
Pälkäneen vesiensuojeluhanke



Puhtaat vedet tuovat elinvoimaa Pälkäneelle
● 4200 mökkiä 

moninkertaistavat 
väkiluvun kesällä

● vesiensuojeluhankkeen 
alullepanija ja 
kunnostustoimien 
rahoittaja Luopioisten 
Säästöpankkisäätiö on 
sitoutunut pitkäjänteisesti 
vesiensuojeluun, koska 
sillä on merkittävä 
vaikutus elinvoimaan 
(mökkiläiset, muuttajat) Mökkiläiset tuovat Pälkäneelle yli 20 M€/vuosi.



Suvi-hankkeet 2021–2023
● hankkii tietoa: mitä pitää 

tehdä ja missä
● luo verkostot: mukana 

asiantuntijat, MTK, MHY ja 
muut sidosryhmät, 
”kellokkaat” (maanomistajat, 
jotka muodostavat mielipiteen 
muiden puolesta), 
ojitusyhteisöt

● käynnistää kunnostustoimet: 
ensimmäiset kosteikot 
suunnittelussa, esimerkit 
innostavat muita

Vesiensuojeluhankkeiden sidosryhmiä 
Pälkäneellä.



Aito Suvi kannatusyhdistys 2021–
● varmistaa etteivät rukkaset putoa, kun hanke päättyy: 

jatkaa saumattomasti työtä, kun hankerahoitus päättyy
● taloudellinen selkänoja Luopioisten Säästöpankkisäätiö: 

rahoittaa kunnostustoimia ja niiden suunnittelua
● helppo kanava tulla osaksi verkostoa

Säätiö on Aito Säästöpankin osaomistaja. Se kanavoi tuottoa pankin 
“juurille” elinvoimaa edistäviin hankkeisiin. 



Tavoitteena puhtaat vedet
● pistekuormitus (mm teollisuuden ja asutuksen jätevedet) saatu kuriin
● järvet nuhraantuvat ja rehevöityvät hajakuormituksen vuoksi

Pälkäneen vesien tilan ratkaisevat:

● maanomistajat: viljelymenetelmät, maan kasvukunto ja kuivatus, 
metsien ja soiden ojitus

● ranta-asukkaat: jätevesien käsittely, toiminta omassa rannassa

Pia Hailin kuva Haltiaselän Jänislahden rannasta voitti 
Nuorten Virta -hankkeen kesällä 2021 järjestämän kuvakilpailun.



Järvi saa vetensä ja ravinteensa valuma-alueelta 
● Järvi ei ole seisova allas, vaan vesi vaihtuu jatkuvasti
● Järvi saa vetensä yläpuolisista vesistöistä ja ympäröivältä 

valuma-alueelta
● Latvavesillä vedet ja ravinteet tulevat omista metsistä, soilta ja pelloilta
● Vesi poistuu järvestä virtaamalla ja haihtumalla 
● Ravinteet virtaavat alapuolisiin vesistöihin tai painuvat pohjaan, 

osan käyttää 
järvieliöstö



Mistä ravinteet kertyvät?
● Ravinteista noin puolet kertyy metsien ja peltojen 

luonnonhuuhtoumasta sekä vesiin tulevasta laskeumasta. 
● Ihmistoiminta 

aiheuttaa yli 
puolet 
kuormituksesta 
etenkin suurilla 
järvillä. 

● Eniten 
ravinteita 
huuhtoutuu 
metsistä ja 
pelloista. 



Ranta-asutuksen vaikutus 
suurin pienillä järvillä
● Haja-asutuksen ja hulevesien osuus 

ihmisen aiheuttamista 
ravinnevalumista on suurin pienillä 
järvillä. 

● Jopa puolet ihmistoiminnan 
aiheuttamasta fosforikuormituksesta 
syntyy rannoilla, joten ranta-asukas 
voi vaikuttaa paljonkin järven tilaan.

● Soiden osuus on vähäinen, ja siksi 
monet järvet on luonnostaan 
kirkasvetisiä.



Rehevöityneen järven kunnostaminen on vaikeaa 
● Ravinteet, etenkin fosfori ja typpi, 

muuttavat järven eliöstöä ja 
ekosysteemiä.

● Jos ravinteita kertyy niin paljon, että 
järvi rehevöityy, se pyrkii ylläpitämään 
uutta tasapainotilaa. 

● Rehevöityneen järven kunnostaminen 
on vaikeaa. Paljon helpompaa on 
vähentää ravinteiden määrää ennen 
kuin tasapainotila keikahtaa.

● Tutkimustuloksia Pälkäneen järvistä: 
www.aitosuvi.fi/tutkimustulokset 



Rehevöityminen alentaa rannan arvoa
● Pitkän aikavälin tutkimustieto kertoo, 

miten järvet ovat muuttuneet.
● Asiantuntijalausunnot 13 järven (Iso 

Arajärvi, Jouttijärvi, Kukkia, 
Kyynäröjärvi, Pintele, Pitkäjärvi, 
Pälkänevesi, Rautajärvi, Sappeenjärvi, 
Tossanselkä (Roine), Vekuna, Vihajärvi 
ja Ämmätsänjärvi) tilasta: 
www.aitosuvi.fi/vesientila.

● Joillain järvillä ravinnekuormitus on 
kääntynyt laskuun, monilla 
rehevöitymiskehitystä. Nopeimpia 
muutokset ovat pienillä järvillä. 



Kirkasvetinen Kukkia on samentunut
● Klorofylliarvo 

kuvaa 
leväpitoisuutta 
ja rehevyyttä 

● Kukkia 100 = 
Iso Siikasaari

● Kukkia 4 = 
Rajalansaari

● Kukkia 5 = 
Kukkiasaari



Fosforipitoisuus enää hyvällä tasolla
● Kesäaikainen 

fosforipitoisuus 
nousussa

● Ekologisen 
tilan raja-arvot 
merkitty 
katkoviivalla



Kukkian kesäaikainen fosforipitoisuus 2017-2021
● mitattu elokuussa selkien ja 

lahtien päällysvedestä metrin 
syvyydestä

● matalin arvo sinisellä ja 
korkein punaisella

● kesällä pitoisuus vaihtelee 
tuulen vuoksi

● Puutikkalan Saksalanlahden ja 
Majaanlahden pitoisuudet 
selvästi talvea korkeammat



Kukkian fosforipitoisuus talvella 2017-2021
● mitattu maaliskuun 

puolivälissä puolivälissä 
päällysvedestä

● matalin arvo sinisellä ja 
korkein punaisella

● vakaampia kuin kesällä, ei 
suurta vaihtelua vuosien välillä

● selkävesillä pitoisuudet 
alhaisia, Pihtisalmessa, 
Läyliässä ja Kortteenpohjassa 
korkeimpia



Fosforipitoisuus elo- ja maaliskuussa 2017-2021



Kukkian ojavesien ravinnepitoisuus 2017-2021
● Mitattu 

huhtikuun 
lopulla (2017 
kesäkuun 
puolivälissä)

● Luonnonoja-
vesissä 
fosfori 
<20 mg/l 
ja typpi 
<600 mg/l



Ojien ravinnepitoisuudet keväällä 2021



Pälkänevesi rehevöitymässä, Kukkia nuhrautuu
● LLR-mallinnus (Syke) kertoo, paljonko kuormitusta järvi sietää
● Pälkäneveden kuormitusta pitäisi vähentää 35 %
● Pälkäneveden klorofyllitaso 1991-2020 oli 7,4 ja Kukkian 4,9 mg/l



● Piilevä- ja surviaissääskilajit kertovat 
veden ravinnetilasta ja happamuudesta

● Kukkian vedenlaadussa ei ole 
tapahtunut suuria muutoksia 
1900-luvun alun jälkeen

● Pälkänevesi oli 1980-luvulle saakka 
pitkälti samassa tilassa kuin Kukkiakin, 
2000-luvulla rehevien vesien lajit 
räjähtäneet

● 30 cm syvyys Jouttesselällä vuosi 1986, 
Kukkialla 1800-luvun loppu

Paleolimnologinen tutkimus 



● Kukkian koekalastus 6 vuoden välein, tuorein tutkimus kesällä 2021
● kalamäärä puolitoistakertaistui, kalaston ekologinen tila laski välttäväksi

Kalakanta kertoo järven tilasta

● Määrän puolesta tila 
huono; vähähumuksisen 
järvi: 10 kalaa, yht. 450 g / 
verkko, Kukkia: 82 kalaa, 
yht. 1430 g

● Rakenne parantui: 
särkikalat vähenivät, 
petokalat lisääntyivät

● Muuttunut särkivaltaisesta 
ahvenvaltaiseksi



Pikkuahvenet hyötyivät lämmöstä 2021?
● Paljon pikkuahvenia, kasvavatko 

yli 15-senttisiksi pedoiksi?



Miten vähennetään ravinteiden määrää?
1. estetään ravinteiden liikkeelle 

lähtö pelloilla, metsissä, soilla ja 
rannoilla

2. otetaan ravinteita kiinni ennen 
kuin ne päätyvät rehevöittämään 
järviä

3. järvessä tehtävät toimet, 
esimerkiksi niitto tai särkikalojen 
tehopyynti eivät juurikaan 
vähennä rehevöitymistä, jos 
laskuojat tuovat edelleen lisää 
ravinteita



● Pälkäneen malli: apua ja tukea vaikuttaviin kunnostustoimiin, joilla estetään 
muun muassa vesien tulviminen pelloille

● Isäntien aamukahveilla vireille 25 kunnostuskohdetta Pälkänevedellä ja 
Kukkialla.

● Järviin päätyvien ravinteiden 
määrää vähennetään 
huolehtimalla pellon 
kasvukunnosta ja kuivatuksesta 
sekä laskuojien varsille 
rakennettavilla kosteikoilla 
ja laskeutusaltailla.

Maanomistajat tarttuneet toimeen



Sinilevä eli syanobakteeri
● tarvitsee 

valoa, lämpöä 
ja ravinteita, 
erityisesti 
fosforia; 
typpeä osa 
sinilevistä 
sitoo ilmasta

● saa kirkkaassa 
vedessä valoa 
syvemmällä ja 
hyödyntää 
pohjan 
ravinteita



● Kukkialla sinilevää on havaittu 
vuodesta 2016 alkaen joka 
kesä vuotta 2020 lukuun 
ottamatta

● tuuli kokoaa vihertävät 
hiukkaset viiruiksi tai lautoiksi

● Tikkutesti: levä roikkuu tikussa 
→ rihmalevä; levä hajoaa 
vedessä →sinilevä

● Astiatesti: tunnin astiassa 
seisseen veden pintaan nousee 
vihertäviä hiukkasia → sinilevä

Sinilevätilanne voi vaihdella nopeasti



● Ojitus ja ilmastonmuutos muuttaneet vesien rytmiä
● Ennen: sulamisvedet kertyivät järveen vähitellen, pinta nousi hitaasti 

keskikesään saakka ja vettä riitti loppukesästä
● Nyt: kevättulvien aikaan pinta nousee nopeasti, huippu jopa kuukausi 

”luonnontilaa” aiemmin, jolloin pinta matalalla loppukesästä

Tuleva vesi vaikuttaa pinnan korkeuteen


