, sorvat, salakat ja 
särjet eivät ole meille ravinnoksi kelvanneet – varsinkin, kun lahnoissa alkoi 
esiintyä lapamatoa. Satunnaisemmin saaliina on ollut myös haukia, kiiskiä, 
ruutanoita, karppeja ja siikoja. Kerran verkossa on ollut rapu, kerran silkki-
uikku.

Kalastuksen lomassa olen huomannut, että 1980-luvun myötä järvellä silk-
kiuikut ovat vähentyneet, mutta rantapensaisiin on tullut laulamaan satakieli 
ja Kotkaniemeen on loppukesästä asettunut parvi  harmaahaikaroita. 

Ikävimpänä havaintona on ollut järven rehevöityminen ja lisääntyvät levä-
kerrokset. Erityisesti hellepäivinä, kun vesi on suhteellisen tyyntä ja tuuli 
hieman painaa pohjoisen suuntaan, rannan ja kaislikon reunaan on kasautu-
nut paksua vihreää mönjää. Tuuli on sen kuitenkin tavallisesti hajottanut, 
mutta pahimpina aikoina leväkerros on levinnyt juovina tai peittona koko 
järven selälle.  

Pian Enäjärvi todettiinkin yhdeksi Uudenmaan pahimmista ongelmajärvistä, 
jonka huono maine alkoi vetää vertoja pilaantuneelle Tuusulanjärvelle. Uu-
tisia sen tilasta alkoi yhä useammin esiintyä paikallisissa sanomalehdissä. 
Tietoa jakoi myös Vihdin Enäjärven Suojeluyhdistys VESY ry, joka järjesti 
Liikuntasammon rantaan muutamia yhteisiä tapahtumia. Saimme lukea, että 
järven tasapaino oli järkkynyt jo vuosisadan alussa veden pinnan voimak-
kaan laskun myötä. Meille esitettiin myös vakuuttavan tuntuiset perustelut 
sille, että rehevöitymistä ylläpitävät pohjan fosforikerrosta tonkivat särkika-
lat, joten järven tilaa voisi parantaa näiden ”roskakalojen” massiivisella 
nuottakalastuksella. Muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin kuuluu veden ha-
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pettaminen talvella. Kun juoksen iltalenkillä Kotkaniementiellä, panen ilolla 
merkille laskeutusaltaat, jotka estävät peltojen kemikaalien valumista jär-
veen. Olen kesällä mielelläni esiintynyt suojeluyhdistyksen paidassa, jossa 
kalan kuvien keskellä on teksti ”Enäjärvi ilonamme” – perheessämme luet-
tuna muodossa ”Enäjärvi ilon amme”. 

Kesäasukkaan näkökulmasta on ollut merkittävää, että Enäjärvi-projektin 
talkooporukka on löytänyt vastakaikua niin järven kalastuskunnilta kuin 
Vihdin kunnan päättäjiltä. Järven rehevöitymisen estäminen on ollut yhtei-
nen intressi kaikille osapuolille: kukapa nauttisi tai hyötyisi pahanhajuisesta 
vihreästä saastealtaasta?  

Omat kokemukseni ovat sopusoinnussa järven kuntouttajien toimenpideana-
lyysin kanssa. Viime vuosina järvellä ei ole esiintynyt laajoja tai pitkäaikai-
sia leväkerroksia. Uiminen on jälleen ollut miellyttävästi mahdollista, vaik-
ka tosin kesällä 2004 vesi oli epätavallisen kylmää ja korkealla. Kalaonni ei 
kuitenkaan ole ollut yhtä suotuisa kuin aiemmin: kesällä 2004 saimme kyllä 
verkolla jonkin verran kuhaa, mutta ahvenet olivat harvinaisen vähissä. On-
kohan roskakalan pyynti eliminoinut järvestä myös haluttuja arvokaloja?  

Minulle ympäristön maallikkotarkkailijana on selvää, että Enäjärven ekolo-
gian tutkimusta on jatkettava. Syiden ja vaikutusten aikasarjat ovat vielä 
lyhyitä, ja yllätyksiä voi ilmentyä. On myös tärkeätä, että tutkijat ja media 
aktiivisesti tiedottavat järven kunnostuksen liittyvistä kysymyksistä ja tulok-
sista alueen vakinaisille asukkaille, maan ja vesialueiden omistajille sekä 
vapaa-aikaa viettäville kesävihtiläisille.  

3.2 Enäjärvi-projektin nykyinen tilanne ja rahoitus 

Risto Salomaa, Vihdin kunta

3.2.1 Taustaa    

Pahoin rehevöityneen Vihdin Enäjärven kunnostustoimet alkoivat vuonna 
1993. Kunnostushankkeen kokopäiväisenä vetäjänä on alusta asti toiminut 
Antti Uusitalo Vihdin Enäjärven Suojeluyhdistys VESY ry:stä. 

Enäjärven veden laadun ja virkistyskäyttöarvon parantamiseen on pyritty 
sisäisen ja ulkoisen kuormituksen vähentämiseen koskevin toimenpiteiden 
kuten särkikalojen pyynnin, syvänteiden hapettamisen sekä laskeutusaltai-
den ja kosteikkojen rakentamisen avulla. Toimenpiteiden vaikutuksia järven 
tilaan on seurattu veden- ja pohjasedimentin fysikaalis-kemiallisen laadun 
sekä biologisten ja geologisten tutkimusten avulla. Järven tilan kehityksessä 
oli tapahtunut myönteistä kehitystä (mm. näkösyvyys parantunut, massiivi-
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set sinileväkukinnot hävinneet, syvänteiden happitilanne parantunut ja kalat 
tervehtyneet) jo vuoteen 1997 mennessä.  

Kuntalaiset ja kunnan valtuusto ovat priorisoineet Vihdin ympäristöohjel-
man yhteydessä vesistökunnostukset. Tekninen- ja ympäristökeskus on stra-
tegiassaan ja toimenpiteissään nostanut Enäjärven ja Hiidenveden kunnos-
tukset tärkeiksi sitoviksi toiminnoiksi. 

3.2.2 Kunnostusorganisaatio 

Enäjärven kunnostusta varten organisoitu työryhmä on koostunut Vihdin 
Enäjärven Suojeluyhdistys VESY ry:n, kalastusalueen ja -kuntien, Vihdin 
kunnan, Uudenmaan ympäristökeskuksen, Turun yliopiston, Länsi-
Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n sekä Vesi-Eko Oy:n edustajista. Työ-
ryhmä on kokoontunut keskimäärin kaksi kertaa vuodessa, mutta projektin 
vetäjän ja kunnan ympäristöviranomaisen välinen yhteydenpito on tiivistä. 

3.2.3 Enäjärven jatkohoito 

Vuosina 1998 - 2004 on kunnostustoimenpiteitä jatkettu pääosin samankal-
taisina. Kunnostushankkeesta alettiin käyttää nimeä Enäjärven jatkohoito, 
koska nähtiin, että oleelliset toimenpiteet olivat jo  käynnissä ja jatkossa oli 
kyse niiden ylläpidosta ja toimenpiteiden optimoinnista. Esimerkiksi särki-
kalojen pyyntiponnistusta on tarkennettu säätelykalastuksen suuntaan voi-
makkaan tehokalastusjakson jälkeen. Vuonna 2004 syystäyskierron jälkeen 
syvänteiden hapetus on lopetettu toistaiseksi siitäkin huolimatta, että poik-
keustalvena 2003 tehtiin hätähapetusta happikadon ja kalakuolemien vält-
tämiseksi. Tervehtyneen Enäjärven arvioidaan kestävän vähentynyttä kuor-
mitusta, mistä yhtenä osoituksena on se, että musta rikkivetypitoinen mätä-
lieju Enäjärven pohjasyvänteissä on kauttaaltaan korvaantunut hapekkaissa 
olosuhteissa syntyneellä ruskeanvihreällä järviliejulla. Uutena uhkana on 
maatalouden ja vanhojen viemärijätevesipäästöjen kuormituksen sijaan 
noussut Nummelan ja Ojakkalan kasvavien taajamien hulevesien aiheuttama 
kuormitus. Lisäksi osa Enäjärven valuma-alueesta sijaitsee edelleen kunnal-
lisen viemäriverkon ulkopuolella. Enäjärven valuma-alueen kiinteistöjen 
jätevesitarkastukset jätevesien käsittelyohjeineen tehtiin vähän kerrallaan 
vuodesta 1998 lähtien. Tarkastusjakson lopussa (2004) lainsäädäntö  muut-
tui (Valtioneuvosotn asetus… 2003) ja kaikki viemäriverkoston ulkopuoliset 
kiinteistöt ovat velvollisia selvittämään jätevesiensä johtaminen ja saatta-
maan jätevesien käsittely asetuksen mukaiseksi. 

3.2.4 Kustannukset 

Jatkohoitotoimenpiteiden tarkoituksena on myös keventää Enäjärven pitkä-
aikaisen kunnostuksen rahoitusta, koska hapetuslaitteiden (3) liisaus ja säh-
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könkulutus sekä nuottaus ammattilaisilla muodostivat kustannusten pääpai-
non (vuonna 2003 noin 25 000 euroa). Vuoden 2005 budjetissa näistä saatu 
säästö on noin 13 000 euroa. Talousarvioon on nyt myös ensimmäisen ker-
ran lisätty hankkeen vetäjän palkkio. Pitemmällä jaksolla kustannussäästöjä 
saadaan, mikäli järven tila ei tule vaatimaan lisätoimia. Enäjärven kunnos-
tuksessa toimitaan järven ehdoilla pitäen mielessä vesistökunnostuksen gu-
run Matti K. Lappalaisen jo projektin alkuaikana lausuma käsitys, että voi-
makkaasti sisäkuormitteinen Enäjärvi vaatii jatkuvaa hoitoa.  

Enäjärveä on kunnostettu erittäin halvalla (keskimäärin noin 40 000 eu-
roa/v) huomioiden kunnostustulokset, järven koko (noin 5 km²) tai pyydet-
tyjen särkikalojen kilohinta. Vesistökunnostukset vievät Vihdin ympäristö-
lautakunnan budjetista noin 70 – 80 %, jolloin muu ympäristönsuojelun ra-
hoitus  jää vähälle. Enäjärven lisäksi vesistökunnostusresursseista kilpaile-
vat kunnan muutkin huonokuntoiset vesistöt  mm. Enäjärven alajuoksulla 
sekä alueellinen Hiidenvesikunnostushanke. Enäjärven kunnostuksen koko-
naiskustannukset 1993-1997 olivat 160 000 euroa (951 000 mk), josta Vih-
din kunnan osuus oli 100 300 euroa (596 000 mk). Luvut eivät  sisällä ym-
päristöhallinnon tekemää seurantaa.  

Taulukko 1.  Enäjärven jatkohoitokustannukset euroina vuosina 1998-2004 

Kirjallisuus 

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten 
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. 2003. Suomen säädöskokoelma  
542/2003. 

VUOSI VIHDIN KUNTA OSAKASKUNNAT/ 
VESY RY  

   UYK MUUT YHT.

1998     50 500          1 000   5 050      850   57 400 
1999     39 500          2 300   5 050   6 750   53 600  
2000     25 400          4 400   4 200    34 000 
2001     35 300          2 700   4 200    42 200 
2002     34 000          3 000   4 000    41 000 
2003     32 000          3 000   4 000    39 000 
2004     34 000          2 000   4 000    40 000 
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4. ENÄJÄRVEN KUNNOSTUS- JA HOITOTOIMENPI-
TEET 

4.1 Enäjärven kunnostus ja jatkohoito 

Antti Uusitalo, Enäjärvi-projektin vetäjä

Enäjärvelle tehtiin  kunnostusselvitys vuonna 1994 (Horppila ym. 1994) Pasi 
Lempisen (1998) toimittamassa Vihdin Enäjärven kunnostusraportissa on esi-
tetty vuosina 1993 - 1997 tehtyjä toimenpiteitä ja tutkimuksia. Tästä eteenpäin 
Enäjärven kunnostus on jatkunut jatkohoitona.  Parantunut järven tila on pyrit-
ty vakiinnuttamaan ja kohentamaan sitä edelleen.  

Järveä on teho/hoitokalastettu ja hapetettu kolmella hapettimella, joista kaksi 
on Niemoon Etulahdessa ja yksi Rompsin syvänteessä. Vuonna 2004 syksyllä 
jätettiin hapettimet toistaiseksi pois käytöstä. Laskeutusaltaita ja kosteikkoja on 
rakennettu 11:een laskuojaan. Huomiota on kiinnitetty myös hule- ja kuivatus-
vesien vesistöjä pilaavaan vaikutukseen (Ketola 2003). 

4.1.1 Ulkoinen kuormitus  

Pistekuormitus loppui vuonna 1975, kun Nummelan ja Ojakkalan taajamien 
jätevesien lasku järveen lopetettiin. Tästä huolimatta järventila vain huononi. 
Vuonna 1992 esiintyi kalakuolemia ja massiivisia sinileväkukintoja. Kalat oli-
vat läikkätautisia ja pahanmakuisia, myös hajuhaitat levisivät  ympäristöön. 
Järven tila oli huono niin veden laadultaan kuin kalaston osaltakin.  

Hajakuormitus käsittää mm. luonnonhuuhtoutuman, sateiden mukana tulevan 
kuormituksen ja maataloudesta aiheutuvan kuormituksen. Olemme vaikutta-
neet  Enäjärven valuma-alueella kuormitusta vähentävästi esimerkiksi viljelys-
teknisillä keinoilla, kuten maanmuokkaukseen ja lannoitukseen liittyvillä toi-
menpiteillä. Suojakaistojen ja –vyöhykkeiden perustaminen valtaojiin on vä-
hentänyt  maatalouden kuormitusta vesistöön. Laskeutusaltaiden ja kosteikko-
jen rakentaminen 11:een laskuojaan on osaltaan ollut vaikuttamassa kuormi-
tukseen vähentävästi. Torholanoja, Ridalinoja ja JVP-oja ovat vielä osittain 
kesken.  Laskeutusaltaiden ja kosteikoiden rakentamiseen on saatu EU:n tukea. 
Laskeutusaltaiden ja kosteikkojen suunnittelusta on vastannut Antti Uusitalo 
(Tmi) ja toteutuksesta Matti Säiläkivi (Mikko Säiläkivi MS-työt ). 

Valuma-alueen asutuksen jätehuoltotarkastuksia on tehty ja kiinnitetty huomio-
ta mm. imeytyskenttiin, kompostointiin yms. Valtioneuvoston asetus 
(542/2003) joka astui voimaan vuoden 2004 alusta jätevesien käsittelyn paran-
tamiseksi haja-asutusalueilla edesauttaa kuormituksen vähentämisessä edel-
leen. Määräysten toimeen panemiseksi on asetettu 10 vuoden siirtymäaika. 
Toimeenpano ja määräysten valvonta voi  kuitenkin tuottaa kunnalle ongelmia. 
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Muita ulkoisen kuormituksen ongelmia ovat Ojakkalan ja Nummelan taajami-
en hulevedet, samoin kuin taajamista ajetut lumet. Ratkaisua tähän ei ole vielä 
löytynyt. Kunnan päättäjille on esitetty, että kaavoituksen yhteydessä kiinnite-
tään huomiota pintamateriaaleihin (asfalttipinnat) ja sadevesiviemäröintiin 
avo-ojissa, joita ei pitäisi putkittaa kuten ei myöskään jokia.  Laskeutusaltaisiin 
ja kosteikkoihin pitäisi myös kiinnittää huomiota (ks. karttaliite). 

4.1.2 Sisäinen kuormitus 

Ravinteita on kertynyt pitkän ajan kuluessa järven pohjasedimenttiin, josta ne 
vapautuvat veteen heikon happitilanteen vallitessa ja kalojen syödessä ravin-
toa pohjasta. Sisäistä kuormitusta on pyritty torjumaan hapettamalla ja va-
jaasti hyödynnetyn kalan pyynnillä sekä istuttamalla petokaloja  ja kunnos-
tamalla kutualueita. Järven sisäiseen kuormitukseen vaikuttavat myös lännen 
puoleiset tuulet. Järvi on lounais-koillinen ilmansuunnassa kuusi kilometriä 
pitkä. Se on luonnostaan savisamea ja rehevä.  

Hapetus 

Vuonna 1994 asennettiin yksi Mixox-hapetin, mutta se osoittautui liian pie-
neksi, 1995 laitettiin toinen Mixox-hapetin. Nämä hapettimet ovat päällä 
vain talvella. Rompsin syvänteelle asennettiin vuonna 1998 vielä yksi hape-
tin. Se on ollut toiminnassa ympäri vuoden (kuva 1).Vuonna 2004 tehtiin 
päätös hapetuksen lopettamisesta toistaiseksi koeluontoisesti.  Vaikutuksia 
seurataan ja hapettimet otetaan käyttöön, jos tarve vaatii. Hapetuksesta on 
huolehtinut Vesi-Eko Oy (ks. luku 4.3). 

Vajaasti hyödynnetyn kalan pyynti 

Kalaa on pyydetty vuosina 1993-2004 yhteensä noin 353 000 kg, joka on 
hehtaaria kohti 695 kg (pinta-ala 508 ha). Vuosina 1993–1994 tehtiin lähinnä 
apajapaikkojen etsintää ja haettiin sopivia nuottausaikoja. Parhaimmiksi 
nuottausajankohdiksi havaittiin syksy ennen jäiden tuloa ja kevättalvi. Ra-
kensimme talkootyönä myös kolme isorysää, mutta rysäpyynnistä luovuttiin 
huonojen saaliiden vuoksi. Vuodet 1995–1997 olivat tehokalastusvaihetta, 
jolloin kolmen vuoden yhteissaalis oli 304 kg/ha. (ks. taulukko 1.) 

Taulukko 1. Vihdin Enäjärven kalastussaaliit vuosina 1993-1997 

saalis (kg/vuosi) 1993 1994 1995 1996 1997yhteensä (kg) 

särki 16 900 7 000 26 200 11 700 26 000 87 800 

salakka 1 300 1 200 4 500 6 400 16 300 29 700 

lahna 2 200 3 400 13 000 15 500 13 000 47 100 

ahven 300 100 400 700 1 700 3 200 

muut 500 2 000 7 400 5 400 6 500 21 800 

yhteensä 21 200 13 700 51 500 39 700 63 500 189 600 

kg/ha (yht.) 42 27 101 78 125 373 
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Kuva 1. Eri saalislajien suhteelliset paino-osuudet vuosina 1993-1997. Särjen osuus 
väheni saaliista huomattavasti ensimmäisen vuoden jälkeen. 

Vuosina 1998–2004 vähennettiin hieman pyyntitehoa, yhteissaalis oli silloin 
noin 205 kg/ha lasketuilta apajilta (taulukko 2.). 

Taulukko 2. Enäjärven tärkeimpien kalalajien hoitokalastussaaliit (kg)  vuosina 
1998-2004. Kokonaissaalismäärä on huomattavasti suurempi, koska alla olevassa 
taulukossa on mukana vain ne apajat, joista on otettu näyte. Taulukosta puuttuvat 
myös muiden saalislajien, kuten pasurin ja sorvan, osuudet. (Uusitalo, J. 2005) 
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Kuva 2. Eri saalislajien suhteelliset paino-osuudet vuosina 1998-2004 (pienempi kuin 
kokonaissaalis). 

Saalis
(kg/vuosi) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Yhteensä

Särki 4 300 8 500 5 000 5 700 2 300 5 100 8 800 39 700 

Ahven 700 0 4 500 3 400 2 100 3 800 2 300 16 800 

Salakka 200 4 300 3 400 1 700 700 5 600 4 600 20 500 

Lahna 1 100 4 700 6 500 6 400 2 000 1 100 3 200 25 000 

Kiiski 900 200 200 200 200 100 500 2 300 

Yhteensä 7 200 17 70019 60017 400 7 300 15 70019 400 104 300 

kg/ ha 14 34 39 34 14 31 38 205 
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Särkikalojen osuudet saaliista ovat noin 80 %. Saalis on viety pääosin rehu-
tehtaille ja minkkitarhoihin. Jonkin verran paikalliset asukkaat ovat hakeneet 
kalaa kotieläimillensä  ja omaan käyttöönsä,  esim. särkiä on käytetty säilyk-
keisiin. Kalastuksen on suorittanut pääasiassa kalatalousyrittäjä Kari Kinnu-
nen (tmi) yhdessä Veikko Nevalan kanssa. Heidän kalastaman saaliin osuus 
on noin 250 000 kg. Myös omalla talkooporukalla on pyydetty särkikalaa 
nuotalla ja rysillä. Näiden  saaliit ovat olleet yhteensä noin 80 000 kg. Lisäk-
si Uudenmaan ympäristökeskus on nuotannut Enäjärvestä särkikalaa noin 
23 000 kg. Enäjärvellä on pidetty kaiken kalan pilkkikilpailuja ja vuosittaiset 
saaliit ovat olleet noin 1 000 kg. 

Kalastus ja kalavesien hoito 

Enäjärvi on edelleen alikalastettu järvi, vaikka siellä kalastetaan paikoin yli-
pitkillä verkoilla.  Osakaskuntien pitäisi suosia katiska- ja rysäpyyntiä. Ka-
lastus, kalavesien hoito  ja järven kunnostus ovat niin yhtä, että niiden pitäisi 
mahtua saman otsikon alle. 

Hauen kutualueita on kunnostettu ja näin saatu haukikanta elpymään. Madet-
ta on istutettu useampaan otteeseen, viimeksi 5000 kappaletta kesän vanhaa 
madetta syksyllä 2004. Kuhaa on tarkoitus istuttaa noin 10 000 kappaletta. 
Istutusmääriä lisätään tarvittaessa. Osakaskunnat pitävät yhteisiä kokouksia 
joissa päätetään valvonnasta, pyydysyksilöistä, istutuksista ynnä muista ko. 
asioista. Sovelletaan Siuntionjoen kalastusalueen käyttö ja hoitosuunnitelmaa 
(Niinimäki & Kauppinen 2005) tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. 

Nyt saatavista kaloista on läikkätauti hävinnyt kokonaan, samoin vesihome, 
myös leveäheisimatoiset lahnat ovat kadonneet eli kaloista on tullut terveitä 
ja hyvän makuisia. Petokalakannat ovat kasvaneet ja varsinkin hauen ja ah-
venen yksilökoko on kasvanut. 

4.1.3 Seuranta 

Kalaston seuranta 

Järvi on luodattu (lowrance MACH-1) avoveden aikaan noin joka toinen 
viikko. Luotauksilla on selvitetty  kalaparvia, kalojen parveilua, määrää ja 
sopivia nuottausajankohtia. Lisäksi on seurattu kalojen lisääntymistä, määriä 
ja kalastuksen vaikutusta järveen ja otettu osaa eri tutkimuksiin Enäjärvellä. 

Veden laadun seuranta 

Järveä on seurattu A. Uusitalon toimesta vuodesta 1994. Seurantaan on kuu-
lunut happipitoisuuden (ja hapen kyllästysprosentin), lämpötilan ja nä-
kösyvyyden mittaus. Vuodesta 2001 aloitettiin pH-mittaukset. Mittaukset on 
tehty kolmelta mittauspisteeltä, päällysvedestä metrin välein alusveteen asti 
(pohjasta n. metri) ja pH-mittaukset on tehty ECM 2 –mittarilla. Happimit-
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taukset on tehty MARVET AJ-90 –mittarilla. Samalla on seurattu 
hapetuslaitteiden toimivuutta ja pidetty ne käyttökunnossa. (Uusitalo 2004a) 

Kuva 3. Pintaveden happipitoisuus ja lämpötila vuosina 1994-2003 A. Uusitalon mit-
taamina (Mittauspiste Ena 11, ks. kpl 4.3 kuva 1). 

Uudenmaan ympäristökeskus on ottanut säännöllisesti oman seurantaohjel-
mansa mukaisesti vesinäytteitä Enäjärvestä kaksi kertaa kuussa kesäaikana 
(touko-syyskuu) ja muulloin kerran kuussa. Vuodesta 2005 alkaen näytteitä 
on kesäaikanakin otettu kerran kuussa. Enäjärvi kuuluu myös valtakunnal-
lista leväseurantaan. 

4.1.4 Rahoituksen järjestäminen 

Järvien kunnostusrahoitus pitää laskea niin, että se riittää vähintään viideksi 
vuodeksi eteenpäin. Muuten ei kannata kunnostustoimia edes aloittaa. Enä-
järven kunnostustoimet olisi puolta pidemmällä, jos rahoitus olisi ollut riit-
tävä. Tämä näkyy laskeutusaltaiden ja kosteikkojen osalta. 

Rahoitus jakaantuu seuraavasti: Vihdin kunta, osakaskunnat, vesiensuojelu-
yhdistys, Uudenmaan ympäristökeskus, kalastusalue, yksityiset henkilöt ja 
yhteisöt. Kokonaisrahoitus vuosina 1993-2004 on noin 471 000 €. Eli vuotta 
kohti noin 38 910 €. Rahoituksen yhteydessä on mainittava huomattava tal-
kootöiden osuus, joka on ollut vuosina 1993-1994 noin 37 000 tuntia, josta 
projektin vetäjä Antti Uusitalon osuus on 9 300 tuntia. Enäjärvi-projektiin 
on osallistunut myös vihtiläisiä yrityksiä, kuten Kemira Agro Oy:n Kotka-
niemen tutkimusasema Ojakkalassa ja Laskentapiste Oy. Samoin mukana on 
ollut myös lukemattomia järjestöjä ja yhteisöjä. Uudenmaan ympäristökes-
kuksen tekemät työt, samoin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Näiden 
töiden rahallinen arvo on vaikea arvioida, mutta olettaisin sen olevan noin 
50 000 €. (Uusitalo 2004b). 

llll     lklk

                   

Happi 

Lämpötila 
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Investoinnit 

Vesistökunnostukset eivät onnistu ilman ”työkaluja”, joten esittelen tässä 
merkittävimmät välineet. Ensimmäisiä hankkeita oli kunnollinen kalasata-
ma, josta on hyvä hakea kalat, laskea nuottakalusto ja säilyttää veneet. Kala-
sataman yhteyteen on hankittu lämmin varasto, jossa voi säilyttää moottorit 
ym. laitteita. Tila toimii myös hyvänä taukopaikkana.  

Nuottakalusto (avovesi) 

- 2 nuottaa: 3 m, pituus 380 m ja 10 m, pituus 380 m 
- 3 kpl 4 hv:n perämoottoria (mercury) 
- 1 kpl 15 hv:n perämoottori (mercury) 
- 2 kpl vetolaitteita 
-  nuottalautat 
- 1 kuhavene 
- 1 alumiinivene 
- 2 peräkärryä 
- 1 moottorikelkka ”Viking” 
- 2 rekeä kelkalla 
- 1 iso-rysä 
- 1 siirtolava 
- 1 piirtävä luotain 
- 1 happimittari 
- 1 pH mittari 
- talkoomiehet on vakuutettu tapaturman varalta.  

Lisäksi olemme rakentaneet kodan Enäjärven länsipuolelle kunnan maa-
alueelle (ks. karttaliite). Se on tarkoitettu nuottamiesten taukopaikaksi, mut-
ta on myös yleisessä käytössä. 

4.1.5 Tiedotus ja sidosryhmät 

Enäjärven kunnostustoimista on tiedotettu kattavasti paikkakunnalla ja val-
takunnallisesti. Projekti on saanut myös jonkin verran kansainvälistä julki-
suutta. Siitä on kirjoitettu laajasti  paikallisessa sanomalehdessä Vihdin Uu-
tisissa, mutta se on ollut esillä myös muissa valtakunnan lehdissä sekä TV- 
ja radio-ohjelmissa. Luentoja on pidetty useita Enäjärven kunnostuksesta ja 
konsultoitu eri  kohderyhmiä sekä pidetty koulutustilaisuuksia ja opastettu 
erilaisia ryhmiä paikan päällä. Vihdin valtakunnalliset vesistöpäivät on pi-
detty vuodesta 1997. Paraisten kalatalous- ja ympäristöinstituutin oppilaat 
ovat saaneet koulutusta kalastuksessa ja osallistuneet erilaisiin tutkimuksiin 
Enäjärvellä.  
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Yhteistyö koulujen kanssa 

Nummelan lukio on jo kahdeksan vuoden ajan osallistunut projektiin koulu-
tus mielessä (ks. luku ), esimerkiksi aamunavauksia on pidetty vesiensuoje-
lun tiimoilta. Kirkkonummen ja Nummelan ylä-asteen, sekä Ojakkalan ala-
asteen kanssa on myös toimittu yhteistyössä. Vihdin päiväkodeille, 4H-
kerholle, aikuisopiskelu ryhmille ja ammattikorkeakouluille olen esitellyt 
projektia.

4.1.6 Enäjärven jatkohoitosuunnitelma: 

1. Riittävän tehokkaasta kalastuksesta on huolehdittava. Noin 25 000-
 30 000 kg vuodessa 
2. Petokalaistutukset 
3. Kutualueiden kunnostukset 
4. Laskeutusaltaiden ja kosteikkojen hoito 
5. Kiinnitettävä huomiota valuma-alueen kaavoitukseen ja rakentamiseen, 
 hulevesien johtamisesta Enäjärveen 
6. Maatalouden riittävät suojakaistat/-vyöhykkeet 
7. Valuma-alueen asutuksen jätehuolto (imeytyskentät ym.) 
8. Hapetusta suoritetaan tarpeen mukaan.  

Järveä ja siihen liittyvien tekijöiden seurantaa on jatkettava, jotta toimenpi-
teet voidaan kohdistaa oikein. Tutkimuksia tehdään kalaston lisääntymisestä 
ja kasvusta, pohjaeläimistä, eläin- ja kasviplanktonista, vedenlaadusta, hap-
pitilanteesta ja näkösyvyydestä, pohjasedimentistä sekä kasvillisuudesta. 
Tähän mennessä voidaan todeta vedenlaadun käyttökelpoisuuden parantu-
neen, mikä näkyy mm. levien määrän laskuna ja kalastorakenteen parantu-
misena. 
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4.2 Enäjärvi – opintie käytännön kalavedenhoitoon 

Kari Kinnunen, kalatalousyrittäjä 

4.2.1 Taustaa 

Suomessa 1970-1980-luvuilla järvien veden laatu alkoi nopeasti heiketä. 
Tutkimus selvitti rehevöitymisen syitä. Syntyivät käsitteet sisäinen –ja ul-
koinen kuormitus. Selvisi, että mm. kalasto vaikuttaa merkittävästi sisäiseen 
kuormitukseen. Syntyi käsite hoitokalastus. 

Etelä-Suomessa hoitokalastuksia aloiteltiin 1980-luvun alussa. Hoitokalas-
tukset perustuivat lähinnä kutupyyntiin. Kalusto oli vielä tehotonta joten 
hehtaarisaaliit olivat pieniä. Tulokset olivat heikkoja. Heikkojen saaliiden 
vuoksi käsitys kalojen määrästä oli virheellinen. Kalojen kokonaisbiomas-
saksi vesihehtaarilla arvioitiin parhaimmillaankin 50 kg/ha. 1980–luvun 
loppupuolella päästiin kokeilemaan tehokkaampia pyyntimuotoja. Suurjär-
vissä trooleilla saatiinkin jo kunnon saaliita, mutta pienjärvillä kalat pysyi-
vät piilossa. Etelä-Suomessa päästiin lopulta riittävä suuriin saaliisiin kiinni 
pohjoisuomalaista perua olevalla hautapyyntitekniikalla sekä vaeltavien 
kalojen kiinniottoon kehitetyllä rysäpyyntitekniikalla. Oikea käsitys kalojen 
määristäkin selkiintyi. Näin päästiin riittävien saaliiden kautta vaikuttamaan 
kalakantoihin.  

Hautapyynti  

Pohjois-Suomen järvissä on hoitokalastettu jo satoja vuosia. Hoitokalastus 
on ollut kalastorakenteen parantamista tavoitteena saada maksimaalinen 
arvokalatuotto. Pyydyksinä olivat verkot rysät ja nuotat. Tärkein menetelmä, 
jolla kalaston laatuun vaikutettiin oli hautapyynti rysillä ja nuotilla. Pyynti 
kohdistettiin tarkasti tiettyihin lajeihin ja lajin kokoluokkiin. Näin kalastoa 
muokkaamalla saatiin ylläpidetyksi sellainen saaliskalapopulaatio mitä ha-
luttiin niin määrällisesti kuin laadullisestikin.  

Verkon silmäkoolla säädeltiin haukikantoja. Käytiin käräjiä jopa yhden mil-
lin silmäkoon muutoksista. Yleensä haukiverkon solmuväli oli 51-53 mm 
mihin päädyttiin kokemusperäisesti kun haettiin haukisaaliin suurinta tuot-
toa. Näin tarkkaa oli kalaston säätely.  
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Pääasiallisia arvokaloja olivat siika, muikku, hauki ja särki. Suurin osa saa-
liista rahdattiin hansakauppiaiden laivoilla Englantiin ja Välimeren maihin. 
Saaliit olivat erikoisen suuria. Tiedetään, että esimerkiksi pelkästään vuosit-
tainen haukisaalis Peräpohjolassa oli keskimäärin ainakin 300 tn kuivapai-
nona.  Vain kapahauki oli verokala joten siitä on tarkat tiedot. Hansakauppi-
aiden mukana lähti todennäköisesti myös hapatettua tynnyrikalaa. Koko 
Etelä- ja Keskilapin järvet olivat tehokkaan pyynnin kohteena vuosisatoja. 
Siihen aikaan kalalla oli hyvin suuri taloudellinen merkitys Oulun ja Torni-
on alueelle. Hansaliitto kaatui ja Lapin vientikauppakalastus sen mukana 
1700-luvun loppuun mennessä. Samaan aikaan ravintohuoltoa oltiin kään-
tämässä kalasta viljan varaan. Isojaossa vedet jaettiin yksityisille mikä var-
misti vapaiden järvitalonpoikien häviämisen vesiltä. Itse asiassa isojaon yksi 
tärkein elementti olikin saada vielä kalastusta harjoittavat järvitalonpojat 
”aisoihin” vesialuejaolla ja töihin työvoimapulaa kärsivien nousevien viljati-
lojen työvoimaksi. Suurkalastus alkoi taantua ja muuttua entistä enemmän 
kotitarvekalastukseksi. 

Hoitokalastusmenetelmän soveltaminen 

Onneksi pääasiassa perimätietona riittävä osa tästä ”tarkkuuskalastuksen” 
periaatteesta jaksoi elää vielä 1980-luvulle asti. Näin saatiin vanha lappilai-
nen hautapyynti herätettyä eloon. Ilman hoitokalastuksia tämä ikivanha tapa 
käsitellä kalastoa halutulla tavalla olisi varmasti hävinnyt historian hämä-
rään.

Veden laadun parantamiseksi ei Lapissa kalakantoja ole kunnostettu joten 
menetelmää ei voinut noin vain suoraan soveltaa etenkään runsaskalaisiin 
eteläsuomalaisiin järviin. Meillä oli siis käytettävissä vuosisatainen tieto 
siitä miten kalakantoja tasapainotetaan ja saadaan tuottamaan hoitokalastuk-
sen avulla, mutta meillä ei ollut tietoa siitä miten menetelmää turvallisesti  
sovelletaan kalastoon veden laadun parantamiseksi. Oli haettava kokeelli-
sesti uudet standardit. Työt aloitettiin heti useilla järvillä. Tietoa tuli vuosien 
mittaan ja saimme pikku hiljaa tuntuman oikeisiin saalismääriin ja poistetta-
van materiaalin laatuun. 

4.2.2 Enäjärven hoitokalastukset 

Enäjärvi oli ensimmäisiä merkittäviä hoitokalastuskohteita Suomessa. Työt 
aloitettiin saman vuonna kuin Enäjärvi-projekti perustettiin vuonna 1993. 
Työ jakaantui aluksi talkooporukan ja ammattilaisten kesken ja tätä nykyä 
kalastus tehdään pelkästään ammattilaisten toimesta.  

Olen tutustuttanut Enäjärven sidosryhmiä hoitokalastustapaamme vuosien 
varrella. Olen kertonut vanhasta lappilaisesta pyyntiperinteestä ja siitä miten 
työ tehdään. Pyysimme saada näyttää Enäjärvellä, miten tasapainotamme 
kalaston. Saimme mahdollisuuden ja mielestämme pääsimme niihin tavoit-
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teisiin, joita itsellemme asetimme. Toimintatapamme poikkeaa ns. viralli-
sesta hoitokalastusmallista huomattavasti. Voidaankin puhua hyvällä syyllä 
ns. Enäjärven kalastokunnostusmallista hoitokalastuksissa. Kalaston aiheut-
tama sisäinen kuormitus Enäjärvellä on selvästi vähentynyt tervehtyneen 
tasapainoisen kalakannan rakenteen vaikutuksesta. Toimintaympäristö on 
Enäjärvellä ollut erityisen hyvä. Tämä asetelma luo hyvän pohjan lähitule-
vaisuuteen ja uskoisin että puhtaasta Enäjärvestä on iloa jatkossakin. 

Enäjärvi oli kovan ulkoisen kuormituksen kohteena aina 1970-luvun puoleen 
väliin asti. Suuri sedimentin ravinnepitoisuus kertoo tapahtuneesta. Valuma-
alueelta on ravinteiden tuloa saatu pienenemään. Korkea ravinnetaso kasvatti 
runsaan kalaston ja näin järvi kääntyi selvästi sisäkuormitteiseksi. Vaikka ul-
koinen kuormitus on vähentynyt, ei sitä koskaan voi vähentää liikaa. Mitä 
pienempiin ravinnekuormiin päästään sen parempi. Kalaston tasapainottami-
nenkin on luonnollisesti paljon helpompaa, mitä pienemmäksi ulkoinen kuor-
mitus saadaan. Liian vähäisestä ulkoisesta kuormituksesta tuskin tarvitsee olla 
huolissaan. Ongelma on hajakuormituksen korkeat ravinnepiikit. Ravinnepii-
kit aiheuttavat selvästi kalastossa epätasapainoa. Nuorten kalojen määrää ja ei-
toivotut lajit vahvistuvat. Tasainen ulkoinen kuormitus, vaikka vähän korke-
ampikin, on parempi vaihtoehto kuin voimakkaasti vaihteleva ulkoinen kuor-
mitus. 

Järven kalastokunnostus  ja ennen kaikkea hyvän tilan ylläpito kalastamalla 
juuri sedimentin runsaiden ravinnepitoisuuksien vuoksi on tehtävä huolella.  
Järven pohjassa on suuret määrät ravinteita. Suuri määrä ravinteita on selvä 
uhka Enäjärvelle. Erilaiset häiriöt voivat nopeastikin vapauttaa ravinteita ve-
teen. Tärkein on nuorten kalaikäluokkien aiheuttama kasviplanktonin kasvu. 
Runsastuvat nuoret ikäluokat pystyvät syömään kasviplanktonia laiduntavan 
eläinplanktonin liian vähiin. Pohjaan painuva suuri kasviplanktonmäärä kulut-
taa happea ja näin sedimentin ravinnevarastot vapautuvat veteen. Tämä ns. 
laadullinen prosessi voi olla hyvin nopea. Muut kalojen aiheuttamat ongelmat 
ovat pohjanpöyhiminen, suuri biomassa ja kalojen normaali kuoleminen. Nä-
mä ovat ns. määrällisiä ongelmia. Ne tulevat hitaammin esille, eivät tule yllä-
tyksenä ja niitä on helpompi hallita. Kalastossa ei ole ollut kovin pahoja häiri-
öitä. Monien tulosten mukaan ravintoketju on saatu pysymään hyvänä ainakin 
5-6 vuoden ajan verrattuna lähtötilanteeseen.       

Kalasto voi hyvin Enäjärvessä. Lois-, virus- ja bakteeritartuntoja ei kaloissa 
käytännössä enää näy. Kalojen ravintotilanne on hyvä. Kasvu on nopeaa eli 
kuntokerroin on hyvä. Lajisuhteet ovat aika hyvin tasapainossa ja kalakannan 
rakenne on karkeahko eli keskipainot ovat korkeat.  Biomassa pidetään sopi-
van kokoisena, mikä tukee tasapainoista kalastoa. Hyvän kehityksen näkee 
ahvenkannasta. Ahven on indikaattorilaji. Jos ahven voi hyvin on hoitokalas-
tus oikealla polulla. Tasapainottunut kalasto kasvaa optimaalisesti ja on saa-
vuttanut lajityypillisen maksimaalisen koon. 

Enäjärvellä on ollut jo vuosia ns. jälkihoidon tila, missä pahimmat ongelmat 
niin ulkoisen kuin sisäisen kuormituksen puolelta on saatu poistettua. Valuma-
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alueen laskeutusaltaiden ja kosteikkojen teko ovat loppusuoralla. Kalastopuo-
lella tilanne on sama. Tilanne on vakiintumassa. Kalasto huolehtii omasta ta-
sapainostaan aina vain enemmän. Hoitokalastustarve vähenee ajanoloon. Lä-
hitulevaisuudessa pidetään kalastuksessa välivuosia. Nyt, kun peruskalasto on 
saatu kuntoon, voimme miettiä myös kalaistutuksia. Arvokalojen määrä on 
nyt järvessä korkea. Pieni lisäarvo arvokalavalikoimaan ei varmaankaan ole 
pahasta. Näitä mahdollisuuksia mietitään kaiken aikaa ja toteutuksia on jo 
uskoisin kuluvan vuoden aikana (2005). 

4.3 ENÄJÄRVEN MIXOX-HAPETUS

Anneli Heitto ja Erkki Saarijärvi, Vesi-Eko Oy

4.3.1 Taustaa 

Enäjärven tila on kunnostusponnistelujen tuloksena viime vuosina parantu-
nut. Vuonna 1993 alkaneen Enäjärvi-projektin aikana järveä on kunnostettu 
käyttäen useita toisiaan täydentäviä menetelmiä, joista yksi on ollut Mixox-
hapetushoito. Kuten useimpien rehevien järvien tapauksessa Enäjärvelläkin 
toiminta on ollut luonteeltaan enemmänkin ”ylläpitoa” kuin kertaluonteista 
kunnostamista. 

Enäjärven laajemman syvänteen, Niemoon Etulahden alueen, ilmastamista 
kokeiltiin jo talvina 1986-89 Hydrixor-ilmastinlaitteella. Enäjärvi-projektin 
alettua talvella 1993-94 Vihdin kunta tilasi Vesi-Eko Oy:ltä syvänteen talvi-
sen hapetuksen, joka toteutettiin aluksi yhdellä Mixox-1000 -hapettimella. 
Hapettimen teho/järven syvyys -suhteen parantamiseksi hapetusta on talves-
ta 1994-95 alkaen jatkettu kahdella keskikokoisella M600 tai M750 hapet-
timella. Vuonna 2004 käytettiin kahta M750 laitetta. Vuonna 1999 syvän-
nettä hapetettiin myös kesäaikana. Niemoon Etulahden syvänteen hapetta-
misen lisäksi syksyllä 1997 aloitettiin Enäjärven pienemmän syvänteen, 
Rompsin syvänteen, hapettaminen M500-laitteella. Rompsin syvännettä on 
vuodesta 1998 alkaen hapetettu  sekä talvella että kesällä. (Havaintopaikko-
jen ja hapettimien sijainti  on esitetty kuvassa 1). 

Hapetuksen tarkkailu perustui vuoteen 1997 asti Länsi-Uudenmaan vesi ja 
ympäristö ry:n tekemään vesistötarkkailuun sekä Enäjärvi-projektin (Antti 
Uusitalon)  tekemiin tiheävälisiin lämpötila-, happi- ja pH-mittauksiin. 
Vuodesta 1998 alkaen harvavälisemmästä ja monianalyysisestä tarkkailusta 
on vastannut Uudenmaan ympäristökeskus. Enäjärvi-projektin tekemät läm-
pötila-, happi- ja pH-mittaukset jatkuvat edelleen. Em. tarkkailuihin ovat 
sisältyneet havainnot näkösyvyydestä ja levätilanteesta. Kesällä 2004 Enä-
järvi voitiin sekä kokonaisfosforipitoisuuksien että klorofylli- a:n pitoisuuk-
sien perusteella luokitella erittäin reheväksi vesialueeksi. Pitoisuuksien las-
keva suuntaus on viime vuosina ollut selvästi nähtävissä. Kesällä 2004 sekä  
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fosforin että klorofylli-a:n pitoisuudet olivat vähän edellistä vuotta korke-
ammat, mahdollisesti runsaiden sateiden tuoman hajakuormituksen vuoksi. 
Pitoisuustasot olivat kuitenkin edelleen selvästi 1990-luvun loppupuolen 
tasoa alemmat, joten kunnostusponnistelut Enäjärvellä näyttävät tuottaneen 
tulosta.  Kevääseen 2004 Niemoon Etulahden alueen kaksi hapetinta olivat 
käynnissä talviajan. Lokakuussa 2004 lopetettiin myös ympärivuotinen 
Rompsin syvänteen hapetus. Kaikki hapettimet on poistettu ainakin toistai-
seksi Enäjärvestä. Hapetuksen lopettamisen vaikutuksia Enäjärven tilaan 
seurataan, kuten happi- ja vedenlaatutilannetta. Kokeiluvuodet osoittavat, 
tuleeko Enäjärvi jatkossa toimeen omillaan vai onko hapetus syytä käynnis-
tää uudelleen. Tammikuussa 2005 mitattujen happipitoisuuksien perusteella 
näyttää siltä, että alusveden happivarat kuluvat nopeasti,  ja on mahdollista, 
että happi tulee loppumaan laajoilta alueilta alusvedestä ennen jäiden lähtöä.  

4.3.2 Mixox-hapettimien ja havaintoasemien sijainti  

Kuva 1. Mixox-hapettimien (X) ja näytteenottoasemien 5 ja 11 sijainnit merkittynä 
ympyröillä. 
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4.3.3 Tuloksia vuosilta 1995-2004 

Vuodesta 1998 Enäjärven kokonaisfosforipitoisuutta ja klorofylli -a:ta on 
mitattu useita kertoja kesän aikana (aiemmin vain yksi tai kaksi havaintoa 
avovesikaudessa). Avovesiaikaisten keskiarvojen perusteella näiden vuosien 
aikana on nähtävissä rehevyyden selvä aleneminen (kuva 2). Lisää tuloksia 
luvussa 5.3. 

Kuva 2. Kokonaisfosforin (keskiarvo päällysveden pitoisuuksista touko-lokakuussa) ja 
kasviplanktonin klorofylli-a:n (keskiarvo touko-lokakuussa) pitoisuudet asemilla 11 ja 
5 vuosina 1998-2004. 
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Kuva 3. Aseman 11 lämpötila, happi-, ja kokonaisravinnepitoisuudet maaliskuussa 
1994-2004. 
Aseman 5 lämpötila, happi-, ja kokonaisravinnepitoisuudet maaliskuussa 1995-2004. 
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Kuva 4. Aseman 11 vesipatsaan lämpötila, happipitoisuus, kokonaisfosfori- ja koko-
naistyppipitoisuus elokuussa 1994-2004. 
Aseman 5 vesipatsaan lämpötila, happipitoisuus, kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipi-
toisuus elokuussa 1995-2004. 
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4.3.4 Tulosten tarkastelua 

Tarkasteltaessa happipitoisuuksia elokuun näytteenottokerroilla vuosina 
1994 – 2004 havaintopaikalla 11 näyttää siltä, että happitilanne on ollut 
melko hyvä lähes kaikkina vuosina (kuva 3). Elokuussa matalan ja tuulille 
alttiin Enäjärven vesi on yleensä kiertänyt ja happipitoisuudet ovat tästä 
syystä olleet korkeat. Heinäkuulle ajoittuneiden lyhyehköjenkin kerrostunei-
suuskausien aikana sedimentin voimakas hapenkulutus on kuitenkin aiheut-
tanut useina kesinä happipitoisuuden nopean alenemisen. Varsinkin tyyninä 
ja lämpiminä kesinä Enäjärven vesipatsas voi kerrostua useita kertoja kesän 
aikana. Epävakaisempina kesinä, kuten kesällä 2004, Enäjärvi sen sijaan on 
täyskierronomaisessa tilassa lähes koko kesän.  

Rompsin syvänteellä hapetus on varmistanut alusveden hapellisuuden elo-
kuussa paitsi pumppaamalla hapekasta päällysvettä alusveteen myös lisää-
mällä syvänteen kiertoherkkyyttä. Myös Rompsin syvänteellä alusveden 
happipitoisuudet ovat kuitenkin heinäkuun kerrostuneisuuskausina olleet 
hapetuksesta huolimatta ajoittain alhaiset. 

Happivajeen lisäksi fosforia liukenee sedimentistä ja veteen resuspendoitu-
neesta aineksesta pH-arvon noustessa korkeaksi kasviplanktonin yhteyttä-
misen seurauksena. Enäjärvellä näyttää siltä, että vesipatsaan kokonaisfosfo-
ripitoisuuksiin vaikuttavat sekä kerrostuneisuusjaksojen aikainen alusveden 
happivajaus että voimakkaan kasviplanktontuotannon nostama pH.  Veden 
pH:n merkitys korostuu etenkin silloin, kun vesimassa on kierrossa ja pH 
nousee myös alusvedessä, jolloin fosforia pääsee liukenemaan sedimentistä 
koko järven pohjan alalta. Lisäksi on ilmeistä, että kalastolla on vaikutusta 
järven sisäiseen kuormitukseen. 

Elokuiset kokonaisfosforin pitoisuudet olivat vuosina 1995 - 1997 asemalla 
5 lähinnä erittäin rehevän veden tasolla ja asemalla 11 lähellä erittäin rehe-
vän ja ylirehevän veden rajaa. Vuosina 1998 - 1999 pitoisuudet sen sijaan 
olivat erittäin korkeat ilmentäen selvästi ylirehevyyttä. Tämän jälkeen vuo-
sina 2000 - 2003 tilanne jälleen parani, ja pitoisuudet  laskivat erittäin rehe-
vän veden tasolle. Kesällä 2004 elokuun pitoisuudet olivat jälleen vähän 
edellisiä vuosia korkeammat, mihin on voinut vaikuttaa poikkeuksellisen 
sateinen kesä (taulukko 1.) ja siitä seurannut suuri ulkoinen kuormitus. 

4.3.5 Sadanta ja lämpötila kesällä 2004 verrattuna pitkän ajan keskiar-
voihin 

Kesäkuu 2004 oli epävakainen, viileä ja sateinen. Vantaalla kuukauden sa-
demäärä oli yli kaksinkertainen pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Sää jat-
kui epävakaisena myös koko heinäkuun. Kuukauden aikana saatiin useita 
rankkasateita, ja heinäkuun sademäärä oli kesäkuutakin suurempi, Helsinki-
Vantaan lentoasemalla yli 200 mm. Elokuun alussa sää oli koko maassa 
vähän aikaa helteinen. Etelä-Suomessa lämpimät säät jatkuivat 13.8. asti. 
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Kuun puoliväli oli viileä, mutta loppukuussa oli jälleen lämpimiä päiviä, ja 
kuukauden keskilämpötila nousi vertailukauden 1971-2000 keskiarvoa kor-
keammaksi. Myös syyskuu oli lämmin, keskilämpötila oli 2 astetta vertailu-
kauden keskiarvoa korkeampi, mutta sateita saatiin syyskuussakin koko 
maassa tavallista enemmän. 

Taulukko 1. Ilman lämpötila ja sadanta Helsinki-Vantaan lentoasemalla lokakuusta 
2003 syyskuuhun 2004 sekä vertailukausi 1971- 2000 (Lähde: Ilmatieteen laitok-
sen sääkatsaus). 

4.3.6 Enäjärven hapettamistarpeesta tulevina vuosina 

Enäjärven tila 

Tehdyt hoitotoimenpiteet ovat vaikuttaneet positiivisesti Enäjärven tilaan. 
Kuten useimpien rehevien järvien tapauksessa, myös Enäjärvellä toiminta 
on luonteeltaan enemmänkin ’ylläpitoa’ kuin kertaluonteista kunnostamista. 
Järveen tulevaa ulkoista kuormitusta on pystytty rajoittamaan laskeutusal-
taiden ja kosteikkojen avulla, mutta tästä huolimatta kuorma on suurta ns. 
kriittisiin raja-arvoihin verrattuna. 

Järven pohjasedimentti oli kunnostustoimien alkaessa tyypillistä ylireheville 
järville; haisevaa mustaa sulfidiliejua oli laajoilla alueilla. Viime aikoina 
tehtyjen sedimenttitutkimusten perusteella näyttäisi siltä, että pohjan laatu 
on parantunut ja pintaosiin on muodostunut vaaleampaa, hapettunutta ker-
rosta. Nykyisellään Enäjärven kokonaisfosforipitoisuudet vaihtelevat pääl-
lysvedessä 40–90 µg/l välillä, pitoisuuksien ollessa pienimmillään talvella ja 
suurimmillaan loppukesällä. Tällainen vaihtelu on tyypillistä juuri sisä-
kuormitteisille järville, jossa etenkin elokuussa kerrostuneisuuskauden lop-
pupuolella sekä syystäyskierron alkupäivinä saatetaan mitata todella suuria 
pitoisuuksia. Keväällä tulvavedet tuovat kyllä mukanaan runsaasti ravintei-
ta, mutta niiden määrä ei riitä kohottamaan koko vesimassan pitoisuutta 
’kuin’ puolitoistakertaiseksi; Enäjärven tapauksessa 40 µg/l:sta 60 µg/l:aan. 

 Lämpötila oC Sademäärä mm 
  1971-2000  1971-2000 
lokakuu     2003 3,5 5,2 73 75 
marraskuu  " 2,8 0,1 46 69 
joulukuu     " - 1,1 -3,2 70 57 
tammikuu  2004 -7,1 -5,2 38 44 
helmikuu    "       -5,0 -5,7 41 34 
maaliskuu   "       - 1,4 -2,2 46 35 
huhtikuu     "        4,6 3,3 6 36 
toukokuu     "       10,3  10,0 37 35 
kesäkuu      "       13,1 14,6 104 49 
heinäkuu    "        16,1 16,9 201 69 
elokuu        "       16,7 15,3 78 78 
syyskuu      "       12,2 10,1 93 69 
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Kesällä tapahtuva sisäkuormitus saa pitoisuudet nousemaan jopa yli kaksin-
kertaiseksi alkuperäisestä. 

Ulkoisen ja sisäisen kuormituksen yhteys 

Kun toisaalta puhutaan ulkoisen ravinnekuormituksen rajoittamisesta ja sa-
notaan, että ulkoinen kuormitus ylittää sietorajat, niin samalla sanotaan, että 
sisäinen kuormitus on huomattavasti ulkoista suurempaa. Asia on tietysti 
ensilukemalta hyvin ristiriitainen, mutta tarkemmin ajateltuna jokseenkin 
ymmärrettävä. Ulkoinen kuormitus on pitkällä aikavälillä tärkein järven 
tilaan vaikuttavista tekijöistä. Monet järven ravinnepitoisuutta ennustavat 
mallit perustuvat ulkoisen kuormituksen arviointiin. Näin siis pitkällä aika-
välillä. Sisäinen kuormitus sen sijaan ilmenee erityisesti keski- ja loppu-
kesällä ja vaikuttaa järven tilaan tietyn, ulkoisen kuormituksen rajaaman 
’kehyksen’ sisällä. Sisäinen kuormitus on luonteeltaan ’nollasummapeliä’, 
kesällä fosforia vapautuu veteen, mutta syksyllä jokseenkin sama määrä 
pidättyy pohjasedimenttiin. Tarkasteltaessa tietyn järven (tässä tapauksessa 
Enäjärven) kunnostus- (ja ylläpito-) mahdollisuuksia onkin otettava huomi-
oon sekä ulkoinen että sisäinen kuormitus. Kumpikaan ei yksin riitä selittä-
mään järven tilaa eikä yksipuolinen suhtautuminen kunnostusvaihtoehtoihin 
tuo toivottua tulosta. 

Kuinka pysyvä nykyinen tilanne on?  

Valitettavasti useimpien ns. kulttuurijärvien tavoin myös Enäjärven kohdal-
la ennuste on huono, mikäli toimenpiteet lopetetaan. Vaikka erilaisia kuor-
mituksen vähentämistoimia tehdään laajalla rintamalla, järven ja sen valu-
ma-alueen intensiivinen käyttö näkyy vesistöjen pikku hiljaa tapahtuvana 
’nuhraantumisena’. Näin on yleisemminkin, pistekuormitusongelmasta on 
siirrytty paljon vaikeammin torjuttaviin hajakuormitusongelmiin. Käytän-
nössä vesiensuojelutyötä tullaan tarvitsemaan myös tulevaisuudessa, mutta 
painopisteet tulevat muuttumaan. Osansa soppaan tuo EU:n vesipolitiikan 
puitedirektiivi (Euroopan parlamentin… 2000), jonka mukaan järven tilaa 
on arvioitava biologispainotteisesti sekä tunnistettava järveen kohdistuvat 
paineet ( kuormitus). Edellä mainitut perusteet tiedostaen Enäjärven tapa-
uksessa on suositeltavaa hakea kulloinkin sopivimpia ja kustannustehok-
kaimpia keinoja nykyisen, kohtalaisen hyvän tilan ylläpitämiseksi. Samoin 
tietyissä toimenpiteissä (kuten hapettaminen) voidaan pitää välivuosia, joi-
den aikana saadaan selville mm. sedimentin nykyinen hapenkulutuspotenti-
aali.

Jatkotoimet 

Tutkimusten perusteella tiedetään, että voimakkaasta ulkoisesta kuormituk-
sesta kärsineen järven toipuminen kestää 10-15 vuotta, jonka jälkeen järvi 
jälleen ’toimii, kuten mallit antaisivat ymmärtää’. Käytännössä  tämä tar-
koittaa sitä, että mikäli ulkoinen kuormitus on vaikuttanut vakavasti mm. 
pohjasedimentin ravinteiden pidätyskykyyn, kestää em. 10 - 15 vuotta, kun-
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nes pohjan tila parantuu. Esimerkiksi jos järven fosforipitoisuus on voimak-
kaan kuormituksen aikana ollut 200 µg/l (erittäin rehevä) ja uuden kuormi-
tustilanteen mukaan ennustettu pitoisuus olisi 50 µg/l, saattaa kuormitusvä-
hennyksen jälkeinen pitoisuus olla luokkaa 70-100 µg/l yli kymmenen vuo-
den ajan. Tämän jälkeen pitoisuus palautuu tuohon em. 50 µg/l tasolle. On 
tietysti huomattava, että  jo taso 50 µg/l on niin suuri, että leväkukintoja 
saattaa esiintyä. Lisäksi perustuotanto voi olla niin suurta, että sedimentin 
hajotustoiminta ei ehdi kulkea perässä. Näin ollen hapettomia alueita seura-
usilmiöineen voi esiintyä myös jatkossa, vaikka ulkoisen kuormituksen vä-
hennystoimet olisivat onnistuneet odotusten mukaisesti. 

Jatkosuositukseni onkin, että hapettamisen vaikutuksia todennetaan esimer-
kiksi laitteiden koepysäytyksien avulla. On kuitenkin selvää, että esimerkik-
si pohjalla elävien pohjaeläinten olosuhteet heikkenevät radikaalisti, mikäli 
alusvedessä on hapettomat olosuhteet. Näin ollen jo suhteellisen lyhyt 
(muutamia viikkoja) kestävä hapeton jakso voi turmella vuosien aikana saa-
dut tulokset. Ennen koepysäytyksiä olisikin syytä selvittää mm. edellä mai-
nittu pohjaeläintilanne. Tämän jälkeen keskeytykset voidaan tehdä hallitusti 
ja laitteiden ollessa toimintavalmiina voidaan tilanne myös palauttaa kohta-
laisen nopeasti. Enäjärven hoito tarvitsee tulevaisuudessa entistä enemmän 
hyviä, valmiiksi testattuja hoitokeinoja, joten koepysäytysten yms. avulla 
saadaan arvokasta tietoa. Pitkälle meneviä linjapäätöksiä ei kuitenkaan pidä 
tehdä lyhytnäköisesti suppean aineiston nojalla. Enäjärven tapauksessa ha-
pettamista voidaan jatkaa mm. seuraavin edellytyksin: 

A. Hapetinlaitteiden toiminta voidaan keskeyttää koeluontoisesti tal-
vella 2004-2005 ja tilannetta seurataan sekä talvella että etenkin kesä-
aikaan intensiivisesti (vähintään kahden viikon välein) toistuvin hap-
pimittauksin. Mikäli happipitoisuus laskee laajoilla alueilla alle 2 mg/l, 
hapetinlaitteet voidaan käynnistää uudelleen. Tässä vaihtoehdossa 
kaikki laitteet säilytettäisiin järvessä toimintavalmiina. 

B. Sopimuskauden loppuessa syksyllä 2004 hapetinlaitteet käydään 
poistamassa ja tilannetta seurataan mittausten avulla. Mikäli tilanne 
havaitaan huonoksi, voidaan laitteet asentaa uudelleen noin kuukauden 
toimitusajalla. 

C. Rompsin syvänteessä oleva laite otetaan pois ja Niemoonlahden 
laitteet jätetään toimintaan. Tässä vaihtoehdossa säilytetään suurin osa 
hapetuskapasiteetista, mutta Rompsin syvänteen tietojen pohjalta voi-
daan tehdä arvioita hapettamisen vaikutuksista ja tarpeellisuudesta tu-
levaisuudessa. 

Kaikissa vaihtoehdoissa lähdetään siitä, että jatkon kannalta oleellisia näyt-
teenottoja tehdään riittävästi (etenkin kesäaikaan happi- ja pH-mittaukset 
tärkeitä). Syksyllä 2005 tilanteesta tulee laatia raportti, jossa käydään läpi 
tehtyjen toimenpiteiden (toimimattomuuden) vaikutukset syvännealueiden 
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happi- ja ravinnetilanteeseen sekä arvioidaan tilanteen vaikutuksia järven 
yleistilaan. 
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5. TUTKIMUKSIA JA SEURANTAA VUOSINA 1997-2004 

5.1 Enäjärven verkkokoekalastukset vuosina 1997–2001 

Mikko Olin, Helsingin yliopisto ja Jukka Ruuhijärvi, Riista- ja kalatalouden tutki-

muslaitos 

5.1.1 Johdanto 

Enäjärven verkkokoekalastusten tavoitteena oli selvittää kalaston rakenne ja 
tutkia  hoitokalastuksen  vaikutuksia kalastoon.  Tutkimukset  olivat  osa 
HOKA–hanketta (Olin & Ruuhijärvi 2002). Tässä luvussa esitetään koeka-
lastusten tulokset vuosilta 1997–2001 ja pohditaan hoitokalastuksen vaiku-
tusta niihin. 

5.1.2 Menetelmät 

Pyyntivälineenä koekalastuksissa oli Nordic -yleiskatsausverkko ja otanta-
menetelmänä ositettu satunnaisotanta (kuva 1). Nordic-yleiskatsausverkko on 
suunniteltu siten, että se pyytää erikokoisia kaloja suurin piirtein samalla 
tehokkuudella. Ositettu satunnaisotanta lisää näytteen kattavuutta ja vähentää 
satunnaisvaihtelua. Ositettua satunnaisotantaa varten Enäjärvi jaettiin sy-
vyysvyöhykkeisiin ja edelleen 200 x 200 m ruutuihin, joista arvottiin pyynti-
paikat kullekin kalastuskerralle (kuva 2). Vyöhykkeitä oli kolme: pohjaver-
kot alle 3 m:n syvyydellä, sekä pinta- ja pohjaverkot yli 3 m syvillä alueilla. 
Kalastuskertoja oli 5 heinä-elokuun aikana ja vuosittainen pyyntiponnistus 
oli 50 verkkoyötä. Verkot laskettiin iltakahdeksalta ja nostettiin aamukah-
deksalta. Tulokset ilmoitetaan yksikkösaaliina (g, kg tai kpl verkkoa ja yötä 
kohti) ja prosenttiosuuksina kokonaissaaliista. Koekalastusmenetelmistä tar-
kemmin vuoden 1997 HOKA-vuosiraportissa (Olin ym. 1998).  

Verkkokoekalastuksella saadaan selville aktiivisesti uivien kalojen (esim. 
yleisimmät ahven- ja särkikalat) suhteellinen runsaus ja kannan kokorakenne, 
sekä em. tekijöissä tapahtuvat muutokset. Koska verkko on paikallaan oleva 
pyydys, saalis on paljolti riippuvainen kalojen pyydystettävyydestä eikä suo-
ria runsausarvioita (esim. kg/ha) voida tehdä. Vähän liikkuvista tai huonosti 
tarttuvista lajeista (esim. hauki ja kuore) ei saada luotettavaa tietoa. 
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Kuva 1. NORDIC-yleiskatsausverkko ja ositettu satunnaisotanta. NORDIC 
-yleiskatsausverkossa on 12 eri solmuväliä (5–55 mm). Solmuvälit ovat verkossa 2,5 
m:n kaistaleina. Verkon kokonaispituus on 30 m ja korkeus 1,5 m. Ositetussa satun-
naisotannassa järvi jaetaan syvyysvyöhykkeisiin ja pyyntipaikat arvotaan. 

Kuva 2. Enäjärven pyyntikartta syvyysvyöhykkeineen ja pyyntiruutuineen. 
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5.1.3 Tulokset ja niiden tarkastelu 

Kokonaissaalis ja saalisosuudet 

Kokonaisyksikkösaalis vaihteli kesäsäiden mukaan ollen viileinä kesinä 1998 ja 
2000 pienempi kuin lämpiminä kesinä 1997, 1999 ja 2001 (taulukko 1). Verrattaessa 
lämpimiä kesiä keskenään kokonaissaalis oli vuonna 2001, sekä lukumäärän että 
varsinkin painon osalta suurempi kuin edellisinä vuosina. HOKA-hankkeen muihin 
kohdejärviin verrattuna kokonaisyksikkösaalis oli keskitasoa korkeampi (Olin ym. 
2002). Särkikalojen osuus kokonaissaaliista oli vuosina 1998–2001 jonkin verran 
korkeampi ja ahven- ja petokalojen osuus vastaavasti pienempi kuin vuonna 1997 
(taulukko 1). Särkikalojen osuus oli jonkin verran pienempi verrattuna muihin 
vastaavan rehevyystason HOKA-järviin Tuusulanjärveen, Äimäjärveen ja Hiidenve-
teen.

Taulukko 1. Enäjärven koekalastussaalis vuosina 1997–2001. Petok. = kuha, hauki, 
made ja >15 cm ahven. 
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Lajikohtaiset saaliit 

Särki oli kaikkina tutkimusvuosina painoltaan runsain saalislaji (taulukko 1, kuva 
3). Seuraavaksi runsaimmat lajit olivat yleensä ahven, kuha, kiiski ja pasuri. 
Lukumäärän osalta särki oli runsain saalislaji vuosina 1998–2000 ja ahven muina 
vuosina. Myös kiiski ja salakka olivat runsaslukuisia. 

Ahvenen yksikkösaalis oli suurin vuosina 2001 ja 1997 ja välivuosina selvästi 
pienempi. Lisääntyminen näyttäisi onnistuneen kaikkina vuosina, varsinkin vuonna 
2000. Vuosina 1997 ja 2001 saaliissa oli runsaasti myös 1+ -ikäisiä ahvenia (7-12 
cm). Petoahvenen (>15 cm) yksikkösaalis vaihteli välillä 63–265 g/verkko ollen 
suurin vuosina 2001 ja 1997. Petoahventen paino-osuus ahvensaaliista oli välillä 
20–44%. 

Kuhan painosaalis oli läpi tutkimusjakson melko tasainen lukuun ottamatta vuoden 
2000 notkahdusta. Vuosina 1997–2000 keväällä kuoriutuneita kuhia oli saaliissa 
paljon. Vuonna 1999 poikastuotanto oli erittäin voimakasta ja lukumääräsaalis oli 
yli kaksinkertainen muihin vuosiin verrattuna. Kuitenkin seuraavina kesinä vuoden 
1999 vuosiluokkaa saatiin saaliiksi varsin vähän. Vuonna 2001 kuhanpoikasia oli 
saaliissa vähän, mutta 1+ -ikäisiä (vuoden 2000 vuosiluokka, 9–20 cm) saatiin 
runsaasti. 

Kiiskisaalis vaihteli epäsäännöllisesti ja oli suurin vuonna 1999. Muihin HOKA-
hankkeen järviin verrattuna kiisken saalisosuus on Enäjärvessä suuri ja kiisket ovat 
melko isokokoisia. Särjen saalis vaihteli sääolosuhteiden mukaan vuosina 1997–
2000, mutta kasvoi selvästi vuonna 2001. Vuonna 2001 pituusjakauma painottui 
aikaisempaa suurikokoisempiin yksilöihin. Salakkasaalis oli vuosina 1998–2000 
selvästi korkeampi kuin vuonna 1997. Vuonna 2001 saalis pieneni jonkin verran. 
Pasurin saalis vaihteli melko vähän. Saalis oli suurin vuosina 1999 ja 2001, jolloin 
myös lisääntyminen näyttäisi onnistuneen hyvin. Lahnasaalis kasvoi vuoteen 1999 
asti ja pieneni sen jälkeen. Lisääntyminen näyttäisi onnistuneen melko hyvin 
vuosina 1999 ja 2001. Pituusluokkahuippujen siirtymisen perusteella lahnan kasvu 
oli melko nopeaa: n. 3–4 cm vuodessa. 
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Kuva 3. Enäjärven verkkokoekalastusten lajikohtainen painoyksikkösaalis (A) ja lukumää-
räyksikkösaalis (B) vuosina 1997-2001. Hajontajanat kuvaavat 95% luottamusvälejä. 

Hoitokalastuksen vaikutus 

Aiemmin mainittu särkikalaosuuden pienuus suhteessa rehevyystasoon on 
todennäköisesti seurausta Enäjärven hoitokalastuksesta. Verrattaessa suoraan 
verkkosaalista edeltävän syksyn, talven ja kevään hoitokalastussaaliiseen 
(kuva 5), ei hoitokalastussaaliilla näytä olevan vaikutusta verkon kokonais-
yksikkösaaliiseen. Tämä johtuu siitä, ettei särjen, runsaimman saalislajin, 
yksikkösaalis ole alentunut huolimatta suuresta hoitokalastussaaliista. Särki 
on saattanut korvata poistetun kalamäärän runsaalla poikastuotannolla ja/tai 
nopeutuneella kasvulla. Särkitiheys on kuitenkin voinut hoitokalastuksen 
seurauksena alentua jo ennen vuotta 1997, mutta vertailukelpoisia koekalas-
tushavaintoja ei tätä edeltäneeltä ajalta ole. Salakan ja lahnan verkkoyksik-
kösaalis sen sijaan näyttäisi olevan riippuvainen edeltävästä hoitokalastus-
saaliista. Tämä voi johtua näiden lajien huonommasta kasvu- tai lisääntymis-
potentiaalista verrattuna särkeen Enäjärven olosuhteissa. Pasurin verkkoyk-
sikkösaalis alentui hoitokalastussaaliin myötä, vaikka hoitokalastussaalis oli 
hyvin pieni, mikä voi viitata siihen, että hoitokalastussaaliin joukossa on ol-
lut arvioitua enemmän pasuria, jota voi olla vaikea erottaa lahnasta. 

Ahventa on joutunut vähäisessä määrin sivusaaliiksi, mutta tällä ei näytä 
olevan negatiivista vaikutusta ahvenen yksikkösaaliiseen. Sen sijaan ahven 
on voinut hyötyä hoitokalastuksesta vähentyneen ravintokilpailun vuoksi ja 
on mahdollista, että hoitokalastus on edistänyt ahvenen voimakasta poikas-
tuotantoa. Kiisken verkkoyksikkösaalis oli sitä pienempi mitä suurempi hoi-
tokalastussaalis oli, vaikka hoitokalastus ei kohdistunut kiiskeen kovin te-
hokkaasti. Olosuhteet (esim. samea vesi ja uposkasvillisuuden vähäisyys) 
ovat Enäjärvessä kuitenkin edelleen särkikaloja suosivat ja ylläpitävää hoito-
kalastusta tarvitaan. 
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Em. koekalastusten lisäksi Enäjärvellä tehtiin koekalastus keväällä 2003 
(20.-21. 5. välisenä yönä 10 verkkoa), koska oli syytä epäillä edellisen talven 
huonojen happiolosuhteiden aiheuttaneen kalakuolemia. Aistinvaraisia kala-

kuolemia Enäjärvellä ei kuitenkaan havaittu. Koekalastusten kokonaisyksik-
kösaalis oli 2,4 kg/verkko ja särjen, ahvenen, kiisken, pasurin, kuhan, lahnan 
ja salakan paino-osuudet 51,3; 36,2; 3,8; 3,6; 3,5; 1,1 ja 0,7 %. Verrattuna 
aikaisempiin kalastuksiin kokonaisyksikkösaalis oli samalla tasolla. Ahvenen 
ja särjen paino-osuus on suurempi ja muiden lajien, varsinkin salakan ja ku-
han osuus on aikaisempaa pienempi. Pyyntiajankohdan poikkeavuus (kevät 
2003 vs. loppukesä 1997–2001) voi osaltaan selittää erot, mutta nimenomaan 
kuhan ja salakan on havaittu kärsineen muissakin happikatojärvissä (Olin & 
Ruuhijärvi 2005.) Enäjärven kuhan tilanne kuitenkin palautunee pian ennal-
leen, sillä sen saalisosuus oli yhä kohtalaisen suuri. 
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Kuva 4. Enäjärven koekalastusten pituusjakaumat heinä-elokuussa 1997-2001.
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Kuva 5. Kokonaisyksikkösaalis sekä eri lajien yksikkösaaliit suhteessa edeltävään hoitokalas-
tussaaliiseen. Neliö, vinoneliö, kolmio, pallo ja rasti edustavat vuosia 1997-2001. Salakan ja 
lahnan regressiot olivat suuntaa-antavia (p<0.1). 
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5.2 Yhteenveto hoitokalastuksen vaikutuksista Enäjärven  
kalastoon ja veden laatuun 

Mikko Olin, Helsingin yliopisto ja Jukka Ruuhijärvi, Riista- ja kalatalouden tutki-

muslaitos 

5.2.1 Hoitokalastuksen vaikutusmekanismit 

Hoitokalastuksen (ravintoketjukunnostus, biomanipulaatio) ensisijaisena 
tavoitteena on pienentää järven rehevyysongelmia vähentämällä särkikaloja 
ja niiden veden laatua heikentävää vaikutusta esim. voimakkaita sinileväku-
kintoja. Särkikalat voivat vaikuttaa veden laatuun paitsi välillisesti, syömäl-
lä leviä laiduntavan eläinplanktonin vähiin, myös suoraan vapauttamalla 
ravinteita ja samentavia aineksia pohjasedimentistä sekä eritteidensä muka-
na. Mikäli ulkoinen kuormitus ei ole liiallista, särkikalojen voimakas vähen-
täminen (>75% alkuperäisestä biomassasta, esim. Hansson ym. 1998) voi 
alentaa veden ravinnepitoisuutta ja lisätä eläinplanktonin määrää, mitkä mo-
lemmat tekijät vähentävät levien runsautta. Tämän lisäksi onnistunut hoito-
kalastus laukaisee monia välillisiä tapahtumaketjuja, jotka johtavat veden 
laadun ja järven virkistysarvon paranemiseen. Näitä ovat mm. veden kirkas-
tuminen, joka edelleen johtaa pohjasedimentin pinnalla kasvavan levän ja 
uposkasvien runsastumiseen. Tällöin sedimentti vakautuu ja ravinteiden 
pääsy veteen vähenee oleellisesti. Uposkasvit muodostavat suojapaikkoja ja 
sopivaa elinympäristöä eläinplanktonille, kalanpoikasille sekä petokaloista 
ahvenelle ja hauelle (hoitokalastuksen vaikutusmekanismeista ks. esim. Sar-
vala ym. 1995). 

Vihdin Enäjärvellä on vuodesta 1993 lähtien toteutettu yhtä Uudenmaan 
mittavimmista hoitokalastushankkeista. Enäjärvi on ollut voimakkaasti sisä-
kuormitteinen järvi (Taponen 1998) ja särkikalatiheys on ollut suuri (Lem-
pinen 1998), joten ainakin osan ravinnekuormituksesta voi olettaa olleen 
kalojen aiheuttamaa. Tässä luvussa verrataan kalakannan rakennetta muihin 
vastaavan rehevyystason savisameisiin järviin, sekä tarkastellaan veden laa-
dussa tapahtuneita muutoksia suhteessa hoitokalastussaaliiseen. 

Enäjärven kalakannan rakenne on suhteellisen hyvä, mahdollisesti hoitoka-

lastuksen ansiosta 

Enäjärveltä ei ole saatavissa vertailukelpoista aineistoa kalakannan raken-
teesta hoitokalastusta edeltäneeltä ajalta. Enäjärven koekalastustuloksia voi 
kuitenkin verrata muihin vastaavan rehevyystason savisameisiin järviin, 
joilla kalakantaa on tutkittu samalla menetelmällä kuin Enäjärvellä. Verrat-
taessa Enäjärven sekä Tuusulanjärven ja Hiidenveden rehevimpien osien 
(Kirkkojärvi ja Mustionselkä) koekalastusten saaliita keskenään havaitaan, 
että Enäjärven kokonaisyksikkösaalis on keskimäärin pienempi kuin muilla 
järvillä (kuva 1). Tämä viittaisi siihen, että Enäjärven kalatiheys on pienem-
pi kuin Tuusulanjärvellä ja Hiidenveden rehevissä osissa. Lisäksi särkikalo-
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jen osuus Enäjärvellä on pienempi ja ahvenen osuus suurempi. Tehokkaita 
hoitokalastuksia on tehty myös Tuusulanjärvellä vuodesta 1997 ja Hiiden-
veden rehevissä osissa vuodesta 1999, mutta kalakannan rakenne ei ole ko-
hentunut Enäjärven tasolle. Särkikalojen pienempi määrä Enäjärvessä mer-
kitsee myös vähäisempää vaikutusta sisäiseen kuormitukseen. 
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Kuva 1. Särkikalojen ja ahvenkalojen saalisosuudet (Paino%) sekä kokonaisyksik-
kösaalis (kg/verkko) Enäjärvellä, Tuusulanjärvellä ja Hiidenveden rehevimmissä 
osissa (H1H2) vuosina 1997-2001. 

Enäjärven veden laatu on parantunut hoitokalastuksen myötä lukuun otta-

matta vuosien 1998-1999 väliaikaista taantumaa 

Loppukesän (heinä-elokuu) ravinnepitoisuudet alenivat vuodesta 1994 vuo-
teen 1997 hoitokalastussaaliin kertyessä verraten nopeasti 300 kiloon heh-
taarilta (kuva 2). Sama myönteinen kehitys näkyi klorofylli a:n pienenty-
neenä pitoisuutena, sekä näkösyvyyden kasvuna. Tämän jälkeen tilanne 
huononi selvästi vuonna 1998 huolimatta melko tehokkaasta hoitokalastuk-
sesta ja pysyi edelleen huonona vuonna 1999 vähäisen hoitokalastussaaliin 
jälkeen. Syyt tähän väliaikaiseen veden laadun huononemiseen ovat epäsel-
viä; sekä kesäaikainen tehostettu ilmastus (ks. luku 5.4), että Torholansuon 
lumenkaatopaikan sortuma (ks. luku 5.3) ovat mahdollisia syitä. Vuoden 
1999 jälkeen loppukesän tilanne palasi vuosien 1996–1997 hyvälle tasolle. 
Järven tilaa väliaikaisesti heikentänyt tekijä poistui ja hoitokalastus jatkui 
teholla 40–50 kg/ha/vuosi mikä näyttäisi vakiinnuttaneen loppukesän levä-
määrät melko alhaiselle tasolle. 
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Kuva 2. Ravinteiden, klorofylli a:n sekä näkösyvyyden kehitys (heinä-elokuun vuosi-
keskiarvoja pintavedestä) suhteessa hoitokalastussaaliin kertymään Enäjärvellä. Ha-
vainnot ovat Rompsinmäen mittauspisteestä. 

Sarvalan ym. (2000) mukaan klorofylli a : kokonaisfosfori –suhteen 
(chl:TP) tarkastelu on hyvä keino tarkastella hoitokalastuksen aiheuttamia 
vaikutuksia järviekosysteemissä. Suhde kuvaa kuinka tehokkaasti kasvi-
plankton käyttää saatavilla olevan fosforin biomassan kasvattamiseen. Mi-
käli chl:TP pienenee, kasviplankton ei enää pysty muodostamaan tietyllä 
ravinnetasolla yhtä suurta biomassaa kuin aikaisemmin. Tämä voi johtua 
esim. eläinplanktonin laidunnuksen voimistumisesta tai leville käyttökel-
poisten liukoisten ravinteiden vähentymisestä, vaikka kokonaisravinnemää-
rä pysyisikin samana. Enäjärven chl:TP on melko suuri ja lähempänä vähäi-
sen eläinplankton-laidunnuksen tilannetta (ylempi suora kuvassa 3) kuin 
tehokkaan levien syönnin arvoja (alempi suora). Enäjärven chl:TP näyttäisi 
vaihdelleen ylemmän suoran suuntaisesti eli selvää muutosta kasviplankton-
tuotannon tehokkuudessa ei ole tapahtunut. Parhaan tilanteen vuosina suhde 
on kuitenkin ollut hieman lähempänä tehokkaan laidunnuksen suoraa. Suo-
ria havaintoja eläinplanktonista ei ole vuoden 1997 jälkeen; vuonna 1997 
havaittiin lievää myönteistä kehitystä vesikirppujen osalta (Ranta 1998).  
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naisfosfori) heinä-elokuussa vuosina 1994-2004. Mazumderin (1994) mukaan suora 
”MIX-SH” kuvaa klorofylli : kokonaisfosfori –suhdetta heikkotehoisen eläinplankton-
laidunnuksen järvissä ja ”MIX-LH” vastaavaa suhdetta järvissä, joissa eläinplankton 
laiduntaa leviä tehokkaasti. Huomaa logaritminen asteikko. 

Loppukesän näkösyvyyden kasvu jatkui vuosien 1998–1999 notkahduksen 
jälkeenkin ja oli vuonna 2003 jo lähes metrin (vuoden 2004 melko alhainen 
arvo johtunee sateisen kesän aiheuttamasta sameudesta, luku 5.3.). Koska 
näkösyvyys Enäjärvellä on voimakkaasti riippuvainen levien määrästä (kuva 
4), veden kirkastuminen johtuu todennäköisesti levien vähenemisestä. Nä-
kösyvyyden kolminkertaistumisella vuoden 1994 tilanteesta on todennäköi-
sesti ollut voimakkaat vaikutukset uposkasvien levittäytymiseen ja sedimen-
tin pinnalla kasvavien levien runsastumiseen, mikä vähentää ravinteiden 
vapautumista pohjasedimentistä, mutta suoria havaintoja tästä ei ole. Veden 
kirkastumisen pitäisi parantaa myös ahvenen menestymisedellytyksiä suh-
teessa särkikaloihin. 
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Kuva 4. Näkösyvyys suhteessa levämäärään (klorofylli a) Enäjärvellä. Kuvassa kaikki 
havainnot vuosilta 1994–2004. Regressio: log(näkösyvyys): 0,509–0,426*log(klorofylli) 
; r2 = 0,306, p<0,001. Huomaa logaritminen asteikko. 
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Levien väheneminen johtunee ravinteiden vähenemisestä särkikalojen vä-

hennyttyä ja näkösyvyyden kasvettua 

Enäjärven veden laatu on parantunut hoitokalastuksen myötä lukuun otta-
matta vuosien 1998-99 huonompaa jaksoa. Myös kalaston rakenne on ra-
vinnepitoisuuden ja sameuden perusteella oletettua parempi. Koska kloro-
fylli a:n ja kokonaisfosforin suhde ei ole juuri laskenut, Enäjärven sinilevien 
väheneminen näyttäisi johtuvan yleisestä ravinnepitoisuuden alenemisesta 
ennemminkin kuin laidunnuksen lisääntymisestä tai tuotannon tehokkuuden 
alenemisesta. Koska sisäisen kuormituksen osuus on Enäjärvellä (ollut) suu-
ri, ravinnepitoisuuden pieneneminen johtunee särkikalojen aiheuttaman si-
säisen kuormituksen vähenemisestä. Myös näkösyvyyden kasvu voi olla 
syynä ravinteiden vähenemiseen ja veden kirkastuminen edesauttaa myös 
hoitokalastusten vaikutusten vakiintumista. 
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5.3 VEDEN LAATU JA SEURANTA 

Sirpa Penttilä, Uudenmaan ympäristökeskus

5.3.1 Yleistä 

Vihdin Enäjärven veden laadusta on säännöllisiä havaintoja 1990-luvun 
alkupuolelta lähtien. Aikaisemmilta vuosilta on hajanaisempia havaintoja 
1970-luvulta saakka. Vedenlaatutiedot on kerätty ympäristöhallinnon pinta-
vesirekisteriin (PIVET). Vesinäytteet on otettu useimpina vuosina Uuden-
maan ympäristökeskuksen toimesta. Näytteet on analysoitu 1.3.1999 saakka 
Uudenmaan ympäristökeskuksen laboratoriossa ja sen jälkeen Suomen ym-
päristökeskuksen laboratoriossa. Vuonna 1995 ja sitä aikaisempina vuosina 
näytteitä on ottanut ja analysoinut myös Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö 
ry. 

Enäjärvellä on kaksi havaintopaikkaa, joista kerätään säännöllistä tietoa. 
Havaintopaikka Rompsinmäki 5 sijaitsee järven eteläpäässä pienialaisessa 
syvänteessä, jonka syvyys on noin 9 metriä. Havaintopaikka Enäjärvi 11 
sijaitsee melko keskellä järveä 5 metrin syvyysvyöhykkeellä. Vesinäytteitä 
on otettu pintakerroksesta (1 m), pohjanläheisestä vesikerroksesta (metri 
pohjasta), ja Rompsinmäestä on otettu myös välikerroksen näytteitä (4 m). 
Klorofyllinäytteet on otettu 0–2 metrin kokoomanäytteinä. Vuosina 1995-
2004 näytteenottotiheys on vaihdellut välillä 9-16 kertaa/vuosi. Tässä Enä-
järven vedenlaatukatsauksessa on käsitelty pääasiassa Rompsinmäen ha-
vaintopaikan tuloksia vuosilta 1995-2004. Pintavedellä tarkoitetaan tässä 
tekstissä 1 m syvyyttä. Järven tilaa tarkasteltaessa on huomattava, että näyt-
teenottoajankohdat eivät välttämättä osu aina esim. huonoimman happitilan-
teen tai korkeimman ravinnepitoisuuden aikaan. (Vedenlaatutuloksia: 
www.ymparisto.fi > Uusimaa > Ympäristön tila > Pintavedet > Vesistöt ja 
rannikkovedet) 

Enäjärven veden laatuun vaikuttavat mm. valuma-alueen maaperä ja maan-
käyttö, valuma-alueelta tuleva ulkoinen kuormitus, pohjasedimentistä tuleva 
sisäinen kuormitus sekä sääolosuhteet. Kuivina aikoina ravinteiden ja kiin-
toaineksen huuhtoutumat valuma-alueelta jäävät vähäisiksi, jolloin vesi on 
vähemmän savisameaa kuin sateisina aikoina. Sadevedet ja lumen sulamis-
vedet kuljettavat mukanaan maa-ainesta ja ravinteita valuma-alueelta jär-
veen, jolloin veden sameus ja ravinnepitoisuudet kasvavat. 

5.3.2 Enäjärven veden laadun kehitys 

Enäjärven yleistä tilaa kuvaavat mm. näkösyvyys-, sähkönjohtavuus- ja sa-
meusarvot (kuvat 1 - 3). Näiden muuttujien arvoissa ei ole tapahtunut mer-
kittäviä muutoksia vuosien 1995 - 2004 aikana. Näkösyvyys on vaihdellut 
enimmäkseen välillä 0,5 - 1,5 m, sähkönjohtokyky välillä 10 - 15 mS/m ja 
sameus välillä 3 - 20 FNU. Sateisen sään vaikutus näkyy kohonneena sa-
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meutena mm. loppukesällä 2004. Kuivina vuosina 2002 - 2003 näkösyvyys 
oli normaalia suurempi. Näkösyvyyden kesäaikainen (1.6. - 30.8.) keskiarvo 
on ollut alimmillaan vuosina 1999 ja 2000 ja korkeimmillaan kuivana vuo-
tena 2003. Havaintopaikalla Enäjärvi 11 kesäaikaisessa näkösyvyydessä on 
selvempi nouseva suuntaus kuin Rompsinmäessä (kuvat 1b - 1c). 

Näiden yleisten muuttujien perusteella Enäjärven tila on pysynyt melko va-
kaana viimeisten kymmenen vuoden aikana. 
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Kuva 1a. Enäjärven näkösyvyys (m) Rompsinmäessä vuosina 1995 - 2004. 

Kuva 1b. Enäjärven näkösyvyyden (m) kesäaikaiset (1.6. - 30.8.) keskiarvot Romp-
sinmäessä vuosina 1995 - 2004. 
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Kuva 1c. Enäjärven näkösyvyyden (m) kesäaikaiset (1.6. - 30.8.) keskiarvot havainto-
paikalla Enäjärvi 11 vuosina 1995 - 2004. 

Sähkönjohtokyky (1m)

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

1
.1

.1
9

9
5

1
.1

.1
9

9
6

1
.1

.1
9

9
7

1
.1

.1
9

9
8

1
.1

.1
9

9
9

1
.1

.2
0

0
0

1
.1

.2
0

0
1

1
.1

.2
0

0
2

1
.1

.2
0

0
3

1
.1

.2
0

0
4

s
ä

h
k

ö
n

jo
h

to
k

y
k

y
, 
m

S
/m

Kuva 2. Pintaveden sähkönjohtokyky (mS/m) Rompsinmäessä vuosina 1995 - 2004.
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Sameus (1m)
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Kuva 3. Pintaveden sameus (FNU) Rompsinmäessä vuosina 1995 - 2004. 

Rompsinmäen syvänteen happitilanne on ollut ajoittain huono. Syvänne oli 
hapeton viimeksi talvella 2003. Hapettomia ajanjaksoja on havaittu aikai-
semmin myös talvella 1995 ja 1996 sekä kesällä vuosina 1997 ja 1998. (Ku-
va 4.) Syvänteen hapettomuus aiheuttaa sisäistä kuormitusta, kun poh-
jasedimenttiin varastoituneita ravinteita, typpeä ja fosforia, alkaa liueta ylä-
puoliseen vesimassaan hapettomissa oloissa. Happitilanne on ollut parempi 
toisella havaintopaikalla (Enäjärvi 11), mutta sielläkin todettiin hapetto-
muutta mm. talvella 2003. Järven hapetusta ja sen vaikutuksia happitilantee-
seen tarkastellaan toisaalla tässä raportissa. 
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Kuva 4. Pohjanläheisen vesikerroksen happitilanne (hapen kyllästysprosentteina) 
Rompsinmäen syvänteessä vuosina 1995 - 2004. 
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Kuvissa 5 ja 6 on esitetty pintaveden ja pohjanläheisen vesikerroksen läm-
pötilat vuosina 1995–2004. Veden lämpötila vaikuttaa mm. hapen kulumis-
nopeuteen. Mitä korkeampi lämpötila alusvedessä on, sitä nopeammin hap-
pea kuluu. Enäjärvi ei yleensä kerrostu kesäkautena kuin lyhyitä ajanjaksoja 
ja tuulet sekoittavat kerrostuneisuuden helposti. Kesäaikana pinta- ja alusve-
si ovatkin usein lähes yhtä lämpimiä. Talviaikana kerrostuneisuus on va-
kaampaa kuin kesällä.  
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Kuva 5. Pintaveden lämpötila (°C) Rompsinmäen syvänteessä vuosina 1995 - 2004. 
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Kuva 6. Pohjanläheisen vesikerroksen lämpötila (°C) Rompsinmäen syvänteessä vuo-
sina 1995 - 2004. 
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Pintaveden kokonaisravinteiden pitoisuudet vaihtelevat vuodenajan mukaan. 
Kokonaisfosforipitoisuudet ovat kesällä suurimmillaan ja talvella pienim-
millään. Kokonaisfosforipitoisuudessa on ollut erityisen suuri maksimi ke-
sällä 1999, jonka jälkeen kesäaikainen fosforitaso on laskenut vuoteen 2003 
saakka. Viime vuosina fosforitaso on vaihdellut enimmäkseen välillä 50–
100 µg/l. Kesäaikainen pohjan hapettomuus aiheuttaa sisäistä kuormitusta 
pohjasedimentistä, mikä aiheuttaa kokonaisfosforipitoisuuden nousua lop-
pukesällä. Kokonaistypen pitoisuudet ovat olleet yleensä talviaikana suu-
rempia kuin kesällä. Kokonaistyppipitoisuuden vaihteluväli on pienentynyt 
viime vuosina pitoisuuden ollessa keskimäärin noin 1 000 µg/l. Typpipitoi-
suudessa ei ole havaittavissa selvää kehityssuuntaa vuosien 1995 - 2004 
aikana. (Kuvat 7 ja 8.) 
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Kuva 7. Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus (µg/l) Rompsinmäessä vuosina 1995 - 
2004. 
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Kuva 8. Pintaveden kokonaistyppipitoisuus (µg/l) Rompsinmäessä vuosina 1995 - 
2004. 
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Liukoisen eli leville käyttökelpoisen fosfaattifosforin pitoisuus pohjanlähei-
sessä vesikerroksessa vaihtelee pohjan happitilanteen mukaan. Hapettomissa 
oloissa fosfaattia alkaa vapautua sedimentistä, ja pohjanläheisen vesikerrok-
sen fosfaattifosforipitoisuus nousee. Näin on tapahtunut mm. talvella 2003 
ja kesäisin useana vuotena (Kuva 9). Liukoisen fosfaattifosforin pitoisuus 
pintavedessä on korkea talvisin sisäisen kuormituksen aikana, mutta kesällä 
levät käyttävät fosfaatin nopeasti ja sen pitoisuus pintavedessä on yleensä 
silloin melko alhainen (Kuva 10). 
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Kuva 9. Liukoisen fosfaattifosforin pitoisuus (µg/l) pohjanläheisessä vesikerroksessa 
Rompsinmäessä vuosina 1998 - 2004. 
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Kuva 10. Liukoisen fosfaattifosforin pitoisuus (µg/l) Rompsinmäen pintavedessä vuo-
sina 1998 - 2004. 
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Levien määrää kuvaavan klorofylli-a:n pitoisuudessa Rompsinmäessä on 
havaittu tarkastelujakson suurin maksimiarvo kesällä 1998. Sen jälkeen 
maksimiarvot ovat vähitellen pienentyneet ollen viime vuosina tasolla 60–
70 µg/l. (Kuva 11.) Havaintopaikalla Enäjärvi 11 klorofyllipitoisuudet ovat 
olleet samaa suuruusluokkaa kuin Rompsinmäessä, tosin syksyllä 2002 sini-
levälautat aiheuttivat korkean piikin klorofyllipitoisuudessa (kuva 12). 
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Kuva 11. Klorofylli-a-pitoisuudet (µg/l) Rompsinmäen pintakerroksessa (0-2 m) vuo-
sina 1995 - 2004. 
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Kuva 12. Klorofylli-a-pitoisuudet (µg/l) havaintopaikan Enäjärvi11 pintakerroksessa 
(0-2 m) vuosina 1995 - 2004. 
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5.3.3 Tulosten tarkastelua 

Enäjärven tilassa kokonaisuutena on tapahtunut kohentumista viime vuosi-
na. Vuosien 1994–1997 vedenlaatutulosten perusteella tehdyssä vedenlaatu-
luokituksessa järvi luokiteltiin yleiseltä käyttökelpoisuudeltaan huonoksi, 
mutta vuosien 2000–2003 luokituksessa järvi luokiteltiin välttävään luok-
kaan. Järvellä ja sen valuma-alueella tehdyillä kunnostustoimenpiteillä on 
mitä ilmeisimmin ollut suotuisa vaikutus järven tilaan vuosien kuluessa. 
Toisaalta on huomattava, että kuivat vuodet 2002–2003 osuivat juuri tälle 
luokitusjaksolle, joten järven parempi tila tällä ajanjaksolla voi olla myös 
hydrologisista tekijöistä johtuvaa. Järvi on edelleen hyvin rehevä, ja sen 
pohjasedimentissä on suuri ravinnevarasto.  

Enäjärven lounaispuolella sijaitsevalla Torholansuon lumenkaatopaikalla 
tapahtui 1.8.1997 sortuma ja sen seurauksen suoalueen siirtymä. Länsi-
Uudenmaan vesi ja ympäristö ry tarkkaili vuosina 1997–1998 Torholanojan 
alajuoksun vedenlaatua tarkoituksena selvittää, oliko suonsiirtymällä vaiku-
tusta Torholanojan ja Enäjärven veden laatuun. Raportissa todetaan, että 
Torholansuon siirtymän vaikutus Torholanojan vedenlaatuun oli useimpien 
tutkittujen muuttujien osalta kohtuullisen vähäinen. Selvin kielteinen vaiku-
tus havaittiin hitaasti hajoavan orgaanisen aineksen (CODMn) lisääntymise-
nä. Ravinnekuormituksen osalta merkitystä saattoi olla myös fosforilla. 
(Ihalainen 1998.) 

Tarkasteltaessa järven tilaa näiden syvännealueilta mitattujen muuttujien 
perusteella ei välttämättä saada kuvaa järven kokonaistilanteesta. Tilanne 
voi rantavedessä olla erilainen ja muuttua eri tahtiin kuin ulappa-alueilla. 
Siksi myös ranta-asukkaiden tekemä säännöllinen ja jatkuva järven tilan 
havainnointi on erittäin tärkeää ja antaa hyvän kuvan järven tilan kehittymi-
sestä. Mm. omaehtoinen näkösyvyyden seuranta ja levätilanteen tarkkailu 
onkin suositeltava tapa jatkaa järven tilan seurantaa syvänteistä otettavien 
vesinäytteiden ohella. 

Kirjallisuus

Ihalainen, P. 1998. Torholanojan vesistötarkkailu 1997-1998. Länsi-Uudenmaan 
vesi ja ympäristö ry., Lohja. [Julkaisematon moniste.] 13 s. 
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5.4 Enäjärven kasviplankton vuosina 1998–2004 

Jorma Keskitalo, Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema

5.4.1 Johdanto 

Enäjärven kasviplanktontutkimukset aloitettiin Teknillisen korkeakoulun 
vesitekniikan laitoksen toimesta 1970-luvun lopussa  ja  niitä jatkettiin 
1980-luvun alussa (Seppänen ja Rusi 1983). Seuraavan kerran tutkimuksia 
tehtiin 1990-luvulla Enäjärven kunnostusselvityksen yhteydessä (Horppila 
ym. 1994), jolloin selvitettiin järven silloista tilaa ja kunnostuksen 
mahdollisuuksia. Kunnostusselvityksen mukainen säännöllinen näytteenotto 
käynnistettiin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n ja Uudenmaan 
ympäristökeskuksen toimesta vuonna 1995. Kasviplanktontutkimusten 
tarkoituksena oli selvittää, onnistutaanko kunnostuksen, erityisesti 
hoitokalastuksen, avulla vähentämään leväkukintoja ja alentamaan järven 
rehevyystasoa. Hoitokalastuksen vaikutus perustuu muun muassa siihen, 
että kalojen poistuma vähentää saalistuspainetta eläinplanktoniin ja näin 
runsastunut eläinplankton laiduntaa tehokkaammin kasviplanktonia pitäen 
leväbiomassaa kurissa. Lisäksi levien saatavilla olevien ravinteiden määrä 
vedessä vähenee, kun kalojen aiheuttama ravinteiden pöllytys pohjasta 
niukkenee. 

Vuosien 1995–1997 tulosten perusteella näytti siltä, että Enäjärven 
leväkukintoja olisi saatu tuntuvasti rajoitetuksi (Lempinen 1998, Ranta 
1998). Kasviplanktonseurantaa on sen jälkeen jatkettu yhtäjaksoisesti.  
Seuranta on kuulunut osana yhteistutkimukseen nimeltään “Rehevöi-
tyneiden järvien hoitokalastuksen vaikutukset” eli HOKA-projekti vuosina 
1997–2001 sekä edelleen yhteistutkimukseen “Happikadon aiheuttamien 
kalakuolemien vaikutukset kala- ja planktonyhteisöihin sekä veden laatuun” 
vuosina 2003–2004 (Olin & Ruuhijärvi 2005). Jälkimmäinen tutkimus 
käynnistettiin, kun talvella 2002–2003 havaittiin lukuisissa järvissä 
totaalinen happikato ja sen seurauksena massiivisia kalakuolemia. Myös 
Enäjärvessä oli tällöin näytteenottoasemilla 5 ja 11 (ks. luku 4.3.2.) lähes 
täydellinen happikato (Uudenmaan ympäristökeskuksen vedenlaatu-
aineisto), mutta siellä ei havaittu vastaavan laajuisia kalakuolemia kuin 
muissa hankkeen tutkimusjärvissä. 

Tässä raportissa esitetään yhteenveto HOKA-projektin ja happikatoprojektin 
yhteydessä tehdyistä Enäjärven kasviplanktontutkimuksista vuosilta 1998–
2004, verrataan niitä aikaisempiin tuloksiin ja arvioidaan kunnostustoimien 
vaikutusta levästöön. Vuosien 1997–2001 kasviplanktontuloksia on esitetty 
aikaisemmin HOKA-projektin vuosiraporteissa (Olin ja Ruuhijärvi 1999, 
2000, 2001, 2002). Tuloksia on lisäksi hyödynnetty Mikko Olinin 
väitöskirjassa (Olin 2005), joka käsittelee hoitokalastuksen vaikutusta 
järvien vedenlaatuun ja rehevyystasoon. Vuosien 2002–2004 tuloksia on 
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tarkoitus esitellä myös happikatoprojektin loppuraportissa (Olin & Ruuhi-
järvi 2005). 

5.4.2 Aineisto ja menetelmät 

Kasviplanktonnäytteet otettiin päällysvedestä 0–2 m:n kokoomanäytteinä 
Limnos-noutimella noin 2 viikon välein Enäjärven havaintopaikalta 11. 
Näytteenotto kattoi pääsääntöisesti avovesikauden. Huhtikuussa 2003 ja 
2004 otettiin näytteet myös huhtikuussa jääpeitteisenä aikana. Näytteet 
säilöttiin Lugl-liuoksella. Levät mikroskopoitiin näytteenottoa seuraavana 
talvena käyttäen sovellettua Utermöhlin menetelmää (mikroskopoija Jorma 
Keskitalo). Näytettä laskeutettiin yleensä 5 tai 10 ml vähintään 18 tunnin 
ajan. Levät laskettiin Wild M40 -käänteismikroskoopilla käyttäen 
faasikontrastioptiikkaa. Yleisistä taksoneista pyrittiin laskemaan vähintään 
50 laskentayksikköä (solua, solurihmaa, koloniaa tms. lajista riippuen). 
Pääosin käytettiin 600- ja 300-kertaisia suurennuksia, joista jälkimmäistä 
suurikokoisten lajien ja kolonioiden sekä myös joidenkin harvakseltaan 
esiintyvien pienempien levien laskemiseen. Biomassat on esitetty 
tuorepainoina veden tilavuusyksikköä kohti (g m-3).

5.4.3 Tulokset 

Enäjärvi palautui 2–3 vuotta kestäneen verrattain niukkatuottoisen vaiheen 
jälkeen vuosina 1998–1999 voimakkaasti hypereutrofiseksi eli ylireheväksi. 
Kasviplanktonin biomassamaksimi oli 30 g/m3 vuonna 1998 ja 41 g/m3

vuonna 1999, kun ylirehevän alaraja on 10 g/m3 Heinosen (1980) 
luokituksessa. Sinilevien osuus kokonaisbiomassasta oli kummankin 
maksimin aikana yli puolet (kuva 1). Hallitseva sinilevä oli rihmamainen 
Aphanizomenon sp., minkä lisäksi kesällä 1999 oli runsaasti Chroococcales-
lahkoon kuuluvaa Microcystis wesenbergii -lajia. Chroococcales-lahkon 
sinilevät eivät ole rihmamaisia, vaan muodostavat yleensä pallomaisia tai 
epämääräisen muotoisia kolonioita. Sinilevien lisäksi oli ajoittain runsaasti 
Ceratium hirundinella -panssarilevää ja Aulacoseira granulata -piilevää. 

Kasvukaudella 2000 oli nähtävissä selvä taittuminen rehevöitymis-
kehityksessä, sillä leväbiomassa oli keskimäärin vain noin kolmasosa 
edellisvuoden tasosta (taulukko 1). Sama pätee myös maksimibiomassaan 
(16 g/m3 v. 2000). Piilevät (Aulacoseira-suku, mm. A. granulata) hallitsivat 
toukokuussa ja loppukesällä sekä sinilevät kesä–heinäkuussa. Sinilevä-
maksimin muodosti tällöin Microcystis-suku, erityisesti M. wesenbergii.
Leväbiomassa väheni tasaisesti kohti loppusyksyä, mutta merkille pantavaa 
on, että rihmamainen Planktolyngbya subtilis -sinilevä runsastui marraskuun 
alussa, jolloin sitä oli 67 % kokonaisbiomassasta.  

Loppukesän ja syksyn 2001 kokonaisbiomassa oli keskimäärin samalla 
tasolla kuin  edellisenäkin  kasvukautena  (taulukko 1),  mutta  poikkeuksen  
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muodosti alkukesän hyvin voimakas maksimi (41,4 g/m3), jota hallitsivat 
piilevät (Aulacoseira granulata) ja Chroococcales-sinilevät (Chroococcus 

minutus). Alkukauden maksimin jälkeen leväsukkessio oli kuitenkin varsin 
tavanomainen: kesäkuun lopussa oli minimi (4,0 g/m3), jota seurasi loppukesän 
maksimi (12,0 g/m3) ja sen jälkeen levien väheneminen kohti loppusyksyä. 
Sinilevät olivat kuitenkin verrattain runsas ryhmä vielä lokakuussa. Tärkeimpiä 
sinileviä olivat Microcystis aeruginosa, M. wesenbergii sekä rihmamainen 
Anabaena-suku.

Kasvukautta 2002 hallitsivat sinilevät ja kokonaisbiomassa oli verrattain suuri 
(kuva 1, taulukko 1). Kasviplankton muodosti tällöin avovesikaudella kolme 
erillistä maksimivaihetta, jolloin biomassa ylitti ylireheväksi luokitellun 10 
g/m3:n rajan. Biomassa oli enimmillään 21,6 g/m3 syyskuun lopussa. 
Rihmamainen Planktothrix agardhii oli runsain sinilevälaji keväällä ja kesällä 
sekä Aphanizomenon sp. syksyllä. Lisäksi Microcystis aeruginosaa oli paljon 
loppukesällä. 

Mallomonas akrokomos -kultalevä oli verrattain runsas huhtikuussa 2003 ja 
2004 jään alta otetuissa näytteissä. Sekä kasviplanktonin kokonaisbiomassa että 
sinilevien määrä vähenivät avovesikausina 2003–3004 edellisvuoteen verrattuna 
(kuva 1, taulukko 1). Kasvukauden 2003 biomassamaksimi oli 16,6 g/m3 ja 
kasvukauden 2004 maksimi 10,4 g/m3. Heinä–syyskuun 2004 biomassa-
keskiarvo 6,6 g/m3 oli pienempi kuin kertaakaan vuodesta 1997 alkaen. Vuoden 
2004 perusteella Enäjärvi ei ollut enää ylirehevä, mutta sitä voi edelleen 
luonnehtia reheväksi (rehevä = 2,5–10 g/m3 Heinosen, 1980, luokituksessa). 

Nielulevien osuus oli suuri avovesikausien 2003–2004 alussa, samoin piilevien 
osuus erityisesti toukokuun 2004 lopussa. Piileviä oli kevään lisäksi ajoittain 
runsaasti myös muulloin kasvukauden kuluessa. Tärkein piilevä oli Aulacoseira 

granulata incl. var. angustissima ja tärkein sinilevä Microcystis wesenbergii

kumpanakin vuotena. Viherlevät olivat monilajinen ryhmä, jossa mikään 
yksittäinen laji ei ollut biomassaltaan selvästi muita runsaampi. Muun muassa 
Oocystis- ja Pediastrum-suvun viherleviä esiintyi näytteissä toistuvasti. 
Viherlevät olivat yksi tärkeimpiä leväbiomassan muodostajia elokuussa 2003 ja 
kesä–heinäkuussa 2004. 

Taulukko 1. Heinä–syyskuun biomassakeskiarvoja Enäjärvellä vuosina 1998–2004. 
Cyano = sinilevät, Diatomo = piilevät, Kok.biom. = kasviplanktonin kokonais-
biomassa.

 Vuosi
Keskiarvo  
(heinä–syys),g/m3 

  Cyano Diatomo Kok.biom. 
1998 7,55 2,63 13,81 
1999 12,23 11,20 25,58 
2000 3,60 3,82 8,37 
2001 2,80 2,16 8,31 
2002 9,72 1,09 13,31 
2003 3,19 1,65 7,33 
2004 2,08 1,68 6,60 
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Kuva 1. Kasviplanktonbiomassa leväryhmittäin vuosina 1998–2004 Enäjärvessä. Cy-
ano = sinilevät, Crypto = nielulevät, Dino = panssarilevät, Chryso = kultalevät, Dia-
tomo = piilevät, Eugleno = silmälevät, Chloro = viherlevät.

5.4.4 Tulosten tarkastelua 

Enäjärven rehevyystaso on kasviplanktontulosten perusteella vaihdellut 
voimakkaasti sen jälkeen, kun järveä alettiin kunnostaa. Levämäärä väheni 
miniminsä vuonna 1996, nousi uudestaan huippuunsa vuonna 1999, minkä 
jälkeen suuntaus on ollut jälleen vähenevä. Joissain muissa HOKA-projektin 
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järvissä rehevyystaso vuorotteli sääolojen mukaan siten, että lämpiminä 
kesinä 1997 ja 1999 leviä oli erittäin runsaasti, kun sen sijaan sääoloiltaan 
epäedullisina kesinä 1998 ja 2000 niitä oli niukemmin (Keskitalo ym. 1999, 
2000, 2001). Enäjärvessä näyttävät ainakin osaksi muut kuin säätekijät 
säädelleen tällöin leväbiomassaa ja -lajistoa, vaikkakin vuonna 1999 runsas 
levätuotanto ja tuotannolle suotuisat sääolot osuivat yhteen. 

Ranta (1998) totesi Enäjärven kunnostusraportissa, että vuosien 1996–1997 
kasviplanktontulokset olivat rohkaisevia ajatellen kunnostuksen vaikutuksia. 
Hälyttävää vuoden 1997 tuloksissa oli kuitenkin se, että niukan kesävaiheen 
jälkeen sinilevät (Aphanizomenon flos-aquae) lisääntyivät syksyllä dramaat-
tisesti. Kuosa (1997) arveli, että hoitokalastus oli ehkä pitänyt levät kurissa 
kesällä, mutta tuotantoa rajoittava vaikutus oli  heikentynyt syksyllä, jolloin 
ravinteet tyypillisesti runsastuvat päällysvedessä syyskierron alkaessa. 
Vastaavanlainen sinilevämaksimin siirtyminen kohti loppusyksyä on todettu 
ajoittain myös muissa HOKA-projektin järvissä (Keskitalo ym. 1999, 2000, 
2001). 

Syy vuosien 1998–1999 uudelleen rehevöitymiseen Enäjärvessä on jossain 
määrin epäselvä. Näinä vuosina aloitettiin kesäaikainen ilmastus. 
Rompsinmäen hapetuslaitteessa oli vuonna 1998 toimintakatkos, joka 
aiheutti hapettomuuden ja ravinnepitoisuuden nousun. Tämä saattoi olla 
osasyy uudelleen rehevöitymiseen. Kasvukauden 1999 runsaaseen levä-
biomassaan lienevät kuitenkin ensisijaisena syynä tuotannolle suotuisat 
olosuhteet kesällä. 

Talven 2002–2003 kalakuolemien jälkeen oli kasviplanktonbiomassa 
monissa eteläsuomalaisissa järvissä suhteellisen pieni kesällä 2003, mihin 
kalakuolemat ovat saattaneet vaikuttaa ravintoketjun kautta osittain samaan 
tapaan kuin hoitokalastus (happikato-kalakuolemaprojektin julkaisematon 
aineisto). Myös Enäjärvessä levien – erityisesti sinilevien – biomassa aleni 
vuonna 2003 ja edelleen 2004. Järvessä ei kuitenkaan havaittu kalakuolemia 
talven 2002–2003 huonosta happitilanteesta huolimatta, joten ne eivät voi 
selittää leväbiomassan alenemista. Yhtenä syynä kesän 2003 suhteellisen 
niukkaan levätuotantoon lienee ollut pitkään jatkunut kuivuus ja siitä 
seurannut vähäinen ravinnevaluma järveen. Biomassan pieneneminen jatkui 
kuitenkin vielä vuonna 2004, vaikka kesä oli poikkeuksellisen sateinen. 
Ravinnevaluma lienee ollut tällöin runsasta, mutta toisaalta olosuhteet eivät 
muutoin välttämättä suosineet levätuotantoa. 

Yhteenvetona voi todeta, että Enäjärven kunnostus on kasviplanktontulosten 
perusteella kohentanut vedenlaatua, vaikkakin järven tila on häilyvä ja 
sinileväkukinnat edelleen mahdollisia huolimatta rehevyystason ilmeisestä 
alenemisesta vuoden 1999 jälkeen. 
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5.5 Vihdin Enäjärven pohjaeläimistö

Tiina Laakkonen, Merentutkimuslaitos

5.5.1 Johdanto 

Pohjaeläinten käyttö järven tilan selvityksessä antaa tietoa järvestä pitkältä 
aikaväliltä, sillä pohjaeläimet ovat varsin pitkäikäisiä ja suhteellisen paikal-
laan pysyviä. Pohjaeläimistön perusteella voidaan arvioida järven rehevyys-
tasoa ja sen kehitystä. Ravinteisuuden ja järven tilan määrittämiseen voi-
daan käyttää mm. harvasukamato/surviais –yksilömääräsuhdetta, indikaatto-
rilajeja ja ryhmiä, lajilukumäärää ja biomassaa (esim. Wiederholm 1980; 
Paasivirta 1989). 

Vihdin Enäjärvestä on tehty pohjaeläinselvityksiä vuosina 1992 (Aula ja 
Malin 1993), 1996 (Paasivirta 1996) ja 2003 (Uudenmaan ympäristökeskus, 
seurantamateriaali). Näistä tutkimuksista ilmenee, että lajisto on ollut niuk-
kaa ja ominaista rehevälle pohjalle. Surviaisindeksi (Paasivirta 1996) kuvas-
taa syvänteissä hyvin rehevää ja rannassa rehevää pohjaa. Tämän selvityk-
sen tarkoituksena on tarkastella lajistoa ja siinä mahdollisesti tapahtuneita 
muutoksia samoilla näytteenottopaikoilla kuin vuonna 1996 suoritetussa 
tutkimuksessa. 

5.5.2 Aineisto ja menetelmät 

Näytteet otettiin viideltä litoraali- (rannanläheiseltä) ja kahdelta profundaali- 
(syvänne) -asemalta (kuva 1). Näytteet otettiin Ekman & Birge noutimella 
(289 cm2), seulottiin paikan päällä 0,5 mm:n seulalla ja säilöttiin heksa-
miinilla puskuroituun formaliiniliuokseen (5%). Eläimet poimittiin näyttees-
tä käyttäen mikroskooppia (6x suurennos), määritettiin ja punnittiin ana-
lyysivaa’alla. Ennen punnitsemista ylimääräinen vesi poistettiin kuivaamalla 
eläimiä imupaperin päällä. 

Tuloksina saatiin yksilömäärä ja biomassa lajeittain/lajiryhmittäin neliömet-
riä kohden (kuva 2 ja taulukko 1). Saatuja tuloksia verrattiin aikaisempiin 
tutkimuksiin. Surviaissääski-indeksiä, CI= (ki * ni)/N , missä ki on lajin i 
ekologinen kerroin, ni lajin i yksilömäärä ja N kaikkien indikaattorilajien 
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yksilömäärä, sekä myös biomassan huomioon ottavaa bioindeksiä 
CI/ln(B+1) (Paasivirta 1995), käytettiin kuvastamaan pohjan ravinteisuutta. 
Lisäksi laskettiin harvasukamato/surviaissääski –suhde (harvasukamato ti-
heys/harvasukamato + surviaissääski tiheys prosentteina) litoraaliasemille. 

Kuva 1. Näytteenottopaikkojen sijainti (kartta: Salonen ym. 1993). 

5.5.3 Tulokset ja tulosten tarkastelu 

Yksilömäärät olivat runsaimmat litoraaliasemilla 2 - 5, ja matalimmat kah-
della profundaaliasemalla (6 ja 7) sekä asemalla 1 (kuva 2 ja taulukko 1). 
Tiheydet ovat yleensäkin suuremmat litoraalissa. Biomassat vaihtelivat 
asemilla n. 2,9-7,4 g/m2 välillä, kun aseman 4 järvisimpukoiden painoa ei 
oteta huomioon (791g/m2). Tiheydet ja biomassat olivat rehevälle järvelle 
ominaisia (vrt. esim. Nurmi 1998). 

Kuva 2. Enäjärven yleisimpien pohjaeläinryhmien tiheydet asemittain. 
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Lajeja oli eniten asemalla 4 ja vähiten syvänneasemilla 6 ja 7. Yleisesti otta-
en järven lajisto oli niukkaa, kuten aikaisemmissa tutkimuksissakin. Syvän-
teissä vesipatsaassa ruokailevan ja siten huonojakin happioloja sietävän sul-
kasääsken suhteellinen osuus lajistosta (20 %) oli korkeampi kuin litoraa-
liasemilla. Toinen huonoja happiolosuhteita sietävä ja hyvin rehevää pohjaa 
indikoiva surviaissääski laji, Chironomus plumosus (esim. Brundin 1958; 
Paasivirta 1995), oli syvimmällä asemalla suhteellisen runsas (n. 24 %). 
Sulkasääsket ja Chironomus plumosus lajin yleisyys indikoivat hyvin rehe-
vää pohjaa ja ainakin ajoittaisia heikkoja happioloja. Toisaalta syvänteissä 
oli muitakin lajeja, joten happiolot eivät ole olleet pitkäaikaisesti huonot 
(taulukko 1). Saman osoittavat myös alusveden happimittaukset (Heitto ja 
Saarijärvi 2005; Uudenmaan ympäristökeskus, seuranta-aineisto). 

Rehevää pohjaa indikoiva surviaissääskilaji Einfeldia dissidens oli runsas 
asemilla 2-5, ja erittäin runsas asemalla 4 (ks. taulukko 1). Syvänteistä E. 

dissidens puuttuu, koska laji esiintyy vain litoraalissa (ja sublitoraalissa). 
Aineistosta lasketun surviaisindeksin perusteella asemien rehevyysjärjestys 
on: 7 ja 6, 2, 1, 5, 3 ja 4 (taulukko 1). Bioindeksi, jossa otetaan huomioon CI 
ja biomassa, antaa jokseenkin saman rehevyysjärjestyksen: 7, 6, 2, 5, 3, 4 ja 
1. Indeksi antaa sitä pienemmän arvon mitä rehevämpi pohja. Paasivirran 
(1996) mukaan parhaimman kuvan rehevyydestä antanee bioindeksi.  

Taulukko 1. Enäjärven pohjaeläimistö ja joitakin pohjaeläimistöä kuvaavia para-
metreja tutkimusasemittain vuosina 1996 (Paasivirta 1996) ja 2004. 

asema 1 2 3 4 5 6 7

vuosi 1996 2004 1996 2004 1996 2004 1996 2004 1996 2004 1996 2004 1996 2004
syvyys 2.5 2.7 2.8 2.6 2.5 2.5 2.5 2.4 2.7 2.5 6.0 6.0 10.0 8.3

Surviaissääsket

Procladius spp. 115 208 288 185 242 242 460 173 345 358 127 35 81 415

Tanypus spp. 23 12

Chironomus plumosus -t. 150 35 104 842 127 300 46 69 92 334 656 69 81 657

Einfeldia dissidens 127 69 989 1003 679 1407 3347 2318 2162 830 12
Polypedilum nubeculosum 12 81 12
Cryptochironomus sp. 12

Tanytarsus spp. 12 58

Sulkasääsket 35 115 23 150 35 92 23 12 185 138 277 610 623

Polttiaissääsket 414 554 150 265 150 150 12 115 277 161 277 81 796

Harvasukamadot

Potamothrix hammoniensis 265 404 219 1234 35 1326 92 1107 23 2191 46 727 138 173

Limnodrilus hoffmeisteri 46 381 69
Naididae 12 750

Ripistes parasita 277

Kotilot 12

Simpukat

Anodonta piscinalis 35 46

Anodonta cygnea 23

Vesipunkit 70 23 82 115 12 81 312 69 92 46 58 35

Yksilömäärä (yks./m
2
) 1176 1407 1855 3818 1280 3633 4350 5398 2910 4233 1198 1384 1003 2699

Biomassa (g/m
2
) 5.69 2.85 3.36 7.10 4.57 5.38 6.19 3.91 4.34 7.44 17.57 4.83 4.34 7.16

Sulkasääsket % (yks./m
2
) 3 8 1 4 3 3 0 0 0 4 12 20 61 23

Surviaisindeksi (CI) 1.46 1.67 1.91 1.55 1.84 1.80 1.99 1.97 1.96 1.70 1.02 1.00 1.13 1.00

Bioindeksi (CI/ln(B+1) 0.77 1.33 1.31 0.76 1.08 1.00 1.01 1.26 1.17 0.82 0.35 0.63 0.90 0.54
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5.5.4 Ajalliset muutokset pohjaeläinyhteisöissä 

Tämän selvityksen tuloksia vertailtaessa on otettava huomioon, että näyttei-
tä on otettu harvoin, vuoden 1996 näytteenoton ajankohta poikkesi muista, 
ja lisäksi näytteenottopaikat ovat vaihdelleet (lukuun ottamatta vuoden 1996 
ja tämän vuoden selvitystä). Pidemmällä ajanjaksolla voidaan nähdä pohja-
eläinyhteisöjen kehitys ja mahdolliset muutokset, mutta tutkimukset tulisi 
suorittaa riittävän usein, samana vuodenaikana ja samoilta asemilta tuloksi-
en luotettavuuden takia. 

Tässä selvityksessä sulkasääski-, polttiais- ja harvasukamato –tiheydet oli-
vat pääsääntöisesti korkeampia verrattuna vuoden 1996 tehtyyn selvitykseen 
(taulukko 1). Tosin myös näytteenottoajankohdan erilaisuus voi vaikuttaa 
lajistoon, koska pohjaeläinten esiintymiseen vaikuttavat vuodenaikais- ja 
elinkiertodynamiikka (Paasivirta 1989). Surviaissääskitiheydet ovat sen si-
jaan suuruudeltaan samaa luokkaa kuin aikaisemmin. Muutosta edelliseen 
tutkimukseen on myös Naididae–heimon (harvasukamadot) lajien ilmaan-
tuminen asemalle 4 ja 2. Lisäksi muutamia ”uusia” surviaislajeja on ilmaan-
tunut verrattuna 1996 vuoden tutkimukseen (taulukko 1).  

Surviaissääski Einfeldia dissidens esiintyi runsaimpana asemilla 3 ja 4, kun 
taas vuonna 1996 runsaimmat tiheydet olivat asemilla 4 ja 5. Alueellisesti 
asemat 3, 4 ja 5 edustavat kuitenkin samaa aluetta, pohjoislahtea (ks. kuva 
1). Paasivirta (1996) arveli, että korkeat tiheydet saattavat liittyä aallokon 
aiheuttamaan muutokseen sedimentin raekokoossa. Vastaavasti eteläisen 
lahden (asema 1) E. dissidens –tiheys oli matalampi sekä vuonna 1996 että 
2004. Vallitsevien tuulen suuntien perusteella (Salonen ym. 1993, kuva 1) 
voidaan olettaa, että aallokon vaikutus sedimenttiin on vähäisempi järven 
eteläosissa. 

Yleisesti ottaen järven etelä- ja pohjoisasemilla näkyi tiheyksissä ja biomas-
soissa nousua verrattuna vuosiin 1992, 1996 ja 2003 (taulukko 2). Ainoas-
taan järven keskiosan profundaalin tiheydet (asema 6) ovat pienemmät ver-
rattuna vuoteen 1992 ja biomassat verrattuna vuosiin 1992 ja 1996. Myös-
kään syvänteessä (asema 7) ei tiheyksissä ja biomassoissa näkynyt muutosta 
lukuunottamatta vuotta 1996, jolloin kokonaistiheys oli matala (taulukko 2). 
Kokonaistiheys ja –biomassa kertovat vain karkeasti järven rehevyystasosta, 
joten muut parametrit antavat enemmän tietoa järven tilan kehityksestä. 
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Taulukko 2. Enäjärven pohjaeläimistö 1992 (Aula & Malin 1993), 1996 (Paasivirta 
1996), 2003 (Uudenmaan ympäristökeskus, seuranta-aineisto) ja 2004  

Harvasukamato/surviaissääski suhdetta pidetään kohtalaisen hyvänä rehe-
vyystason ilmentäjänä (esim. Wiederholm 1980). Harvasukamatojen vähyys 
1996 tehdyssä selvityksessä voi johtua erilaisesta näytteenottoajankohdasta 
(Paasivirta 1996), joten harvasukamato/surviaissääski –suhteen vertailu näi-
den selvitysten välillä voi olla epäluotettavaa. Myös syvänteiden happion-
gelmat voivat vaikuttaa näiden lajien runsaussuhteisiin, joten myöskään 
syvänteiden osalta tätä parametria ei kannattane käyttää. Etelä- ja pohjois-
lahdella harvasukamatojen tiheys suhteessa surviaisiin on laskenut jonkin 
verran vuoteen 1992 verrattuna, mikä voisi kertoa pohjan rehevyyden vähe-
nemisestä (etelä: 74% - >57%; pohjoinen: 72% - >49%). Toisaalta näyt-
teenottokertoja on liian vähän, jotta voitaisiin nähdä mitään trendiä. Myös 
klorofylli a:n pitoisuuksien väheneminen viime vuosina viittaisi järven re-
hevyyden vähenemiseen (Heitto ja Saarijärvi 2005). Toisaalta täytyy ottaa 
huomioon, että klorofylli a –pitoisuus on edelleen korkea. Surviaissääski –
indeksiin ja bioindeksiin perustuen lajisto indikoi edelleen rehevää pohjaa 
(Paasivirta 1995). Syvänteet (asemat 7 ja 6) ovat rehevimpiä kuten vuonna 
1996. Myös vuoden 2003 tuloksista lasketuista bioindekseistä ilmenee (sy-
vänne: surviaisindeksi: 1,10 ja bioindeksi: 0,6, ja keskiosan syvänne vastaa-
vat luvut: 1,0 ja 0,7, vertaa taulukko 1), että syvänne –aseman lajisto on 
pysynyt samankaltaisena, eli pohjan ravinteikkuus on edelleen korkea. Seu-

Etelälahti Keskiosan syvänne Pohjoislahti Syvänne

pvm 9.11 18.5 18.9 9.11 18.5 23.9 18.9 9.11 18.5 18.9 9.11 18.5 23.9 18.9
vuosi 1992 1996 2004 1992 1996 2003 2004 1992 1996 2004 1992 1996 2003 2004
syvyys 1.5 2.5 2.7 5 6 5 6 2 2.7 2.5 8 10 8.7 8.3

Harvasukamadot 371 265 404 3980 46 69 727 908 92 2011 84 138 111 173

Polttiaissääsket 414 554 60 161 220 277 12 115 146 24 81 1156 796

Sulkasääsket 35 115 179 138 519 277 12 12 100 1972 610 588 623

Surviaissääsket

Tanypodinae 12 115 208 120 127 35 35 108 345 269 143 81 228 415
Chironominae 120 277 104 263 668 305 69 239 2254 1807 60 93 457 657

Simpukat 24 24 23

Vesipunkit 70 23 58 65 125 35

Muut ryhmät 180 36

Tiheys 707 1176 1407 4602 1198 1156 1384 1339 2818 4421 2283 1003 2665 2699
Biomassa 1.25 5.69 2.85 11.79 17.57 3.34 4.83 0.79 4.34 5.58 8.59 4.34 5.55 7.16
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rantaa olisi hyvä jatkaa tulevaisuudessa säännöllisesti, jotta saataisiin mah-
dollisimman hyvä käsitys pohjan tilan kehityksestä. 
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5.6 Vihdin Enäjärven piilevälajiston ja veden fosforipitoisuu-
den luonnontila ja muuttuneisuus 

Tommi Kauppila, Geologian tutkimuskeskus

5.6.1 Johdanto 

Järvien kunnostamisen lähtökohtana on tilanne, jossa toimenpiteiden koh-
teena oleva järvi on muuttunut ominaisuuksiltaan huonompaan suuntaan 
joko käyttöarvon tai luonnonarvojen kannalta. Muutos voi johtua joko ih-
mistoiminnasta (esim. ravinteisuuden lisääntyminen) tai osin luonnollisesta 
kehityksestä (esim. mataloituminen). Aina on kuitenkin kyseessä poikkea-
minen taustatilanteesta ja tuskin koskaan lähdetään muuttamaan, ’paranta-
maan’, luonnontilaista järveä. 

Koska kunnostustoimet tähtäävät tapahtuneiden haitallisten muutosten kor-
jaamiseen, tarvitaan tietoa muuttumisen määrästä ja järven vertailutilasta eli 
luonnontilasta. Tätä taustaa vasten voidaan mitoittaa kunnostustoimet, aset-
taa tavoitteet ja seurata kunnostuksen etenemistä. Suomen oloissa vertailuti-
lasta ei yleensä ole saatavilla suoria mittaushavaintoja, koska järviin vaikut-
taneet muutokset ovat lähteneet liikkeelle jo ennen vesistöseurantojen aloit-
tamista. Mittaukset ovat myös useimmiten harvavälisiä, eikä kaikista järvis-
tä ole niitä juuri lainkaan. Tällöin voidaan käyttää hyödyksi paleolimnologi-
sia tutkimuksia, jotka perustuvat järvialtaan pohjalle jatkuvasti kerrostuvan 
liejun ominaisuuksien tutkimiseen. Liejun fysikaalisia ja kemiallisia ominai-
suuksia sekä pohjalle kerrostuneita eliöjäänteitä tutkimalla voidaan selvittää 
menneitä oloja järvessä. Erityisen hyödylliseksi on osoittautunut eliöjään-
teiden perusteella tehtävä muinaisten ympäristömuuttujien arvojen mallin-
taminen, jossa tarkoitukseen kehitetyillä ennustusmalleilla lasketaan esi-
merkiksi liejun piikuoristen levien lajikoostumuksen perusteella kerrostu-
mishetkellä vallinnut järviveden fosforipitoisuus, pH tms. 

Tässä tutkimuksessa analysoitiin Enäjärven sedimentin piilevälajistoa (Ba-
cillariophyceae) ja mallinnettiin saatujen tulosten perusteella järviveden 
muinaisia kokonaisfosforipitoisuuden arvoja. Fosforihan on tärkein Suomen 
sisävesiä rehevöittävä ravinne. Taustapitoisuuksien lisäksi kiinnostuksen 
kohteena olivat kunnostustoimien aiheuttamat muutokset lajistossa. Tutki-
muksen tulokset liittyvät kahteen erilliseen tutkimusprojektiin: Geologian 
tutkimuskeskuksen (GTK) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhtei-
sessä Luontaisesti rehevät järvet –projektissa tutkittiin Enäjärven sediment-
tisarjaa harvavälisellä näytteenotolla aina 340 cm asti, kun taas Vihdin kun-
nan teettämässä tutkimuksessa keskityttiin sedimentin yläosaan ja viimeai-
kaisiin muutoksiin. 
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Aikaisemmat tutkimukset 

Aikaisemmat paleolimnologiset tiedot Vihdin Enäjärvestä perustuvat lähin-
nä Salonen et al. (1993) tutkimukseen. Työssä analysoitiin 90 näytteen fos-
foripitoisuuksia (3 syvyystasoa 30 näytteestä) ja kaksi pidempää sedimentti-
sarjaa. Toinen sedimenttisarjoista otettiin järven pienialaisesta 11 m syvän-
teestä ja toinen laajemmasta, noin 7 m syvästä painanteesta. Ensin mainitus-
ta näytteestä analysoitiin sedimentin kokonaisfosfori ja KCl-uuttoinen fosfo-
ri sekä piilevästö, kun taas jälkimäisestä tutkittiin surviaissääskitoukkien 
pääkapseleita. Tässä tutkimuksessa piilevien suhteen analysoitu sedimentti-
sarja otettiin samalta Enäjärven alueelta kuin viimemainittu näyte (n. 7 m 
syvänne). 

Salonen et al. (1993) tutkimuksessa analysoidut näytesarjat oli mahdollista 
rinnastaa toisiinsa kaikkialla järvessä havaittavan ja vuoteen 1928 ajoittuvan 
mineraaliainesrikkaan järvenlaskuhorisontin avulla. Järven pinnan 1 m las-
kun jälkeen sedimentti muuttuu sulfidien värjäämäksi ja sama kerrosseu-
raanto on eri paksuisena havaittavissa järven eri osissa. Myös tässä tutki-
muksessa analysoidussa näytesarjassa on sama kerrosjärjestys, minkä vuok-
si nyt saadut tulokset voidaan nekin yhdistää Salosen et al. (1993) tutkimuk-
sen havaintoihin. Salonen et al. (1993) tutkimuksessa havaittiin, että sedi-
mentin piilevästön perusteella Enäjärvi on ollut varsin rehevä Ancylus–
järvestä kuroutumisestaan lähtien, eikä sen piilevälajistossa ole tapahtunut 
juurikaan muutoksia ennen teollistuneen ajan alkua. Syvemmissä sediment-
tikerroksissa esiintyvistä reheville järville tyypillisistä lajeista voidaan mai-
nita Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen, A. granulata var. angus-

tissima (O. Müller) Simonsen ja A. ambigua (Grunow) Simonsen. Lajisto 
muuttuu vasta järven vedenpinnan laskun jälkeen ja sedimenttisarjan ylä-
osan lajistomuutokset kuvastavat kuormituksen aiheuttamaa rehevöitymistä. 
Myös chironomidien lajistomuutokset sedimentin ylimmässä 60 cm:ssä liit-
tyvät rehevöitymiseen ja pohjan happitilanteen heikkenemiseen. Erityisesti 
matalia happipitoisuuksia sietävän Chironomus plumosus L. –lajin osuus 
kasvaa tasaisesti sedimentin pintaa kohti.  

5.6.2 Aineisto ja menetelmät 

Näytteenotto 

Enäjärvestä otettiin pitkä sedimenttinäytesarja kevättalvella 2003. Tanko-
käyttöisellä mäntäkairakalustolla otettiin pitkiä sedimenttisarjoja, jotka kat-
toivat koko järviliejukerroksen. Näytteet otettiin halkaisijaltaan 50 mm 
muoviputkiin, joiden pituus oli n. 2 m ja peräkkäisten näytteiden rajakohdal-
le jätettiin vähintään 20 cm päällekkäisyys. Näytteenottoa jatkettiin niin 
syvälle kunnes päästiin järviliejun alla olevaan saveen asti. Pintasedimentti, 
eli sedimentin ylin 35 cm, otettiin kevättalvella 2004 vaijerikäyttöisellä 
Limnos–tyyppisellä näytteenottimella (Kansanen et al. 1991), jossa sedi-
mentin ja veden rajapinta säilyy mahdollisimman häiriintymättömänä. Pin-
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tasedimenttinäytteet viipaloitiin kentällä 1 cm osanäytteiksi, jotka pakattiin 
punnittuihin filmirasioihin 137Cs –analyysejä varten. Myöhemmin näistä 
näytteistä otettiin myös näytteet sedimentin yläosan piileväanalyysejä var-
ten.

Taulukko 1. Näytteenottotiedot. 

Järvi Päivämäärä X-
koordinaatti

Y-
koordinaatti

Veden 
syvyys 

Näytteen 
pituus

Enäjärvi 29.3.2003 6693392 2521698 5,1 m 0 - 433 
cm 

Pitkiin muoviputkiin otetut sedimenttinäytteet säilytettiin GTK:n kylmäva-
rastossa kunnes ne sahattiin pitkittäin auki sedimentologista kuvausta ja 
osanäytteiden ottoa varten. Sedimentologinen kuvaus tehtiin heti putken 
aukaisun jälkeen, jotta labiilit rautasulfidit eivät ehtisi hapettua. Samalla 
otettiin osanäytteet vesipitoisuuden ja hehkutushäviön (eloperäisen aineksen 
määrä) määritystä sekä piileväpreparaatteja varten. Vesipitoisuusmääritys 
tehtiin kuivaamalla 105 ºC:ssa yön yli ja eloperäisen aineksen määritys heh-
kuttamalla 550 ºC:ssa vähintään 2 tuntia (näytteet pitkistä mäntäkairanäyt-
teistä). Piileväpreparaatit valmistettiin hapettamalla näytteistä orgaaninen 
aines ensin H2O2:lla ja lisäämällä sen jälkeen vesihauteella lämmitettyyn 
suspensioon HNO3:a ja hieman H2SO4:a. Käsittelyn jälkeen näytteet pestiin 
tislatulla vedellä neljästi ja näin saadusta suspensiosta kuivattiin näyte pei-
tinlasille. Peitinlasit kiinnitettiin kestopreparaateiksi Naphrax-hartsilla. 

Piilevien (Bacillariophyceae) määrittäminen tehtiin Leitz Diaplan –valo-
mikroskoopilla, jossa oli vaihekontrastioptiikka ja 1250× lopullinen suuren-
nus. Määritykset ja autorinimet perustuvat pääosin Krammer ja Lange-
Bertalot (1986, 1988, 1991a, 1991b) kirjasarjaan. Jokaisesta näytteestä tun-
nistettiin vähintään 300 piileväkuoren puolikasta eli teekaa. Piilevämääritys-
ten tuloksista rekonstruoitiin pintaveden muinainen kokonaisfosforipitoisuus 
Kauppila et al. (2002) kalibrointimallia käyttäen. Malli perustuu Etelä-
Suomesta kerättyyn kalibrointiaineistoon ja soveltuu järville, jotka eivät ole 
happamia tai voimakkaasti humuksen värjäämiä. Aineistosta laskettiin myös 
sedimentin piileväyhteisöä kuvaavia tunnuslukuja Past–ohjelmalla (Hammer 
et al., 2001) ja sen pelkistämiseksi tehtiin ordinaatiotarkasteluja Canoco 4 
Win –ohjelmistolla (ter Braak & Šmilauer, 1998). 

Enäjärven pintasedimenttisarjasta tehtiin 137Cs–määritykset näytteenotto-
paikkojen viimeaikaisen kerrostumisnopeuden selvittämiseksi. Menetelmäs-
sä tutkitaan sedimentin syvyyssuunnassa sen 137Cs–aktiivisuuspitoisuutta ja 
pyritään näin paikallistamaan vuoden 1986 Chernobylin ydinonnettomuu-
den laskeuman nykyinen hautautumistaso. Cesium–aktiivisuus määritettiin 
Ortec–gamma-spektrometrillä, jossa on neljän tuuman NaI(Tl)–kide, kaksi 
vahvistinta ja 2048-kanavainen pulssin korkeuden analysaattori (Äikäs et 
al., 1994). 
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5.6.3 Tulokset ja niiden tarkastelu 

Sedimentin litologia 

Enäjärven näytesarja ulottui 433 cm syvyydelle sedimentin pinnasta. Tässä 
tutkimuksessa sedimenttisarjasta tutkittiin tarkemmin ylimmät 360 cm (kuva 
1). Tutkitun jakson alaosassa, 220 cm syvyydelle asti, sedimentti on viher-
tävää, homogeenista liejua, jonka eloperäisen aineksen määrä ja vesipitoi-
suus kasvavat 360 - 300 cm syvyysvälillä (kuva 2). Sedimentti muuttuu rus-
keammaksi 220 cm syvyydellä ja sen vesipitoisuus kasvaa. Mineraaliainek-
sen määrä sedimentissä lisääntyy 168 cm syvyydellä, mikä näkyy hehkutus-
häviön pienenemisen lisäksi sedimentin ulkonäön muuttumisena. Samoin 
130 – 125 cm välillä havaittavat mineraaliainesvaltaiset kerrokset laskevat 
hehkutushäviötä. Selkein muutos keskittyy kuitenkin 55 - 35 cm syvyysvä-
lille, jossa eloperäisen aineksen osuus sedimentissä laskee aina 8 %:iin. Tä-
mä kerros liittynee Enäjärven pinnankorkeuden laskuun vuonna 1928 ja siitä 
aiheutuneeseen rantojen ja matalien pohjan alueiden kulumiseen, jonka seu-
rauksena mineraaliainesta on kulkeutunut näytteenottopaikalle (Salonen et 
al. 1993). Sen päälle kerrostuneessa sedimentissä näkyy hapetustilanteen 
heikkenemisestä kertovaa sulfidivärjäystä ja 27 cm syvyydeltä alkaen aines 
on hyvin tummaa. Sedimentin ylin 10 cm on kuitenkin parempikuntoista 
vihreää liejua, mikä johtunee järvellä pitkään jatkuneiden kunnostustoimien 
vaikutuksesta. 
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Kuva 1. Enäjärven sedimentin ylimmän 360 cm kerrosseuraanto.
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Kuva 2. Sedimentin vesipitoisuus ja eloperäisen aineksen osuus välillä 0-350 cm. 

137
Cs aktiivisuuspitoisuus sedimentin yläosassa ja sedimentin kerrostumis-

nopeus

Sedimentin yläosan 137Cs aktiivisuuspitoisuuden syvyysjakauma on esitetty 
kuvassa 3. Chernobylin vuoden 1986 ydinonnettomuuden aiheuttama ce-
siumlaskeuma on nykyisin hautautuneena noin 17 cm syvyyteen Enäjärven 
sedimentissä. Tämän perusteella sedimentin ylimmän 17 cm keskimääräinen 
nettokerrostumisnopeus on n. 10 mm vuodessa. Käytännössä sedimentin 
yläosa on kokoonpuristumatonta ja löyhää, minkä vuoksi nettokerrostumis-
nopeus syvemmällä sedimentissä on alle 1 cm vuodessa. Tuloksen perus-
teella voidaan arvioida, että Enäjärven kunnostustoimien aikana, vuodesta 
1993 alkaen, näytteenottopaikalle on kerrostunut noin 10 - 12 cm liejua ja 
että Cs–näytesarjan alaosan 35 cm taso on kerrostunut 1960–luvun puolen 
välin aikaan. 
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Kuva 3. Enäjärven sedimentin yläosan 137Cs aktiivisuuspitoisuus eri syvyystasoilla. 
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Sedimentin piilevästö 

Enäjärven sedimentin piilevälajisto muuttuu varsin vähän koko sedimentti-
sarjan matkalla (kuva 4). Vasta aivan ylimmissä näytteissä esiintyy run-
saammin uusia lajeja. Pääosassa näytesarjaa valtalajeina ovat Aulacoseira 

subarctica, A. granulata, A. ambigua ja Stephanodiscus dubius, joista var-
sinkin kolme viimemainittua ovat tyypillisesti rehevien järvien lajeja. Enä-
järven piilevästö on siis ollut rehevyyttä indikoiva jo hyvin pitkään, aina 
siitä lähtien kun järvi kuroutui Ancylusjärvestä (Alhonen, 1982). Aivan 
muuttumatonta lajisto ei kuitenkaan ole ollut ja ennen voimakkaan ihmis-
toiminnan alkamista myös luontaiset olojen muutokset (ilmaston vaihtelu, 
kasvillisuuden muuttuminen) ovat vaikuttaneet Enäjärven piilevästöön: 220 
cm tasolla havaittavan sedimentin laadun muutoskohdan alapuolelta, viher-
tävästä homogeenisesta liejuyksiköstä, otetut näytteet poikkeavat lajistoltaan 
muista taustanäytteistä (340 cm ja 280 cm, kuvat 4 ja 6). Järvenlaskuho-
risontin yläpuolelta tutkituissa näytteissä lajisto poikkeaa selkeästi varsin 
vakaasta taustatilanteesta ja kuvastaa vieläkin suurempaa ravinteisuutta. 
Tämä näkyy selvästi myös näytteiden ryhmittelyssä CONISS–kusteroinnin 
avulla, jossa 60 cm yläpuoliset näytteet erottuvat omaksi ryhmäkseen. Se-
dimentin yläosassa tavataan uusina rehevien järvien lajeina mm. pieniä 
Stephanodiscus–lajeja (S. hantzschii, S. minutulus, S. cf. tholiformis), S.

medius ja Synedra familiaris. Vaikka ylimmän 35 cm:n näytteet ryhmitty-
vätkin yhteen klusterianalyysissä, myös niiden sisällä lajistossa on vaihte-
lua. Esimerkiksi kahdessa alimmassa näytteessä (35 cm ja 32 cm) on vielä 
taustanäytteiden lajiston piirteitä (runsaasti mm. A. islandica, A. subarctica

ja perifyyttisiä lajeja). Ylimmän kolmenkymmenen sentin näytteet puoles-
taan jakautuvat kahteen ryhmään lähinnä siksi, että A. ambigua:n osuus on 
hyvin suuri 29 - 20 cm näytteissä. Osittain tästä syystä, mutta osittain myös 
lajiston varsinaisen vaihtumisen vuoksi, 20 cm yläpuolisissa näytteissä on 
suhteessa runsaammin esimerkiksi Asterionella formosa, Nitzschia subaci-

cularis, Stephanodiscus minutulus, Nitzschia gracilis ja Diatoma tenuis –
lajeja.  
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Kuva 4. Piilevien (40 yleisintä lajia) suhteellinen runsaus Enäjärven sedimenttisarjan 
eri syvyystasoilla. Lisäksi kuvassa on esitetty myös lajiston perusteella tehty CONISS 
–klusteripuu. 

Piilevädiagrammin lisäksi Enäjärven piilevälajiston muutokset on esitetty 
pelkistetyssä muodossa kuvassa 5, PCA-kuvaajan avulla. Ordinaatiomene-
telmien, kuten PCA:n, avulla monimuuttujainen lajistoaineisto voidaan ku-
vata pienemmällä määrällä akseleita, tässä tapauksessa kahdella akselilla. 
Ensimäinen PCA akseli (vaakasuorassa) erottaa näytteet lajiston suurimman 
vaihtelun perusteella,  kun taas toinen akseli kuvastaa seuraavaksi suurinta 
lajiston vaihtelua niin, että akselin tulee olla korreloimaton ensimmäisen 
kanssa. Kuvassa 5 näytteet erottuvat akselilla 1 siten, että ennen järvenlas-
kua kerrostuneet näytteet ovat kuvan vasemmalla puolella ja loput oikealla. 
Toinen PCA akseli puolestaan erottaa sedimentin yläosan (20 cm yläpuolel-
ta, kuvan yläosassa oikealla) näytteet runsaasti Aulacoseira ambigua –lajia 
sisältävistä näytteistä syvyysväliltä 35-20 cm (oikeassa alaneljänneksessä). 
PCA-kuvasta näkyy selvästi, kuinka näytteiden piilevälajisto muuttuu vuo-
den 1928 järvenlaskun jälkeen (60 cm näyte on järvenlaskukerroksen ala-
puolelta). Kuusikymmenluvun näytteet (35 cm ja 32 cm) ovat lajistoltaan 
vielä jossakin määrin taustanäytteiden kaltaisia, mutta 29-20 cm näytteiden 
suuri A. ambigua:n osuus erottaa ne selvästi muista näytteistä. Kahdeksan-
kymmenluvun puoliväliin tultaessa lajisto on muuttunut mm. runsaammin 
Stephanodiscus–lajeja sisältäväksi. Tämä muutos lajistossa ei siis johdu 
kunnostustoimista, jotka aloitettiin vasta noin kymmenen vuotta myöhem-
min. Kunnostuksen aikana kerrostuneiden näytteiden lajisto ei ole juurikaan 
erilainen kuin aikaisemmin, mutta esimerkiksi Nitzschia gracilis ja Diatoma 

tenuis ilmestyvät uusina lajeina näytteiden piilevästöön. Kyseiset lajit esiin-
tyvät rehevissä järvissä, mutta eivät ole kaikkein ravinteikkaimpien olojen 
tyyppilajeja. 
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Kuva 5. Enäjärven piilevänäytteistä tehty pääkomponenttianalyysikuvaaja (PCA). 
Näytteet on esitetty vasemmalla ja piilevälajit oikealla. Lajinuoli osoittaa sille puolelle 
origoa, jossa olevissa näytteissä on keskimääräistä enemmän ko. lajia. 

Piilevätulosten perusteella mallinnettu Enäjärven veden kokonaisfosforipi-
toisuus on myös syvältä sedimentistä otettujen taustanäytteiden osalta varsin 
korkea, noin 30 - 40 µg l-1 (kuva 6). Pian järven vedenpinnan laskun jälkeen 
mallinnetut pitoisuudet yli kaksinkertaistuvat ollen enimmillään yli 80 µg l-

1. Sedimentin yläosan piilevillä ennustetut kokonaisfosforipitoisuudet vas-
taavat melko hyvin seurantatulosten antamaa kuvaa veden ravinnepitoisuuk-
sista. Kaikkien Enäjärvestä syksyllä otettujen 0 - 1 m vesinäytteiden fosfori-
pitoisuuksien keskiarvo on 66 µg l-1, ja kaikkina vuodenaikoina otettujen 80 
µg l-1, kun poikkeuksellinen vuosi 1999 jätetään havainnoista pois.  
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Kuva 6. Piilevästön perusteella mallinnettu Enäjärven muinainen veden kokonaisfos-
foripitoisuus (pintavesi 0-1 m, syyskierron aikaan) ja piilevänäytteiden Shannon –
indeksillä kuvattu lajidiversiteetti. 
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Mallinnettu fosforipitoisuus ei kasva heti järvenlaskuhorisontin yläpuolella 
vaan on ainoastaan hieman taustapitoisuutta korkeampi 35 cm ja 32 cm 
näytteiden lajistosta laskettuna ja näytteiden Shannon-diversiteettikin on 
korkea. Tämä ei todennäköisesti johdu uudelleenkerrostuneista vanhemmis-
ta piilevistä, koska ko. näytteiden kerrostuessa järven laskemisesta oli kulu-
nut jo kolme vuosikymmentä. Järven vedenpinnan laskulla on siis selvästi 
ollut vaikutusta Enäjärven ekosysteemiin, mutta se ei ole ainoa syy voimak-
kaaseen rehevöitymiseen. Itse asiassa piilevästön perusteella mallinnettu 
veden fosforipitoisuus on varsin korkea jo 60 cm näytteessä, mutta kasvaa 
vielä huomattavasti 32 cm ja 29 cm näytteiden välillä. Viimemainittu muu-
tos ajoittunee noin 1960-luvun loppuun – 1970-luvun alkuun ja tällöin lajis-
to myös yksipuolistuu (diversiteetti-indeksin arvo laskee). Kun A. ambi-

gua:n suhteellinen osuus hieman pienenee 17 cm näytteestä alkaen, lajiston 
laskennallinen diversiteetti kasvaa jälleen. Mallinnettu fosforipitoisuus las-
kee kuitenkin vain vähän ja 3 cm näytteessä todennäköisesti A. granulata:n
suuri määrä aiheuttaa korkean, yli 80 µg l-1, mallinnetun fosforipitoisuuden. 

5.6.4 Johtopäätökset 

Sedimentin piilevästön perusteella Enäjärveä voidaan pitää luontai-
sesti rehevänä ja sen luonnontilainen fosforipitoisuus on ollut jopa n. 
30-40 µg l-1.
Enäjärven vedenpinnan lasku metrillä vuonna 1928 näkyy selvästi 
sedimentin ominaisuuksissa. Laskun yhteydessä sedimentin piileväs-
tön lajikoostumus muuttuu. 
Vesitilavuuden pieneneminen ja laajempien pohjan alueiden joutu-
minen aaltojen toiminnan piiriin altisti Enäjärveä lisää rehevöitymi-
selle. Se ei kuitenkaan yksin aiheuttanut voimakasta rehevöitymistä, 
joka piilevätulosten perusteella alkoi noin 1960 - 1970 –lukujen tait-
teessa. Ennen viimeisintä ravinteisuuden lisääntymistä järven koko-
naisfosforitaso oli n. 40 - 45 µg l-1, eli hyvin korkea. 
Voimakkaimman rehevöitymisvaiheen alussa piilevästön valtalajina 
oli Aulacoseira ambigua –laji, jota voi olla jopa puolet näytteiden 
piilevistä. 1980–luvun puolivälissä A. ambigua:n osuus hieman vä-
heni ja aivan ylimmissä näytteissä lajistoon ilmestyy uusiakin lajeja. 
On mahdollista, että viimemainittu liittyy järven kunnostustoimiin. 
Tulosten perusteella Enäjärvi on luontaisesti rehevä järviekosystee-
mi, mikä tulee ottaa huomioon kunnostustoimissa ja kunnostuksen 
seurannassa. 
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6. MUITA NÄKÖKULMIA 

6.1. Enäjärvi  Nummelan lukion biologian opetuksessa 

Matti Miilunpalo, Nummelan lukio

6.1.1 Historiaa 

Nummelan lukion biologian opetuksessa Enäjärvi on ollut vuodesta  1996. 
Enäjärveä on tutkittu valinnaisella biologian työkurssilla. Enäjärven tutki-
miseen on käytetty aikaa noin  10 – 12 tuntia   (+ oppilaiden omatoiminen 
työselostusten teko + mahdolliset retket).  Työkurssi on järjestetty 1 – 2  
kertaa lukuvuoden aikana (syksyllä ja keväällä). Oppilaita  kullakin kurssilla 
on ollut   noin  10 – 15 / kurssi. 

Aloitin Enäjärven tutkimisen  työkurssilla, koska  halusin  ekologista ope-
tusta ja ekosysteemin tutkimusopetusta lukioon. Osallistuin  vesistöpäiville  
Siuntiossa ja jutustelin asiasta Antti Uusitalon kanssa.  Halusin, että Antti  
tulisi  kuljettamaan  oppilaita suojeluyhdistyksen veneellä. Yhteistyöstä  on 
kehittynyt kuitenkin paljon muutakin kuin vain kuljetusapua. 

6.1.2 Abioottisten tekijöiden tutkiminen 

Ensimmäinen  asia kursseilla on aina ollut  tutkia veden abioottisia  tekijöi-
tä. Olemme  siirtyneet veneillä eri  kohtiin, yleensä kuitenkin järven syvim-
piin paikkoihin. Ankkuroitumisen jälkeen on otettu vesinäytteitä eri syvyyk-
siltä, usein metrin välein. Aluksi  käytimme koululle hankittuja mittareita 
mutta myöhemmin olemme käyttäneet  Enäjärven suojeluyhdistyksen hank-
kimia parempia ja tarkempia mittalaitteita. Myös näytteenottomenetelmät 
ovat kehittyneet. Aluksi käytimme koulukäyttöön tehtyä vedennoutolaitetta, 
jolla saatiin noin yhden desilitran näyte. Viime vuosina olemme käyttäneet 
Ruttner-noudinta, joka usein on lainattu Uudenmaan ympäristökeskuksesta. 
Nykyisin määritys sujuukin hapen ja lämpötilan osalta jo siten, että las-
kemme elektrodin tietylle syvyydelle ja  luemme lukeman mittarista.

Kuva 1. Näytteenottopaikat 1 ja 2. 
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Olemme siis mitanneet veden lämpötilaa, happipitoisuutta (mg/l), hapen 
kylläisyysastetta (%), happamuutta (pH –luku) ja aluksi myös veden  sähkö-
johtokykyä (ravinnepitoisuuden indikaattori). Tulokset on merkitty järvellä 
muistiin. Tämän jälkeen oppilaat ovat kotona tehneet työselostukset. Veden 
näkösyvyys on mitattu noin 10 cm halkaisijan kokoisella  valkoisella metal-
lilevyllä. Työraportissa (ks. kuva 3) on  kuvailtu myös mittauspäivän sää-
oloja  (ilman lämpötila, pilvisyysaste, tuulen suunta ja voimakkuus).

Planktoneliöstön tutkiminen 

Planktonnäytteitä on tutkittu kurssilla aina. Koulullamme on kunnon plank-
tonhaavi. Olemme keränneet näytteitä järven ulappa-alueelta (pelagiaali-
alue) ja järven rantavesistä (litoraalivyöhyke). Tarkoituksena on ollut tehdä 
jopa vertailevaa tutkimusta mutta vaikeaa se on ollut. 

Näytteitä on tutkittu mikroskoopin avulla. Ensimmäiseksi on yritetty piirtää 
selkeitä kuvia planktoneliöistä. Tämän ohessa on yritetty löytää kunkin 
planktoneliön tieteellinen nimi, apuna mm. kirja: Toini Tikkanen: Kasvi-
planktonopas (Tikkanen 1986). 

Vesikirppujen ja hankajalkaisten  löytyminen on onnistunut aina  ja usein 
miten olemme löytäneet myös sinilevät Anabaena ja Microcystis.

Kuva 2. Piirroskuvia planktoneliöistä (Työraportti 1998). 
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Pohjaeläinten tutkiminen 

Järven tilasta kertoo paljon järven pohjaeläimistön rakenne. Olemme yrittä-
neet käydä läpi, miten pohjaeläimiä tutkitaan. Ekman-pohjaeläin-
näytteenotin on useina vuosina saatu lainatuksi  Uudenmaan ympäristökes-
kuksesta. Näin  oppilaat ovat nähneet, miten eläimiä pyydystetään. Mutaa 
on nostettu paljon veneeseen  ja näytteitä on seulottu. Tutkimusmenetelmä 
on opittu ja kokemusta näytteenotosta on saatu mutta saalis on ollut niukan-
lainen. Syy on ollut siinä, että olemme tutkineet näytteitä vain silmiemme 
avulla  suoraan veneessä.  Olemme nähneet vain surviaissääsken toukkia, 
simpukoita ja muita hyönteistoukkia. Antti Uusitalo on pyydystänyt toisi-
naan rapuja ja niitä on saanut katsella ja koskea. Näistä kenttätöistä on 
väännetty työselostuksia. 

Järvellä suoritettiin syksyllä  2004  kunnon pohjaeläintutkimusta. Opettaja 
Miilunpalo oli myös paikalla ja näki miten näytteenkeruu tapahtui. Näyttei-
den tarkempi tutkiminen tultaisiinkin tekemään  vasta laboratoriossa ja 
myös mikroskooppia käytettäisiin apuna. Opettaja Miilunpalo tutki koululla 
yhtä saamaansa näytettä ja löysikin paljon pieniä matoja oppilaiden kanssa.  
Jatkossa pohjaeläinten tutkimus  työkurssilla saakin  tarkemman huomion. 

Kalojen tutkiminen

Kalojen tutkiminen oli alkuaikoina vähäistä. Eräät  oppilaat kalastivat kaloja 
ja niitä tutkittiin. Viime vuosina olemme laskeneet kalaverkon  rantaveteen 
ja puolen tunnin kuluttua kaloja on tullut melko paljon. Oppilaat ovat irro-
telleet kaloja verkosta (eräille vastenmielistä puuhaa). Tämän jälkeen on 
tehty lajimääritys (ahvenia, särkiä, lahnoja, kuhia ym.), kaloja on punnittu, 
pituus on määritetty jne. Saaduista tuloksista on tehty työselostuksia ja dia-
grammeja.  Toisinaan olemme availleet kalojen vatsoja ja katsoneet, mitä 
kalat ovat syöneet; toisinaan olemme irrotelleet kalojen suomuja ja yrittä-
neet määrittää kalojen ikää  mikroskoopin avulla. 

Typen määritys maaperänäytteistä 

Rehevöitymistä aiheuttaviin ravinteisiin on tutustuttu seuraavasti. Oppilaat 
ovat keränneet maanäytteitä (kotipihalta, koulun ympäristöstä). Näistä näyt-
teistä on määritetty typpipitoisuus, sekä nitraatti- ja ammoniumtyppi. Määri-
tys on tehty Kemiran kehittämän maaperälaukku-kitin avulla. Erilaiset pitoi-
suusarvot saavat aikaan erisävyisiä värireaktioita liuoksessa.. Tulosten avul-
la on  keskusteltu kuinka ravinteet  joutuessaan järveen aiheuttavat rehevöi-
tymistä.. Toisinaan on myös määritetty typpipitoisuuksia ojien ja laskeu-
tusaltaiden vesistä. Fosforipitoisuuden määritysmenetelmään on perehdytty 
Höytiönnummen jätevedenpuhdistuslaitoksella. 
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Kuva 3. Työraportti (1996).  



84

6.1.3 Vierailuja    

Useana vuonna olemme vierailleet Höytiönnummen jätevedenpuhdistuslai-
toksella Nummelassa. Esko Suotulan opastuksella on perehdytty yhteen 
Suomen parhaista jätevedenpuhdistamoista. Jätevesien puhdistamisen tar-
peellisuus on ollut esillä.  

Enäjärveen laskevien ojien laskeutusaltaista  ja kosteikoista on ollut myös 
puhetta, kun on pohdittu Enäjärven kunnostusta. Peltojen suojakaista-
vyöhykkeiden tarpeellisuutta ei ole myöskään unohdettu. 

Useina  vuosina  2000-luvulla Antti Uusitalo  on järjestänyt retken   työ-
kurssille osallistuneille. Retken ajankohta on ollut keväällä ja   rahoitus on 
järjestynyt Enäjärven suojeluyhdistyksen  avulla. Olemme vierailleet mm.  
Paraisten kalakoululla, Lahden kaupungin valvonta ja ympäristökeskukses-
sa. Uudenmaan ympäristökeskuksessa ja  Merentutkimuslaitoksen Arandan 
merentutkimusaluksella.  

Vihdin Enäjärven Suojeluyhdistys VESY ry:n  stipendi 

Vihdin Enäjärven Suojeluyhdistys VESY ry on useana vuonna antanut sti-
pendin biologian opiskelusta kiinnostuneelle ja ko. kurssille osallistuneelle  
oppilaalle. Muutamana vuonna Antti Uusitalo on vieraillut koulullamme 
kertomassa Enäjärven tilasta ja kunnostusprojekteista. Tällöin koulun oppi-
laat ovat kuunnelleet Uusitalon esitystä auditoriossa. 

Kirjallisuus

Tikkanen, T. 1986. Kasviplanktonopas. Suomen luonnonsuojelun tuki, Helsinki. 
278 s. ISBN 951-9381-16-3 
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6.2 Vihdin Enäjärven kunnostus rannanomistajan ja osakas-
kunnan näkökulmasta 

Hannu Rahikainen, Lusilan osakaskunta

Palautan mieliin lähtökohdan, jossa olimme 1990 –luvun alussa. Järvi kukki 
säännöllisesti ja levälautat olivat paksua puuroa. Näkösyvyys oli noin 20 
cm. Pahimpaan aikaan keskikesällä vesi haisi niin, että siitä oli haittaa myös 
välittömän ranta-alueen ulkopuolella. Happi loppui kevättalvella  ja rannasta 
löytyi kuollutta kalaa. Kesäaikaan järven kalat maistuivat mudalta. Uiminen 
oli aika-ajoin epämiellyttävää. Järven huono imago alkoi vaikuttaa jo kesä-
mökkien kysyntään järven rannoilla. Vaikka haitat olivat kiistattomia, ranta-
asukkaiden konstit olivat vähissä. 

Näihin olosuhteisiin perustettiin Vihdin Enäjärven Suojeluyhdistys VESY 
ry, jonka puuhamiehenä on toiminut Antti Uusitalo. Hänen ajatuksensa oli 
aloittaa kunnostustoimet vähentämällä voimakkaasti nk. roskakalan määrää. 
Koska tarkoitus oli toimia koko järven alueella, suojeluyhdistys tarvitsi toi-
minnalleen vesialueen omistajien  luvan.  

Toimin puheenjohtajana Lusilan osakaskunnassa ja huolimatta järven huo-
nosta tilasta olin kovin epäileväinen ulkopuolisen päästämiseen osakaskun-
nan vesialueelle nuottaamaan. Epäilys arvokalojen katoamisesta ennen ros-
kakalaa oli suurta myös muiden vesialueen omistajien taholla. Keskustelus-
sa todettiin kuitenkin, että järvelle on jotakin tehtävä, ja muita konkreettisia 
vaihtoehtoja ei ollut kukaan esittänyt. Päätettiin edetä varovasti ja antaa suo-
jeluyhdistykselle nuottauslupa vuodeksi ja katsoa mitä tapahtuu. Muutkin 
osakaskunnat olivat olleet myönteisiä ja nuottaukset aloitettiin. 

Jo alusta alkaen voitiin todeta, että oltiin lähdetty oikealle tielle ja minä yh-
tenä suurista epäilijöistä jouduin pyörtämään kantani. Kun yhdellä nuotan-
vedolla nousi jäälle 5 000 kg osittain tautista kalaa, oli myönnettävä, että 
Antti oli oikealla asialla. Osakaskunnan varautunut asenne on kehittynyt 
kiinteäksi yhteistyöksi VESYn kanssa ja olemme myös taloudellisesti tuke-
massa sen toimintaa. VESYn toiminta on vakiintunut ja sen toimintaa tue-
taan laajasti niin kunnan, yritysten kuin yksityistenkin kansalaisten toimesta. 

En käy luettelemaan tuloksia kiloina, tarvittuina talkootunteina tai taloudel-
lisina resursseina. Kaikesta edellä mainitusta löytyy faktaa VESYn arkis-
toista. Yksi mittari muutoksesta lienee kuitenkin näkösyvyys, joka on paran-
tunut noin 20 cm:stä metriin. Totean kuitenkin, että ponnistus on ollut mit-
tava ja sen tuloksista ovat hyötyneet kaikki järven vaikutuspiirissä asuvat ja 
vapaa-ajan viettäjät kauempaakin. 

Mikä on se lisäarvo, joka edellä mainitusta panostuksesta on saatu? 

Ranta-asukkaana nautin raikkaantuoksuisesta uimavedestä, jossa viime vuo-
sina on ollut vähäisiä leväkukintoja vain satunnaisesti. Kala maistuu hyvälle 
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myös kesällä ja rapukanta elpyy. Osakaskunnan edustajana voin todeta, että 
järvellä on hyvä maine virkistyskalastajien parissa. Sen näkee ikkunasta 
talvella. Pilkkimiesten määrä on selvästi lisääntynyt. Kesälläkin jokunen 
kuhansoutaja hiljakseen lipuu pitkin järven selkää. Pyydysmerkit ovat käy-
neet hyvin kaupaksi. Rannan omistajan näkökulmasta tehty työ on ollut 
myös eriomaisen arvokasta. Järven lisääntyneet virkistyskäyttömahdollisuu-
det ja selvästi parantunut imago ovat pitäneet vuokramökkien kysynnän 
hyvällä tasolla. Tilanteessa, jossa rannanomistaja on päättänyt myydä tont-
tinsa, hän voi varmasti konkreettisesti hyötyä tehdystä työstä parempana 
rantamaan hintana ja vilkkaana kysyntänä. Enäjärvi-projekti on saanut val-
takunnallisestikin merkittävää huomiota. Järveä, sen pohjaa ja eliöstöä on 
laajasti tutkittu. Pitkäjänteinen kunnostustyö on luonut ja kerryttänyt tietoa 
ja osaamista, jota toivottavasti voidaan jossain muodossa hyödyntää muual-
lakin. 

Yhteenvetona haluan todeta, että projektiin asetetut panokset ovat tulleet 
tehokkaasti käytetyiksi ja niistä ovat hyötyneet sekä vesialueen omistajat 
että virkistyskäyttäjät laajemminkin. Projektin saama julkisuus on luonut 
järvelle ja kunnalle positiivista imagoa sekä projektiin osallistuneille henki-
löille mainetta alansa huippuosaajina. 
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7. LYHYT KATSAUS VUOSINA 1993-1997 TEHTYIHIN 
TOIMENPITEISIIN 

Sami Reunanen 

7.1 Toimenpiteet, rahoitus ja järven tilan kehitys  

Enäjärvi-projektissa on pyritty vähentämään järven sisäistä ja ulkoista ra-
vinnekuormitusta sekä muuttamaan järven kalakantaa petokalavaltaisem-
maksi. Toimenpiteinä on ollut erityisesti järven särkikalavaltaisen kalaston 
tehokalastus, maatalouden hajakuormituksen vähentäminen ja syvännealu-
een hapetus. Perimmäisenä tavoitteena on ollut parantaa järven veden laa-
tua. Kunnostustoimenpiteiden vaikutusten selvittämiseksi Enäjärvellä on 
seurattu mm. veden laatua, kasvi- ja eläinplanktonin sekä kalaston kehitty-
mistä (Lempinen 1998). 

Enäjärvi-projektin kokonaiskustannukset olivat vuosina 1993-1997  noin 
160 000 euroa (950 000 markkaa), josta suurimman osan on maksanut Vih-
din kunta. Uudenmaan liitto rahoitti projektia 20 200 eurolla (120 000 mar-
kalla) vuosina 1995-1996. Uudenmaan ympäristökeskuksen rahoitus vuosi-
tasolla on ollut noin 8 400 euroa (50 000 markkaa). Lisäksi Vihdin Enäjär-
ven Suojeluyhdistys VESY ry, Hiidenveden kalastusalue ja suojeluyhdistys 
sekä monet muut yhdistykset ja seurat ovat osallistuneet monin tavoin pro-
jektin toteutukseen. Talkootyöhön on käytetty lähes 29 000 tuntia, joita ei 
ole sisällytetty kokonaiskustannuksiin (Salomaa 1998). Ko. ajanjaksona 
särkikaloja on pyydetty lähes 190 000 kg. Järvestä poistetun kalan kilohinta 
oli 2,06 mk, johon sisältyy kalan poiskuljetus ja saaliin myynnistä saadut 
tulot.  Kalastuksiin käytettiin siis yhteensä noin 65 500 euroa (390 000 mk).  

Vuosien 1996 ja 1997 perusteella kasviplanktonin määrää kuvaavan A-
klorofyllin taso oli aikaisempaa alhaisempi, sinileväkukinnat  vähenivät, 
näkösyvyys parantui ja ravinnepitoisuudet  laskivat. Enäjärven rehevyystaso 
oli kuitenkin vielä korkea, eikä sen käyttökelpoisuusluokitusta  voitu nostaa. 
Petokalojen osuus Enäjärven kalastosta on vuodesta 1995 lähtien jonkin 
verran noussut. Vaikka särkikalojen osuus kalastosta on laskenut, on Enä-
järvessä särkikaloja vielä runsaasti. Enäjärvellä harjoitettavan kalastuksen 
on oltava tehokasta. Jos kalastusteho laskee huomattavasti, voi särkikanta 
elpyä ennalleen, minkä Enäjärven tyyppisessä järvessä voidaan olettaa ta-
pahtuvan nopeasti. 

Positiivista kehitystä on havaittu myös pohjasedimentissä, jonka pinta onkin 
jonkin verran hapettunut, mikä vähentää osaltaan ravinteiden uudelleenkier-
toa sedimentistä vesimassaan. Muutos on havaittavissa myös pohjaeläimis-
sä. Erityisesti hapettimien lähellä olleella havaintoasemalla pohjaeläimistös-
sä tapahtuneet muutokset voivat johtua pohjasedimentin parantuneesta hap-
pitilanteesta. 
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Myönteistä kehitystä on tapahtunut vasta jakson (1993-1997) kahtena vii-
meisenä vuotena, joten on ennenaikaista olettaa kehityssuunnan olevan py-
syvä. (Lempinen 1998). 

7.2 Jatkohoitosuositukset 

Enäjärvi-projektin vetäjä Antti Uusitalon tekemä esitys Enäjärven jatkohoi-
tosuunnitelmaksi sisälsi toimenpiteitä sisäisen ja ulkoisen kuormituksen 
vähentämiseksi, kalaston kehittämiseksi sekä tutkimusten  ja tiedon taltioin-
nin jatkamiseksi (Uusitalo 1998).  Tältä pohjalta ehdotettiin koko valuma-
alueen kunnostukseen ja hoitoon liittyviä jatkotoimenpiteitä, jotka perustui-
vat sekä edellä mainittuun jatkohoitosuunnitelmaan että toimintasuunnitel-
maan vuodelta 1998. 

Taulukko 2. Aikaisemmassa Enäjärvi-raportissa ehdotettujen kunnostus- ja hoito-
toimenpiteiden toteutuminen vuosina 1997-2004.
toimenpiteiden kuvaus kyllä ei selvennys 
hapetuksen jatkaminen x  lopetettu ainakin toistaiseksi syksyllä 2004 
laskeutusaltaiden ja kosteikoiden 
perustaminen 

x  Torholanojaan, JVP-ojaan ja Ridalinojaan 
rakennetaan lisää altaita 

ammattimainen hoitokalastus 
tehovaiheen jälkeen 

x  pyyntiponnistus pienempi kuin aikaisemmin 

kalastus talkootyönä x x 3 vuotta sitten nuotattu 
kalastuksen säätely:     
verkon silmäkoon nostaminen  x osakaskuntakohtainen 
kuhan alamitan nostaminen  x  
muikun tehokkaampi pyynti  x kanta hävinnyt 
istutukset:    
kuha   istutetaan, kun saadaan kuhaa 
made  x   
hauki     
ankerias    
täplärapu x  myös siirtoistutukset Enäjärvellä 
tutkimukset:    
mateen poikastuotantotutkimus  x  
hauen poikastuotantotutkimus x  Lauri Urho (RKTL) 
ainetaseet (järven bruttosedimentaa-
tio) 

x   

laskeutusallas-
/kosteikkotutkimukset 

x  kiintoainesmääritys: kuudesta laskeutusaltaasta 
ja järven luusuasta 

sedimentin peittokokeilun jatkumi-
nen tai toteutuminen 

 x ei erityistä hyötyä Enäjärvessä 

vesikasvillisuustutkimukset x  Raimo Pakarinen 
seuranta:    
kasvi- ja eläinplankton x  HOKA-projekti/happikatoprojekti 
veden laatu   x  ympäristöhallinnon jatkuva seurantaohjelma 

veden laadun omaehtoinen seuranta 
(Uusitalo)

x  happi, lämpötila, näkösyvyys ja pH 

kalaston seuranta x  kaikuluotaus (Uusitalo), verkkokoekalastukset 
(HOKA), nuottaukset, ympärivuotinen kalas-
tus (Uusitalo) 



89

8. YHTEENVETOA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Sami Reunanen 

Enäjärvi-projekti on tuottanut jälleen uutta tietoa Enäjärven tilasta ja antanut 
myös äänen projektin ulkopuolisille näkemyksille. Projektin aikaisempia linja-
uksia 1990-luvun lopusta on jatkettu kokoajan toteuttaen käytännön kunnostus-
toimenpiteinä sekä valuma-alueella että itse järvellä.  

Enäjärven ravinteikkuus ja levien määrät näyttävät kokonaisfosforin ja a-
klorofyllin osalta hieman vähentyneen jakson 1998-2004 aikana. Vuosituhannen 
alun kuivat kesät ovat todennäköisesti vaikuttaneet osaltaan asiaan. Järven tila 
näyttää ainakin toistaiseksi vakiintuneen joissakin rajoissa, joiden ääripäät ovat 
lähentyneet toisiaan. Tarkemman vaihteluvälin osoittaa kuitenkin vasta useam-
pien vuosien seuranta. 

Enäjärvi on luontaisesti rehevä ja sen luonnontilainen fosforipitoisuus on ollut 
jopa 30-40 µg/l sedimentin piileväanalyysin mukaan. Viime vuosina kokonais-
fosforitaso on vaihdellut 50-100 µg/l välillä. Järvi on myös tulevaisuudessa re-
hevä, joten kokonaan haitallisilta leväesiintymisiltä tuskin vältytään. Järven 
rehevyys suosii myös jatkossa särkikalavaltaista kalastoa.  

Enäjärven käyttökelpoisuusluokitusta on nostettu ympäristöhallinnon vuosina 
2000-2003 tekemien vedenlaatumittausten perusteella. Seuranta ei ole, eikä voi 
olla täysin kattavaa, koska näytteenottotiheyttä ei voida lisätä olemassa olevien 
resurssien puitteissa. Vedenlaatumittausten tulokset kuitenkin osaltaan vahvis-
tavat monen järven käyttäjän havainnot muutoksesta todellisessa järven tilassa 

Mielenkiintoista on nähdä hapetuksen keskeyttämisen vaikutukset pohjaeläinyh-
teisöihin ja alusveden happipitoisuuteen kerrostuneisuuden aikana. Onko hape-
tuksella ollut pidemmällä aikavälillä vaikutusta sedimentin pintakerroksiin, ja 
vapautuuko nyt enemmän syvänteiden pohjassa olevia fosforivaroja levien käyt-
töön kuin aikaisemmin haitaten virkistyskäyttöä kesällä? 

Enäjärvi-projekti jatkuu edelleen mm. hoitokalastuksen, petokalaistutusten ja 
kutualueiden kunnostamisen parissa. Huomiota kiinnitetään myös alueen kaa-
voitukseen, rakentamiseen ja olemassa oleviin kiinteistöihin, erityisesti tiuken-
tuneiden jätevesien käsittelymääräysten osalta. Hapetusta jatketaan tarpeen mu-
kaan. Tutkimusta ja seurantaa jatketaan lähes kaikilla osa-alueilla, jotta toimen-
piteet voitaisiin kohdistaa oikein. 

 Käytännön työ ja tutkimustulokset eivät vielä kohtaa Enäjärvelläkään, koska 
 syy-seuraus -suhteista ei ole vielä riittävästi tietoa, eikä tutkimustulosten 
 soveltamiseksi käytäntöön tarpeeksi resursseja. Suosituista kunnostusmenetel
 mistä, kuten hapetuksen ja hoitokalastuksen vaikutuksista on vähän tutkittua 
 tietoa, mutta siitä huolimatta ne ovat vakiintuneet yleisinä kunnostusmenetelmi
 nä kunnostettaessa järviä, kuten Enäjärveä. Oman mielenkiintoisen lisän 
 kunnostustoimenpiteiden vaikuttavuuteen tuo satunnaisvaihtelu, kuten säätilan  



90

vaihtelut ja niiden vaikutus vesiekosysteemiin, mikä on vaikeasti ennakoitavissa 
ja otettavissa huomioon pitempiaikaisia seurantatietoja  tulkittaessa. Tämä "tun-
tematon" tekijä mahdollistaa ainaisen spekuloinnin toimenpiteiden tulokselli-
suudesta. 

Sisäinen ja ulkoinen kuormitus ovat edelleen ne syyt, jotka aiheuttavat ongelmia 
Enäjärven virkistyskäytössä. Ulkoiseen kuormitukseen on helpompi vaikuttaa 
kuin sisäiseen kuormitukseen, ainakin tiettyyn rajaan asti. Valuma-alueella 
onkin tehty paljon työtä esimerkiksi rakentamalla laskeutusaltaita ja kosteikoita 
ojiin. Sisäistä kuormitusta on hillitty hoitokalastuksin ja hapetuksin, joita 
voidaan pitää lähinnä oireenmukaisina hoitokeinoina. Voi olla, että ulkoiseen ja 
sisäiseen kuormitukseen ei voida enää paljon vaikuttaa ilman suuria investointe-
ja ja ponnistuksia.  

Tehty laajamittainen työ niin valuma-alueella kuin järvelläkin on tuottanut 
tulosta vaikuttaen järven nykyiseen vakaampaan tilaan, mikä palkitseekin 
parhaiten tekijät niin kuin projektin rahoittajatkin. Tämä antaa uskoa ja ti-
lauksen jatkohoidon jatkamiseksi ja nykyisen tilan ylläpitämiseksi tulevaisuu-
dessakin. Mitään läpimurtoa yksittäisen kunnostusmenetelmän kehittämisessä 
niin Enäjärven kuin muunkaan järven kunnostamiseksi ei ole odotettavissa. 

Hoidon ja kunnostuksen kannalta on oleellista, että kaikki osapuolet ymmärtä-
vät ja löytävät toisensa yhtenevien intressien ja etujen vuoksi. Jos järven 
parempi tila vaikuttaa esimerkiksi rantakiinteistöjen taloudelliseen arvoon, se ei 
ole keneltäkään pois. Kaikilla viiteryhmillä on tilaa nauttia ja hyötyä puhtaam-
masta Enäjärvestä. 

Tässä raportissa esille tulleet näkökulmat kertovat elävästi sen, miksi Enäjärvi-
projekti sai alkunsa ja miksi sitä kannattaa jatkaa. Kuntalaiset ja loma-asukkaat 
kaipaavat puhdasta ympäristöä ja puhtaita vesistöjä, joiden parissa virkistäytyä. 
Projekti on heitä varten olemassa unohtamatta kuitenkaan sen toteuttajia, jotka 
ansaitsevat kiitoksen tehdystä työstä. Ensiarvoisen tärkeää on ollut vapaaehtois-
työ ja ne yksilöt, joiden voimilla projektia on pidetty yllä ja viety eteenpäin. 
Ilman projektin vetäjää, Antti Uusitaloa, projektiakaan ei olisi olemassa 
ainakaan tässä raportissa kuvatun kaltaisena. Tietenkään ei pidä unohtaa 
useiden rahoittajatahojen, tutkijoiden ja viranomaisten  arvokasta työtä ja 
panosta projektia kohtaan. 
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