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Taustaa:

Kesällä 2018 runsas sinileväkukinta

Mitkä tekijät vaikuttavat järven tilaan?

Fysikaaliset tekijät  *  Järveen tuleva kuormitus  *  Järven sisäinen kuormitus



Valuma-alue ja syvyyssuhteet, pohjan laatu

- Rantojen ja valuma-alueen kartoitus ja määritys, kuormitusselvitys 

- Syvyyskartoitus Viistokaiku, Kari Ylönen

- Sedimenttitutkimus Helsingin yliopisto, Tom Jilbert ym.

Veden laatu

- Veden kemiallinen laatu (touko-syyskuu): Eurofins

- Pienjärviseuranta (kaikki Tiilijärvet maaliskuu ja elokuu): Kymijoen vesi ja ympäristö ry 

(edellisvuosien aineistot Lahden ympäristöpalvelut)

Biologiset selvitykset

- Kasviplankton: Plankton Zwerver

- Eläinplankton: Helsingin yliopisto/Kirsi Kuoppamäki

- Koekalastus: Jomiset Oy

- Vesikasvillisuuden kartoitus: KVVY Tutkimus Oy

- Syvänteen- ja rannan pohjaeläinselvitys: KVVY Tutkimus Oy

Jäähdytysveteen liittyvät mittaukset

- Johtokykyluotaus: Luode Consulting Oy

- Hapen ja lämpötilan mittaukset: Toivo Viljakaisen opinnäytetyö (LAMK)

- Lämpötilaloggerit: Toivo Viljakaisen opinnäytetyö (LAMK)

- Vesinäytteet jäähdytysvedestä

Muita selvityksiä:
Vahanen Environment Oy:  
- Sinileväselvitys
- Jäähdytysvesiselvitys

Toteutetut tutkimukset 2019



Järven
lämpötilakerrostuminen

Vesi tasalämpöistä, ei tiheyseroja Lämmin pintavesi kevyempää

Tiheyserot tasoittuvatJään alla kylmin vesi kevyempää



Happitilanne ja ravinteet

8 mg O2/l

Levät vajoavat kuollessaan pohjalle
→ hajotus kuluttaa happea, ravinteet vapautuu
→ mitä enemmän levää, sitä enemmän hajotettavaa

Alle 2 mg O2/l

Harppauskerros

Jos happi loppuu, voi pohjalta vapautua lisää sinne varastoituneita ravinteita

Happitilanne pohjalla heikkenee: 
- Pohjalle ei tule happea kasvien ja levien yhteyttämisestä
- Happea kuluttaa hengitys, kuolleen eloperäisen aineen hajotus 

Valoisaa

Pimeää

Kesä (kerrostuminen)

SISÄINEN 
KUORMITUS



Happitilanne ja ravinteet

8 mg O2/l

Alle 2 mg O2/l

Harppauskerros

Jos happi loppuu, voi pohjalta vapautua lisää sinne varastoituneita ravinteita

Valoisaa

Pimeää

Kesä (kerrostuminen)

SISÄINEN 
KUORMITUS

Jos paljon levää, pH voi nousta pintakerroksessa korkeaksi
→ voi johtaa ravinteiden vapautumiseen matalilta alueilta



Harppauskerros

6 mg O2/l

<2 mg O2/l

Happi voi loppua pohjan läheltä talvellakin
- Matalassa järvessä vesitilavuus pieni: happi voi 

kulua vähiin koko järvestä

Talvi (kerrostuminen)

Happitilanne heikkenee: 
- Valo eri riitä yhteyttämiseen
- Happea talvellakin kuluttaa hengitys, kuolleen eloperäisen aineen hajotus 

SISÄINEN 
KUORMITUS

Happitilanne ja ravinteet



Kuva: https://peda.net

Hiilidioksidi, typpi, fosfori

Kasviplankton

Eläinplankton

Planktonia syövät kalat

Petokalat



Ravintoketju
Petokaloja runsaasti → planktonia syöviä kaloja vähän → eläinplankton suurikokoista
→ syö tehokkaasti levää

Harppauskerros

Ravintoverkko

”Terve järvi”

Uposkasvit:
- Juuret sitoo pohjaliejun
- Kilpailevat ravinteista levien kanssa
- Piilopaikkoja eläinplanktonille



Ravintoketju
Petokaloja vähän → planktonia syöviä kaloja paljon → eläinplankton pienikokoista
→ laiduntaa heikosti levää, kierrättää nopeasti ravinteita

Harppauskerros

Ravintoverkko

Rehevöitynyt järvi

Uposkasvit häviää:
- Veden samentuessa valo ei riitä pohjalle
- Tuuli pääsee sekoittamaan pohjaa
- Ei suojapaikkaa eläinplanktonille

Pohjaeläinten syöjät:
- Särkikalat siirtävät ravinteita 

pohjalta veteen ravintoa 
etsiessään

SISÄINEN 
KUORMITUS



Kuinka Vähä-Tiilijärvellä?





Vähä-Tiilijärven kerrostuneisuus ja 
happitilanne

Happitilanne pohjalla heikko: 
4 metrin alapuolella happea ei juuri ollut koko kesänä
= 23 % pohjan pinta-alasta hapetonta

Harppauskerros

Järvi kerrostui kesällä
Harppauskerros muodostui 3-4 metrin syvyyteen: 
Valo riittää ajoittain harppauskerrokseen



Happipitoisuus

Syvyydet, m

- Talvella jään alla happitilanne oli heikentynyt jo 1 metrin syvyydellä
- Keväällä järvi alkoi kerrostua jo toukokuun puolella ja kerrostuneisuuskausi kesti 

syyskuun puoliväliin



Happitilanne – pitkäaikainen kehitys



Ravinteet - pintavesi

Fosfori:

Pinnassa kasvukauden keskiarvo 18,2 μg/l

Rehevyysluokitus: lievästi rehevä

Tilaluokitus Vh: Tyydyttävä (Hyvän raja 18 μg/l )

Tilaluokitus MVh: Hyvä (Hyvän raja 25 μg/l )

Typpi:

Pinnassa kasvukauden keskiarvo 455 μg/l

Rehevyysluokitus: lievästi rehevä

Tilaluokitus Vh: Hyvä (Hyvän raja 500 μg/l )

Tilaluokitus MVh: Erinomainen (Hyvän raja 

600 μg/l )

Ravinteet pääosin sitoutuneena leviin



Fosfori:

Pitoisuudet pohjan lähellä kohosivat kesällä: 
sisäistä kuormitusta hapettomuuden takia. 

Pintavedessä kohosi hieman syystäyskierron 
jälkeen (sekoittuminen).

Typpi:

Pohjan läheinen vesi: Pitoisuudet kohosivat, 
sisäistä kuormitusta hapettomuuden takia. 

Talvella pitoisuudet korkeita (nitraattityppenä, 
kesällä ammoniumtyppenä).

Ravinteet - pohjan läheinen vesi

Pohjan hapettomuus näkyi myös mm.  
raudan, mangaanin pitoisuuksien nousuna



Ravinteet – pitkäaikainen kehitys

Runsaasti vaihtelua ja 
korkeitakin pitoisuuksia 
esiintynyt etenkin ennen 
2000-lukua?

Vuosi 2018
- fosforipitoisuus pohjan 

lähellä kohosi
- Typpipitoisuus kohosi 

reilusti myös pintavedessä: 
sinilevien typensidonta 
ilmakehästä

- Typpipitoisuus jäi koholle 
seuraavan talven ajaksi



Happamuus – pitkäaikainen kehitys

Lievää nousua, piikki 2018
- Alhaisimmat arvot 1980-luvulla (riski happamoitumiselle).
- Kesäaikaan pintaveden arvot korkeampia yhteyttämisestä johtuen. Vuonna 2018 

korkea levätuotanto nosti arvon pH 8,8:aan (riski sisäiselle kuormitukselle).



Levämäärä

Klorofylli-a:

= mittaa vedessä olevien levien määrää 

Kasvukauden keskiarvo 15,6 μg/L

Rehevyysluokitus: rehevä

Tilaluokitus Vh: Välttävä (Hyvän raja 7 μg/l )

Tilaluokitus MVh: Välttävä (Hyvän raja 8 μg/l)

(ilman syksyn näytettä tyydyttävä)

Pitkäaikaiskehitys:

Tuloksia on vasta vuodesta 2001 eteenpäin

- Vuoden 2018 lisäksi yllättävän korkeita 
arvoja mm. vuosina 2009, 2013 



Kasviplankton



Kasviplankton

- Sinileviä eniten heinä-elokuussa. Samaa typen sidontaan pystyvää lajia kuin 
vuonna 2018.

- Syyskuun lopussa limalevä runsas (liukas uimarin iholla)!

- Runsaasti uintikykyisiä pieniä lajeja: pystyvät hyödyntämään alusveden 
ravinteita

- Tilaluokka: TYYDYTTÄVÄ



Eläinplankton

Määrä ja yhteisön koostumus

- Eniten kesäkuussa, määrät romahtivat heinäkuussa

- Koostui lähinnä rataseläimistä ja hankajalkaisista 

- Tehottomia laiduntajia 

- Kierrättävät tehokkaasti ravinteita yhä uudelleen levien 
käyttöön ylläpitäen rehevää tilaa järvessä

Daphnia-
vesikirppu

Kyklooppi-
hankajalkainen

Ratas-
eläimiä

Kyklooppihankajalkaiset

Vesikirput

Rataseläimet



Eläinplankton
Laidunnusteho

- Vesikirput olivat hyvin pienikokoisia, joten laidunnusteho heikko. 

- Eläinplanktonin kykeni päivässä puhdistamaan levät kesäkuussa 26 % vesimassasta, 
muulloin teho oli alle 10%. 

Vesikirppujen pituus Eläinplanktonin ”puhdistama” 
vesimäärä päivässä



Eläinplankton
Miksi vesikirput pieniä? 

Kalat näkevät helpommin isot yksilöt, joten ne 
tulevat syödyiksi

Suuresta järvijoukosta havaittu:
Kun eläinplankton pienikokoista, 
samalla fosforimäärällä järvessä 
enemmän levää, kuin jos 
eläinplankton olisi suurikokoista.

Vähä-Tiilijärvessä paljon levää 
suhteessa fosforiin 

Hoitokalastus-
tarvetta, kun 
yli 0,4



Kalasto

Painosaalis 1 462 g/verkko
Tilaluokitus Vh: Välttävä
Tilaluokitus MVh: Erinomainen

Lukumääräsaalis 74,6 kpl/verkko
Tilaluokitus Vh: Välttävä
Tilaluokitus MVh: Tyydyttävä

Särkikalojen painon osuus 48,9 %
Tilaluokitus Vh: Tyydyttävä
Tilaluokitus MVh: Hyvä

Petokalojen painon osuus 43 %
Erittäin hyvä!

Lukumäärä

Paino



Vertailu vuoden 2002 koekalastukseen

- Särjet lisääntyneet, etenkin 
pienet särjet

- Myös ahvenella kappalemäärä 
jonkin verran lisääntynyt (2019  
poikaset mukana) 

- Myös hauki lisääntynyt, mutta 
sattuma vaikuttaa suuresti 
tuloksiin hauella.



Kalasto - pituusjakauma
Särki

- Särjet ovat vuosittain 
lisääntyneet hyvin. 

- Vuonna 2002 pienet 
kokoluokat puuttuivat 
kokonaan

Ahven

- Ahvenen lisääntyminen on 
onnistunnut vuosittain.

- Myös petokaloja.

Kohtalaisesti peto-
kaloiksi laskettavia 
ahvenia!

2019

2002

2002



Vesikasvillisuus

- Kasvillisuuden määrä vähäinen, 
uposkasveja ei ole ollenkaan!

- Pohjaa peittää vesisammal 4 metrin 
syvyyteen asti.

- Rannalla kapea ilmaversoisten kasvien 
vyöhyke. 

- Kasvillisuus on arvion mukaan melko 
luontaisessa tilassa ja ilmentää 
karuhkoja olosuhteita.



Pohjaeläimet

- Ranta-alueen pohjaeläimistön mukaan järvi sijoittui hyvään tilaluokkaan. 

- Syvänteessä vain sulkasääsken toukkia ja Chironomus plumosus -tyypin 
surviaissääskitoukia, jotka kestävät hyvin kuormitusta ja jopa ajoittaista 
hapettomuutta.

- Sulkasääsken toukat ovat petoja, jotka käyttävät ravintonaan eläinplanktonia.

Sulkasääsken 
toukka



Sulkasääski ravintoverkossa

Harppauskerros

Ravintoverkko

Esiintyykö laajemmin, 
piileksiikö myös sammaleiden 
joukossa?

Sulkasääski on päivällä kaloilta piilossa vähähappisessa vedessä. 
Voi nousta yöllä pohjalta ylös syömään eläinplanktonia. 



Onnenkodon jäähdytysvesi

- Salpa-Mattilan varavedenottamosta otetaan pohjavettä kiinteistön jäähdytykseen. 
Lämmönvaihtimen läpi kuljettuaan lasketaan Vähä-Tiilijärveen.

- Talvella vettä käytetään vähäisiä määriä, lämpiää putkistossa.

- Aloitettu vuonna 2014.

- Oletettu, että puhtaan, kylmän veden johtaminen järveen olisi hyväksi järven veden 
laadulle. Parantaisi myös vesitilannetta järviketjussa vähävetisinä vuosina.



Jäähdytysveden kulku?

Kesä

Epäily: 
- Kylmä vesi valuu pohjaa pitkin syvänteeseen?
- Aiheuttaa pohjan sekoittumista, ravinteiden vapautumista ja lisää hapen kulumista?
- Lisää alusveden tilavuutta ja työntää ravinteikasta vettä ylöspäin levien käyttöön?

Harppauskerros

Valoisa kerros

Pimeä, ravinteikas kerros



Luotaus (elokuu 2019)
Yhteensä 33 luotausta 
pinnasta pohjaan: 3700 
havaintoa.

Lämpötila, johtokyky, 
sameus, humus, happi
Johtokyky merkkinä 
jäähdytysvedestä (pohjavedessä 
arvot korkeammat kuin 
järvivedessä)



Luotaus Esimerkkikuvia tuloksista



Luotaus 

- Jäähdytysveden purkuputken ja syvänteen välillä ei havaittu muusta järvestä 
poikkeavia sameusarvoja, jotka kertoisivat pohjan sekoittumisesta. 

- Liukoisten humusaineiden määrä nousi kohti pohjaa (=eloperäistä ainesta liukenee 
pohjassa hajoamisen seurauksena). 5 metrin alapuolella oli kuitenkin alenema 
(=kirkkaampaa jäähdytysvettä?)

- Pintaveden johtokyky oli koko järven alueella 47 μS/cm. Harppauskerroksen 
yläosassa johtokyky laski ensin 2-3 mS/cm, minkä jälkeen alkoi tasainen nousu kohti 
syvännettä (=jäähdytysvesi syvänteessä?)

- Johtokyvyn nousu pohjan lähellä hapettomuudesta johtuvaa? Jos jäähdytysvesi on 
sekoittunut pääasiassa päällysveteen nostaen sen johtokykyä, voi väliin jäädä 
minimi. Päällysveden johtokyky on noussut toukokuusta elokuun loppuun hieman.



Syvänteen lämpötilat (kesä-elokuu)

Lämpötilamittareilla ei havaittu alusvedessä kylmiä virtauksia. 

Havainto ilman lämpötilasta riippumattomasta viilenemisestä 3 metrin syvyydellä.



Väliaseman lämpötila (elokuu)

Putken pään ja syvänteen välissä 
hetkittäisiä viilenemisiä 12-13 

asteeseen.

Tarkastuskaivosta mitattuna 
jäähdytysveden lämpötila vaihteli 

8,5-13 asteen välillä.



Jäähdytysveden määrä

Vuonna 2019 jäähdytysvettä 
laskettiin huomattavasti vuotta 
2018 vähemmän.

Eniten vettä käytettiin vuonna 
2019 elokuussa.



Jäähdytysveden määrä

Aiemmin tulovirta vaihdellut lämpötilan mukaan, mutta heinä-elokuussa virta 
tasainen (vika pumpussa). 



Onnenkodon jäähdytysvedet 2019

Yhdistetty tulkinta: 
- Alkukesällä jäähdytysvettä on saattanut mennä alusveteen?
- Loppukesällä (putken muutoksen jälkeen) sekoittunut pääosin päällysveteen

Harppauskerros

Valoisa kerros

Pimeä, ravinteikas kerros



Jäähdytysveden laatu

Jäähdytysvedessä hyvin happea alimmasta tarkastuskaivosta mitattuna

- Keskimäärin 89 % kyllästysaste tai 10 mg/L

Jäähdytysveden fosforipitoisuus alhainen

- Jäähdytysvesi 3 μg/l, järvi 18 μg/l

Jäähdytysveden typpipitoisuus korkea

- Jäähdytysvesi 1000 μg/l, järvi 450 μg/l



Johtopäätöksiä

Happitilanne

- Järven happitilanne oli huono sekä talvella, että kesällä. Hapen kulutus on 
kova (paljon hajoavaa levää viime kesältä)

- Hapen vähyydestä johtuvaa sisäistä kuormitusta on jonkin verran. 
Alustavien tulosten mukaan pohjakerrostumassa ei kuitenkaan ole suurta 
ravinnevarastoa, joka olisi syy ongelmiin (selvitys kesken)



Johtopäätöksiä
Ravintoverkko

- Eläinplankton erittäin pienikokoista: kierrättää tehokkaasti ravinteita, 
laiduntaa heikosti levää

- Särkikalat sekä pienet ahvenet voivat syödä tehokkaasti eläinplanktonia, 
minkä johdosta vain pienikokoiset menestyvät

- Kalamäärä ei ole kuitenkaan ole niin suuri, että olisi merkittävää suoraa 
vaikutusta ravinnepitoisuuksiin, vaikutus lähinnä eläinplanktonin kautta

- Syvännealueella esiintyy sulkasääskeä. Esiintyykö sitä myös matalammilla 
alueilla, jossa sammaleet voivat toimia suojapaikkana? Jos esiintyy laajalla 
alueella, voi olla merkittävä tekijä ravintoverkossa (selvitettävä!)

→ Levämäärä korkea ravinnemäärään nähden



Johtopäätöksiä
Levien ravinteiden käyttö

- Valo riittää ajoittain harppauskerrokseen, levissä myös liikkumaan 
kykeneviä, alusveden ravinnevaroja hyödyntämään pystyviä lajeja

- Rajoittava ravinne pääasiassa fosfori. Pintavedessä ravinteet pääasiassa 
leviin sitoutuneena, kiertävät nopeasti uudelleen käyttöön

- Jäähdytysvedessä runsaasti typpeä, selvä kuormituslähde

- Jäähdytysvedessä niukasti fosforia, mutta myös se voi edesauttaa 
leväkasvua kun fosforista on pulaa (sitoutuneena leviin)

- Jäähdytysveden johtokyky on järven johtokykyä suurempi. Voi nousta 
pitkällä aikavälillä.



Johtopäätöksiä

Jäähdytysveden reitti

- Jäähdytysvesi ei virrannut tänä vuonna suoraan syvänteeseen, ainakaan 
putken muutoksen jälkeen

- Jäähdytysvesi ehti sekoittua ja lämmetä, ja vaikutti sekoittuvan 3-4 metrin 
syvyyksiin. Osa jäähdytysvedestä päätyi alusveteen alkukesällä?

- Alusveteen mahdollisesti mennessään, ei parantanut happipitoisuutta 
(hapen kulutus suuri)



Johtopäätöksiä

- Vuonna 2018 jäähdytysvesimäärä huomattavasti suurempi kuin 2019: on 
voinut olla kylmempää päätyen pääasiassa alusveteen.

- Vuonna 2018 jäähdytysvesi on voinut nostaa typpipitoisuuksia, mutta ei 
niin paljon, kun pintavedessä elokuussa havaittiin: sinilevien typensidonta 
toi typpeä järveen vielä lisää.

- Vuonna 2018 myös pH nousi erittäin korkeaksi aktiivisen yhteyttämisen 
johdosta: on voinut aiheuttaa sisäistä kuormitusta.



Jatkotoimenpiteet

Tänä vuonna selvitettävää:
- Seuranta jatkuu veden laadun ja planktonin osalta (talvi/kesä)
- Talviaikaisen lämpimän veden vaikutus (lämpömittarit edelleen mittaamassa)
- Pohjanäytteet helmikuussa: pohjaliejun ravinnevarastojen merkitys sisäiselle 

kuormitukselle 
- Kuormituslaskelmien tarkentaminen mukaan lukien jäähdytysvesi
- Sulkasääsken rooli ravintoverkossa (heti keväällä)

Hoitosuunnitelmaan?
- Hoitokalastus (särjet, pienet ahvenet), petokalakannasta huolehtiminen
- Mahdolliset toimet jäähdytysveden osalta?
- ...
- Seuranta (ml. ahvenen kasvu)



Lisätiedot, raportit:

Hollolan kunnan omat sivut Vähä-Tiilijärvelle:

https://www.hollola.fi/vaha-tiilijarvi-on-meille-tarkea

Vesijärvisäätiön hankesivut:

https://www.vesijarvi.fi/hankkeet/veho4/

https://www.hollola.fi/vaha-tiilijarvi-on-meille-tarkea
https://www.vesijarvi.fi/hankkeet/veho4/

