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1. Taustaa 
 

Esiselvityshanke koskee kolmen kunnan alueella (Äänekoski, Laukaa, Uurainen) sijaitsevaa Pieni-Hirvanen 

järven valuma-aluetta. Järvi sijaistee Kymijoen päävesistöalueella (14) - Leppäveden-Kynsiveden alueella 

(14.3) - Niiniveden valuma-alueella (14.34) - Hirvasjoen alueella (14.342) (kuva 1). 

Järven tila on viime vuosina heikentynyt, vesikasvillisuus on runsastunut vallaten jatkuvasti uutta, aiemmin 

kasvittumatonta alaa. Pieni-Hirvanen on ekologisessa tilaluokituksessa luokassa erinomainen, mutta tästä 

huolimatta ranta-asukkaiden kuvailun ja kokemusten mukaan rehevöitymiskehitys on käynnissä. Kohteelle 

ei ole aiemmin tehty vesistökunnostuksellisia toimia. Karttatarkastelun perusteella järveen kohdistuu 

ulkoista kuormitusta pääasiassa peltoviljelyalueilta sekä metsätalouskäyttöön ojitetuilta valuma-alueilta. 

Kohteelle tehtiin järven ulkoisen kuormituksen selvittämiseksi esiselvitys, jonka perusteella saadaan 

tarkempaa tietoa järveä kuormittavista valuma-alueen osista. Saatu tieto toimii perustietona tulevaisuudessa 

mahdollisesti suunnitteilla oleville vesistö- ja valuma-aluetason kunnostustoimenpiteille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Pieni-Hirvanen järven valuma-alue. Pieni-Hirvanen järvi laskee pohjoiseen Hirvasjoen kautta 

Niiniveteen ja edelleen Kuhnamoon (lähde:1). 
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2. Menetelmät 
 

Pieni-Hirvaseen laskee uomia eri asteisesti ojitetuilta valuma-alueen osilta. Vesinäytteet otettiin jokaisesta 

uomasta ennen näiden laskua järveen sekä mahdollisuuksien mukaan määritettiin myös laskennallinen 

virtaama mittaamalla uomaleveydet, keskisyvyydet ja virtausnopeudet. Tällöin saatiin käsitys siitä millaista 

vettä ja kuormituspainetta kunkin uoman kautta järveen kohdistuu. Lisäksi otettiin vesinäyte Hirvasjoen 

luusuasta järven pohjoispäästä. Saadun tiedon perusteella uomat valuma-alueineen voidaan priorisoida 

kuormittavimmista vähiten kuormittaviin ja täten kohdentaa kunnostussuunnittelua ja jatkossa 

kunnostustoimenpiteitä valuma-alueille, jotka kuormittavat järveä eniten. 

 

3. Toteutus 
 

3.1 Näytteenotto 
 

Näytteet otettiin keväällä 2022, 11.5.2022. Kevään ylivirtaamatilanne oli alueella tutkimuspäivänä jo ohi ja 

kaikista uomista saatiin otettua edustavat näytteet. Näytteet otettiin pintanäytteinä varsinäytteenottimella, 

näytesyvyyden ollessa noin 0,1 m. Ojanäytteiden lisäksi näyte otettiin Hirvasjoen luusuasta, jolloin voidaan 

verrata järvestä lähtevän veden pitoisuustasoa uomista tulevien vesien pitoisuutasoihin. Näytteitä otettiin 

yhteensä seitsemän kappaletta (karttakuva 2).  Näytteet pakattiin viilennettyihin kylmälaukkuihin ja 

toimitettiin analysoitavaksi KVVY Tutkimus Oy:n laboratorioon Tampereelle. Näytteenotto ja mittaukset 

tehtiin kertaalleen. Selvityksestä saatava tieto kertaluonteisella kenttätutkimuksella riittää antamaan tietoa 

suuruusluokista ja kuormitussuhteista, jotka järviä kuormittavat ja täten auttaa kohdentamaan 

tulevaisuuden kunnostustoimia oikeille valuma-alueen osille. 
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Kuva 2. Selvityksen näytteenottopisteet (lähde: karttapaikka.fi, muokannut Tuomo Laitinen). 

 

 

3.2 Analyysit 
 

Näytteistä tehtiin seuraavat analyysit: 

- pH 

- väri 

- kiintoaine 

- CODMn 

- kokonaistyppi 

- kokonaisfosfori 
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3.3 Virtaamanarviointi 
 

Järveen laskevista uomista arvioitiin virtaamia mittaamalla uoman leveys, keskisyvyys ja virtausnopeus. Mitat 

otettiin rullamitalla ja virtausnopeus (m/s) määritettiin Flowatch siivikkomittarilla. Mikäli virtausnopeus oli   

< 5 cm/s, määritettiin virtausnopeus pinnalla kulkevan kappaleen nopeuden mukaan.  

 

3.4 Mallinnus 
 

Kenttämittausten (näytteenotto, uomamittaus) lisäksi alueen valuma-aluekuormitusta tarkasteltiin 

kuormitusmallinnuksen avulla. Mallinnuksessa käytettiin VEMALA-kuormitusmallinnusta (lähde: 2), joka on 

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä mallinnustyökalu. Mallin avulla saadaan tietoa järveen kohdistuvan 

kuormituksen luonteesta (maankäyttö) ja määrästä. 

 

4. Selvityksen tulokset 
 

4.1 Vedenlaatutulokset vuosina 2000-2022 
 

Pieni-Hirvasesta on otettu ympäristöhallinnon toimesta vesinäytteitä ja tarkasteluun otettiin vuosien 2000-

2020 tulokset (lähde: 3). Kuvissa 3 ja 4 on esitettynä aikasarjana kokonaistypen, kokonaisfosforin, CODMn ja 

väriluvun muutokset. Aikasarjoissa on mukana myös kevään 2022 Hirvasjoen luusuan näytteen tulokset. 

Ympäristöhallinnon näytepiste sijaistee järven keskivaiheen syvännealueella. 

Järven kokonaisravinnepitoisuuksissa on ollut jonkin verran vuosien välistä vaihtelua ja pitoisuustrendi on 

lievästi laskeva (kuva 3). Tämän perusteella ravinnepitoisuuksissa ei ole tapahtumassa 

rehevöitymiskehitykseen viittaavaa suuntausta. Järvi on ravinnepitoisuuksien suhteen tilassa lievästi rehevä. 

 

 

Kuva 3. Pieni-Hirvasen veden kokonaisfosforin ja kokonaistypen pitoisuudet aikavälillä 2000-2022. 
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Järven veden humuleimaisuutta ilmentävät CODMn ja väriarvo ovat olleet vuoden 2020 kevättalvea lukuun 

ottamatta melko tasaiset. Lievää kasvusuuntaa on kuitenkin havaittavissa vuoteen 2022 tultaessa. Järvi on 

väri- ja humusarvoltaan lievästi humusleimainen/väritön. 

 

 

Kuva 4. Pieni-Hirvasen veden CODMn (humus) ja väriarvot aikavälillä 2000-2022. 

 

4.2 Pieni-Hirvaseen laskevien ojien vesinäytteet 2022 
 

Näyte 1. oja Pirttilammesta pisteellä veden kiintoainepitoisuus oli kohtalaisen korkea, vesi oli selvästi 

humusleimaista ja sen ravinnepitoisuudet ilmensivät rehevää vedentilaa. Veden pH oli lievästi happaman 

veden tasolla.  

Näyte 2. Hovilan pelto-oja 1. pisteellä veden kiintoainepitoisuus oli korkea, vesi oli humusleimaista ja 

väriltään tummaa. Ravinnepitoisuudet ilmensivät rehevää vedentilaa. Veden pH kuvasti hapanta vettä. 

Näyte 3. Hovilan pelto-oja 2. pisteellä veden kiintoainepitoisuus oli kohtalaisen korkea. Vesi oli selvästi 

humusleimaista ja sen ravinnepitoisuudet ilmensivät rehevää vedentilaa, typen suhteen vesi oli jopa erittäin 

rehevää. Veden pH oli lievästi happaman veden tasolla.  

Näyte 4. Hovilanjoki pisteellä veden kiintoainepitoisuus oli kohtalaisen alhaisella tasolla. Vesi oli niukasti 

humusleimaista ja sen ravinnepitoisuudet ilmensivät lievästi rehevää vedentilaa. Veden pH oli lievästi 

happaman veden tasolla. 

Näyte 5. Oja Hitonmäestä pisteellä veden kiintoainepitoisuus oli varsin niukka, ollen alle määritysrajan. Vesi 

oli selvästi humusleimaista ja väriltään voimakkaan tummaa. Ravinnepitoisuudet ilmensivät lievästi rehevää 

vedentilaa ja happamuudeltaan vesi oli hapanta. 

Näyte 6. Oja lähteeltä pisteellä vedessä oli runsaasti hiekkamaista kiintoainetta, johtuen voimakkaan 

virtaamaan aikaan saamasta uomaeroosiosta. Vesi oli hyvin kirkasta ja siinä ei ollut juurikaan humusleimaa. 

Ravinnepitoisuudet kuvastivat niukkaravinteista vettä ja veden pH oli lievästi happaman veden tasolla. 

Näyte 7. Hirvasjoki luusua pisteellä vedessä oli kohtalaisen vähän kiintoainetta, ja veden ravinnepitoisuudet 

kuvastivat kohtalaisen rehevää vedentilaa. Vesi oli kohtalaisen humusleimaista ja sen pH ilmensi lievästi 

hapanta vettä. 

Vesinäytteiden tulokset ovat esitettynä kuvassa 5 ja koontina taulukossa 1.  
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Kuva 5. Pieni-Hirvaseen laskevien uomien sekä Hirvasjoen luusuan vedenlaatu 11.5.2022. 
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Taulukko 1. Pieni-Hirvasen ja siihen laskevien uomien vedenlaatutulokset 11.5.2022 ja keskeisimpien 

vedenlaatumuuttujien viitearvot (lähde:5). 

 

 

 

 

 

 

4.3 Ainevirtatulokset (kuormitus) 
 

Ainevirtalaskelmissa saadaan kuvaa siitä, millaisia määriä ainesta päätyy järveen lasku-uomista tulevien 

virtaamien mukana. Ainevirta kuvaa ajan hetkellä (kg/d) muodostuvaa kuormitusta, perustuen sen hetken 

vedenlaatuun ja virtaamaan. Täten tarkastelua ei voi ulottaa mittauspäivästä kovin pitkälle, sillä olosuhteet 

saattavat muuttua nopeastikin. Tarkastelu antaa kuitenkin kuvaa suuruusluokasta ja eri uomien 

kuormittavuudesta.  Hovilanjoki jätettiin uomatarkastelusta pois, sillä joen virtaaman ollessa suuri (noin 300 

l/s), olisi joen osuus noussut ainevirtatarkastelussa merkittäväksi, vieden täten painoarvoa pienemmiltä 

uomilta. Tulee huomioida, että Hovilanjoesta purkautuva vesi on verrattain hyvälaatuista ja ei sinänsä ole 

ensisijainen uhka Pieni-Hirvanen järven tilalle. Uomakohtaiset ainevirtaamajakaumat ovat esitettynä kuvassa 

6. 

Kiintoainekuorman suhteen eniten kuormitusta tuotti Oja lähteeltä uoma (näyte 6). Keskivirtaamilla uoma 

tuottaa järveen hyvälaatuista vettä ja tutkimuspäivänä uomassa oli runsas virtaama, joka kuljetti mukanaan 

runsaasti hiekkaa. Muista uomista kiintoaineen suhteen kuormittavimpina erottuivat Hovilan pelto-ojat 

(näyte 2 ja 3), muodostaen 11.5.2022 tutkittujen uomien kokonaiskuormasta 17% ja 9% osuudet.  

Typpikuorman suhteen eniten kuormitusta tuotti Hovilan pelto-ojat, prosenttiosuuksien kokonaiskuormasta 

ollessa 35% ja 38%. 

Fosforikuorman suhteen kuormitusta tuotti niin ikään eniten Hovilan pelto-ojat, prosenttiosuuksien 

kokonaiskuormasta ollessa 30% ja 35%. 

CODMn kuorman kuormitusta tuotti niin ikään eniten Hovilan pelto-ojat, prosenttiosuuksien ollessa 25% ja 

45%. 

 

 

Ottopäivämäärä Havaintopaikka Fosfori CODMn Kiintoaine pH Typpi Väriluku

µg/l mg/l O2 mg/l µg/l mg/l Pt

11.5.2022 Oja Pirttilammesta (Näyte 1.) 20 20 5 6,4 620 120

11.5.2022 Hovilan pelto-oja 1. (Näyte 2.) 24 27 9,2 5,9 830 160

11.5.2022 Hovilan pelto-oja 2. (Näyte 3.) 34 17 5,6 6,3 1100 84

11.5.2022 Hovilanjoki (Näyte 4.) 13 11 2,8 6,6 540 49

11.5.2022 Oja Hitonmäestä (Näyte 5.) 18 28 1 4,5 550 170

11.5.2022 Oja lähteeltä (Näyte 6.) 15 3,9 36 6,5 260 19

11.5.2022 Hirvasjoki luusua (Näyte 7.) 25 9,3 2,2 6,6 600 57

VIITEARVOT

SAMEUS KIINTOAINE pH VÄRI CODMn (KHT) KOKONAISTYPPI KOKONAISFOSFORI

Kirkas <1 FNU Kirkas < 1mg/l Hapan < 6,5 Väritön 5-15 Väritön vesi 4-10 Karu 200-500 Karu < 10

Lievästi samea 1-5 FNU Normaali 1-3 mg/l Lievästi hapan 6,5-6,8 Lievä humusleima 20-40 Humusvesi 10-20 Lievästi rehevä 400-800 Lievästi rehevä 10-20

Samea 5-10 FNU Kohonnut > 3 mg/l Neutraali 7,0 Humuspitoinen 50-100 Vahva humusvesi > 20 Rehevä 800-1000 Rehevä 20-50

Erittäin humuspitoinen 100-200 Erittäin rehevä >1000 Erittäin rehevä 50-100

Ylirehevä >100
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Kuva 6. Pieni-Hirvaseen laskevien uomien ainevirtaosuudet 11.5.2022. 

 

 

4.4 Mallinnus 
 

Mallinnuksessa tarkasteltiin molempien järvien valuma-alueilla muodostuvaa kuormitusta. Pääasiallinen 

tarkastelu tehdään maa- ja metsätalouden kuormittavuudelle ja tarkasteltavina kuormitusjakeina ovat 

kokonaistyppi ja kokonaisfosfori sekä lisäksi maatalouden osalta kiintoainekuorma. Taulukossa 2 ja kuvassa 

7 on esitettynä Pieni-Hirvasen valuma-alueen kuormituksen prosenttiosuudet. 
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Taulukko 2. Vemala-mallinuksesta poimitut kuormituksen osuudet Kuorikka- ja Perhonjärven valuma-

aluelähtöisestä kuormituksesta. 

 

*) VEMALA ei anna mallinnusarvoja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Pieni-Hirvaseen kohdistuvan ravinnekuormituksen osuudet maankäyttömuodoittain (lähde:2). 

 

 

5. Tulosten tarkastelu ja tulevaisuuden toimenpiteitä 
 

5.1 Kuormitus 
 

Pieni-Hirvasen valuma-aluelähtöisestä kuormituksesta merkittävimmän osuuden muodostaa metsien 

luonnonhuuhtouma (47-62%). Metsien luonnonhuuhtoumaa tarkasteltaessa tulee huomioida, että valuma-

alueen ihmistoiminta ja etenkin metsäojitukset kiihdyttävät myös luonnonhuuhtouman päätymistä 

vesistöihin. Ihmisperäisestä toiminnasta lähtöisin olevasta kuormituksesta suurimman osuuden muodostaa 

peltoviljely (15-53%). 

 

Kuormite Fosori % Typpi % Kiintoaine %

Peltoviljely 26 15 53

Pellot luonnonhuuhtouma 4 5 4

Metsätalous 1 4  *

Metsät luonnonhuuhtouma 47 62 *

Hulevesi 11 7

Haja-asutus, vakituinen 9 4 *

Haja-asutus, loma 0,4 0,1 *
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5.2 Pieni-Hirvasen valuma-alue ja vedenlaatu 
 

Pieni-Hirvasen valuma-alueen maaperä on pääosin hienojakoista ja sekalajitteista, määrittelemätöntä maata 

(lähde: 4). Järven vedenlaatutulosten perusteella järven vesikemiallinen tila on tällä hetkellä hyvällä tasolla. 

Valuma-alueelta järven eteläosaan laskevien uomien vedenlaatu oli pääosin järven pohjoispään 

vedenlaadullista tilaa selvästi heikompilaatuista, joten järven tila on tulevaisuudessa vaarantunut, mikäli 

tilanteeseen ei puututa. Järven eteläpään tilanne on ranta-asukkaiden mukaan heikentynyt viime vuosina ja 

muun muassa kasvillisuus on runsastunut selvästi. Eteläpään tilaa heikentävät etenkin Hovilan pelto-ojista 

järveen kohdistuva ulkoinen kuormitus sekä todennäköisesti myös isompien virtaamien aikaan 

Pirttilammesta (länsiranta) tuleva oja sekä Hitonmäestä tuleva oja. 

 

5.3 Pieni-Hirvasen kunnostustoimenpiteitä 
 

Pieni-Hirvaseen kohdistuvaa ulkoista kuormitusta voidaan hillitä perustamalla luonnonmukaisia 

vesienhallinta- ja suojeluratkaisuja valuma-alueelle. Tavoitteena on vesien pidättämisen ja suodattamisen 

keinoin vähentää järveen päätyviä ainevirtoja (kuormitus).  

5.31 Hovilan pelto-ojat 
Järven tilan kannalta keskeisimmässä roolissa on Hovilan pelto-ojien kautta järveen kulkeutuvan 

kuormituksen hillitseminen. Hovilan pelto-oja 1 (näyte 2) uoman valuma-alueen koko on noin 160 ha ja 

Hovilan pelto-ojan 2 (näyte 3) valuma-alueen koko on vastaavasti noin 60 ha (kuva 8).  

Monimuotokosteikko 

Yleisen suunnittelukäytänteen mukaisesti perustettavavan vesiensuojelukosteikon tulee olla vähintään 0,5% 

sen yläpuolisen valuma-alueen koosta (lähde: 6). Molempien pelto-ojien suistoalue ennen laskua järveen on 

hyvin tasaista ja kosteaa, joten alueelle voisi perustaa maatalousympäristön monimuotokosteikon, joka 

palvelisi alueen vesilinnustoa, luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua. Pelto-ojien 1 ja 2 yhteenlaskettu 

valuma-alue on noin 220 ha, jolloin kohteella tulisi kyseeseen noin 1-1,5 ha kosteikko (kuva 9). 

Puupuhdistamot 

Maa- ja metsätalouden ojastoihin sijoitettavat rankapuuniput ovat osoittautuneet viimeaikaisten 

tutkimusten mukaan kustannustehokkaaksi vesiensuojelumenetelmäksi (lähde: 7). Toimenpiteessä 

uomastoihin asemoidaan kuusirangoista tehtyjä nippuja, jotka kiinnitetään ja jätetään sijoilleen. Rankojen 

pinnalla alkaa kehittyä levä- ja bakteerikasvustoa, joka sitoo tehokkaasti ravinteita, kiintoainesta ja jopa 

humusaineksia. Menetelmä ei lähtökohtaisesti padota vesiä, kun puhdistamot asemoidaan oikein ja virran 

suuntaisesti (kuva 9). 

Metsätalousalueen toimenpiteet 

Hovilan Pelto-oja 1 valuma-alueella sijaitsevalle metsätalouskäyttöön ojitetulle (noin 20 ha) Heinäsuon 

alueelle voidaan tarkastella metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteitä vähentämään alueelta lähtevää 

metsätalousperäistä kuormitusta. Kyseeseen voi tulla niin ikään ojastoihin asemoitavat puupuhdistamo-

ratkaisut, pienimuotoinen metsäkosteikko, virtaamaa tasaavat pohjakynnykset tai putkipadollinen 

laskeutusallas (kuva 9).  
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5.3.2 Oja Pirttilammesta 
Pirttilammen suunnasta tulevan ojan virtaama oli tutkimushetkellä vähäinen, mutta uoman penkereiden 

jälkien perusteella ylivirtaamakausina uoman vesimäärät voivat olla merkittävästi suurempia. Valuma-alueen 

koko on noin 70 ha (kuva 8).  

Metsätalousalueen toimenpiteet 

Pirttilammen valuma-alueella tehtävinä toimenpiteinä voidaan tarkastella lammen pohjoispuolelta lampeen 

laskevien Lehmisuon ja Perälamminsuon metsätalousalueiden (noin 20 ha) kuivatusvesien käsittelyä. 

Lehmisuon alue (noin 8 ha) ei rajaudu kuvan 8 mukaisesti kyseiselle valuma-alueelle, mutta karttatarkastelun 

perusteella alueen kuivatusvedet päätyvät Pirttilampeen. Alueella tehtävinä toimenpiteinä kyseeseen voi 

tulla ojastoihin asemoitavat puupuhdistamo-ratkaisut, pienimuotoinen metsäkosteikko, virtaamaa tasaavat 

pohjakynnykset tai putkipadollinen laskeutusallas. Lammesta kohti Pieni-Hirvasta tultaessa alueella on niin 

ikään metsätalouskäyttöön ojitettu alue, jota voisi mahdollisuuksien mukaan hyödyntää metsäkosteikkona 

ja johtaa sille Pirttilammesta tulevia vesiä. Oja Pirttilammesta uoman valuma-alue on noin 70 ha, joten tälle 

alueelle soveltuisi pieni, noin 0,5 ha suuruinen pidättävä ja suodattava kosteikkoalue (kuva 9). 

 

5.3.3 Oja Hitonmäestä 
Hitonmäestä laskevan ojan virtaama oli tutkimushetkellä vähäinen, mutta uoman penkereiden jälkien 

perusteella ylivirtaamakausina uoman vesimäärät voivat olla merkittävästi suurempia. Valuma-alueen koko 

on noin 39 ha (kuva 8).  

Metsätalousalueen toimenpiteet 

Oja Hitonmäestä uoman valuma-alueella sijaitsevalle metsätalouskäyttöön ojitetulle (noin 4 ha) alueelle 

voidaan tarkastella metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteitä vähentämään alueelta lähtevää 

metsätalousperäistä kuormitusta. Kyseeseen voi tulla ojastoihin asemoitavat puupuhdistamo-ratkaisut, 

pienimuotoinen metsäkosteikko, virtaamaa tasaavat pohjakynnykset tai putkipadollinen laskeutusallas (kuva 

9). 
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Kuva 8. Pieni-Hirvanen järveen laskevien uomien valuma-alueet (lähde:8, muokannut Tuomo Laitinen). 
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Kuva 9. Mahdollisia valuma-alueelle perustettavia vesienhallinta- ja suojelurakenteita (lähde: 9, muokannut 

Tuomo Laitinen). 
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