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Tiivistelmä
Espoon Hannuksessa sijaitseva pieni ja matala Hannusjärvi on Etelä-Espoon ainoa
mannermaalla sijaitseva järvi. Hannusjärven valuma-alue on hyvin pieni, mikä tekee
järven ja sen veden laadun erittäin alttiiksi valuma-alueellaan tapahtuville muutoksille.
Hannusjärven itärannalle, Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaavan alueelle, on vireillä Han-
nusrannan (441416) asemakaavan muutos. Alkuvuodesta 2020 valmistuneen Hannus-
järven perustilaselvityksen (Vahanen Environment Oy 2020) mukaan järveen kohdis-
tuva ulkoinen kuormitus on jo nykytilassa suurta järven pieneen kokoon nähden. Ase-
makaavan muutos vaikuttaa väistämättä valumavesien muodostumiseen. Rakentami-
sen myötä Hannusjärven valuma-alueen rajat sekä alueelta kulkeutuvan ulkoisen kuor-
mituksen määrä ja laatu muuttuvat.
Hannusjärven hoito- ja käyttösuunnitelmassa tarkastellaan Hannusjärveä, sen valuma-
aluetta sekä järven pohjoisrantaan rajautuvaa Hannusmetsää kokonaisuutena. Suun-
nitelman tarkoitus on tukea Hannusrannan asemakaavan muutostyötä sekä turvata
Hannusjärven veden laatu ja Hannusmetsän monimuotoisuus. Suunnittelun lähtökoh-
tana on säilyttää Hannusjärven tila vähintään entisellään ja hallita järveen kulkeutuvaa
ulkoista kuormitusta.
Hannusjärveen nykytilanteessa saapuvaan ravinne- ja kiintoainekuormituksen mää-
rään voidaan jo tässä vaiheessa, ennen uuden kaavan voimaantuloa, vaikuttaa kevyillä
toimenpiteillä, jotka kohdistuvat järveen laskevan Bondaksensuonojan valuma-alu-
eelle. Hannusrannan (441416) asemakaava-alueen ja sen rakentamisen aikaiseen li-
sääntyneeseen hulevesikuormitukseen täytyy vastata vähintään alueelle jo ennen ra-
kentamisen aloittamista tehtävillä hulevesialtailla. Paras ratkaisu, jolla Hannusjärven
ulkoinen kuormitus voidaan saada hallintaan, olisi luonnonmukaistaa Bondaksensuon
alue täyttämällä Bondaksensuonojan kaivettu uoma ja toteuttamalla alueelle hulevesiä
suodattava kosteikko.
Hannusjärvellä toimenpiteitä sisäisen kuormituksen hillintään on myös syytä jatkaa.
Järvelle suositellaan peto-saaliskalasuhteen parantamista ja   talviaikaisen hapetuksen
jatkamista. Vesikasvien niittoa järvellä voidaan toteuttaa harkitusti pienillä alueilla.
Hannusrannan uudisrakentaminen sekä Kaitaan metrokeskuksen valmistuminen lisää-
vät sekä Hannusjärven että Hannusmetsän virkistyskäyttöä. Kasvava käyttöpaine ai-
heuttaa riskin erityisesti herkän maaperän ja aluskasvillisuuden kulumiselle ja sitä
kautta välillisesti Hannusjärveen kulkeutuvan kiintoainekuormituksen kasvulle. Han-
nusmetsälle esitettyjen luontoarvojen säilyttämisen suosituksilla sekä herkkien aluei-
den huomioimisella uusien reittien ja mahdollisten reittimuutosten suunnittelussa pyri-
tään vaikuttamaan myös järveen kulkeutuvan kiintoaineen määrään.
Tässä hoito- ja käyttösuunnitelmassa suositelluilla toimenpiteillä pystytään hillitsemään
Hannusjärven tilaan haitallisesti vaikuttavia tekijöitä ja jopa parantamaan järven tilaa.
Suositeltujen toimenpiteiden avulla voidaan parantaa Hannusjärven veden laatua ja
säilyttää Hannusjärvi elinvoimaisena.
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1 Johdanto
Pieni ja matala Hannusjärvi sijaitsee mannermaalla Hannuksen alueella Etelä-Es-
poossa. Järven vedenlaatu on heikentynyt, ja järvi on ollut altis sen hyvin pienellä va-
luma-alueella tapahtuville muutoksille. Hannusjärven itärannalle, Kaitaa-Iivisniemen
osayleiskaavan alueelle, on vireillä Hannusrannan (441416) asemakaavan muutos,
joka käsittää noin 7,8 hehtaarin alueen. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 21.9. -
20.10.2020. Hannusjärvi on ollut voimakkaassa rehevöitymiskehityksessä jo 1990-lu-
vulta asti. Alkuvuodesta 2020 valmistuneen Hannusjärven perustilaselvityksen (Vaha-
nen Environment Oy 2020) mukaan järveen kohdistuva ulkoinen kuormitus on nykyti-
lassa suurta järven pieneen kokoon nähden ja rehevöitymisen pysäyttämiseksi toimen-
piteitä tarvittaisiin jo nykytilassa. Asemakaavan muutos vaikuttaa väistämättä valuma-
vesien muodostumiseen. Rakentamisen myötä Hannusjärven valuma-alueen rajat
sekä alueelta kulkeutuvan ulkoisen kuormituksen määrä ja laatu tulevat muuttumaan.
Hannusjärven hoito- ja käyttösuunnitelman tarkoituksena on tuottaa kooste suunnitel-
mista ja tarvittavista toimenpiteistä, joilla mahdollistetaan Hannusjärven tilan säilyttä-
minen vähintään entisellään sekä edistetään järven virkistyskäyttöä huomioiden Han-
nusrannan (441416) kaavamuutoksen myötä kasvava lähialueen asukasmäärä. Työ
sisältää järveen saapuvan ulkoisen kuormituksen vähentämiskeinojen sekä valuma-
alueella ja järvellä toteutettavien hoito- ja kunnostustoimenpiteiden tarkastelun, suosi-
tuksia Hannusjärven rantametsien hoitoon sekä järveen laskevien uomien kunnossa-
pidon ja hoidon suunnitelman sekä seurannan tarvekartoituksen.
Hannusjärven hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin Espoon kaupungin kaupunkiteknii-
kan ja kaupunkisuunnittelukeskuksen yhteisenä toimeksiantona ja sen ovat toteutta-
neet FM limnologi Petrina Köngäs, FT Laura Virtanen ja FT Anne Liljendahl. Hankkeen
osapuolet on esitetty Taulukko 1.

Taulukko 1. Hankkeen osapuolet.

Nimi Rooli Organisaatio
Mira Heiskanen Tilaaja Espoon kaupunki, Kaupunkitekniikan keskus
Anja Karhula Tilaaja Espoon kaupunki, Kaupunkisuunnittelukeskus
Patrik Otranen Ohjausryhmän jäsen Espoon kaupunki, Kaupunkisuunnittelukeskus
Merja Vainikka Ohjausryhmän jäsen Espoon kaupunki, Kaupunkitekniikan keskus
Karin Nielsen Ohjausryhmän jäsen Espoon kaupunki, Kaupunkitekniikan keskus
Miina Fagerlund Ohjausryhmän jäsen Espoon kaupunki, Ympäristökeskus
Saara Olsen Ohjausryhmän jäsen Espoon kaupunki, Ympäristökeskus
Laura Lundgren Ohjausryhmän jäsen Espoon kaupunki, Ympäristökeskus
Tero Alatalo Ohjausryhmän jäsen Espoon kaupunki, Luonnonhoitoyksikkö
Anne Liljendahl Projektipäällikkö Vahanen Environment Oy
Petrina Köngäs Ympäristösuunnittelija Vahanen Environment Oy
Laura Virtanen Ympäristösuunnittelija Vahanen Environment Oy
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2 Suunnittelun tausta ja tavoitteet
Etelä-Espoossa sijaitseva Hannusjärvi on ollut jo 1930-luvulta asti tärkeä virkistysalue
lähialueen asukkaille. Järven läheisyyteen rakennetaan uutta Kaitaan metroasemaa ja
kaupunkirakenteen tiivistystarpeen myötä Espoon kaupunki on suunnitellut Hannusjär-
ven alueelle uudisrakentamista muun muassa Hannusrannan (441416) asemakaavan
muutoksella. Kehittyvän asuinalueen myötä järven ja sen valuma-alueella sijaitsevan
Hannusmetsän alueen merkitys virkistyskäyttökohteena tulee voimakkaasti kasva-
maan.
Alkuvuodesta 2020 Hannusjärvelle valmistui perustilaselvitys, jossa tarkasteltiin järven
nykytilaa ennen rakentamisen aloitusta (Vahanen Environment Oy 2020). Perustilasel-
vityksen mukaan järven veden laatu alkoi 1990-luvun puolivälissä heikentyä nopeasti.
Järven rehevöitymisestä on kertonut sen pohjanläheisen veden heikko happitilanne,
korkeat kokonaisfosforin ja klorofylli-a:n pitoisuudet sekä ajoittain heikko näkösyvyys.
Myös kasviplankton- ja eläinplanktonyhteisöt sekä kalaston rakenne kuvastavat rehe-
välle järvelle tyypillistä lajistoa.
Hannusjärvellä on vuodesta 1998 alkaen toiminut aktiivinen ranta-alueen asukkaista
koostuva suojeluyhdistys. Espoon Hannusjärven suojelu ry aloitti perustamisensa jäl-
keen järven aktiivisen ja pitkäkestoisen kunnostusprosessin. Kunnostustoimenpiteitä
on vuoden 1998 jälkeen toteutettu useita, joista pitkäaikaisimpina vesikasvien niittoa,
hapetusta ja hoitokalastusta lähes vuosittain (Kuva 1). Järvellä on myös kokeiltu poh-
jasedimentin ruoppausta. Toteutetut kunnostustoimenpiteet Hannusjärvellä on kohdis-
tettu järven sisäisen kuormituksen hallintaan ja näillä onkin pystytty vaikuttamaan jär-
ven tilaan hidastamalla järven rehevöitymiskehitystä. Järven sisäinen kuormitus on ol-
lut merkittävää ja peräisin suurimmaksi osaksi resuspension (sedimentin sekoittumisen
vesipatsaaseen) kautta tapahtuvasta fosforin kulkeutumisesta sedimentistä takaisin
veteen.

Kuva 1. Espoon Hannusjärven suojelu ry:n toteuttamat kunnostustoimenpiteet Hannusjärvellä
vuosien 1998–2020 aikana.
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Aiempien selvitysten mukaan Hannusjärveen kohdistuva ulkoinen fosforikuormitus on
nykytilassa sisäistä kuormitusta suurempaa, ja se ylittää jo järven sietokyvyn (Vahanen
Environment Oy 2020). Järven merkittävin yksittäinen ulkoisen kuormituksen lähde on
Bondaksensuonoja, jonka valuma-alueella Hannusrannan kaavamuutos on osin toteu-
tumassa. Bondaksensuonojan kautta järveen saapuva kuormitus on hyvin pulssimaista
ja sidonnaista paikallisiin sadetapahtumiin. Ulkoisen kuormituksen hallitsemiseksi jär-
ven valuma-alueella ei ole toteutettu erityisiä toimenpiteitä, vaikka myös aiemmissa
selvityksissä (Ramboll Finland Oy 2013) Hannusjärven on todettu olevan herkkä ulkoi-
sessa kuormituksessa tapahtuville muutoksille.
Espoon Hannusjärven suojelu ry on tutkinut ja kunnostanut järveä tavoitteenaan säi-
lyttää Hannusjärvi elinvoimaisena tuleville sukupolville. Suojeluyhdistyksen toiminta on
perustunut vapaaehtoisuuteen ja talkootyöhön. Asukaskunnan muuttuessa uudisra-
kentamisen takia yhdistyksen toiminnan jatkuminen on epävarmaa. Kaupunki tulee yh-
tenä alueen suurimpana maanomistajana edistämään ja ohjaamaan hoito- ja käyttö-
suunnitelmassa esitetyin toimenpitein Hannusjärven suojelua.
Hannusjärveä ei lasketa Euroopan Unionin vesidirektiivin (2000/60/EY – yhteisön ve-
sipolitiikan puitteet) mukaiseksi vesimuodostumaksi sen pienen pinta-alan takia, joten
sille ei ole direktiivin mukaista velvoitetta vedenlaadun seurantaan, tilan luokitukseen
tai tavoitetta ekologisen tilan parantamiseksi. Vuodesta 2006 alkaen Hannusjärven ve-
den laatua on seurattu vuosittain osana Espoon ja Uudenmaan pintavesien seurantaa.
Tätä ennen veden laatua järvellä on selvitetty lähinnä suojeluyhdistyksen toimesta
asukkaiden omina havaintoina ja mittauksina.
Hannusjärven hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on antaa suuntaviivat järven
hoitoon ja järven virkistyskäytön mahdollistamiseen tiivistyvän maankäytön ja kasva-
van virkistyskäyttöpaineen myötä. Hoito- ja käyttösuunnitelma sisältää myös suosituk-
sen seurantasuunnitelmaksi järven veden laadun ja hoitotoimenpiteiden vaikutusten
seuraamiseksi. Koska Hannusjärven valuma-alue on pieni ja järveen saapuva ulkoinen
kuormitus merkittävää, tarkastellaan järveä yhtenä kokonaisuutena sen valuma-alueen
ja siellä tapahtuvien toimenpiteiden kanssa.
Hannusjärvi rajautuu pohjoisessa Hannusmetsään. Hannusmetsän maanomistaja on
pääosin Helsingin kaupunki. Hannusmetsä on jo nykyään merkittävä virkistyskäyttö-
kohde alueen asukkaille. Hannusmetsään kohdistuva käyttöpaine heijastuu myös jär-
veen tilaan, minkä vuoksi hoito- ja käyttösuunnitelmassa on esitetty toimenpidesuosi-
tuksia myös Hannusmetsän osalta. Suosituksilla halutaan tukea Hannusmetsän virkis-
tyskäyttöä ja sen hyödyntämistä ympäristökasvatuksessa luontoarvot huomioiden
sekä estää haitallisten vieraslajien leviäminen.

• Pienen ja rehevän Hannusjärven läheisyyteen rakennetaan Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavan mu-
kaisesti Kaitaan metrokeskus (441415) ja järven itärannalle suunnitellaan uudisrakentamista Han-
nusrannan (441416) asemakaavan muutoksella.

• Kehittyvän asuinalueen myötä järven ja sen valuma-alueella sijaitsevan Hannusmetsän virkistys-
käyttö tulee kasvamaan.

• Hannusjärveen saapuva ulkoinen kuormitus on jo nykytilanteessa voimakasta, mikä vaikuttaa
oleellisesti järven vedenlaatuun sitä heikentävästi.

• Kaupunkirakenteen tiivistyminen ja uusien alueiden rakentuminen Hannusjärven valuma-alueelle
vaikuttavat Hannusjärveen kulkeutuvan ulkoisen kuormituksen määrään ja laatuun.

• Hannusjärveä on kunnostettu 1990-luvun lopulta asti. Hoitotoimenpiteillä on pystytty hidastamaan
järven rehevöitymiskehitystä.

• Hannusjärven hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on antaa suuntaviivat järven hoitoon ja
käyttöön muuttuvassa tilanteessa.
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3 Suunnittelualue ja alueen nykytila
Hannusjärven hoito- ja käyttösuunnitelman suunnittelualue kattaa Hannusjärven, sen
valuma-alueen sekä järven pohjoisrannalle rajautuvan Hannusmetsän alueen (Kuva
2).
Hannusjärven (81V054.1.001) pinta-ala on 6,1 ha, keskisyvyys noin 1,6 m, maksimi-
syvyys 2,3 m ja tilavuus noin 94 000 m3. Järvi on syntynyt noin 2 300 vuotta sitten
meriyhteyden katketessa maanpinnan kohoamisen myötä. Humuspitoisen järven pieni
valuma-alue (0,36 km2) koostuu suurimmaksi osaksi rakentamattomasta metsäisestä
alueesta, järven pohjoispuolella sijaitsevasta Hannusmetsästä, joka rajautuu Hannus-
järven ja Länsiväylän väliselle alueelle. Kokonaisuudessaan Hannusmetsän pinta-ala
on noin 0,47 km2. Yli puolet (58 %) Hannusjärven nykyisestä valuma-alueesta muo-
dostuu Hannusmetsästä.
Uusi Hannusrannan (441416) kaava-alue sijoittuu Hannusjärven itärannalle ja raken-
tamisen myötä järven valuma-alue muuttuu. Muuttuvien hulevesijärjestelyiden myötä
osasta Hannusjärven nykyisen valuma-alueen kaakkoiskulmaa kulkeutuu tulevaisuu-
dessa vedet Hannusjärven sijaan kohti Finnoonlahtea. Asemankaavan muutosalue
kattaa kokonaisuudessaan noin 22 % järven tulevasta valuma-alueesta ja valuma-alu-
een supistuessa Hannusmetsän osuus Hannusjärven tulevasta valuma-alueesta on
noin 62 %.
Pienellä valuma-alueella tapahtuvat muutokset heijastuvat nopeasti Hannusjärven ve-
den laatuun. Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaavan kehityksen myötä ja Hannusrannan
asemakaavan muutoksen seurauksena Hannusjärven alueen käyttöaste tulee kasva-
maan merkittävästi nykyiseen verrattuna. Uusi metrokeskus mahdollistaa alueen hel-
pomman saavutettavuuden ja kasvavalle asukaskunnalle halutaan turvata virkistys-
mahdollisuuksia lähialueella.
Hannusjärven lisäksi myös Hannusmetsän luontoarvot ja virkistysmahdollisuudet tulee
turvata. Uhanalaisista lajeista Hannusmetsässä on havaittu liito-oravia, lehtokinnas-
sammalta ja lahokaviosammalta (Faunatica 2018a ja 2018c, Ramboll 2014). Luonto-
arvojensa lisäksi Hannusmetsä on tärkeä ulkoilu- ja virkistysalue erityisesti Iivisniemen,
Hannusjärven, Järvitorpan ja Etelä-Nöykkiön asukkaille. Asuinalueiden koulut ja päi-
väkodit hyödyntävät lähimetsää myös oppimiseen. Espoon Hannusjärven suojelu ry:n
mukaan Hannusmetsän luontopolulla saattaa nykyisellään liikkua jopa 300–400 hen-
kilöä päivittäin. Ilman hoito- ja käyttösuosituksia kävijämäärän kasvu voisi näkyä järven
veden laadussa sitä heikentävästi maanpinnan kulumisen ja roskaamisen myötä.
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Kuva 2. Hannusjärven hoito- ja käyttösuunnitelman suunnittelualueen rajaus, Hannusjärven,
siihen laskevien ja ulos virtaavien uomien sekä järven valuma-alueen ja Hannusmetsän sijainti.
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3.1 Hannusjärven valuma-alue
Hannusjärveen ei ole luonnontilaisena laskenut puroja, vaan vesi on virrannut maan-
pinnan muotojen mukaisesti kohti järveä ja suotautunut soisen rantakasvillisuuden läpi
(Peltola 2000). Nykyään järveen laskee 1990-luvun alussa ruopattu ja 2000-luvulla le-
vennetty selkeäuomainen puro Bondaksensuolta järven koilliskulmaan. Hannusmet-
sästä järveen laskee kaksi lähes luonnontilaista noroa, itäinen ja läntinen noro (kuva
2). Molemmat norot ovat luontaisesti veden muovaamia sekä pitkälle umpeenkasva-
neita, sillä ne muodostavat selkeän uoman vasta muutamia metrejä ennen laskemis-
taan Hannusjärveen. Kuivempina aikoina vuodesta noroissa ei ole vettä. Lisäksi järven
kaakkoisreunaan laskee soisen rantakasvillisuuden läpi Kaitaantien alittavan hulevesi-
putken keräämät vedet.
Hannusjärven nykyisestä valuma-alueesta 58 % on metsäistä, rakentamatonta aluetta.
Muuten valuma-alue on rakennettua kaupunkiympäristöä, joka koostuu nykytilassa lä-
hinnä pientaloista. Hannusjärven ympäristön kaikki kiinteistöt kuuluvat HSY:n jäteve-
siviemäröinnin toiminta-alueeseen. Hulevesiä muodostuu nykyisellään järven itä- ja
eteläpuolisilta rakennetuilta asuinalueilta. Järven itäpuolen päällystetyiltä alueilta muo-
dostuvat vedet johdetaan sadevesiviemäreitä pitkin Hannusjärveen laskeviin ojiin.
Hannusjärven valuma-alueen maaperä on pääasiallisesti kallioista ja hiekkamoree-
nista aluetta (Kuva 3 ja Kuva 4). Bondaksensuonalueella järven koilliskulmassa maa-
perä koostuu saraturpeesta. Hannusjärven ja Bondaksensuon pohjalla eli syvemmissä
maakerroksissa esiintyy savipitoista maata, jossa savikerroksen paksuus on yli 5 met-
riä. Kyseisillä alueilla esiintyy myös erittäin todennäköisesti happamia sulfidisavimaita
(Saresma ym. 2020) (Kuva 5). Sulfidisavien esiintyminen tulee tarvittaessa todentaa
maaperätutkimuksin. Espoon savialueet on jaettu happamien sulfidimaiden esiintymi-
sen todennäköisyyden mukaan kahteen luokkaan Saresma ym. 2020 julkaisun mukai-
sesti:

Luokkaan 1 sijoittuvat alueet, joilla sulfidimaiden esiintyminen on erittäin to-
dennäköistä. Alueiden savisyvyys on yli 5 m ja alueet sijoittuvat Litorinanmeren
ylimmän rantaviivan alapuolisille alueille. Lisäksi savialtaiden topografinen
tyyppi tukee sulfidimaiden esiintymistodennäköisyyttä.
Luokkaan 2 sijoittuvat alueet, joilla sulfidimaiden esiintyminen on todennä-
köistä. Alueiden maaperä on lieju/liejusavea, savisyvyys yli 5 m ja alueet sijoit-
tuvat Litorinanmeren alueelle.

Happamat sulfidimaat voivat muodostaa riskin erityisesti Bondaksensuolla, jos alueella
tehdään maata muokkaavia toimenpiteitä ja sulfidikerrokset pääsevät hapettumaan.
Tällöin maassa syntyy rikkihappoa ja maan metallit vapautuvat maaveteen. Maaperän
läpi kulkeutuva ja pintavalunnaksi päätyvä vesi huuhtoo maaveden hapot ja metallit
mukanaan Hannusjärveen laskien järven veden pH arvoa sekä lisäten järveen kohdis-
tuvaa metallikuormitusta.
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Kuva 3. Hannusjärven valuma-alueen maaperä.

Kuva 4. Hannusjärven valuma-alueen pohjamaan eli 1 metrin syvyydellä sijaitseva maalaji
(Geologian tutkimuskeskus 03/2021).
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Kuva 5. Happamien sulfidisavien esiintymisen todennäköisyys Hannusjärven läheisyydessä.

3.2 Hannusjärvi
Hannusjärvessä ei ole yhtä selväpiirteistä syvännettä, vaan järviallas syvenee rannoil-
taan loivasti kohti järven keskialueita. Koska Hannusjärvi on matala – syvimmilläänkin
vain noin kaksi metriä – pääsee avovesiaikana vesi kiertämään helposti pohjaa myö-
ten. Hyvin lämpiminä kesinä järvi kuitenkin saattaa kerrostua lämpötilan suhteen. Han-
nusjärven vesi vaihtuu hitaasti, sillä sen teoreettinen viipymä on noin 314 vuorokautta.
Hannusjärvestä vedet purkautuvat Hannusjärvensuonpuroa pitkin osin hulevesiputkis-
tossa päätyen lopulta Soukanojan kautta mereen.
Hannusjärvellä on useiden vuosien ajan toteutettu kunnostustoimia, jotka näkyvät jär-
ven nykyisessä veden laadussa, vaikka järvi monien ominaisuuksiensa osalta kuvas-
taakin yhä reheviä olosuhteita. Happipitoisuus pohjan lähellä on pysynyt pääsääntöi-
sesti riittävänä sekä talvella jääpeitteisenä kautena että kesällä, vaikka järven happiti-
lanne talvisin on ollut välttävällä tai jopa huonolla tasolla. Valuma-alueelta kulkeutuu
runsaasti humusaineita sekä muuta orgaanista kuormitusta Hannusjärveen. Vuonna
2019 toteutetussa tutkimuksessa Hannusjärveen laskevista puroista mitattiin alhaisia
hapetus-pelkistyspotentiaalin arvoja (Vahanen Environment Oy 2020). Alhainen hape-
tus-pelkistyspotentiaali kertoo runsaasta pelkistyneiden yhdisteiden määrästä ja antaa
viitteitä voimakkaasta hapenkulutuksesta.
Järven sietokyvyn ylittävä ulkoinen kuormitus näkyy Hannusjärven veden laadussa,
etenkin ravinnepitoisuuksissa. Sekä kokonaisfosforin että kokonaistypen pitoisuudet
ovat olleet tasaisesti kasvussa 1980-luvulta asti. Ravinnepitoisuudet kuvastavat rehe-
viä olosuhteita (Vahanen Environment Oy 2020). Voimakkaita sinileväkukintoja Han-
nusjärvellä ei ole havaittu vuoden 2011 jälkeen, ei edes vastaavasti yhtä lämpimänä
vuotena 2018, jolloin hyvin monet Suomen vesistöt kärsivät runsaista sinileväkukin-
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noista. Vaikka järven sekä kasviplanktonin määrä, haitallisten sinilevien osuus kasvi-
planktonyhteisöstä, että järven kloforylli-a:n pitoisuus ovat laskeneet viimeisen kym-
menen vuoden aikana merkittävästi, kuvastaa järvi näidenkin ominaisuuksien perus-
teella reheviä olosuhteita.
Hannusjärvestä on vuodesta 1998 alkaen poistettu useita kymmeniä kiloja kalaa vuo-
sittain. Järven kalasto on siitä huolimatta pysynyt hyvin särkipainotteisena, vaikka esi-
merkiksi särjen ja ahvenen prosentuaalisissa osuuksissa saaliin yksilömäärissä on ol-
lut vuosittaista vaihtelua (Vahanen Environment Oy 2020). Petokalojen osuus Hannus-
järven kalakannasta on hyvin pieni, eikä niiden määrä riitä pitämään kasvavaa särki-
kantaa kurissa. Vaikka Hannusjärveen on pariin otteeseen istutettu hauenpoikasia, ei
järvellä ole onnistuttu saavuttamaan riittävää petokala-saaliskala-suhdetta. Särkikala-
voittoinen kalakanta vaikuttaa merkittävästi myös järven eläinplanktonin koostumuk-
seen. Hannusjärven perustilaselvityksen mukaan (Vahanen Environment Oy 2020)
kasviplanktonia ravinnokseen käyttävän eläinplanktonin määrä on Hannusjärvessä
runsastunut viime vuosina. Kuitenkin eläinplanktonyhteisöön kohdistuu yhä voima-
kasta saalistuspainetta eläinplanktonia syövän kalaston toimesta.
Hannusjärven sedimentti on hyvin vesipitoista ja löyhää ainesta, erityisesti ensimmäi-
set noin 5–10 cm, mikä tarkoittaa sedimentin pintakerroksen olevan erittäin helposti
liikkeelle lähtevää (Vahanen Environment Oy 2020). Järven sedimentti koostuu suu-
relta osin orgaanisista humusyhdisteistä, jotka ovat peräisin järven valuma-alueelta.
Sedimentin pinnalla vallitsevat hapellisissakin oloissa pelkistävät olosuhteet, jolloin ra-
vinteita pääsee helposti vapautumaan sedimentistä vesipatsaaseen. Myös sedimentin
alumiini- sekä rautapitoisuudet ovat alhaisia, jolloin sedimentin fosforinsitomiskyky voi
olla heikentynyt. Mikäli fosforia sitovaa rautaa tai alumiinia ei ole tarpeeksi saatavilla,
ei hapellisissakaan oloissa sitoudu tarpeeksi fosforia pois vedestä.

3.3 Hannusmetsä
Hannusmetsä on yksi Etelä-Espoon laajimmista metsäisistä virkistysalueista. Vanha
talousmetsä muodostaa yhtenäisen ja laajahkon kokonaisuuden, joka toimii tärkeänä
lähivirkistysmetsänä alueen asukkaille ja muillekin espoolaisille. Alueen korkeimmat
kohdat Martinmäki (40 mpy) ja Bondaksenmäki (35 mpy), joilla jyrkimmät rinteet sijait-
sevat, erottuvat maamerkkeinä suurmaisemassa. Alueella on myös geologisesti arvok-
kaita kohteita, kuten Litorinameren aikainen pirunpelto, kallioseinämiä, pienialaisia
suppakuoppia ja siirtolohkareita, joista Hannuksen rapakivilohkare on määritelty pai-
kallisesti arvokkaaksi ja maisema-arvoltaan merkittäväksi. Hannusmetsää ympäri kul-
kee Espoon Hannusjärven suojelu ry:n tekemä ja kunnossapitämä luontopolku, jonka
varrella on opaste- ja infotauluja.
Kasvillisuus- ja luontotyypiltään Hannusmetsä on pääosin kuusivaltaista metsää; joko
kuusivaltaista lehtometsää tai lehtomaista tuoretta kangasmetsää (Faunatica 2018c).
Seuraavaksi eniten alueella on kalliomänniköitä. Lisäksi Hannusmetsästä löytyy kor-
pea ja rämettä edustavia suoalueita sekä tulvametsää. Maisemakuvallisesti suurin osa
metsäalueesta on tilallisesti sulkeutunutta selännettä (AAR & Ramboll 2014). Kallio-
perä näkyy maisemarakenteessa avokallioina selänteiden lakialueilla. Avokallioiden
yhteydessä on puoliavoimia maisematiloja, joissa avautuu lyhyitä sisäisiä näkymiä.
Pääsääntöisesti puusto on vanhaa ja lahopuuta esiintyy runsaasti.
Hannusmetsän avopuustoiset kalliot, jotka ovat metsälain 10 § mukaisia säilytettäviä
erityisen arvokkaita elinympäristöjä, sekä lehto ja vanha metsä muodostavat yhdessä
lahopuujatkumon kanssa monimuotoisen luontokokonaisuuden. Espoossa lehdot ja
vanhat metsät on tunnistettu tärkeiksi luonnon monimuotoisuuden kohteiksi (Espoon
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LUMO –priorisointi, Lähteenmäki 2010).  Suurin osa alueesta myös täyttää vapaaeh-
toisuuteen perustuvan ja Suomen metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi peruste-
tun METSO-ohjelman suojelunarvoisen metsän kriteerit sekä rakenteeltaan että lajis-
toltaan, joten lähes koko Hannusmetsä olisi soveltuva METSO-ohjelman kohteeksi
(Faunatica 2018c).
Eläimistä Hannusmetsässä tavataan muun muassa liito-oravia, lepakoita ja metsä-
kauriita sekä linnuista mm. punavarpusia, kanahaukkoja, sirittäjiä, pikkusieppoja ja
idänuunilintuja (Faunatica 2018a, Ramboll 2014, Ympäristötutkimus Yrjölä 2013). Alu-
eella myös esiintyy uhanalaista lahokaviosammalta ja lehtokinnassammalta sekä
muita huomionarvoisia sammal-, kääpä- ja jäkälälajeja (Faunatica 2018c).

4 Suunnittelun lähtökohdat
4.1 Maanomistus

Hannusjärvi on yhteistä vesialuetta, jonka suurin omistusosuus kuuluu Espoon ja Hel-
singin kaupungeille. Järven vesiosakaskunta ei ole järjestäytynyt, mutta rannan asuk-
kaat toimivat aktiivisesti Hannusjärven suojeluyhdistyksessä. Espoon kaupungin lu-
nastaessa rantatontteja kaupungin osuus järven omistuksesta kasvaa.
Hannusjärven hoito- ja käyttösuunnitelman suunnittelualue sijaitsee vain osittain Es-
poon kaupungin omistamilla maa-alueilla (Kuva 6). Hannusmetsä rajautuu pohjoisesta
Helsingin kaupungin omistamalle alueelle. Lisäksi suunnittelualueella on paljon yksi-
tyisomisteisia tontteja. Hannusrannan asemakaavan muutosalueen maanomistus on
pääasiassa yksityistä. Nykyhetkellä Espoon kaupunki omistaa kaava-alueelta puisto-
ja katualueet. Hannusjärveen laskevista uomista Bondaksensuonoja sekä osittain
Hannusmetsän norot kulkevat Espoon kaupungin omistamien maa-alueiden läpi. Kau-
pungin maanomistusta on myös järven laskuojan alueella Hannusjärven suolla.

• Hannusjärvi on pieni ja matala humuspitoinen järvi, jonka veden laadussa näkyy jär-
ven sietokyvyn ylittävä ulkoinen fosforikuormitus.

• Järven valuma-alueella sijaitsevat savipitoiset maat ovat erittäin todennäköisesti hap-
pamia sulfidimaita.

• Hannusjärven valuma-alue koostuu merkittävin osin järven pohjoispuolella sijaitse-
vasta rakentamattomasta Hannusmetsästä.

• Järven itärannalle suunnitellun asemakaavan muutoksen ja Kaitaa-Iivisniemen
osayleiskaava mahdollistaa alueen kaupunkirakenteen tiivistymisen, ja sen myötä
Hannusjärven alueen virkistyskäyttöpaine kasvaa merkittävästi.

• Hannusjärven ja Hannusmetsän luontoarvot sekä virkistysmahdollisuudet tulee tur-
vata.
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Kuva 6. Maanomistus suunnittelualueella.

4.2 Kaavatilanne
Hannusjärven ja Hannusmetsän alueet ovat nykyisellään osin asemakaavoittamatto-
mia. Hannusmetsän koilliskulmassa on pieni osa kaavoitettua (Hannuksenpelto II
442100) suojaviheraluetta (EV) ja lähivirkistysaluetta (VL)) (Kuva 7). Hannusjärven
koillisranta on puolestaan kaavoitettu (Hannusjärvi 44140) luonnonmukaisena hoidet-
tavaksi puistoalueeksi (PL) sekä erillisten tai kytkettyjen pientalojen korttelialueeksi
(AOR2) ja erillisten enintään 2-asuntoisten pientalojen korttelialueeksi (AOR1). Kaava-
määräyksen mukaan puistoalueelle (PL) ei saa sijoittaa pinta- ja pohjavesien luonnon-
mukaista kulkua muuttavia rakenteita.
Hannusrannan (441416) uusi asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä syksyn 2020 ai-
kana. Kaavaehdotuksessa pääasiassa luonnontilaisena säilytettävä puistoalue (VP-1)
kattaa koko Hannusjärven itärannan ja Bondaksensuon alueen (Kuva 8). Kaavaehdo-
tuksessa puistoalueelle on osoitettu 4 kappaletta ohjeellisia alueita hulevesien viivy-
tystä ja käsittelyä varten. Kaavaehdotuksen hulevesimääräyksissä todetaan lisäksi,
että kaikki alueella muodostuvat hulevedet tulee viivyttää ja ohjata hallitusti yleiseen
hulevesijärjestelmään, josta vedet ohjataan suodatus-, viivytys- ja mahdollisten imey-
tysrakenteiden kautta Hannusjärveen. Määräyksissä todetaan myös, että rakentami-
sen yhteydessä tulee osoittaa sellaiset riittävät alueelliset rakennetut ja toiminnassa
olevat hulevesiratkaisut, jotta missään rakentamisen vaiheessa ei heikennetä Hannus-
järven nykyistä tilaa.
Kevään 2021 aikana Hannusrannan (441416) asemakaavaehdotus on etenemässä
hyväksymisvaiheeseen. Kaavaehdotusta tullaan täydentämään tässä hoito- ja käyttö-
suunnitelmassa esitetyillä lievennystoimilla.
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Kuva 7. Ajantasainen asemakaava Hannusjärven ja Hannusmetsän alueella.
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Kuva 8. Hannusrannan asemakaavan kaavaehdotus (Espoon kaupunki 2.9.2020).

Hannusjärven ja Hannusmetsän alueella on voimassa Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaava
(840300), jossa Hannusjärvi on merkitty vesialueeksi (W) ja Hannusmetsä virkistysalu-
eeksi (V), suojaviheralueeksi (EV) sekä uudeksi kaupunkimaiseksi asuntoalueeksi (A1)
(Kuva 9). Hannusmetsän halki on suunniteltu kulkemaan ulkoilureittejä sekä jalan-
kulku- ja pyöräilyreitti. Osayleiskaavan linjausten mukaisesti Hannusjärven valuma-
alueelle sijoittuvan kaupunkimaisen asuinalueen rakentuessa alueelta kulkeutuvien
hulevesien määrä kasvaa uusien rakennusten ja teiden myötä vesiä imeyttävän pinnan
vähentyessä. Myös Hannusjärven alueen virkistyskäyttö tulee kasvamaan. Näin ollen
ravinne- ja kiintoainekuormitus Hannusjärveen todennäköisesti kasvaa entisestään.
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Kuva 9. Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaava (Espoon kaupunki 11.6.2018).

4.3 Virkistyskäyttö
Hannusmetsässä kulkee noin 3,5 km pituinen luontopolku, jonka varrella on opaste- ja
infotauluja (Kuva 10). Luontopolku on merkitty maastoon nauhoin sekä puihin maala-
tuin merkinnöin. Osa luontopolusta on helppokulkuista maastoa, osa puolestaan vai-
keakulkuisempaa. Pääosin luontopolku on valaisematon, ulkopuolelta luontopolulle
johtavien väylien risteämiskohdissa on yksittäisiä katuvalaisimia. Valaistusta on myös
suunnitteilla osayleiskaavaan kaavoitetulle pyörätielle. Luontopolun on perustanut ja
sitä ylläpitää Espoon Hannusjärven suojelu ry, ja yhdistyksellä on luontopolun merkit-
semiseen liittyen toistaiseksi voimassa oleva sopimus maanomistajan eli Helsingin
kaupungin kanssa.
Hannusjärvi on tärkeä virkistysalue rannan asukkaille. Lähes kaikilla järven rantakiin-
teistöillä on oma laituri. Järven länsirannalla sijaitsee suojeluyhdistyksen rahoittama ja
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asukkaiden rakentama, yhteiskäytössä oleva uimalaituri, jonka kautta myös muut lähi-
alueen asukkaat ovat päässeet uimaan järvelle. Hannusjärven etelärannalla Kaitaan-
tien kupeessa on myös pieni sorainen ranta, jota paikalliset asukkaat käyttävät koirien
uimarantana. Järvellä uidaan, kalastetaan ja soudellaan, mutta hyvin vähäisessä mää-
rin ja pääasiallisesti vain rannan asukkaiden toimesta. Lähialueen asukkaiden ulko-
puolisia käyttäjiä alueella on vähän ja virkistyskäyttö kohdistuu pääasiallisesti Hannus-
metsän alueeseen.
Hannusjärvi ja Hannusmetsä muodostavat yhdessä vetovoimaisen luonto- ja virkistys-
kohteen, joka tuo lisäarvoa alueen asukkaille ollen selkeä alueen identiteettitekijä.

Kuva 10. Hannusmetsän luontopolku ja sen sijoittuminen Hannusjärven valuma-alueelle.

4.4 Luontoarvot

4.4.1 Liito-oravat
Liito-orava (Pteromys volans) on sekä luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen II että liit-
teen IV(a) laji. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen
on kielletty. Luontodirektiivi on mainituilta osilta toimeenpantu luonnonsuojelulaissa
(1096/1996; 39 § ja 49 §). Nykyisessä uhanalaisuusarvioinnissa liito-orava on luokiteltu
Suomessa vaarantuneeksi (VU) (Suomen ympäristökeskus 2019).
Hannusmetsän alueella tiedetään sijaitsevan kolme liito-oravan ydinaluetta (Ramboll
2014) (Kuva 11). Vuonna 2018 tehdyssä selvityksessä (Faunatica 2018a) ei Hannus-
järven itäpuolella havaittu uusia liito-oravan ydinalueita eikä pesä- tai kolopuita. Selvi-
tyksessä todettiin kuitenkin liito-oraville alueellisesti tärkeä kulkureitti Hannusjärven itä-
laitaa pitkin ja Kaitaantien yli etelään (Kuva 11). Hannusmetsä on myös merkittävä osa
liito-oravien siirtymäreittiä kohti pohjoista, sillä liito-oravien tiedetään pystyvän ylittä-
mään Länsiväylä Hannusmetsän kohdalla (Ramboll 2014).
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Säilytettäväksi suositellun liito-oravien itäisen yhteyden ohjeellinen sijainti on vuonna
2014 tehdyssä selvityksessä (Ramboll 2014) merkitty kulkevaksi rantaviivaa pitkin.
Rantaviiva on kuitenkin melko avoin, ja latvusyhteys katkeaa useassa kohdassa avoi-
mien pihapiirien kohdilla (Faunatica 2018a). Se on riski liito-oravalle, koska harvapuus-
toisessa ja avoimessa ympäristössä liikkuessaan yksilöillä on suurempi todennäköi-
syys joutua saaliiksi kuin suojaisessa metsässä. Liito-oravat myös välttävät avoimia
paikkoja. Parempi yhteys kulkee arviolta Hannusjärven rannan suuntaisesti 50–80 m
päässä rannasta (Faunatica 2018a) (Kuva 11). Kyseisellä kaistaleella kasvaa melko
tasaisin välein järeitä ja suojaa tarjoavia kuusia. Rantakaistaleen nuori puusto puoles-
taan toimii tuulensuojana, mikä parantaa yhteyden laatua.

Kuva 11. Liito-oravien ydinalueet sekä viitteelliset yhteydet Hannusmetsän ja Hannusjärven
alueella.
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4.4.2 Jäkälät, käävät ja sammalet
Lahokaviosammal (Buxbaumia viridis) on luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) mukai-
nen erityisesti suojeltava laji, jonka säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen
tai heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain 47 §:n mukaisesti. Lahokaviosammal
on nykyisessä uhanalaisarvioinnissa luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN) (Suomen
ympäristökeskus 2019) ja laji on mukana myös EU:n luontodirektiivin liitteessä II.
Hannusmetsän alueelta on todennettu viisi lahokaviosammalen ydinaluetta sekä li-
säksi niille soveltuvia alueita, joista lajia ei ainakaan toistaiseksi ole löydetty (Faunatica
2018c) (Kuva 12). Myös Iivisniemen alueella lähellä Hannusmetsää on kaksi todennet-
tua esiintymää. Eniten havaintoja lahokaviosammalesta on tehty Hannusmetsän poh-
joisrinteillä ja keskiosissa, jotka ovat pääosin hyviä elinympäristöjä lajille.

Kuva 12. Arvokkaiden sammal-, kääpä- ja jäkälälajien esiintymisalueet Hannusjärven ympäris-
tössä

Hannusmetsässä todettiin lahokaviosammalen lisäksi yhden erittäin uhanalaisen, kah-
den vaarantuneen ja yhden silmälläpidettävän sekä kuuden muun luontoarvoja indikoi-
van sammallajin esiintymiä. Lajeista kolme on luokiteltu myös alueellisesti uhan-
alaiseksi. Nykyisin erittäin uhanalaiseksi ja myös alueellisesti uhanalaiseksi (EN/RT)
luokiteltu lehtokinnassammal (Scapania nemorea) oli usealla kallioseinämällä huomat-
tavan yleinen. Silmälläpidettävä ja alueellisesti uhanalainen (NT/RT) rakkosammal
(Nowellia curvifolia) oli selvitysalueen kosteilla maalahopuilla melko runsaslukuinen,
sillä esiintymiä löydettiin 50. Samanlaisilla rungoilla havaittiin myös vaarantunutta ja
alueellisesti uhanalaista (VU/RT) pikkuliuskasammalta (Riccardia palmata) sekä useita
luontoarvoindikaattorilajeja. Maapuiden hiekkaisista juurakoista löytyi puolestaan
useita nykyisin vaarantuneeksi (VU) luokitellun aarnisammalen (Schistostega pennata)
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elinvoimaisia esiintymiä. Pääsääntöisesti Hannusmetsän alueen kosteat lahopuustoi-
set kuusisekametsät ovat suotuisia alueita vaateliaalle lahopuiden sammallajistolle.
Hannusmetsän kallioiden pohjoisrinteet ovat nekin paikoin runsassammalisia ja hyvin
luonnontilaisia. (Faunatica 2018c, Suomen ympäristökeskus 2019)
Lahokaviosammalen ja muiden arvokkaiden sammallajien ohella Hannusmetsästä on
löydetty myös huomionarvoisia jäkälä-, kääpä- ja sienilajeja. Jäkälistä merkittävimpiä
havaintoja olivat Bondasbergenin kalliometsistä löytynyt vaarantuneeksi (VU) luokiteltu
hongantorvijäkälä (Cladonia parasitica) ja useammaltakin kannolta havaittu nykyisin
myös vaarantunut (VU) ryväsjäkälä (Hertelidea botryosa). Nykyisin silmälläpidettäväksi
(NT) luokiteltua ruskopiilojäkälää (Arthonia spadicea) esiintyi selvitysalueen tervalepi-
koissa paikoin huomattavan runsaana. Edellä mainittujen jäkälälajien lisäksi alueelta
löytyi kaksi muuta silmälläpidettävää (NT) jäkälälajia (lahopiilojäkälä, norjantorvijäkälä)
sekä kolme luontoarvoindikaattorilajia (varjoneulajäkälä, tyvivahajäkälä, hankakarve).
Tärkein elinympäristö huomionarvoiselle jäkälälajistolle olivat vanhimmat elävät puut
ja erityisesti niiden kuoret. (Faunatica 2018c, Suomen ympäristökeskus 2019)
Hannusmetsässä tehty inventointi tuotti havaintoja myös yhteensä 18 valtakunnalli-
sesti tai alueellisesti uhanalaisesta taikka silmälläpidettävästä kääpä- ja sienilajista
(muun muassa rusovanukka, lehmuspikari, punareunamaljakas ja lakkikarakääpä). Li-
säksi havaintoja tehtiin 36 vanhan metsän indikaattorilajista tai muusta luontoarvoindi-
kaattorilajista. Lahopuustoltaan ja lahottajasienilajistoltaan arvokkaimmat alueet sijoit-
tuivat Hannusmetsän alueen kuusisekametsiin ja lehtipuuvaltaisiin metsiin. (Faunatica
2018c)

4.4.3 Lepakot
Kaikki Suomessa luonnonvaraisesti tavattavat lepakkolajit ovat luonnonsuojelulain 38
§:n mukaan rauhoitettuja ja kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) lueteltuihin
tiukkaa suojelua vaativiin lajeihin.
Hannusjärven pohjoisranta ja rantametsät muodostavat tärkeän lepakoiden ruokailu-
alueen (II luokka) (Kuva 13). Järvellä on tehty havaintoja saalistavista pohjanlepakoista
ja vesisiipoista sekä iso/viiksisiipoista (Faunatica 2018, Ympäristötutkimus Yrjölä
2013). Muu Hannusjärvi on III luokan lepakkoaluetta.
Myös muu Hannusmetsä voidaan osittain rajata luokkaan III kuuluvaksi lepakkoalu-
eeksi (Faunatica 2018, Ympäristötutkimus Yrjölä 2013). Tämä tarkoittaa, että alueella
liikkuu lepakoita, mutta havainnot ovat satunnaisempia kuin rantavyöhykkeellä. Nykyi-
sellään osa Hannusmetsän alueesta on todennäköisesti lepakoille liiankin tiheää met-
sää, jossa ei ole riittävästi lentoreittejä.
Hannusjärven ja -metsän alueelta ei ole tiedossa luokan I alueita eli lepakoiden lisään-
tymis- ja levähdysalueita. Pulaa sopivista pesäkoloista voitaisiin lievittää sijoittamalla
alueelle lepakkopönttöjä. Luokan II alueet eli lepakoiden tärkeät ruokailualueet tai siir-
tymäreitit tulee EUROBATS-sopimuksen (1991) perusteella huomioida maankäytössä.
Myös luokan III alueet eli muut lepakoiden käyttämät alueet tulisi huomioida maankäy-
tössä mahdollisuuksien mukaan.
Alueiden arvo lepakoille on luokiteltu seuraavia periaatteita noudattaen:
Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka. Hävittäminen tai heikentäminen luonnon-
suojelulailla kielletty.
Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Maankäytössä huomioitava alueen
arvo lepakoille (EUROBATS sopimus).
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Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. Maankäytössä mahdollisuuksien mukaan
huomioitava alueen arvo lepakoille.

Kuva 13. Lepakoiden luokkien II ja III alueet Hannusjärven ympäristössä.

4.4.4 Kasvillisuus ja luontotyypit
Hannusjärven vesikasvillisuus
Hannusjärvellä on runsaasti vesikasvillisuutta, joka on levittäytynyt lähes koko järven
alueelle (Vahanen Environment Oy 2020). Erityisesti kelluslehtisiä vesikasveja on pal-
jon, muun muassa uistinvitaa (Potamogeton natans), joka muodostaa järvellä laajoja
yhtenäisiä kasvustoja sekä laikuittain esiintyvää ulpukkaa (Nuphar lutea) ja lummetta
(Nymphaea alba). Muutamissa paikoissa kasvaa rantapalpakkoa sekä pystykeiholeh-
teä. Järven kaakkoiskulmassa esiintyy myös paikallisesti runsaasti järvikortetta
(Equisetum fluviatile). Lisäksi Hannusjärven pohjalla saattaa kasvaa runsaasti vesi-
sammalia (Peltola 1999). Vesikasvien pinnalla kasvaa kesäisin myös rihmaleviä, jotka
voivat käyttää ravinteita suoraan vedestä (Peltola 1999). Järven rannat ovat paikoin
suoreunaisia ja rantoja reunustaa paikoin suovehka (Calla palustris). Hannusjärven
vesikasvillisuuden joukosta ei ole löytynyt uhanalaisia, vaarantuneita tai silmällä pidet-
täviä lajeja.
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Luonnon monimuotoisuuden arvokohteet
Hannusmetsässä luonnon monimuotoisuuden kannalta lehdot ja metsän vanhimmat
osat ovat arvokkaita (Ympäristötutkimus Yrjölä 2013, kuva 13). Espoon kaupungin
omassa luonnon monimuotoisuuden priorisointi työssä eli LUMO -kohteiden tunnista-
misessa (Lähteenmäki 2010) lehdot ja vanhat metsät on tunnistettu Espoossa tärkeiksi
kohteiksi.
Espoon LUMO priorisoinnissa vanhoihin metsiin on laskettu ne vanhan metsän alueet,
jotka eivät sijaitse Nuuksion kansallispuistossa tai ole luokiteltu Natura 2000-alueiksi.
Vanhojen metsien tärkeys perustuu niiden monimuotoiseen lajistoon, sillä iso osa
uhanalaisista lajeista elää vanhoissa metsissä. Vanhojen metsien muita erityispiirteitä
ovat puuston erirakenteisuus ja lahopuuston runsaus sekä jatkumo.
Lehdot puolestaan ovat luonnon monimuotoisuuden ja ekologisen toimintakyvyn kan-
nalta merkittäviä. Espoon lehtoluonto on edustavaa, mutta se esiintyy pienialaisina
laikkuina, joita uhkaa muun muassa lisääntyvä rakentaminen.

Hannusmetsän metsälain 10 § mukaiset kohteet
LUMO kohteiden lisäksi Hannusmetsässä esiintyy vähäpuustoisia kallioita, jotka ovat
metsälain (1093/1996) 10 § mukaisia rauhoitettuja ja erityisen arvokkaita elinympäris-
töjä (Kuva 14). Jos edellä mainitut metsälain 10 § mukaiset kohteet ovat luonnontilaisia
tai luonnontilaisen kaltaisia, tulee niiden ominaispiirteet huomioida ja säilyttää metsien
hoito- ja käyttötoimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Metsälakia sovelletaan
metsätalousmaaksi luettavilla alueilla.

Kuva 14. Arvokkaat kasvillisuus- ja luontotyypit Hannusjärven ympäristössä.
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4.5 Vieraslajit
Vieraslajeja koskevan lainsäädännön (Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallin-
nasta 1709/2015; VNa 1725/2015; VNa 704/2019) tarkoituksena on torjua vierasla-
jeista aiheutuvia vahinkoja alkuperäiselle lajistolle muun muassa estämällä haitallisim-
pien vieraslajien maahantuonti, niiden kasvattaminen sekä leviäminen ympäristöön.
Espoon kaupungin oma lainsäädäntöön perustuva vieraslajilinjaus valmistui vuonna
2018 ja sitä päivitettiin vuonna 2020. Myös Helsingin kaupungilla on oma vieraslajeja
koskeva linjauksensa (Helsingin kaupunki 2015), jota Hannusmetsässä tulee soveltaa,
koska Helsingin kaupunki on huomattava maanomistaja Hannusmetsässä.
Hannusmetsän alueella on havaittu vieraskasvilajeista kurtturuusu, komealupiini, jätti-
palsami sekä isotuomipihlaja (Vieraslajiportaali 2020). Lisäksi Hannusjärven lounais-
rannalta on tehty komealupiinihavainto. On mahdollista, että edellä mainittujen vieras-
kasvilajien esiintymiä sekä muitakin vieraskasvilajeja on alueella enemmänkin. Jätti-
palsami on listattu Euroopan unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien
luettelossa, kurtturuusu ja komealupiini ovat puolestaan kansallisesti merkityksellisiä
haitallisia vieraslajeja (VNa 704/2019). Jättipalsami leviää erityisen helposti puronvar-
sia myöten, sillä se viihtyy hyvin rantakosteikoilla ja ruovikoilla. Yksivuotisen jättipalsa-
min juuristo on hento eikä se sido maata samalla tavoin kuin monivuotinen kasvillisuus.
Siten jättipalsamin valtaamat uomien varret ja rantakosteikot ovat alttiita eroosiolle. Sa-
moin maa, jota monivuotinen kasvillisuus ei sido, erodoituu (kuluu) helposti ja kulkeu-
tuu valumavesien mukana vesistöihin lisäämällä näin vesistöihin kohdistuvaa kuormi-
tusta.
Vieraseläinlajeista ei alueelta ole tiedossa havaintoja.

4.6 Hannusjärven valuma-alueen maaperän eroosioherkkyys ja kos-
teus

Maanpinnan eroosioherkkyyttä voidaan arvioida Metsäkeskuksen luoman RUSLE
eroosiomallinnuksen avulla. Malli auttaa tunnistamaan tulevat maanmuokkausalueet
sen perusteella, kuinka herkkiä ne ovat eroosion kannalta (Metsäkeskus 2018). Lisäksi
mallilla voidaan tunnistaa tarkemmin ne alueet, joilta kiintoaineen huuhtoutumista voi
tapahtua eniten. Malli kertoo myös, kuinka paljon kiintoainesta lähtee liikkeelle ensim-
mäisenä vuotena maanmuokkauksesta. Hannusjärven valuma-alueen maaperä on
suurimmaksi osaksi vain hieman herkkä maanpinnan eroosiolle, jolloin kiintoainekuor-
man on arvioitu olevan alle 100 kg hehtaaria kohden ensimmäisenä vuonna maan-
muokkauksesta (Kuva 15). Hannusrannan asemakaavan muutosalueella sijaitsee vain
muutamia jonkin verran eroosiolle herkkiä alueita, joilta kiintoainesta saattaa lähteä
liikkeelle yli 100 kg hehtaaria kohden vuodessa heti maanmuokkauksen jälkeen.
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Kuva 15. Maanpinnan eroosioherkkyys ensimmäisenä vuotena maanmuokkauksesta Hannus-
järven valuma-alueella.

Metsäkeskuksen luoma Depth to Water eli DTW–kosteusindeksi kuvaa maanpinnan
kosteutta ja sen avulla voidaan tunnistaa maastovaurioille alttiit alueet ja tätä kautta
vähentää vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta (Metsäkeskus 2018). DTW-
kosteusindeksi kertoo maanpinnan korkeuden suhteessa pohjaveden pinnan korkeu-
teen. Hannusjärven valuma-alueelta kosteusindeksiä on mallinnettu järven itärannalla,
jonne myös Hannusrannan (441416) asemakaavan muutosalue sijoittuu (Kuva 16). In-
deksin arvon ollessa pieni on alue hyvin altis vaurioille. Maa joustaa herkästi ja työko-
neiden renkaat saattavat upota. Hannusjärven ympäristöstä kosteita alueita löytyy
etenkin järveen laskevan Bondaksensuonojan ympäristöstä sekä kaakkoisrannan
soiselta alueelta. Kyseiset alueet ovat todennäköisesti merkittäviä työmaavesien hal-
linnassa, sillä näillä alueilla veden pinta kaivannoissa saattaa nousta herkästi.
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Kuva 16. Maaperän kosteus Depth to Water (DTW) –indeksillä arvioituna Hannusjärven va-
luma-alueella.

4.7 Eroosioherkät sekä luontoarvoiltaan merkittävät alueet
Hannusjärven valuma-alueen ja Hannusmetsän herkkiä alueita analysoitiin osana
Hannusjärven hoito- ja käyttösuunnitelmaa paikkatietomenetelmin päällekkäisanalyy-
sillä maaperän eroosioherkkyyden ja alueella esiintyvien suojeltavien ja huomionar-
voisten eläin- ja kasvilajien sekä luontotyyppien perusteella (Kuva 17). Alueet, joilla
sekä maaperä on herkkä eroosiolle että luontoarvot merkittäviä, luokiteltiin erittäin her-
kiksi alueiksi. Nykyinen Hannusmetsän luontopolku kulkee paikoin alueilla, jotka ovat
erittäin herkkiä kulkemiselle. Näillä herkimmillä alueilla, kuten Hannusjärven luoteis-
ranta, on tärkeää, että ulkoilijat pysyvät merkityillä reiteillä. Kaitaa-Iivisniemen osayleis-
kaavassa esitetty pyörätielinjaus, joka kulkee Hannusrannasta Länsiväylälle, on osin
luontoarvojen ja maaperän erodoitumisen kannalta herkillä alueilla.
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Kuva 17. Kulkemiselle herkät alueet suunnittelualueella. Erittäin herkillä alueilla sekä maaperä
on altis eroosiolle että alueella esiintyy suojeltavaa tai huomionarvoista lajistoa.

4.8 Maankäytön muutos Hannusjärven valuma-alueeseen
Kaitaan metroaseman ja Hannusrannan asemakaava-alueen (441416) rakentuminen
muuttaa alueelle tehdyn hulevesisuunnitelman (Afry 2020) mukaisesti valuma-alueita
jonkin verran. Suurin muutos valuma-alueissa kohdistuu järven kaakkoisrantaan, josta
alueen valmistuttua Kaitaan metrokeskuksen alueella ja nykyisen valuma-alueen itä-
kulmassa muodostuvat hulevedet johdetaan kohti Finnoonlahtea (Kuva 18). Hannus-
järven valuma-alue pienenee tämän myötä noin 1,13 hehtaaria (Afry 2020). Kaitaa-
Iivisniemen osayleiskaavassa osa Hannusjärven nykyiselle valuma-alueelle sijoittu-
vasta Hannusmetsän alueesta on kaavoitettu myös asuinalueeksi. Kyseisen alueen
mahdollisesti rakentuessa tulevaisuudessa muuttuvat myös järven valuma-alueet sekä
valumaolosuhteet vielä entisestään.
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Kuva 18. Hannusjärven valuma-alue nykytilanteessa ja valuma-alueen muutos Kaitaan metro-
aseman ja Hannusrannan asemakaavan (441416) alueen rakentumisen myötä.

4.9 Hannusjärveen kohdistuva kuormitus

4.9.1 Ulkoinen kuormitus
Ulkoisella kuormituksella tarkoitetaan järven valuma-alueelta järveen valumavesien
mukana kulkeutuvaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Ulkoista kuormitusta syntyy niin
luonnonhuuhtoumasta, ihmisen toiminnasta, kuten maa- ja metsätaloudesta, sekä asu-
tuksesta (haja-asutus ja hulevedet). Vesistöihin kohdistuu kuormitusta myös suoraan
ilmaperäisestä laskeumasta.
Hannusjärveen kulkeutuu järvelle tehdyn perustilaselvityksen (Vahanen Environment
Oy 2020) mukaan nykytilanteessa vuosittain yhteensä lähes 19 kg fosforia ja 575 kg
typpeä (taulukko 2). Merkittävin osa, noin 30 % koko järven ulkoisesta ravinnekuormi-
tuksesta, kulkeutuu järveen Bondaksensuonojan kautta.  Osa Bondaksensuonojan
kautta kulkeutuvasta kuormituksesta on todennäköisesti peräisin uoman kaivamisen
seurauksena turpeesta ”vuotavista” ravinteista. Tosin eniten fosforikuormitusta Han-
nusjärven valuma-alueelta lähtee liikkeelle Hannusmetsästä laskevien uomien valuma-
alueilta.
Nykytilanteessa Hannusjärveen saapuva ulkoinen kuormitus ylittää järven sietokyvyn
ja järvi on yhä voimakkaassa rehevöitymiskehityksessä (Vahanen Environment Oy
2020). Järveen saapuva kuormitus on kuitenkin hyvin pulssimaista ja sidonnainen pai-
kallisiin sadetapahtumiin. Osa järveen laskevista uomista on suurimman osan vuo-
desta kuivina, jolloin kuormitus keskittyy sateisiin kausiin tai lumen sulamisen ajankoh-
taan. Ilmaston muutoksen myötä Etelä-Suomeen ennustetaan yhä enemmän lämpimiä
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sateisia talvia sekä ajoittaisten runsassateisten ajanjaksojen lisääntymistä. Tämä tar-
koittaisi Hannusjärven osalta yhä voimistuvaa kuormitusta, jolloin valumavesien mu-
kana valuma-alueelta lähtisi liikkeelle enemmän kiintoainesta ja ravinteita.
Hannusjärven perustilaselvityksen mukaan Hannusjärvestä poistuu luusuan eli järven
lasku-uoman kautta vuosittain 7,6 kg fosforia ja 348 kg typpeä (Vahanen Environment
Oy 2020). Näin ollen järveen jää lähes 11,3 kg fosforia vuosittain.

Taulukko 2. Hannusjärveen kulkeutuvan ulkoisen kuormituksen kokonaismäärä osavaluma-alu-
eittain (Vahanen Environment Oy 2020)

Osavaluma-alue
Kokonaisfosforin

virtaama
Kokonaistypen vir-

taama
Kiintoainevir-

taama

kg/a kg/a kg /a

1 (Hannusmetsän uomaton alue) 0,38 10,8 270

2 (Hannusmetsännoro länsi) 3,9 150 899

3 (Hannusmetsännoro itä) 2,7 170 262

4 (Bondaksensuonoja) 5,5 200 156

5 (Hannusjärven itäranta) 0,09 2,3 55

6 (Hannusjärven kaakkoisosa) 2,6 60 1130

7 (Hannusjärven eteläranta) 2,8 35 700

Laskeuma järveen 1,3 57,2

Kuormitus yhteensä 18,89 574,5 3202

Hannusrannan (441416) asemakaavan muutoksen myötä valuma-alueiden muuttu-
essa muuttuu myös Hannusjärveen kulkeutuvan ravinne- ja kiintoainekuormituksen
määrä ja laatu. Asemakaavan alue sijoittuu kolmen osavaluma-alueen alueelle; Bon-
daksensuonojan, Hannusjärven itärannan sekä järven kaakkoisosan valuma-alueille.
Hannusrannan alueen kehittymisen vaikutusta Hannusjärveen kulkeutuvaan ulkoiseen
kuormitukseen arvioitiin rakennustyömaille ja kerrostaloalueille laskennallisesti määri-
tettyjen ominaiskuormituslukujen (Vakkilainen 2005) sekä alueelle Hannusjärven pe-
rustilaselvityksessä (Vahanen Environment Oy 2020) mitatun nykytilan kuormituksen
perusteella.
Kokonaisuudessaan Hannusrannan alueen rakentaminen nostaa Hannusjärveen vuo-
sittain kulkeutuvaa kuormitusta arviolta 3 kg fosforia, 31,3 kg typpeä ja 1100 kg kiinto-
ainesta Hannusjärven nykytilaan verrattuna. Valmiilta asuinalueelta huuhtoutuu jär-
veen nykytilaan verrattuna vuosittain lisää arviolta noin 0,9 kg fosforia, 14,5 kg typpeä
ja 260 kg kiintoainesta. Kuormitus jakautuu kolmen valuma-alueen osalta taulukon 3
mukaisesti. Hannusjärven kaakkoisosan osavaluma-alueen kuormitukseen vaikuttaa
merkittävästi Kaitaan metrokeskuksen alueen hulevesien johtaminen poispäin Han-
nusjärvestä alueen rakentumisen valmistuttua. Järven perustilaselvityksen aikaan ky-
seinen alue vaikutti rakennustyömaana voimakkaasti järveen saapuvaan kiintoaineen
kuormitukseen (taulukko 2).
Ramboll arvioi vuonna 2013 Hannusjärveen saapuvan kokonaiskuormituksen kasva-
van Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaavaan merkittyjen kerrostalovaltaisten alueiden ra-
kentamisen myötä nykytilaan verrattuna fosforin osalta 119 %, typen osalta 29 % ja
kiintoaineen osalta 124 %. Hannusrannan alue kattaa vain osan tästä kuormitusarvioon
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mukaan lasketusta alueesta. Osayleiskaavassa hyvin merkittävä osa Hannusjärven va-
luma-alueesta on kaavoitettu kerrostalovaltaiseksi alueeksi, mikä lisää järveen saapu-
vaa kuormitusta Hannusrannan rakentamisen lisäksi.

Taulukko 3. Hannusjärveen kulkeutuvan ulkoisen kuormituksen muutos kolmella osavaluma-
alueella Hannusrannan (441416) asemakaavan alueen rakentuessa ja valuma-alueiden koon
muuttuessa.

Bondaksen-
suonoja

Hannusjärven
itäranta

Hannusjärven
kaakkoisosa

Valuma-alueen muutos (ha) -0,43 0,4 -1,1

R
ak

en
nu

s-
ai

ka

Kokonaisfosfori (kg/a) 1,5 0,5 1,0

Kokonaistyppi (kg/a) 12,4 5,6 13,3

Kiintoaine (kg/a) 435 200 465

Va
lm

is
 a

su
in

-
al

ue

Kokonaisfosfori (kg/a) 0,6 0,1 0,2

Kokonaistyppi (kg/a) 7,6 3,5 3,4

Kiintoaine (kg/a) 214 96 -50

4.9.2 Järven sisäinen fosforikuormitus
Sisäisellä kuormituksella tarkoitetaan pohjasedimenttiin sitoutuneiden ravinteiden va-
pautumista uudelleen kiertoon. Sisäisen kuormituksen mekanismeja on useita, joista
merkittävimpänä pidetään sedimentin läheisen veden happipitoisuutta. Järven rehevöi-
tyessä eli tuotantotason kasvaessa syntyy enemmän hajotettavaa orgaanista ainesta.
Hajotustoiminta kuluttaa sekä vesipatsaan, että sedimentin happivarantoja. Hapen lop-
puessa sedimentin sisältämä fosfori pelkistyy, fosforia pääsee liukenemaan takaisin
vesipatsaaseen ja kulkeutumaan pintakerrokseen levien käyttöön.
Sedimentistä ravinteita voi vapautua myös resuspension eli sedimentin uudelleen se-
koittumisen vesipatsaaseen ja bioturbaation eli eliöiden kuten kalojen pohjan pöllyttä-
misen kautta tai jos sedimentin läheisen veden pH nousee selkeästi emäksiselle puo-
lelle. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella makean veden vesistöjen pohjasedimen-
tin ainekierrot riippuvat voimakkaasti veden sulfaattipitoisuudesta ja paikoin sulfaatti-
kuormituksen onkin havaittu johtaneen lisääntyneeseen fosforin vapautumiseen sedi-
mentistä.
Hannusjärven perustilaselvityksen (Vahanen Environment Oy 2020) mukaan Hannus-
järven sedimentistä vapautuu vuosittain noin 6 kg fosforia. Merkittävin osa fosforin va-
pautumisesta tapahtuu resuspension kautta löyhän vesipitoisen sedimentin pöllytessä
yläpuoliseen vesipatsaaseen. Järven sedimentin ominaisuudet, vesipitoisuus, hape-
tus-pelkistyspotentiaali, pH, raudan ja alumiinin pitoisuudet sekä orgaanisen aineksen
määrä, kertovat fosforin sisäisen kuormituksen suuresta potentiaalista.

4.10 Hannusjärven veden pinnankorkeus
Hannusjärven vedenpinta on ollut alueen asukkaiden havaintojen mukaan ajoittain kor-
kealla, mikä on aiheuttanut rantojen vettymistä. Tarkemmin Hannusjärven vedenpin-
nan tasoa on mitattu Länsimetrohankkeen toimesta vuosina 2013–2018 (Jalava ym.
2019) kun metrotunnelia rakennettiin Finnoosta Kaitaalle ja eteenpäin Soukkaan.
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Ajanjakson aikana järven pinnan korkeus vaihteli 8,32–8,77 m merenpinnan yläpuo-
lella, joka on jo alimman veden pinnankorkeuden aikaan lähellä järvelle aikoinaan mää-
ritettyä perustasoa (8,347 mmpy N2000). Vähäsateisen vuoden 2018 aikana pinnan-
korkeus oli alimmillaan kesäkuukausina (8,32 mmpy) ja syksyn sateiden aikana jopa
30 cm korkeammalla. Muutaman kymmenkin senttimetrin nousu voi tarkoittaa rannan
kaltevuudesta riippuen rantaviivan siirtymistä maalle päin jopa useita kymmeniä sent-
tejä.

4.10.1 Järven laskuoja
Hannusjärvestä vedet laskevat pois Hannusjärvensuonpuron kautta. Järven luusuassa
kasvaa runsaasti järvikortetta, mikä heikentää järven veden ulosvirtaamaa. Myös itse
uomassa on runsaasti kasvillisuutta, ja uomaan on kaatunut risuja sekä yksi isompi
puu. Hannusjärvensuonpuron uoma ei ole matkallaan Hannusjärventietä kohden sään-
nöllisen muotoinen, vaan levittäytyy etenkin runsailla virtaamilla laajalle alueelle uomaa
ympäröivällä suoalueella. Nykyään myös Hannusjärventien siltarumpu saattaa toimia
jonkinasteisena patoavana rakenteena, joka suurilla virtaamilla voi nostaa veden pin-
nan korkeutta sekä Hannusjärvensuolla että järvessä itsessään. Espoon Hannusjärven
suojelu ry on talkoovoimin siistinyt lasku-uomaa 2010-luvun puolivälissä.

• Hannusjärven alueen kaavoitukselle, rakentamiselle ja käytölle lähtökohtina ovat säilyttää
Hannusjärven tila vähintään entisellään, hallita järveen kulkeutuvaa ulkoista kuormitusta sekä
antaa alueen tulevalle käytölle suuntaviivoja, joilla pystytään turvaamaan alueen luontoarvot.

• Hannusjärvi on yhteistä vesialuetta, jonka suurimpina omistajina ovat Espoon ja Helsingin
kaupungit. Kokonaissuunnittelualue sijaitsee vain osittain Espoon kaupungin omistamilla
maa-alueilla.

• Hannusjärven alueella on voimassa Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaava ja järven itärannan
Hannusrannan (441416) asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä syksyllä 2020.

• Hannusjärven virkistyskäyttö on nykytilanteessa vähäistä, kun taas Hannusmetsässä kulkeva
luontopolku on tärkeä asukkaille, kouluille ja päiväkodeille.

• Hannusmetsä on tärkeä elinympäristö liito-oraville sekä merkittävä saalistusalue lepakoille.
• Metsässä esiintyy erityisesti suojeltavaa lahokaviosammalta sekä muita huomionarvoisia jä-

kälä-, kääpä- ja sienilajeja.
• Hannusmetsässä on paljon luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä alueita (mm. lehdot, vanhat

metsät ja vähäpuustoiset kallioalueet).
• Hannusmetsän alueella on havaittu vieraskasvilajeja, joista jättipalsamilla voi olla vaikutusta

myös Hannusjärven veden laatuun.
• Hannusjärven valuma-alueen maaperä on osittain hyvin altis vaurioille ja herkkä maanpinnan

eroosiolle maanmuokkauksen yhteydessä.
• Kaitaan metroaseman ympäristön ja Hannusrannan asemakaavan (441416) rakentuminen

muuttaa Hannusjärven valuma-aluetta järven itäpuolella. Suurin muutos kohdistuu järven
kaakkoisrantaan, jonka alueelta valumavesiä johdetaan alueen rakennuttua poispäin Han-
nusjärvestä.

• Hannusjärven ulkoinen fosforikuormitus on nykytilassa suurta ja ylittää järven sietokyvyn.
• Hannusrannan alueen rakentaminen nostaa Hannusjärveen vuosittain kulkeutuvaa kuormi-

tusta arviolta 3 kg fosforia, 31,3 kg typpeä ja 1100 kg kiintoainesta Hannusjärven nykytilaan
verrattuna.

• Jos Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaavaan mukaiset uudet kerrostalovaltaiset alueet ja kadut
toteutuvat, Hannusjärven kuormitus kasvaa nykytilaan verrattuna fosforin osalta 119 %, typen
osalta 29 % ja kiintoaineen osalta 124 %. Hannusjärven valuma-alueella rakennetun pinnan
osuus kasvaa ja siten järveen huuhtoutuvien hulevesien määrä kasvaa.

• Hannusjärven vedenpinta on ollut ajoittain korkealla ainakin vuodesta 2013 asti, mikä on ai-
heuttanut rantojen vettymistä.

• Veden ulosvirtaus järvestä on nykytilanteessa heikkoa.
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5 Suositellut toimenpiteet ja niiden toteuttaminen
5.1 Hannusjärvi

Hannusjärvelle suositeltavien hoitotoimenpiteiden ensisijainen tavoite on säilyttää jär-
ven tila vähintään nykyisenä ja parantaa järven virkistyskäyttömahdollisuuksia. Tärkein
toimenpide Hannusjärvellä on vähentää ulkoista kuormitusta ja erityisesti ulkoista fos-
forikuormitusta sekä kiintoainekuormitusta. Mikäli järven ulkoista kuormitusta ei saada
hillittyä, ei järven rehevöitymiskehityksessä voida nähdä elpymisen merkkejä. Kiintoai-
neksen mukana järven pohjalle kertyy myös runsaammin orgaanista ainesta, joka ha-
jotessaan kuluttaa happea. Aikaisemmin järven hoidossa on keskitytty sisäisen kuor-
mituksen hallintaan, sillä ulkoisen kuormituksen merkitystä järven kokonaiskuormituk-
sessa on aliarvioitu.
Ilman mitään toimenpiteitä tuleva asuinrakentaminen Hannusjärven valuma-alueella
voi lisätä merkittävästi järveen kulkeutuvan kiintoaineen ja siten happea kuluttavan ai-
neksen määrää. Voimakas kuormitus voikin johtaa pohjanläheisen veden happikatoon
ja siten voimistaa myös fosforin vapautumista järvisedimentistä. Rakentamisen aiheut-
taman kuormituksen lisäksi järven ympäristössä on syytä kohdistaa hoitotoimenpiteitä
myös Hannusmetsästä kulkeutuvaan kiintoainekuormitukseen. Metsäalueen kasvava
virkistyskäyttö lisää maanpinnan eroosiota ja sitä myötä kuormitusta.
Hannusjärvelle suositeltavat toimenpiteet ovat esitettynä kartalla liitteessä 1.

5.1.1 Valuma-alueelle suositeltavat toimenpiteet ulkoisen kuormituksen hillitsemiseksi
Hannusjärven rehevöitymiskehityksen kannalta oleellisinta on järveen saapuvan veden
määrä. Vähäisillä virtaamilla kuormitus on pientä. Runsaiden sateiden aikaan valuma-
alueelta huuhtoutuu enemmän ravinteita ja kiintoainesta. Voimakkaat sateet ajoittuvat
suurimmaksi osaksi syksyyn ja alkutalveen, jolloin järven vesi on viileä ja tuotanto vä-
häistä. Näinä ajankohtina saapuvan kokonaisfosforin kuormitusvaikutus on vähäisem-
pää kuin kasvukauden aikana, jolloin saapuva fosfori on suoraan perustuottajien käy-
tettävissä. Viileänä ajanjaksona saapuva kuormitus laskeutuu järven pohjalle. Ravin-
teet eivät Hannusjärvestä kuitenkaan poistu kierrosta sedimentoitumalla, sillä järven
sedimentti on hyvin vesipitoista ja siksi herkästi liikkeelle lähtevää. Näin ollen sedi-
menttiä sekoittuu kasvukauden aikanakin runsaasti takaisin vesipatsaaseen. Ulkoisen
kuormituksen vähentämisellä voidaan siten vaikuttaa myös sisäiseen kuormitukseen.
Tällä hetkellä merkittävin osa ulkoisesta kuormituksesta saapuu järveen Bondaksen-
suonojan kautta. Uoman mukana kulkeutuvat ravinteet saattavat myös olla seurausta
Bondaksensuonojan kaivamisen jälkeen alueen maaperästä vuotavista ravinteista.
Hannnusrannan asemakaavan mukaiset uudet asuinkerrostalokorttelit sijoittuvat osit-
tain juuri Bondaksensuonojan valuma-alueelle, jonne ulkoisen kuormituksen hallinta-
toimia on luontevaa ensisijaisesti suunnitella. Myös Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaavan
mukaiset uudet kerrostalovaltaiset alueet sijoittuvat Bondaksensuon valuma-alueelle.

Hannusrannan (441416) asemakaava-alue
Hannusrannan (441416) asemakaava-alueelle, joka sijoittuu osin Bondaksensuon va-
luma-alueelle, järven itärantaan valuvien vesien alueelle sekä kaakkoiskulman kostean
alueen kautta valuville vesille, on toteutettu hulevesiselvitys, jossa alueelle suositellaan
hulevesien laadulliseen hallintaan suodatusrakenteita, öljynerottimia, kosteikkoja ja
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laskeutusaltaita (Afry 2020). Hulevesiselvityksessä Hannusjärven valuma-alueelle on
suunniteltu useita hulevesialtaita ja Bondaksensuonojan läheisyyteen lisäksi suodatus-
rakenteita. Kosteikot, joiden kautta hulevesiä puretaan Hannusjärven suuntaan, mitoi-
tetaan niin, että niiden pinta-ala on vähintään 3 % uuden rakennettavan alueen pinta-
alasta. Kyseisillä pinta-aloilla kosteikoiden suodatusteho on riittävä vähentämään Han-
nusjärveen kohdistuvaa ulkoista kuormitusta.
Hannusrannan asemakaavan (441416) alueelle hulevesiselvityksessä (Afry 2020) esi-
tetyt hulevesien hallintarakenteet on suunniteltu mitoitusten osalta siten, että ne riittä-
vät pidättämään erityisesti alueelta rakentamisen myötä kulkeutuvan, kasvavan kiinto-
ainekuormituksen. Hulevesiselvityksessä osalle hulevesialtaista on ehdotettu purkurei-
teiksi uusia, kaivettavia uomia. Uomien kaivaminen kuitenkin lisää järveen saapuvaa
ravinne- ja kiintoainekuormituksen määrää, sekä happamien sulfaattimaiden alueella
riskiä veden happamoitumiselle. Hulevesialtaista vedet olisi uomiin purkamisen sijasta
suositeltavaa imeyttää maaperään tai ohjata suodattavan patorakenteen kautta pinta-
valuntana kohti Hannusjärveä. Koska Hannusjärvi on hyvin herkkä pienellekin fosfori-
kuormituksen lisäykselle, suositellaan hulevesialtaiden yhteyteen hulevesiselvityksen
(Afry 2020) mukaisia suodatinrakenteita.
Rakentamisen aikainen hulevesien mukana kulkeutuva kuormitus voi olla moninkertai-
nen normaaliin verrattuna, erityisesti kiintoaineen osalta. Juuri valmistuneiden alueiden
hulevesihuuhtouma on suurta, sillä uusilla alueilla ei ole vielä hulevettä sitovaa kasvil-
lisuutta tai juuri istutettu kasvillisuus ei pysty sitomaan koko hulevesimäärää (Vakkilai-
nen ym. 2005). Töiden aikainen hulevesien hallinta ja työmaiden järjestelyt ovatkin
oleellisessa osassa Hannusjärven ulkoisen kuormituksen hallinnassa. Hannusrannan
asemakaava-alueen hulevesien käsittelyrakenteet tulee rakentaa riittävän aikaisin en-
nen Hannusrannan muun rakentamisen aloittamista. Hulevesialtaiden ja kosteikkojen
kasvillisuudelle on annettava aikaa kehittyä mielellään 1,5–2 vuotta ennen rakenta-
mista, jotta alueet toimisivat tarkoituksensa mukaisesti kuormituksen hillitsemisessä.
Rakentamisen aikana liikkeelle lähtevä kiintoaines kerätään hulevesialtaisiin. Altaat
tyhjennetään rakentamisen valmistuttua rakentajan toimesta sekä tarvittaessa myös
rakentamisen aikana.
Rakennusaikaiseen hulevesien hallintaan on Espoon kaupungin työmaavesioppaan
(Espoon kaupunki & HSY 2015) mukaisesti tehtävä tonttikohtainen hulevesien hallin-
tasuunnitelma ennen rakentamisen aloitusta. Kaikki työmaalta tuleva vesi on johdet-
tava vähintään laskeutusaltaan kautta. Mielellään vedet tulisi myös suodattaa. Raken-
tamisen ja työmaaliikenteen suunnittelussa voidaan lisäksi hyödyntää tässä selvityk-
sessä kappaleessa 4.6 esitettyjä maaperän eroosioherkkyyttä ja kosteusindeksiä työ-
mailta liikkeelle lähtevän kiintoainekuormituksen hillitsemiseksi.

Bondaksensuonojan valuma-alue
Bondaksensuonojan kaivettu uoma on peräisin 2000-luvun alkupuolelta. Syytä uoman
kaivamiselle ei ole tiedossa. Uoman kaivaminen on mahdollistanut valumavesien va-
paan virtaamisen Bondaksensuolta kohti Hannusjärveä sekä todennäköisesti kasvat-
tanut järveen saapuvan ravinne- ja humuskuormituksen määrää. Bondaksensuon alue
on hyvin alavaa ja kosteaa, ohutturpeista korpimaista soistumaa (Yrjölä & Häyhä
2003). Pudotuskorkeutta uomalla on noin metrin verran lähellä Hannusrannan tietä,
muuten uoma ja sitä ympäröivä maa on lähes Hannusjärven tasolla (Kuva 19). Suon
reunoilta maanpinta kohoaa nopeasti muutamia metrejä. Ensisijaisesti Hannusjärven
valuma-alueelle suositellaan Bondaksensuonojan täyttämistä ja suoalueen luonnon-
mukaistamista. Toimenpiteellä vähennetään Hannusjärveen virtaavan veden määrää
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ja siten vaikutetaan suoraan järveen kulkeutuvan fosfori- ja kiintoaineskuormituksen
määrään. Toimenpide voidaan toteuttaa samanaikaisesti alueelle rakennettavien hule-
vesialtaiden kanssa. Bondaksensuon maaperän laatu ja korkeusolosuhteet tukevat uo-
man täytön ja luonnonmukaistamisen mahdollisuutta.

Kuva 19. Bondaksensuon ja Hannusrannan (441416) asemakaavan alueen maanpinnan kor-
keusolosuhteet.

Bondaksensuon luonnonmukaistaminen muuttaa alueen vesitaloutta jonkin verran.
Bondaksensuonojan vesi on pääosin peräisin tihkuvasta pohjavedestä, mutta uomaan
johdetaan myös jonkin verran hulevesiä Hannusrannan ja Hannusmetsän kaduilta.
Bondaksensuon alueelle on Hannusrannan hulevesiselvityksessä (Afry 2020) ehdo-
tettu hulevesikosteikkoa, jonka voisi toteuttaa yhdessä uoman täytön ja alueen luon-
nonmukaistamisen kanssa. Hulevesien johtaminen Hannusrannan (441416) asema-
kaava-alueelta Bondaksensuolle on oleellisessa osassa kaava-alueen hulevesien hal-
lintaa. Bondaksensuon luonnonmukaistamisen suunnittelu edellyttääkin yhteensovitta-
misen hulevesien hallinnan suunnitelman kanssa. Luonnonmukaistaminen vaatii selvi-
tyksen Bondaksensuon, Hannusjärven ja näitä ympäröivien alueen vesitaseesta, luon-
nonmukaistettavan alueen pinta-alasta sekä toimenpiteen vaikutuksista alueen kasvil-
lisuuteen ja luontoarvoihin. Mikäli alueen luonnonmukaistamiseen päädytään, tulee
Hannusrannan (441416) hulevesien hallinnan suunnitelma päivittää Bondaksensuon
osalta, jotta kosteikon riittävä mitoitus pystytään varmistamaan.
Kosteikosta ei olisi uoman täyttämisen jälkeen selkeää purkureittiä Hannusjärveen,
vaan vedet purkautuisivat pintavaluntana sekä osittain suodattuen kosteikon ja järven
välisen maakerroksen läpi. Bondaksensuon luonnonmukaistamisen suunnittelussa on
siten huomioitava, ettei alue pääse tulvimaan uusille rakennetuille alueille, vaan että
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voimakkaidenkin sadetapahtumien aikaan alue pystyy pidättämään riittävästi huleve-
siä. Oikein suunniteltuna ja toteutettuna uoman täyttö ja Bondaksensuolle toteutettava
kosteikko vähentäisivät merkittävästi Hannusjärveen kulkeutuvan ravinne- ja kiintoai-
nekuormitusta ja siten antaisivat parhaimman mahdollisuuden järven tilan parantumi-
selle. Jotta Bondaksensuon alue toimisi jo rakentamisenaikaisten hulevesien sekä ra-
vinne- ja kiintoainekuormituksen hillitsemisessä, tulisi selvitys luonnonmukaistamisen
mahdollisuuksista toteuttaa mahdollisimman pian. Siten asemakaavan tullessa lainvoi-
maiseksi voidaan Bondaksensuon luonnonmukaistaminen sovittaa Hannusrannan
puistosuunnitelmaan ja teettää alueelle rakennussuunnitelma. Uoman padottaminen ja
kosteikon rakentaminen voidaan näin ollen aloittaa riittävän ajoissa ja alueen kasvilli-
suudelle pystytään antamaan aikaa kehittyä.
Bondaksensuon luonnonmukaistaminen voidaan toteuttaa patoamalla Bondaksen-
suonoja täyttämällä uoma maa-aineksella ja sitä paikallaan pitävillä puurakenteilla. Pa-
toja uomaan rakennetaan vaiheittain ja patojen paikat on mitoitettava niin, etteivät pa-
dot ohjaa vesiä vääriin paikkoihin. Koska Bondaksensuo on pinta-alaltaan hyvin pieni,
ei isoja työkoneita voida käyttää, vaan patorakenteet tulisi rakentaa käsivoimin. Pienia-
laisella Bondaksensuolla patojen ja kosteikon rakentamisen vesistövaikutukset ovat
kuitenkin hyvin lyhytaikaisia, jolloin uoman padotuksen hyvällä suunnittelulla ja Han-
nusjärveen virtaavan veden hallinnalla pystytään hillitsemään työstä aiheutuvaa kuor-
mitusta riittävästi. Lisätoimenpiteinä suon luonnonmukaistamisen aikaisia vesistövai-
kutuksia voidaan vähentää lietekuopilla sekä esimerkiksi lisäämällä uomaan rakenta-
misen aikana sopivia suodatusratkaisuja. Erilaisia suodatuskeinoja ovat biohiilisuoda-
tus, hiekkasuodatus sekä shungiitti-mineraali, jota on menestyneesti kokeiltu Lappeen-
rannan hulevesien suodatuksessa SHEM-WP-hankkeessa1 vuosina 2019–2021. Osaa
suodatusmateriaalista voidaan käyttää myös uoman täyttöaineena, jolloin tehostetaan
maan läpi suodattuvan veden puhdistumista. Bondaksensuon luonnonmukaistaminen
ja uoman täyttö vaativat mahdollisesti vesilain mukaisen luvan.
Kevyempänä ja vähimmäisvaihtoehtona Bondaksensuonojan kautta Hannusjärveen
saapuvaan ravinne- ja kiintoainekuormitukseen voidaan puuttua lisäämällä uomaan
sen suuntaisesti suodattavaa ja virtaamaa hidastavaa puuta. Bondaksensuonojaan
asetettavilla tukkinipuilla ei kuitenkaan haluta varsinaisesti padottaa vettä vaan enem-
minkin ravinteiden suodatuksen lisäksi hidastaa veden virtaamaa suurten valuntojen
aikaan. Tukkinippuja voidaan asettaa uomaan pitkittäin näin mahdollistaen veden va-
paan virtauksen nippujen reunoilta (ja yli). Tukkinippujen lisäksi veden virtaaman hi-
dastamiseen huippuvirtaamien aikaan voidaan käyttää risuja ja risunippuja
Nykytilanteessa Bondaksensuonoja on suora, selkeä uomainen, tasasyvyinen ja –le-
veä. Voimakkaiden sateiden ja lumen sulamisen aikana vesi pääsee virtaamaan uo-
massa lähes esteettä huuhtoen samalla uoman pohjalle kertynyttä helposti liikkeelle
lähtevää humusta. Uomaan lisätty puu vähentää uoman eroosiota, puhdistaa vettä ja
lisää vesiluonnon monimuotoisuutta (Salmelin ym. 2020). Eroosio uomassa vähenee,
kun uomassa oleva puuaines hidastaa veden virtausta ja siten virtaavan veden voimaa.
Kiintoaineksen ja ravinteiden pidättymistä tapahtuu, kun veden virtaus hidastuu ja sen
mukanaan kuljettama aines laskeutuu uoman pohjalle tai pidättyy siellä olevaan puu-
rakenteeseen. Lisäksi biologista pidättymistä tapahtuu puun pinnalle muodostuvan
biofilmin organismien sitoessa ravinteita.
Metsäpurojen kunnostusoppaassa (Moilanen 2008) sopivaksi lisättävän puun mää-
räksi 1–2 m leveillä puroilla esitetään noin 2 m puutavaraa (halkaisija 10–20 cm) per

1 Lappeenranta - kemikaaliton vedenpuhdistus - EM-teknologia - shungiitti - kosteikko - hulevesi -
Lappeenrannan kaupunki

https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Greenreality-Lappeenranta/Hankkeet/SHEM-WP-kemikaaliton-vedenpuhdistus
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kunnostettava purometri. Bondaksensuonojalla tämä tarkoittaisi noin 20 m3 puutava-
raa. Puiden asettelu veteen rankatukkinippuina turvaa sen, että aina jokin osa puuai-
neksesta on veden alla vaihtelevista vesitilanteista huolimatta (Kuva 20Virhe. Viitteen
lähdettä ei löytynyt.; Salmelin ym. 2020). Näiden rakenne on lisäksi painava ja siten
vakaa. Painava puu painuu uoman pohjalle siten pidättäen myös pohjalle kertynyttä
hienojakoista ainesta paikoillaan. Isokokoinen ja tiivis rakenne pidättää myös vedestä
todennäköisesti paremmin hienojakoista orgaanista ainesta ja tarjoaa enemmän mik-
rohabitaatteja, sillä nipun päällä ja sisällä vallitsevat erilaiset olosuhteet.
Vedenalaisen rakenteen raaka-aineena mänty on tutkimuksissa todettu kestävimmäksi
ja hitaammin hajoavaksi kuin esimerkiksi lehtipuuaines. Männystä huuhtoutuu lisäksi
vähemmän haitallisia aineita kuin kuusesta ja sen pinnalle kehittyy nopeasti päällys-
kasvustoa.

Kuva 20. Puunippuja asennetaan kapeaan uomaan odottamaan uppoamista ja biopuhdistamon
käynnistämistä Taipalsaaressa osana Suomen Ympäristökeskuksen PuuMaVesi -hanketta.
Kuva: Maaseudun tulevaisuus 8.10.2018.

Yhdessä puuaineksen kanssa Bondaksensuonojalle voidaan myös lisäksi harkita bio-
hiilisuodatusta erityisesti Hannusrannan rakentamisen aikaisten vesistövaikutusten vä-
hentämiseksi. Biohiilisuodatuksella tarkoitetaan veden johtamista hiilletyn puuainek-
sen läpi. Markkinoilla on saatavilla useita erilaisia biohiilisuodatusrakenteita, mutta
Bondaksensuonojalla uomaan voidaan asettaa biohiilisäkkejä, jotka ovat helposti
asennettavissa ilman maanmuokkausta (Kuva 21). Säkit pidetään paikoillaan erilaisin
tukirakentein ja niiden sijoittaminen on helppo yhdistää uomaan lisättävän puuainek-
sen kanssa. Säkit ovat kokonsa puolesta helposti kuljetettavissa ihmisvoimin. Suodat-
timen eli säkin sisältö räätälöidään tarpeen mukaan sitomaan ravinteita ja kiintoai-
nesta. Eri valmistajat lupaavat typen ja fosforin osalta jopa yli 60 % vähennyksen sekä
lisäksi suodattimilla voidaan vähentää metallien pitoisuuksia. Säkkien käyttöikä riippuu
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kuormituksen määrästä ja vaihtelee noin 2–3 vuoden välillä. Käytettävä suodatinmate-
riaali konsentroituu veden mukana kulkeutuvista aineksista, jolloin niiden suodatinteho
lopulta laskee. Suodattimien sisältö voidaan tämän jälkeen hyötykäyttää esimerkiksi
puutarhaistutusten lannoitteena.
Säkkien asentamisessa on huomioitava, etteivät ne padota uomassa virtaavaa vettä.
Säkkien sisällysmateriaalin voi valmistajan kanssa sovittaa sellaiseksi, ettei biohiili ole
liian hienojakoista, vaan vesi pääsee virtaamaan säkin läpi. Karkeammalla aineksella
varmistetaan, etteivät suodatinsäkit tukkeudu herkästi. Mikäli säkkien suodatinteho las-
kee kuitenkin huomattavasti tai säkkien läpi ei virtaa vettä, ovat ne helpot vaihtaa tai
poistaa verrattuna kiinteisiin suodatinrakenteisiin.
Hulevesikosteikon yhteyteen on Hannusrannan (441416) asemakaavan hulevesiselvi-
tyksen mukaisesti hyvä rakentaa lisäksi suodatinrakenne, joka toimii Hannusrannan
asuinalueen hulevesien suodattajana. Tehokkaita suodatinmateriaaleja ovat hiekka-
suodattimet ja todennäköisesti myös kokeiluasteella oleva shungiitti-mineraali. Kos-
teikon ja suodattimen yhdistelmällä voidaan valumavesille saada paras vaikutus Han-
nusjärveen saapuvan ulkoisen kuormituksen vähentämisessä.

Kuva 21. Biohiilellä täytettyjä suodatinsäkkejä metsäojassa. Säkit on tuettu hitaan virtaaman
ojassa pystypuilla (kuva: Petrina Köngäs).

5.1.2 Järvellä suositeltavat toimenpiteet – sisäisen kuormituksen hallintakeinot
Hannusjärvellä sisäinen kuormitus on pääosin seurausta sedimentin resuspensiosta
eli sedimentin uudelleen sekoittumisesta vesipatsaaseen. Sisäistä kuormitusta voi-
daan vähentää joko 1) poistamalla järveen kertynyttä fosforia tai 2) estämällä fosforin
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vapautuminen pohjasta. Usein käytettyjä menetelmiä ovat hapetus, kemikaalikäsittely,
sedimentin poisto ja hoitokalastus. Hannusjärvellä kyseisistä toimenpiteistä on kokeiltu
kemikaalikäsittelyä lukuun ottamatta kaikkia.

Hapetus
Hannusjärvellä hapetuksen ansiosta veden happipitoisuus on pysynyt talvellakin riittä-
vänä. Ennen hapetuksen aloittamista 1990-luvulla järven happitilanne heikkeni jääpeit-
teisenä kautena nopeasti, joka johti kalakuolemiin. Hannusjärvellä on ollut marras-
kuusta 1999 käytössä Ecoxy 2.2. ilmastin, joka tuottaa veteen pieniä mikrokuplia.
Tämä veden ja ilmakuplien seos johdetaan lähelle järven pohjaa. Pienen kokonsa
vuoksi kuplat viipyvät vedessä pitkään, nousevat hitaasti kohti pintaa ja näin mahdol-
listavat hapen tehokkaan liukenemisen vesipatsaaseen. Ilmakuplien sisältämästä ha-
pesta liukenee valmistajan ilmoittaman tiedon mukaan jopa 80 % hapetusarvon ollen
näin yli 80 kg vuorokaudessa. Talvihapetuksen aikana laitteen läpi kulkee koko järven
tilavuutta vastaava määrä vettä (Espoon Hannusjärven suojelu ry).
Talviaikaista hapetusta on järvellä hyvä jatkaa riittävän happipitoisuuden ylläpitä-
miseksi jääpeitteisenä kautena. Tällä varmistetaan järven kalakannalle hyvät elinolo-
suhteet. Sisäistä kuormitusta ei hapetuksella Hannusjärvellä voida hillitä ja siten kesä-
aikaista hapetusta ei jatketa. Järven sedimentti on altis resuspensiolle, ja järven sisäi-
nen kuormitus sekä tuotanto ovat potentiaalisesti hyvin voimakkaita. Resuspension
myötä fosforia vapautuu takaisin veteen ja näin ollen hapetuksen haitat voivat olla hyö-
tyjä suuremmat. Järveen myös saapuu runsaasti orgaanista ainesta valuma-alueelta,
joka hajotessaan kuluttaa happea. Hyvä happitilanne läpi vuoden myös mahdollistaa
petokaloille paremmat elinolosuhteet, joiden avulla taas pystytään hoitokalastuksen
ohella vaikuttamaan järven kalakannan koostumukseen.
Hapetin sijaitsee nykyisellään Hannusjärven itärannalla Bondaksensuonojan suun
kohdalla, josta ilmakuplat johdetaan kohti järven syvintä kohtaa. Hannusrannan ase-
makaavassa nykyinen ranta-alue on kaavoitettu viheralueeksi, jolloin laituri, johon ha-
petin on kiinnitetty, puretaan. Laitteen uudelleen sijoittaminen vaatii virtalähteen ja kiin-
nityspaikan, joka tulisi suunnitella alueen rakentamisen yhteydessä. Kyseinen hapetin
on todettu Hannusjärvellä toimivaksi eikä siten ole syytä vaihtaa eri toimintaperiaattee-
seen perustuvaan hapettimeen. Hapettimen tarpeellisuutta Hannusjärvelle voidaan ar-
vioida uudelleen järven pohjanläheisen veden happipitoisuuden perusteella kaava-alu-
een valmistuttua, kun ulkoinen kuormitus tasaantuu. Hapetuksen sijasta Hannusjär-
vellä, sen pienestä koosta ja mataluudesta johtuen, pohjanläheisen veden happipitoi-
suuden varmistamiseksi jääpeitteisenä kautena saattaa riittää myös pienen avantoalu-
een sulana pitäminen uppopumpun avulla.

Sedimentin poisto
Pohjasedimentin ruoppaamisella saadaan poistettua sedimenttiin varastoituneita ra-
vinteita, jotka muuten voisivat potentiaalisesti liueta takaisin vesipatsaaseen. Ruop-
paus on fosforin poistomenetelmänä kallis ja tehoton, sillä suurin osa fosforista rehe-
vässä järvessä on yleensä huokosvedessä, eikä sitoutuneena kiintoainekseen. Ruop-
pausta Hannusjärvellä ei varsinaisena kunnostusmenetelmänä suositella, mutta harki-
ten toteutettuna voi olla tarpeen laitureiden edustalta. Ruoppauksessa pohjasediment-
tiä sekoittuu aina vesipatsaaseen ja koska Hannusjärvi on pienialainen, matala ja
herkkä sisäiselle kuormitukselle, voi pienelläkin ruoppauksella olla koko järven veden-
laatua heikentävä vaikutus.
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Hannusjärvestä on aiemmin vuosina 2007 ja 2008 toteutetuilla ruoppauksilla saatu
poistettua jonkin verran fosforipitoista sedimenttiä. Vaikka toimenpiteen aikana järven
vedenlaadussa ei havaittu merkittäviä muutoksia, mitattiin seuraavina vuosina järvestä
korkeita fosforipitoisuuksia. Hannusjärven veden fosforipitoisuus on laskenut viime
vuosina verrattuna ruoppausta edeltäviin ja välittömästi ruoppauksen jälkeisiin vuosiin.
Koska järvellä on toteutettu useita eri kunnostustoimia, ei ruoppauksen merkitystä jär-
ven rehevyystasoon voida varmuudella sanoa. Ruoppaus aiheuttaa kuitenkin riskin jär-
ven vedenlaadun heikkenemiselle, joten ruoppausta ei ensisijaisesti suositella.
Hoitokalastus ja petokalakannan vahvistaminen
Voimakkaan lisääntymispotentiaalin omaavaa särkeä on mahdollisuuksien mukaan
hyvä poistaa Hannusjärvestä yhä ja siten pyrkiä vaikuttamaan järven kalakannan koos-
tumukseen. Järven kalaston biomassa on kuitenkin tällä hetkellä suhteellisen pientä,
eikä näin ollen voimakkaalle poistokalastukselle ole tarvetta. Hoitokalastusta suositel-
laankin jatkettavaksi pienimuotoisesti, kuten järven ranta-asukkaat ovat tähän asti to-
teuttaneetkin. Hannusjärven ranta-asukkaita voisi siten kannustaa yhä kalastamaan
järvessä esimerkiksi tiheillä hoitokalastuskatiskoilla.
Järvellä esiintyy petokaloista luontaisesti ahventa, ja haukea sinne on aikaisemmin is-
tutettu pariin otteeseen. Runsas petokalakanta estäisi myös särki- ja muiden saaliska-
lojen liiallisen kasvun voimistaen levää laiduntavaa eläinplanktonyhteisöä. Hannusjär-
ven haukipopulaation arvioidaan nykyisellään olevan hyvin pieni, vaikka järvellä kala-
kannan koostumuksen arvioinnissa käytetyt kalastusmetodit aliarvioivat haukien mää-
rää. Nykyään järvessä elävien haukien populaation kokoon on hyvin todennäköisesti
vaikuttanut pienellä järvellä vuosittain toteutetut vesikasvien poistot, jolloin niittoko-
neilla on liikuttu hauelle tyypillisillä elinalueilla. Haukien elinolosuhteita tulisikin ensisi-
jaisesti pyrkiä parantamaan välttämällä liiallista vesikasvien poistoa ja siten vahvista-
malla hauelle sopivia saalistus-, piilo- ja lisääntymisalueita.
Pienimuotoisen hoitokalastuksen ja hauen elinolosuhteiden parantamisen vaikutuksia
Hannusjärven kalaston koostumukseen on hyvä selvittää muutaman vuoden välein
tehtävillä koekalastuksilla. Tarvittaessa petokalakantojen vahvistamiseksi järveen voi-
daan istuttaa hauenpoikasia.

Vesikasvien poisto
Vesikasvien poistolla lisätään ensisijaisesti järven virkistyskäyttöä. Virkistyskäyttömah-
dollisuuksien parantamiseksi vesikasveja voidaan niittää esimerkiksi uimapaikkojen ja
rantalaitureiden edustalta. Muutoin vesikasveja ei ole syytä poistaa kuin Hannusjär-
vensuonpuron (luusuan) edustalta ulosvirtauksen edistämiseksi. Vesikasveja niittä-
mällä ei järvestä saada sinne kertynyttä, järveä rehevöittävää fosforia pois ja toisaalta
kasveilla on tärkeä sedimenttiä ja ravinteita sitova rooli vesiekosysteemissä. Erityisesti
kelluslehtiset lumpeet ja ulpukat, joiden juuret uppoavat syvälle sedimenttiin, pitävät
pohjan ainesta hyvin paikoillaan vähentäen näin myös sedimentin resuspensiota.
Vaikka vesikasvit saattavat haitata järven virkistyskäyttöä joissain määrin, on niitä si-
säisen kuormituksen hillitsemisen kannalta hyvä säilyttää.
Vesikasvien poistossa on huomioitava petokalojen, etenkin hauen, potentiaaliset elin-
ja lisääntymisalueet. Vesikasveja ei poisteta yhtenäisinä kaistaleina vaan pieninä laik-
kuina vain välttämättömiltä paikoilta jättäen kudulle otollisia alueita (Kuva 22). Samoin
järveen laskevien uomien suille olisi hyvä jättää sopivan kokoinen alue vesikasveja
uomien mukana kulkeutuvia ravinteita ja kiintoainesta sitomaan. Vesikasvivyöhyke
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rannassa sitoo myös maalta pintavaluntana tulevaa kiintoainesta sekä siihen sitoutu-
neita ravinteita. Vastaavasti luusuan edestä on järkevää poistaa veden ulosvirtausta
estävä kasvillisuus.
Vesikasveja ei siten suositella Hannusjärvestä poistettavan muuten kuin virkistyskäyt-
töä haittaavana ja luusuan kautta veden ulosvirtausta edistämään. Koneellisesta vesi-
kasvien niitosta tai poistoista tulee ilmoittaa vähintään 30 vuorokautta ennen Uuden-
maan ELY-keskukselle sekä vesialueen omistajalle.

Kuva 22. Hannusjärvelle suositeltavat jätettävät vesikasvillisuusalueet hauen elinympäristöjen
parantamiseksi vuoden 2019 ilmakuvan perusteella arvioituna.

5.1.3 Laskuojalle eli Hannusjärvensuonpurolle suositeltavat toimenpiteet
Hannusjärven laskuojan, Hannusjärvensuonpuron (Kuva 24) virtausta olisi hyvä tehos-
taa hieman, jottei Hannusjärven veden pinnan korkeus pääse nousemaan ranta-asuk-
kaiden kokemalle haitalliselle tasolle. Lisäksi Hannusjärven viipymä eli veden vaihtu-
vuus on pitkä, noin 314 vuorokautta, mikä vaikuttaa osaltaan järven kykyyn sietää sii-
hen kohdistuvaa fosforikuormitusta. Ulosvirtausta tehostamalla voidaan lyhentää jär-
ven veden viipymää ja voimistaa ravinteiden poisvirtausta luusuan kautta.
Ennen Hannusjärven laskuojan kunnostamista suositellaan selvitettäväksi Hannusjär-
vensuonpuron uoman ominaisuudet niiltä osilta kuin se on mahdollista (uoman maan-
päällinen osa). Uoman ominaisuuksista oleellista on vähintään selvittää Hannusjärven-
tien alittavan siltarummun halkaisija ja koko sekä sen suhde uoman korkeuteen, että
muut uomassa olevat mahdolliset padotukset. Nykytilanteessa uoma laskee hyvin ta-
saisella maa-alueella Hannusjärventielle asti, jonka jälkeen maanpinta viettää jonkin
verran alaspäin. Tästä eteenpäin uoma kulkee Hannusjärvenreitin viertä lounaaseen
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ja edelleen Soukanväylän ali Espoonlahden Läksypuistoon, jonka jälkeen vedet ohjau-
tuvat putkistoa pitkin purkautuen lopulta Soukanojaan (Kuva 23).

Kuva 23. Hannusjärvensuonpuro, Soukanoja sekä vesien virtaussuunta kohti Soukanlahtea.

Virtausta Hannusjärven luusuasta voidaan tehostaa kevyin toimin avaamalla Hannus-
järvensuonpuron uomaa poistamalla siihen kaatuneita puita (mm. iso puu, kts. Kuva
24), risuja ja kasvillisuutta. Uomaa ei kannata ruopata, sillä uoman alue on erittäin to-
dennäköisesti hapanta sulfidimaata. Uoman kunnostuksessa pitää huomioida, ettei ve-
den virtausta tehosteta liikaa ja siten muuteta oleellisesti Hannusjärven tai Hannusjär-
vensuon vesitasetta. Uoman sekä Hannusjärventien siltarummun tarkempien mittaus-
tulosten avulla voidaan paremmin selvittää puroa padottavat kohdat sekä puuttua vir-
taukseen tarvittaessa tarkemmin.
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Kuva 24. Hannusjärven laskuoja ja siitä suositeltavaksi poistettavaa puuta ja kasvillisuutta Han-
nusjärven veden ulosvirtauksen tehostamiseksi.

5.1.4 Hannusjärven virkistyskäyttöön liittyvät suositeltavat toimenpiteet
Hannusjärven merkitys virkistyskäyttökohteena tulee kasvamaan Hannusrannan alu-
een rakentumisen ja Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaavan alueen kehittymisen myötä.
Virkistyskäytön edellytyksiä järvellä voidaan parantaa mahdollistamalla vesille pääsy
niin soutuveneellä kuin uimalla. Hannusjärven itärannalle Hannusrannan (441416)
asemakaavaehdotuksen ulkoilureitin läheisyyteen voitaisiin rakentaa yhteiskäyttölai-
turi, josta järvelle pääsisi uimaan. Hannusjärven virkistyskäytön edistämisellä voidaan
myös tehostaa järveen kohdistuvaa kalastuspainetta ja kannustaa alueen asukkaita
omatoimiseen särkikalabiomassan poistamiseen. Onkiminen ja pilkkiminen on va-
paasti sallittua kaiken ikäisille. Kalastajia tosin on syytä ohjeistaa vapauttamaan kaikki
saaliiksi saadut petokalat. Pienellä järvellä kuten Hannusjärvellä vapaa-ajan kalastuk-
sella voidaan vaikuttaa merkittävästikin järven kalaston koostumukseen. Hannusjärveä
voisi mainostaa helppona ja rauhallisena urbaanin ympäristön kalastuskohteena, sillä
järvi ei ole yleisesti vapaa-ajan kalastuksen aktiivikohteita.
Virkistyskäytön edistämisellä on myös haittavaikutuksia järven tilaan. Voimakas, kas-
vava virkistyskäyttö voi näkyä muutamassa vuodessa järven veden laadun heikenty-
misenä.

5.2 Hannusmetsä

5.2.1 Virkistyskäyttöön liittyvät suositeltavat toimenpiteet
Hannusmetsässä, pääosin Helsingin kaupungin omistamalla alueella, kulkee Hannus-
järven suojeluyhdistys ry:n perustama luontopolku. Luontopolun opaste- ja infotaulut
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sekä luontopolun merkinnät suositellaan uusittavaksi, jotta luontopolulla kulkijat pysyi-
sivät merkityllä reitillä. Virkistyskäyttäjien pysyminen merkityillä reiteillä on tärkeää,
jotta metsänpohja ja arvokas kasvillisuus säästyvät kulumiselta. Hannusmetsän maa-
perä on suurelta osin hyvin eroosioaltista. Maaperän eroosion minimoimisella voidaan
vaikuttaa suoraan Hannusjärveen kulkeutuvan kiintoaineksen määrään. Virkistyskäy-
tön kannalta vaaralliset puut olisi aiheellista kaataa reittien varrelta ja jättää ne metsään
lahopuuksi. Yksittäisiä puita voidaan myös muuten kaataa harkinnan mukaan esimer-
kiksi maiseman avaamiseksi. Luontopolun kuluneille osuuksille tarvittaisiin pitkospuita
estämään polkujen maa-aineksen irtoamisen ja kulkeutumisen Hannusjärveen.

5.2.2 Hannusjärven rantametsien suositeltavat toimenpiteet
Hannusjärven rannoilla on jonkin verran järveen kaatunutta puuta ja risukkoa, jota ei
järvestä tule poistaa. Veden alla upoksissa olevan puun pinnoille kehittyvä biofilmi ja
sitä hyödyntävä eliöstö suodattaa vedestä ravinteita, humusta ja metalleja. Uppopuu
lisää veden puhdistuksen lisäksi vesiluonnon monimuotoisuutta sekä mahdollistaa ka-
loille ruokailualueita sekä piilopaikkoja. Uponnut puuaines myös säilyy vedessä paitsi
eliöstön ruokapöytänä myös hiilivarastona jopa tuhansia vuosia.
Järven rannan läheisyyteen on tärkeää jättää myös Hannusrannan (441416) asema-
kaava-alueelle riittävä monivuotisesta kasvillisuudesta koostuva suojavyöhyke. Moni-
vuotinen kasvillisuus pitää juuristollaan maaperää hyvin paikallaan sekä sitoo järveä
kohden valuvien vesien mukana kulkeutuvia ravinteita sekä kiintoainesta. Erityisesti
sellaiset alueet Hannusjärven ranta-alueilla, joissa maan kosteus on suuri (DTW-
indeksin arvo on pieni (Kuva 16)), maaperä on altis vaurioille ja alue on luontoarvoiltaan
merkittävä (kuva 18), ovat sopivia suojavyöhykkeiksi. Siten sopivan suuntaa antavan
suojavyöhykkeen laajuudeksi suositellaan yleisesti 10–40 m levyistä kaistaletta Han-
nusjärven rannalle. Paikoin maanpinnan kosteuden, eroosioherkkien alueiden ja luon-
toarvojen perusteella suojavyöhykkeeksi suositellaan jätettävän laajempiakin alueita
(Kuva 25).
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Kuva 25. Hannusjärven ranta-alueille suuntaa antava suositeltava monivuotisista kasveista
koostuva suojavyöhyke. Suojavyöhykkeen sijoittuminen on arvioitu maaperän kosteuden, eroo-
sioherkkyyden ja luontoarvojen perusteella.

5.2.3 Luontoarvoihin liittyvät suositeltavat toimenpiteet
Liito-orava
Hannusjärven itärannalla kasvava puusto muodostaa liito-oraville kulkuyhteyden, joka
yhdistää liito-oravien elinympäristöt Hannusmetsässä ja Kaitaalla. Hannusrannan ase-
makaavan laatimisen aikana on tarkasteltu, missä kohtaa rannan puustoa voidaan
säästää niin, että liito-oravat pääsevät vielä kulkemaan Hannusjärven rannan suuntai-
sesta Kaitaantien varteen ja sieltä edelleen Kaitaalle (Faunatica 2018a). Jotta yhteys
säilyy toimivana, tulisi järven itärannalla säästää vähintään 20–30 m leveä yli 10 m
korkeita puita kasvava metsäinen kaistale. Asemakaavassa Hannusjärven rantaan
suunniteltu puistoalue toimii puskuroivana vyöhykkeenä yhteyden säilymiseksi. Ranta-
kaistaleen puustoinen yhteys toimii samalla kiintoainesta ja ravinteita pidättävänä suo-
javyöhykkeenä Hannusjärvelle. Hannusmetsän puuston hoidossa tulee huomioida,
että Hannusmetsässä on liito-oravien ydinalueita ja että liito-oravien tulee päästä liik-
kumaan metsän läpi Länsiväylän ylityspaikoille.

Jäkälät, käävät ja sammalet
Erityisesti lahokaviosammalen ydinalueet sekä lehtokinnassammaleen esiintymispai-
kat tulisi säilyttää lajeille elinkelpoisina. Merkittävää elinympäristöä muuttavaa maan-
käyttöä olisi tuolloin vältettävä, jotta olosuhteet, kuten kosteusolot ja metsäisyys, eivät
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muuttuisi uhanalaisille sammallajeille epäsuotuisiksi. Myös virkistyskäyttöä on aiheel-
lista ohjata pois arvokkailta sammal- ja jäkäläesiintymiltä, sillä ne ovat kulumiselle herk-
kiä. Elinvoimainen aluskasvillisuus myös vähentää maaperän eroosiota sekä siten suo-
raan myös Hannusjärveen kulkeutuvan kiintoaineen määrää. Sekä jäkäliä, kääpiä että
sammaleita hyödyttää, jos Hannusmetsään jätetään lahopuuta.

Lepakot
Hannusjärven pohjoinen rantavyöhyke (luokan II lepakkoalue) tulisi säilyttää pääosin
luonnontilaisena, jotta puuston suojaa antava vaikutus säilyy. Pienet aukot puustossa
esimerkiksi polkuja varten eivät kuitenkaan aiheuta lepakoille haittaa. Rantaan ei ole
suositeltavaa lisätä valaistusta, sillä keinotekoinen valo voi häiritä lepakoiden saalis-
tusta. Erityisen herkkää aikaa valaistuksen suhteen ovat kesäyöt, sillä talvella lepakot
horrostavat. Hannusjärven rantavyöhykkeelle olisi suositeltavaa sijoittaa kaksi lepak-
kopönttöä järven koillis- ja luoteisosiin lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi lepakoille. Si-
joittelussa tulee huomioida, että lepakoiden asuttamat pöntöt ovat luonnonsuojelulain
tiukasti suojaamia lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Hannusjärven ranta-
vyöhykkeen puusto toimii myös suodattavana kasvillisuutena Hannusmetsästä valu-
ville vesille.

Kasvillisuus
Luonnon monimuotoisuudeltaan Hannusmetsän vanhat osat sekä lehdot ovat kasvilli-
suudeltaan arvokkaimmat. Mitä laajemmin metsäalueita säästetään, sitä monimuotoi-
sempana ja lajistoltaan rikkaampana Hannusmetsän alue säilyy. Myös lahopuujatku-
mon turvaaminen on tärkeää.
Metsälain mukaiset kohteet tulisi säästää mahdollisuuksien mukaan niiden ominaispiir-
teitä heikentävältä maan käytöltä. Hannusmetsässä on runsaasti kallioalueita, joiden
luonnontila on heikentynyt pääasiassa kulumisen seurauksena (Ympäristötutkimus Yr-
jölä 2013). Kallioalueet ovat usein suosittuja virkistyskohteita ja kulkua olisikin jatkossa
syytä ohjata enemmän jo olemassa oleville poluille. Kallioalueiden ohella myös lehto-
alueet ovat herkkiä kulumiselle, ja niilläkin kulku tulisi ohjata olemassa oleville poluille
sekä tarpeen mukaan pitkospuille. Kulun ohjaamisella merkityille poluille ja siten kas-
villisuuden suojelemisella voidaan vaikuttaa merkittävästi Hannusmetsästä Hannusjär-
veen kulkeutuvan kiintoaine- ja ravinnekuormitukseen. Monimuotoinen kasvillisuus pi-
dättää maa-ainesta ja siten ravinteita. Hannusmetsän käyttöasteen kasvaessa tämä
on erityisesti tärkeää.

5.2.4 Vieraslajit
Voimakkaasti maisemaa muuttavien vieraskasvilajien leviäminen Hannusmetsään tu-
lisi pyrkiä estämään. Hannusmetsä ja Hannusjärven rannat on suositeltavaa inventoida
vieraskasvilajien varalta. Havaitut vieraslajiesiintymät voidaan poistaa esimerkiksi asu-
kastalkoissa Helsingin sekä Espoon vieraslajilinjauksen (Espoon kaupunki 2018, päi-
vitetty 2020; Helsingin kaupunki 2015) lajikohtaisen ohjeistuksen mukaisesti. Tarvitta-
essa torjuntaa voidaan joutua suorittamaan useampana vuotena. Erityisesti alueella
havaitulla jättipalsamilla on välillisesti vesistöön haitallisia vaikutuksia. Yksivuotinen
kasvusto ei sido maaperää samalla tavalla kuin monivuotinen kasvusto ja näin ollen
saattaa kasvattaa järveen kulkeutuvan kiintoaineen määrää.
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• Hannusjärvellä suositeltavien hoitotoimenpiteiden tavoite on säilyttää järven tila vähin-
tään nykyisenä ja parantaa järven virkistyskäyttömahdollisuuksia.

• Tärkein tavoite on vähentää ulkoista fosforikuormitusta sekä kiintoainekuormitusta.

• Suositeltavat toimenpiteet:
• Hannusrannan kaava-alueelle suositellaan hulevesien laadulliseen hallintaan

suodatusrakenteita, öljynerottimia, kosteikkoja ja laskeutusaltaita, joilla vähen-
netään jo rakentamisenaikaista kiintoainekuormitusta.

• Rakennusaikaisen hulevesien hallintaan on Espoon työmaavesioppaan mukai-
sesti tehtävä tonttikohtainen hulevesien hallintasuunnitelma ennen rakentami-
sen aloitusta.

• Ulkoisen kuormituksen hallintakeinoja suositellaan ensisijaisesti toteutettavan
Bondaksensuonojan valuma-alueelle, jonka kautta kulkeutuu merkittävin osa
Hannusjärveen saapuvasta kuormituksesta.

• Bondaksensuonojan uoman täytöllä, suoalueen luonnonmukaistamisella ja alu-
een muuttamisella hulevesikosteikoksi voidaan vaikuttaa myönteisesti Hannus-
järven tilaan.

• Bondaksensuon luonnonmukaistaminen vaatii selvityksen alueen vesitaseesta,
korkeusoloista, hulevesikosteikon uudelleen mitoituksesta sekä luonnonmu-
kaistamisen vaikutuksesta alueen kasvillisuudelle, luontoarvoille sekä toimen-
piteen yhteensovittamisesta Hannusrannan asemakaavan (441416) huleve-
sien hallintasuunnitelman suhteen.

• Puuaineksen lisäämisellä Bondaksensuonojaan ja biohiilellä täytetyillä suoda-
tinsäkeillä ym. kevyillä ratkaisuilla voidaan vähentää kuormitusta järveen. Han-
nusrannan alueen rakentuminen vaatii kuitenkin näiden lisäksi myös muita toi-
menpiteitä.

• Talviaikaista hapetusta on Hannusjärvellä hyvä jatkaa riittävän happipitoisuu-
den ylläpitämiseksi jääpeitteisenä kautena. Tällä varmistetaan järven kalakan-
nalle hyvät elinolosuhteet.

• Hoitokalastuksella ja petokalakannan vahvistamisella pyritään muuttamaan jär-
ven ravintoverkon rakennetta. Nykytilanteessa Hannusjärven kalasto on hyvin
särkivaltainen ja saaliskala-petokala-suhde on heikko. ensisijaisesti tärkeää on
säilyttää petokaloille otolliset elinolosuhteet.

• Vesikasveja ei ole tarvetta poistaa Hannusjärvestä muuten kuin virkistyskäyt-
töä haittaavana ja luusuan edustalta edistämään veden ulosvirtausta. Vesikas-
vien niitossa tulee huomioida hauelle potentiaalisten lisääntymis- ja elinaluei-
den säilyttäminen.

• Veden ulosvirtausta Hannusjärvestä voidaan tehostaa avaamalla Hannusjär-
vensuonpuron uomaa poistamalla siihen kaatuneita puita, risuja ja kasvilli-
suutta.

• Kasvava virkistyskäyttö Hannusmetsän alueella aiheuttaa riskin erityisesti her-
kän maaperän ja aluskasvillisuuden kulumiselle ja sitä kautta välillisesti Han-
nusjärveen kulkeutuvan kiintoainekuormituksen kasvulle.

• Luonnonhoito sekä luontoarvojen huomioiminen Hannusrannan (441416) asemakaava-
alueen rakentuessa vaikuttavat myös Hannusjärven tilaan.

• Hannusmetsän luontoarvojen säilyttämiseksi esitetyillä suosituksilla voidaan vaikuttaa
mm. järveen kulkeutuvan kiintoaineen määrään, esim. vieraslaji jättipalsamin yksivuoti-
nen kasvusto ei sido maaperää samalla tavalla kuin monivuotinen kasvusto ja näin ollen
saattaa kasvattaa järveen kulkeutuvan kiintoaineen määrää.
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6 Toimenpiteiden tavoiteaikataulu
Toimenpiteiden tarkempi tavoiteaikataulu, vastuutaho sekä kustannusarvio on esitetty
liitteessä 2.

6.1 Hannusjärvi
Hannusjärven hoitotoimenpiteet on suositeltavaa aloittaa heti. Järven tilan säilyttä-
miseksi vähintään ennallaan tarvitaan toimia ulkoisen fosforikuormituksen vähentä-
miseksi jo nykytilanteessa. Hannusrannan asemakaavan (441416) alueen rakentu-
essa on lisäksi puututtava alueelta kulkeutuvaan kuormitukseen. Ilman ulkoisen kuor-
mituksen vähentämistä ei voida pysyvästi vaikuttaa järven rehevöitymiskehitykseen.
Ensisijaisesti ulkoisen kuormituksen hallintaan suositellaan Bondaksensuonojan täyt-
tämistä, suoalueen luonnonmukaistamista ja muuttamista kosteikoksi. Lisäksi kaava-
alueelle suositellaan toteuttavaksi hulevesialtaat ennen rakentamisen aloitusta. Bon-
daksensuonojan täyttö ja suoalueen luonnonmukaistaminen vaativat kuitenkin lisäsel-
vitystä vesitaseesta ja maaston ominaisuuksista puusto ja luontoarvot, kuten liito-ora-
vat ja käävät, huomioiden. Koska Bondaksensuonojan kautta jo nykytilanteessa kul-
keutuu huomattava osa Hannusjärveen saapuvasta kuormituksesta, voidaan selvitys-
työ Bondaksensuonojalle kohdistuvista toimenpiteistä aloittaa välittömästi. Hannusran-
nan asemakaavan mukaisen rakentamisen alkaessa Bondaksensuo ja sen yhteydessä
sijaitseva hulevesiselvityksen (Afry 2020) mukainen kosteikko toimisi myös rakennus-
työmaan hulevesien suodattajana. Suoalueen luonnonmukaistamisella voidaan saa-
vuttaa paras tulos järveen kulkeutuvan kiintoaineen- ja fosforinkuormituksen vähentä-
misessä ja siten vaikuttaa pysyvästi Hannusjärven tilaan sitä parantavasti. Bondaksen-
suo sijoittuu kokonaisuudessaan Espoon kaupungin maa-alueelle, joten alueen suun-
nittelusta, toteutuksesta sekä ylläpidosta rakentamisen jälkeen vastaa Espoon kau-
punki. Mikäli aluetta käytetään rakentamisen aikaiseen vesien käsittelyyn, vastaa ra-
kennuttaja alueen rakentamisen aikaisesta ylläpidosta. Bondaksensuon muokkaus voi
mahdollisesti vaatia vesilain mukaisen luvan. Lupatarve voidaan ratkaista alueelle teh-
täväksi suositeltavan lisäselvityksen perusteella.
Hannusrannan hulevesien hallintaan suunnitellut rakenteet tulee toteuttaa alueelle teh-
dyn hulevesisuunnitelman mukaisesti (Afry 2020), kun Hannusrannan puisto- ja raken-
nussuunnitelmat ovat laadittu ja hyväksytty lainvoiman saaneen asemakaavan poh-
jalta. Tällöin ne toimivat vesiensuojelullisesti jo rakentamisen aikana. Hannusjärvi on
hyvin herkkä kiintoainekuormitukselle, joten kiintoainekuormitusta vähentävillä laskeu-
tusaltailla voidaan estää järveen kulkeutuva lisäkuormitus. Rakentamisen päätyttyä hu-
levesialtaat ja kosteikko kunnostetaan ja tyhjennetään rakentamisen aikaisesta kiinto-
ainekuormituksesta rakennuttajien toimesta.
Mikäli lisäselvitykset osoittaisivat Bondaksensuonojan täytön ja suoalueen luonnonmu-
kaistamisen sekä kosteikon luomisen toimimattomaksi ratkaisuksi, suositellaan kevy-
empänä ratkaisuna Hannusjärveen laskevien uomien virtaaman hidastamista ja biohii-
lisäkkien asentamista. Mikäli Bondaksensuonojaa ei päätetä täyttää eikä suoaluetta
luonnonmukaistaa, tulee vähintään kevyemmät toimenpiteet, eli puuaineksen ja biohii-
lisäkkien lisääminen Bondaksensuonojaan, toteuttaa. Kyseiset toimet voidaan toteut-
taa heti avovesiaikana, jolloin puuaineksen ja suodatinsäkkien lisääminen uomaan on-
nistuu. Hannusrannan alueen rakentuessa suodatusrakenteita voidaan lisätä tarpeen
mukaan tehostamaan rakennustyömaiden hulevesien suodatusta. Kevyitä suodatus-
rakenteita, eli esimerkiksi biohiilellä täytettyjä suodatinsäkkejä, voidaan Hannusjärven
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alueelle toteuttaa myös talkoovoimin. Kyseisillä rakenteilla ei muuteta oleellisesti uo-
mien vesitasetta, jolloin niitä voidaan asentaa paikoilleen maanomistajan suostumuk-
sesta.
Hannusjärvellä tehtäviä toimenpiteitä voidaan jatkaa keskeytyksettä. Talviaikaista ha-
petusta jatketaan ainakin Hannusrannan (441416) asemakaava-alueen valmistumi-
seen asti. Tämän jälkeen hapetuksen tarve voidaan Hannusjärven vedenlaadun pe-
rusteella arvioida uudelleen. Hannusjärven ravintoverkon rakennetta parannetaan hoi-
tokalastuksella ja vahvistamalla petokalakantoja niiden elinolosuhteita parantamalla.
Vesikasvien niittoa voidaan järvellä toteuttaa harkiten. Niittoa voidaan tehdä luusuan
alueella edistämään veden ulosvirtausta sekä tarvittaessa uimapaikkojen läheisyy-
destä virkistyskäytön parantamiseksi. Ranta-alueiden kasvillisuus tulee jättää paikoil-
leen suodattamaan valuma-alueelta kulkeutuvaa kuormitusta, varmistamaan petoka-
loille otollisia lisääntymis- ja elinalueita sekä pidättämään järven sedimenttiä juuristoil-
laan.
Tähän asti Hannusjärven hoidosta on vastannut Espoon Hannusjärven suojelu ry. Es-
poon kaupungin lunastaessa järven rantakiinteistöjen rantaosuuksia kasvaa myös Es-
poon kaupungin merkitys järven hoidosta. Hannusjärven hoidon jatkumisessa on kiin-
teistöomistusten muutosten jälkeenkin tärkeää säilyttää rakentava ja toimiva yhteistyö
alueen asukkaiden kanssa. Rannan asukkaita kannustetaan yhä kalastamaan jär-
vessä kevyin menetelmin.
Hannusjärvensuonpuron kunnostus vaatii ensitöikseen selvityksen uoman virtausolo-
suhteista, maaston muodoista sekä mahdollista padotuksista. Lasku-uoman virtausta
voidaan kevyesti tehostaa poistamalla uomaan kaatunutta isoa puuta sekä runsasta
kasvillisuutta. Selvityksen perusteella voidaan arvioida, tarvitaanko Hannusjärven-
suonpurolle muita toimenpiteitä.
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Kuva 26. Hannusjärven hoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamisen suositusaikataulu.

6.2 Hannusmetsä
Myös Hannusmetsän hoitotoimenpiteet voidaan aloittaa heti luontopolun katselmuk-
sella. Luontopolun reitistöä on suositeltavaa laajentaa vain harkitusti arvioiden vaiku-
tukset metsäalueen luontoarvoihin ja Hannusjärveen.
Liito-oravien Hannusjärven itäpuolella kulkeva yhteys on tarpeen säilyttää ja istuttaa
tarvittaessa uusia puita. Lepakkoja varten ehdotetaan tuotavaksi rantaan kaksi lepak-
kopönttöä korvaamaan rakentamisen myötä menetettyjä levähdys- ja pesäpaikkoja.
Valaistus voi häiritä lepakoita, joten ranta-aluetta ei suositella jatkossakaan valaista-
vaksi.
Hannusmetsässä ja Hannusjärven ranta-alueilla on suositeltavaa toteuttaa vieraskas-
vilajien kartoitus, jonka perusteella päätetään torjuntatoimenpiteistä Helsingin ja Es-
poon vieraslajilinjauksien (Espoon kaupunki 2020, Helsingin kaupunki 2015) mukai-
sesti.

Toimenpiteet, jotka voidaan toteuttaa ennen
Hannusrannan (441416) asemakaavan
lainvoimaistumista:
- Bondaksensuon luonnonmukaistamisen,
Bondaksensuonojan täytön ja alueelle toteutettavan
kosteikon vaatima selvitystyö voidaan aloittaa
- Talviaikainen hapetus jatkuu
- Kevyt kalastus särkien poistamiseksi Hannusjärvestä
- Hannusjärvensuonpuron mittaukset ja selvitys
- Hannusjärvensuonpurolle voidaan toteuttaa kevyt
kunnostus poistamalla uomasta kasvillisuutta sekä
siihen kaatuneita puita
- Kasvillisuutta voidaan niittää myös Hannusjärven
luusuan edustalta

Hannusrannan (441416) asemakaavan saadessa
lainvoiman:
- Bondaksensuon luonnonmukaistaminen,
bondaksensuonojan täytön ja mahdollisen
kosteikon toteutus toteutetaan tarvittavien
suunnitelmien valmistuttua
- Mikäli Bondaksensuon aluetta ei
luonnonmukaisteta, tulee Bondaksensuonojalle
kohdennetut kevyet toimenpiteet (runkoniput ja
suodatinsäkit) toteuttaa
- Hulevesien hallintarakenteet: Hulevesialtaat ja
suodatinrakenteet rakennetaan Hannusrannan
hulevesiselvityksen (Afry 2020) mukaisesti
- Talviaikainen hapetus ja kevyt kalastus jatkuvat

Hannusrannan (441416) asemakaava-alueen
rakentamisen alkaessa:
- Kosteikon ja hulevesialtaiden toiminta ja
riittävyys tarkistetaan
- Työmaakohtaiset hulevesien
hallintasuunnitelmat
- Lasku-uoman kunnostus tarvittaessa,
päätetään toteutetun selvityksen perusteella
- Talviaikainen hapetus ja kevyt kalastus
jatkuvat

Hannusrannan (441416) asemakaava-alue on valmis:
- Talviaikaista hapetusta jatketaan tarvittaessa
- Vesikasvien niittoa tarvittaessa virkistyskäytön sen
vaatiessa
- Bondaksensuonojan kosteikko ja hulevesialtaat
tyhjennetään ja kunnostetaan
- Kevyt kalastus jatkuu
-Koekalastukset järven kalaston rakenteen
selvittämiseksi
- Alueen asukkaita tiedotetaan Hannusjärvestä ja sen
suojelusta

Vedenlaadun parantuminen ja Hannusjärven
lisääntyvän virkistyskäytön mahdollistaminen!
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7 Toimenpiteiden vaikutukset ja riittävyys
Suositelluilla kunnostustoimenpiteillä pystytään vähentämään merkittävästi Hannusjär-
veen saapuvan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen määrää. Bondaksensuon alueen
luonnonmukaistamisella ja muuttamisella kosteikoksi sekä tämän yhteyteen rakennet-
tavalla suodatusjärjestelmällä voidaan poistaa yli 90 % kiintoaineen ja kokonaisfosforin
kuormituksesta, joka muuten kulkeutuisi Hannusjärveen Bondaksensuonojan valuma-
alueelta. Kyseinen ratkaisu pidättäisi hyvin myös kasvavan fosforin ja kiintoaineen
kuormituksen Hannusrannan (441416) asemakaava-alueelta sekä mahdollisesti jär-
ven läheisyyteen rakentuvan Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaavan mukaisten kerrostalo-
valtaisilta alueilta. Hannusrannan (441416) asemakaava-alueelle ennen rakentamista
tehtävillä hulevesialtailla pystytään vähentämään merkittävä osa rakentamisen aikai-
sesta kiintoainekuormituksesta.
Hannusjärveen laskevien uomien kevyemmillä kunnostustoimenpiteillä voidaan vä-
hentää järveen kulkeutuvan ravinne- ja kiintoainekuormituksen määrää noin 60 % ny-
kyisestä kuormituksesta. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan itsessään riitä estämään
rakentamisen ja uuden asuinalueen aikaansaamaa fosfori- ja kiintoainekuormituksen
kasvua, vaan toimivat tukikeinoina vähentäen järveen nykytilanteessa saapuvaa kuor-
mitusta.
Sisäisen kuormituksen hallintamenetelmät tukevat Hannusjärven hoitoa parantaen jär-
ven tilaa sisältäpäin. Järvellä tehtävillä toimenpiteillä pyritään edesauttamaan järvelle
terve ravintoverkko, edistämään järven ravinteikkaan veden ulosvirtausta sekä luo-
maan hyvät elinolosuhteet järven petokalakannalle.
Virkistyskäyttö tulee erittäin todennäköisesti uusien asuinalueiden myötä lisäänty-
mään. Jotta Hannusmetsän luontoarvot sekä Hannusjärven tila eivät heikentyisi, olisi
tärkeää, että virkistyskäyttö kohdistuisi vain merkityille ja sille soveltuville alueille. Uu-
sien reittien suunnittelussa tulisi jatkossa ottaa huomioon tässä työssä esitetyt eroo-
sioherkät ja luontoarvoiltaan merkittävät alueet. Koska Hannusmetsä ei ole luonnon-
suojelualue, ei virkistyskäyttöä merkittyjen reittien ulkopuolella voida kuitenkaan suo-
raan kieltää, mutta hallittuun kulutukseen voidaan pyrkiä opastuksella.

8 Seuranta ja lisäselvitykset
Hannusjärven veden laadun sekä kasviplanktonin seurantaa tulisi jatkaa vähintään sa-
malla tehokkuudella ja analyyseillä kuin nykyään. Hoitotoimenpiteiden toimivuutta tulisi
seurata lisäksi säännöllisellä vesinäytteenotolla, josta selvitetään vähintään ravintei-
den ja kiintoaineen pitoisuudet. Mikäli Bondaksensuo luonnonmukaistetaan, Bondak-
sensuonoja täytetään ja alueelle toteutetaan kosteikko, tulee työ suunnitella tarkasti.
Tämä vaatii lisäselvitystä muun muassa alueen vesitaseesta (mukaan lukien myös
pohjavedet) ja suunnitelman uoman padottamisesta sekä padotuksessa käytettävästä
materiaalista. Lisäksi tarvitaan suunnitelmat sekä kosteikon että hulevesialtaiden yh-
teyteen rakennettavista suodatinmateriaaleista. Kosteikon ja hulevesialtaiden toimin-
taa tulisi seurata. Luonnonmukaistamisen yhteydessä vesien suora purkureitti Hannus-
järveen poistetaan, jolloin toimenpiteen toimivuuden seurantaan riittää säännöllinen
Hannusjärven veden laadun seuranta.
Kevyemmillä toimenpiteillä toteutettuna Bondaksensuonojan veden laatua ja virtaa-
maa tulisi seurata vähintään Hannusrannan (441416) asemakaava-alueen rakentami-
sen aikana ja rakentamisen jälkeen ojaveden näytteenotoilla, jotta hoitotoimenpiteiden
sekä hulevesien hallintamenetelmien riittävyys pystytään varmistamaan. Bondaksen-
suonojan kautta Hannusjärveen kulkeutuva fosfori- ja kiintoainekuormitus ei saisi
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nousta yli nykyisen kuormitustason. Näytteenotto Bondaksensuonojasta tulee tehdä
sekä ennen uomaan asennettavia puurakenteita ja biohiilisuodattimia että niiden jäl-
keen, jotta niiden riittävyys voidaan taata. Näytteenottoa tulee tehdä myös rakennus-
mailta kulkeutuvista vesistä. Vähintään Hannusjärveen laskevista vesistä tulisi seurata
ravinteiden ja kiintoaineen pitoisuuksia sekä virtaamaa.
Lasku-uoman kunnostamista varten on teetettävä lisäselvitys uoman ominaisuuksista
ja virtausolosuhteista.
Hannusjärven ravintoverkon ja kalaston rakennetta sekä hoitokalastuksen ja petokalo-
jen elinolosuhteiden parantamisen vaikutuksia ravintoverkon rakenteeseen voidaan
seurata muutaman, esimerkiksi kolmen vuoden välein tehtävillä koekalastuksilla sekä
kasvi- ja eläinplankton selvityksillä. Mikäli kalaston petokala-saaliskala suhde ei tässä
suunnitelmassa ehdotetuilla toimenpiteillä parane, voidaan järvelle istuttaa hauen poi-
kasia.

9 Tiedotus
Onnistunut viestintä edistää Hannusjärven hoito- ja käyttösuunnitelman toteuttamista.
Viestinnän avulla voidaan sitouttaa niin Hannusjärven ja Hannusmetsän lähialueen
asukkaita ja virkistyskäyttäjiä kuin muita sidosryhmiä hoito- ja käyttösuunnitelman ta-
voitteisiin.
Viestinnällä halutaan kannustaa jokaista kiinnostunutta osallistumaan keskusteluun
siitä, miten Hannusjärven tilaa voidaan parantaa ja Hannusmetsän luontoarvot säilyt-
tää virkistyskäyttö sekä muut tarpeet huomioiden. Samalla lisätään ymmärrystä hoito-
ja käyttösuunnitelman tavoitteista ja toimenpiteistä, sekä siitä kuinka jokainen alueen
käyttäjä voi toiminnallaan niitä edesauttaa.
Viestinnän tulee olla avointa, selkeää ja saavutettavaa sekä innostavaa ja vuorovaikut-
teista. Hannusjärven hoito- ja käyttösuunnitelmatyöstä annetaan selkeää ja ajankoh-
taista tietoa kaikille kiinnostuneille. Työstä viestitään monipuolisesti eri kanavilla ja eri
muodoissa, kuten kaupungin www-sivut ja sosiaalinen media, paikallislehdet, paikallis-
radio sekä infokyltit ja mahdollinen muu kohdennettu viestintä lähialueen asukkaille,
kuten infotilaisuus.

10 Yhteenveto
Rehevän Hannusjärven ulkoinen fosforikuormitus ylittää nykytilanteessa järven sieto-
kyvyn. Järvi ei enää pysty puskuroimaan ulkopuolelta tulevaa kuormitusta, vaan kaikki
sinne saapuva fosfori edistää järven rehevöitymiskehitystä entisestään. Järven va-
luma-alueen maaperä on hyvin eroosioaltista sekä herkkä vaurioille. Myös kiintoaine-
kuormitus järven valuma-alueelta on suurta. Runsas ulkopuolelta kulkeutuva orgaani-
sen aineksen määrä sedimentoituu järven pohjalle ja kuluttaa hajotessaan runsaasti
happea. Tämä voi johtaa hapen puutteeseen jääpeitteisinä kausina tai kesän kerros-
tuneisuuden aikaan. Alhainen happipitoisuus taas edistää fosforin vapautumista Han-
nusjärven sedimentistä. Ilman toimenpiteitä järven ulkoisen kuormituksen hillitse-
miseksi ei järvessä voida nähdä elpymisen merkkejä.
Hannusjärven valuma-alueella voimassa olevan Kaitaa-Iivisniemen osaleiskaavan mu-
kaisten kaupunkimaisten asuinalueiden ja järven itärannalle valmisteilla olevan Han-
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nusrannan (441416) asemakaavan muutosalueen toteutuessa järveen saapuva fos-
fori- ja kiintoainekuormitus tulevat kasvamaan. Etenkin kasvava kiintoainekuormitus
muodostaa huomattavan riskin Hannusjärven tilalle, ellei sen hillitsemiseksi tehdä mit-
tavia hallintatoimia.
Järveen nykytilanteessa saapuvaan ravinne- ja kiintoainekuormituksen määrään voi-
daan vaikuttaa Bondaksensuonojalle kohdennetuilla kevyillä toimenpiteillä. Hannus-
rannan (441416) asemakaava-alueen ja sen rakentamisen aikaiseen kuormituksen
kasvuun täytyy vastata vähintään alueelle toteutettavilla hulevesialtailla. Paras rat-
kaisu, jolla pysyviä tuloksia järven ulkoisen kuormituksen hallinnassa voidaan saada
aikaan, on luonnonmukaistaa Bondaksensuon alue täyttämällä Bondaksensuonojan
kaivettu uoma sekä toteuttamalla alueelle hulevesiä suodattava kosteikko.
Hannusjärvellä toimenpiteitä myös sisäisen kuormituksen hillintään on syytä jatkaa.
Järvellä suositellaan jatkettavan talviaikaista hapetusta ja kevyttä hoitokalastusta. Ve-
sikasvien niittoa järvellä voidaan toteuttaa harkiten luusuan edustalta veden ulosvir-
tauksen edistämiseksi ja virkistyskäytön sen vaatiessa. Muuten kasvillisuutta ei suosi-
tella poistettavan, jotta järvellä säilyvät petokaloille otolliset lisääntymis- ja elinalueet.
Hannusrannan uudisrakentaminen sekä Kaitaan metrokeskuksen valmistuminen lisää-
vät Hannusjärven alueen sekä Hannusjärven pohjoispuolella sijaitsevan Hannusmet-
sän virkistyskäyttöä. Kasvava käyttöpaine aiheuttaa riskin erityisesti herkän maaperän
ja aluskasvillisuuden kulumiselle ja sitä kautta välillisesti Hannusjärveen kulkeutuvan
kiintoainekuormituksen kasvulle. Hannusmetsälle esitettyjen luontoarvojen säilyttämi-
sen suosituksilla sekä herkkien alueiden huomioimisella uusien reittien ja mahdollisten
reittien muutosten suunnittelussa pyritään lisäksi vaikuttamaan järveen kulkeutuvan
kiintoaineen määrään.
Tässä hoito- ja käyttösuunnitelmassa suositelluilla toimenpiteillä pystytään kuitenkin
hillitsemään Hannusjärven tilaan negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä ja jopa paranta-
maan järven tilaa. Suositeltujen toimenpiteiden avulla voidaan parantaa järven veden
laatua ja säilyttää Hannusjärvi elinvoimaisena.

Vahanen Environment Oy

Petrina Köngäs Laura Virtanen
Ympäristösuunnittelija Ympäristösuunnittelija

Anne Liljendahl
Johtava asiantuntija
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Toimenpide Vaikutus Tavoiteaikataulu Hyöty / Haitta Ylläpito
Ehdotus to-
teuttajaksi Kustannusarvio

Hannusjärven valuma-alueelle suositeltavat toimenpiteet ulkoisen kuormituksen hallintaan

Bondaksensuon
alueen luonnon-
mukaistaminen,
Bondaksen-
suonojan uo-
man täyttö ja
alueelle toteu-
tettava huleve-
sikosteikko

Uoman täyttämisellä ja
alueen muuttamisella kos-
teikoksi estetään Hannus-
järveen Bondaksensuon
alueelta suoraan uomaa
pitkin kulkeutuva kiinto-
aine- ja ravinnekuormitus.

Heti: Tarvittavat lisäselvitykset ja
työn suunnittelu voidaan aloittaa
heti.
Tarkempien suunnitelmien val-
mistelu voidaan aloittaa Hannus-
rannan (441416) asemakaavan
saadessa lainvoiman. Alueen ra-
kentaminen voidaan aloittaa lain-
voimaisen asemakaavan puisto-
ja rakennussuunnitelman hyväk-
symisen jälkeen.

+ Toimenpiteellä vaikutetaan merkittävästi Hannusjär-
veen kulkeutuvan kuormituksen laatuun ja määrään.
+ Toimenpiteellä voidaan saada aikaan paras tulos
Hannusjärven hoidossa, kun keinotekoisen uoman
kautta kulkeutuva kuormitus estetään kokonaan.
+ Kosteikko toimii hyvänä suodattajana ja pidättäjänä
myös alueen hulevesille.
- Toimenpide vaatii kuitenkin tarkan selvityksen alueen
vesitaseesta, maaston ominaisuuksista, toimenpiteen
vaikutuksista kasvillisuuteen ja luontoarvoihin, kos-
teikon uudelleen mitoituksen sekä suunnitelman uo-
man padotuksista ja täyttöaineena käytettävästä mate-
riaalista.
- Toteutuksen aikana täytyy lisäksi huomioida työstä
aiheutuva lisäkuormitus.

Uoman täyttöä ja padotusta voidaan toteuttaa osaksi
käsivoimin (ja talkootyönä). Alueelle toteutettavan kos-
teikon rakentaminen vaatii todennäköisesti työkoneita

Toteutus vaatii mahdollisestivesilain mukaisen luvan.
Hyvällä suunnittelulla voidaan kuitenkin saada ai-
kaiseksi merkittäviä Hannusjärven tilaan vaikuttavia tu-
loksia.

Kosteikko vaatii ylläpi-
toa, ajoittaista kasvilli-
suuden poistoa ja altaan
tyhjennystä tarvittaessa.

Espoon kau-
punki maan-
omistajana
vastaa suun-
nittelusta ja
rakentami-
sesta sekä ra-
kentamisen
jälkeisestä yl-
läpidosta.
Hannusran-
nan rakenta-
misen aikai-
sesta ylläpi-
dosta vastaa
rakennuttaja.

Välitön kustannus
noin 150 000 € (si-
sältäen suunnitte-
lun, mahdollisen lu-
pahakemuksen ja
rakentamisen).
Huoltotoimien kus-
tannukset ovat noin
10 000 €/ 10
vuotta.

Kustannusarvioon
ei sisälly muut alu-
eelle toteutettavat
hulevesi/laskeutus-
altaat

Vaihtoehtoinen
kevyempi hoito-
toimenpide Bon-
daksen-
suonojan kun-
nostukselle:
Suodattavan ja
veden virtausta
hidastavan puu-
aineksen sekä
biohiilisuodatti-
mien lisääminen
uomaan

Veden virtauksen hidasta-
minen Bondaksen-
suonojassa sekä kiintoai-
neen ja ravinteiden vähen-
täminen suodattamalla
puun ja biohiilen yhteisvai-
kutuksesta.

Heti tai viimeistään alueen ra-
kentamisen alkaessa: Puuaines
ja biohiilisäkit voidaan asettaa uo-
maan heti hillitsemään jo nykyistä
Hannusjärveen kulkeutuvaa kuor-
mitusta. Puu ja suodatinsäkkien
on hyvä olla toiminnassa viimeis-
tään rakentamisen alussa, jolloin
voidaan tehostaa rakentamisesta
aiheutuvan vesistökuormituksen
vähentämistä.

+ Hyvin kustannustehokas menetelmä. Puuaineksena
voidaan käyttää mitä vain puuta, jota saadaan esimer-
kiksi Espoon kaupungin omilta tonteilta. Myös alueelta
rakennusvaiheessa kaadettavaa puuta voidaan käyt-
tää.
- Biohiilisäkit vaativat seurantaa toiminnan varmista-
miseksi ja säkkien vaihdon ajoittamiseksi.
- Säkkejä täytyy vaihtaa noin 2–3 vuoden välein.
- Menetelmällä voidaan vaikuttaa vain nykyisen kuor-
mituksen vähentämiseen.

Biohiilisäkkien toiminta
täytyy varmistaa seuran-
nalla ja säkit on vaihdet-
tava noin 2–3 vuoden
välein. Puun lisäystä on
hyvä aluksi seurata, ett-
eivät uomaan lisätyt ra-
kenteet padota vettä lii-
aksi.

Espoon kau-
punki maan-
omistajana

Biohiilisäkit maksa-
vat noin 300 €/kpl.
Uomaan lisättä-
essä esimerkiksi 3
säkkiä kerralla, ker-
takustannus on
noin 1 000 €. Säkit
on vaihdettava noin
2–3 vuoden välein.
Lisäksi suunnittelu-
työstä aiheutuu
kustannuksia arvi-
olta 2000 €.

Liite 2. Hannusjärven hoito- ja käyttösuunnitelmassa suositeltavat toimenpiteet, niiden vaikutus järven tilaan, vastuutaho-
jen erittely sekä karkea kustannusarvio.
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Hulevesialtai-
den ja niiden
yhteyteen ra-
kennettavien
suodatinraken-
teiden rakenta-
minen

Hulevesialtaat viivyttävät
virtausta, jolloin hienoja-
koinen aines laskeutuu al-
taan pohjalle ja hulevesien
mukana kulkeutuvan kiin-
toaineksen määrä vähe-
nee. Mahdollisesti altaiden
yhteyteen lisättävät suo-
datinrakenteet poistavat
vedestä ravinteita, erityi-
sesti fosforia.

Altaiden ja suodattimien suun-
nittelu aloitetaan Hannusran-
nan (441416) asemakaavan
saadessa lainvoiman. Altaiden
rakentaminen voidaan aloittaa
lainvoimaisen asemakaavan
puisto- ja rakennussuunnitelmien
hyväksymisen jälkeen. Altaat toi-
mivat jo rakentamisen aikaisten
hulevesien hallinnassa, sillä eri-
tyisesti kiintoaineen kuormitusta
Hannusjärveen ei saa kasvattaa.

+ Kiintoaineen sekä fosforin määrä Hannusjärveen las-
kevissa vesissä vähenee.
+ Tavoitteena on saada poistettua merkittävä osa ra-
kentamisesta aiheutuvasta kiintoainekuormituksesta.
+ Altaat toimivat valmiin asuinalueen hulevesien hallin-
nassa, jolloin kiintoaineen ja fosforin kuormitusta Han-
nusjärveen ei lisätä.
- Altaat vaativat ylläpitoa ja tyhjennystä.

Hulevesialtaat vaativat
ylläpitoa. Altaat on tyh-
jennettävä alueen val-
mistuttua rakentamisen
aikana sinne kerty-
neestä aineksesta. Altai-
den pohjalle kertyvä liete
pitää poistaa ennen kuin
sitä muodostuu niin pal-
jon, että se lähtee veden
mukana liikkeelle.

Espoon kau-
punki

Kustannukset riip-
puvat hulevesialtai-
den mitoituksesta
sekä valitusta suo-
datin menetel-
mästä.

Työmaiden tont-
tikohtainen hu-
levesien hallin-
tasuunnitelma
ja mahdolliset
uudet innovatii-
viset menetel-
mät

Suunnitelmalla varmiste-
taan sitoutuminen työ-
maan vesien hallintaan ja
varmistetaan ettei Han-
nusjärven tilaa heiken-
netä.

Rakentamisen alkaessa

+ Suunnitelmalla varmistetaan rakentajien sitoutumi-
nen hulevesien hallintaan ja siten vähennetään Han-
nusjärveen kulkeutuvaa kiintoaine- ja ravinnekuormi-
tusta.
+ Suunnitelmissa voidaan huomioida alueen maaperän
ominaisuudet (kuten eroosioherkkyys ja kosteus) ja
suunnitella työmaareitit pois herkiltä alueilta. Näin ra-
kennustyömailta aiheutuvaa kiintoaineskuormitusta
voidaan vähentää merkittävästi.

Rakennuttaja
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Hannusjärvelle suositeltavat toimenpiteet sisäisen kuormituksen hallintaan ja kalastolle hyvän elinympäristön varmistamiseksi

Talviaikainen
hapetus

Riittävän veden happipitoi-
suuden varmistaminen ka-
loille jääpeitteisenä kau-
tena

Heti / jatkuu

+ Hapetuksella pystytään varmistamaan riittävä talviai-
kainen happipitoisuus järven kalakannalle.
- Hapetin heikentää järvelle muodostuvaa jäätä, jolloin
jäällä liikkumisesta pitää varoittaa.
- Laite vaatii uudelleen sijoittamisen, mikäli tarvetta ha-
petuksen jatkolle on asemakaava-alueen rakentumisen
jälkeen.

Laite vaatii manuaalisen
käynnistämisen ja huol-
toa muutaman vuoden
välein.

Espoon kau-
punki, mah-
dollisesti
myös Han-
nusjärven
suojelu ry.

Laitteen omistaa
tällä hetkellä Han-
nusjärven suojelu
ry. Kiinteät kustan-
nukset koostuvat
laitteen käyttä-
mästä energiasta
(käyttöaika muuta-
mia viikkoja vuosit-
tain). Vuokrauk-
sesta neuvoteltava
suojeluyhdistyksen
kanssa.
Kustannukset vuo-

sittain noin 1000 €.

Hoitokalastus ja
petokalakannan
vahvistaminen

Särkikaloja poistamalla ja
Hannusjärven petokala-
kannan vahvistamisella
ohjataan järven ravinto-
verkkoa enemmän suun-
taan, jossa kasviplankto-
nin biomassaa pystytään
pitämään kurissa sitä ra-
vinnokseen käyttävän
eläinplanktonin kautta. Le-
väbiomassan vähentyessä
myös järven tila paranee.

Heti

+ Hoitokalastuksen avulla järven särkikalojen määrä
vähenee. Ravintoverkon elpymisen jälkeen järven kas-
viplanktonia laiduntava eläinplanktonyhteisö vahvistuu
ja näin hillitsee leväkukintoja.
-Vesikasvien niittoa tulee välttää hauen ja muiden pe-
tokalojen elinolosuhteiden parantamiseksi säilyttämällä
otollisia lisääntymis- ja elinalueita.
- Vaatii ravintoverkon koostumuksen seurantaa koeka-
lastuksilla sekä eläin- ja kasviplanktonselvityksillä muu-
taman vuoden välein.
- Tarvittaessa petokalakantaa voidaan vahvistaa
hauen poikasistutuksilla. Istutusten toimivuudesta ei
kuitenkaan ole takeita.

Vaatii muutaman vuo-
den välein tehtävän koe-
kalastuksen sekä eläin-
plankton ja kasviplank-
ton selvitykset, joilla voi-
daan selvittää järven ka-
laston koostumus sekä
ravintoverkon rakenne.

Vesialueen
omistaja, Es-
poon kau-
punki ja mah-
dollisesti Han-
nusjärven
suojelu ry.

Eläin- ja kasvi-
plankton- sekä ka-
lastoselvitykset yh-
teensä noin 2 000
€/kerta.
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Vesikasvien
poisto

Pienialaisilla niitoilla pa-
rannetaan järven virkistys-
käyttöä. Vesikasvien
poisto luusuan edustalta
myös edistää veden vir-
tausta pois järvestä.

Tarvittaessa

+ Vesikasvien niitolla voidaan edistää järven virkistys-
käyttöä poistamalla runsas kasvillisuus uimapaikkojen
edustalta.
+ Kasvillisuuden poisto luusuan edestä edesauttaa ve-
den poisvirtausta järvestä.
- Kasvillisuutta ei saa poistaa liikaa tai voidaan tuhota
etenkin hauelle otollisia lisääntymisalueita.
- Kasvien poistolla ei saada poistettua järveen kerty-
nyttä fosforia.

Koneellisesta vesikasvien niitosta tai poistoista tulee il-
moittaa vähintään 30 vuorokautta ennen Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä vesi-
alueen omistajalle.

Vesikasvien niitto toteu-
tetaan käsin viikatteella
tai siihen soveltuvilla niit-
tokoneilla kasvukauden
aikana. Niittotarvetta voi-
daan seurata ilmaku-
vista sekä järvellä kasvil-
lisuusalueita havainnoi-
malla.

Vesialueen
omistaja ja
mahdollisesti
Hannusjärven
suojelu ry.

Talkootyönä toteu-
tettuna noin 2 000
€/ niitto.

Lasku-uomalle suositeltavat toimenpiteet

Lasku-uoman
eli Hannusjär-
vensonpuron
kunnostus

Edistetään veden ja siten
ravinteiden ulosvirtausta
järvestä. Veden virtausta
tehostamalla voidaan vä-
hentää myös suurten valu-
mien aikaan veden pinnan
korkeuden nousua asuk-
kaiden kokemalle haitalli-
selle tasolle.

Toimenpiteen suunnittelu voi-
daan aloittaa heti lasku-uomaan
tehtävällä selvityksellä. Varsinai-
nen kunnostus toteutetaan selvi-
tyksen pohjalta.
Kevyttä kunnostusta, kuten uo-
maan kaatuneen puun ja vesikas-
villisuuden poistoa voidaan to-
teuttaa heti maanomistajan lu-
valla.

+ Veden ulosvirtauksen tehostamisella pystytään vai-
kuttamaan järven fosforisisältöön, kun ravinteita virtaa
pintaveden mukana pois järvestä.
+ Virtaaman parantamisella vaikutetaan myös järven
vesitaseeseen sekä järven vedenpinnan tason nou-
suun suurten valunnanmaksimien aikana. Siten vähen-
netään järven tulvimisen todennäköisyyttä.
- Vaatii tarkan selvityksen ennen järeämpiä toimenpi-
teitä, jotta Hannusjärvensuon vesitaseeseen ei vaiku-
teta haitallisesti. Selvityksen tulisi sisältää vähintään
tiedot uoman virtausolosuhteista, kallistuksesta, kor-
keuseroista (mpy) suhteessa Hannusjärveen, mittauk-
set Hannusjärventien alittavasta siltarummusta (halkai-
sija, korkotaso) sekä tiedon mahdollista muista patoa-
vista tekijöistä niiltä osin kuin se on uomasta mahdol-
lista selvittää.

Uoman kuntoa voidaan
tarkastella muutaman
vuoden välein poista-
malla sieltä runsasta
kasvillisuutta ja uomaan
kaatuneita mahdollisesti
padottavia puita. Muiden
toimenpiteiden ylläpidon
tarve riippuu selvityksen
tuottamasta tiedosta uo-
man virtausolosuhteista.

Espoon kau-
punki pää-
maanomista-
jana

Selvitystyö mittauk-
sineen noin 10 000
€, uoman kevyt
kunnostus talkoo-
työnä noin 500–1
500 €.
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Hannusmetsälle metsän alueelle suositeltavat toimenpiteet Hannusjärven ulkoisen kuormituksen hillitsemiseksi

Virkistyskäytön
ohjaaminen
merkityille rei-
teille

Hannusmetsän käyttöas-
teen kasvaessa kävijöiden
liikkumisen ohjeistus ohja-
tuille reiteille edistää sekä
metsän luontoarvojen säi-
lymistä, että vähentää
muun alueen maaston ja
aluskasvillisuuden kulu-
mista. Elinvoimainen kas-
villisuus sitoo maa-ai-
nesta, joka muuten lähtisi
valumavesien mukana liik-
keelle aiheuttaen kasva-
vaa kiintoainekuormitusta
järvelle.

Viimeistään Hannusrannan
asemakaava-alueen valmistu-
essa. Suunnittelu ja yhteistyö
maanomistajien kanssa luontopo-
lun suhteen voidaan aloittaa
aiemmin. Sopimus luontopolun
kunnossapitoon liittyen tulisi
tehdä Helsingin kaupungin
kanssa. Tässä huomioidaan Es-
poon Hannusjärven suojelu ry:n
kanssa aikaisemmin tehty sopi-
mus.

 + Virkistyskäytön ohjaaminen merkityille reiteille vähen-
tää muun alueen maaperän ja aluskasvillisuuden kulu-
mista ja siten vaikutetaan suoraan Hannusjärveen kul-
keutuvaan kiintoainekuormitukseen.

+ Erityisesti liito-oravan ja lahokaviosammalen ydinalu-
eet sekä lehtokinnassammaleen esiintymispaikat säilyi-
sivät myös elinkelpoisina.

+ Edistetään aluetta virkistyskäyttökohteena.

- Vaikutuksia suoraan Hannusjärveen saapuvaan kiin-
toaineskuormaan ei voida arvioida.

Luontopolun kylttien uu-
siminen ja reittien kun-
nostus ja uudelleen mer-
kintä sekä pitkospuiden
asennus kovimman ku-
lutuksen alueille. Nämä
vaativat huoltoa muuta-
man vuoden välein.

 Helsingin
kaupunki
maanomista-
jana

Pitkospuiden asen-
nus ja virkistyskäy-
tön ohjaus merki-
tyille reiteille noin
5 000 €.

Rantametsien
hoito, rannan
kasvillisuuden
säästäminen en-
nallaan ja jär-
veen kaatunei-
den puiden jät-
täminen paikoil-
leen

Monimuotoinen monivuoti-
nen rantakasvillisuus pi-
dättää maa-ainesta ja
suodattaa valumavesien
mukana kulkeutuvaa kiin-
toaine- ja ravinnekuormi-
tusta. Rantametsänä voi-
daan pitää noin 20–40 m
levyistä kaistaletta Han-
nusjärven rannasta.

Heti tai viimeistään alueen ra-
kentamisen alkaessa. Rannan
elinvoimainen kasvusto toimii
suojavyöhykkeenä rakennustyö-
maiden ja Hannusjärven välillä.

+ Rantakaistaleen puustoinen alue toimii kiintoainesta
ja ravinteita pidättävänä suojavyöhykkeenä.
+ Rannan metsä tarjoaa tärkeän yhteyden liito-oravien
liikkumiselle sekä luo hyvät elinolosuhteet myös lepa-
koille.
+ Metsän säästämisellä turvataan luonnon monimuotoi-
suuden kannalta arvokkaat alueet (LUMO priorisointi) ja
metsälain 10 § erityisen arvokkaat kohteet.
+ Uponnut puuaines Hannusjärvessä suodattaa ve-
destä ravinteita ja lisää vesiluonnon monimuotoisuutta.

Hannusjärven itärannan
liito-oravayhteyden lin-
jaaminen sekä tarvitta-
essa uusien puiden is-
tuttaminen.

Maanomista-
jat

Vieraslajien le-
viämisen estä-
minen

Voimakkaasti maisemaa
muuttavien vieraslajien le-
viämisen estäminen edis-
tää luonnon monimuotoi-
suutta sekä vähentää eri-
tyisesti jättipalsamin hai-
tallisia vaikutuksia myös
vesiympäristöön.

Heti. Hannusmetsässä ja Han-
nusjärven ranta-alueilla suositel-
laan toteutettavaksi vieraslajikar-
toitus. Havaitut vieraslajiesiinty-
mät voidaan poistaa esimerkiksi
asukastalkoissa Helsingin sekä
Espoon vieraslajilinjauksen laji-
kohtaisen ohjeistuksen mukai-
sesti.

+ Vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta
+ Vähennetään Hannusjärveen kulkeutuvan kiintoai-
neen määrää.
- Tarvittaessa torjuntaa voidaan joutua suorittamaan
useampana vuotena.

Vieraslajikartoituksen to-
teuttaminen ja vierasla-
jien torjuntatalkoiden jär-
jestäminen.

Helsingin
kaupunki
maanomista-
jana, Espoon
kaupunki
maanomista-
jana

Vieraslajiselvitys ja
talkootöinä toteu-
tettava vieraslaji-
esiintymien poisto
noin 5 000 €.
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Seuranta

Veden laadun ja
kasviplanktonin
seuranta

Hannusjärven rehevöity-
miskehityksen ja hoitotoi-
menpiteiden vaikuttavuu-
den seuranta.

Hannusjärven veden laadun sekä
kasviplanktonin seuranta samalla
tehokkuudella ja analyyseillä kuin
nykyään.

Bondaksensuonojan veden laa-
dun seuranta (vähintään ravintei-
den ja kiintoaineiden pitoisuudet
ja virtaama). Mikäli Bondaksen-
suon alue luonnonmukaistetaan,
riittää säännöllinen veden laadun
seuranta Hannusjärvestä toimen-
piteen vaikuttavuuden varmista-
miseksi. Mikäli Bondaksen-
siuonojalla toteutetaan kevyem-
piä hoitotoimenpiteitä, tulee ojan
veden laatua ja virtaamaa seu-
rata vähintään Hannusrannan
(441416) asemakaavan rakenta-
misen aikana ja rakentamisen jäl-
keen. Näytteenottoa uomassa on
hyvä toteuttaa rakentamisen ai-
kana kuukausittain ja rakentami-
sen jälkeen noin kahden kuukau-
den välein.

+ Hannusjärven veden laadun seurannalla voidaan var-
mistaa hoitotoimenpiteiden vaikutus järven rehevöity-
miskehitykselle.
+ Kasviplanktonin seurannalla saadaan tarkempi kuva
järven rehevöitymiskehityksestä.
+ Bondaksensuonojan veden laadun seurannalla voi-
daan varmistaa, ettei ojan kautta Hannusjärveen kul-
keutuva fosfori- ja kiintoainekuormitus ylitä nykyistä ta-
soa.
+ Näytteenottolla ennen ja jälkeen Bondaksen-
suonojaan asennettuja puurakenteita ja suodattimia
varmistetaan toimenpiteiden vaikutus sekä suodatti-
mien vaihtoväliä pystytään paremmin arvioimaan.

Veden laadun seuranta
on jatkuvaa

Espoon kau-
punki

Hannusjärven ve-
den laadun ja kas-
viplanktonin seu-
ranta säännöllisin
näytteenotoin noin
2 500 €/vuosi.

Bondaksen-
suonojan veden
laatu ja virtaama
rakentamisen ai-
kana noin 6 000
€/vuosi ja rakenta-
misen jälkeen noin
4 000 €/vuosi

Ravintoverkon
ja kalaston ra-
kenteen seu-
ranta

Hannusjärven ravintover-
kon ja kalaston rakenteen
seurannalla varmistetaan
järven kalakantaan ja
eläinplanktonyhteisöön
kohdistuvien hoitotoimen-
piteiden vaikuttavuutta.

Hannusjärven ravintoverkon ja
kalaston rakenteen seuranta noin
3 vuoden välein tehtävillä eläin-
planktonnäytteenotolla ja koeka-
lastuksilla.

+ Ravintoverkon ja kalastonrakenteen tarkempi tunte-
mus antaa arvokasta tietoa järven rehevyydestä ja to-
teutettujen toimenpiteiden vaikutuksesta järven eliöyh-
teisöön.
+ Petokalakannan vahvistuminen ja eläinplanktonyhtei-
sön elpyminen edesauttaa Hannusjärven rehevöitymis-
kehityksen pysäyttämisessä.
+ Seurannan perusteella voidaan myös tehdä päätöksiä
hauenpoikasten istutusten tarpeesta.

Seurannan toteutus noin
kolmen vuoden välein.

Espoon kau-
punki

Koekalastus noin
6 000 €/kerta.
Eläinplanktonnäyt-
teenotto 3 kertaa
yhden kesän ai-
kana yhteensä noin
2 500 €.


	Tiivistelmä
	1 Johdanto
	2 Suunnittelun tausta ja tavoitteet
	3 Suunnittelualue ja alueen nykytila
	3.1 Hannusjärven valuma-alue
	3.2 Hannusjärvi
	3.3 Hannusmetsä

	4 Suunnittelun lähtökohdat
	4.1 Maanomistus
	4.2 Kaavatilanne
	4.3 Virkistyskäyttö
	4.4 Luontoarvot
	4.4.1 Liito-oravat
	4.4.2 Jäkälät, käävät ja sammalet
	4.4.3 Lepakot
	4.4.4 Kasvillisuus ja luontotyypit

	4.5 Vieraslajit
	4.6 Hannusjärven valuma-alueen maaperän eroosioherkkyys ja kosteus
	4.7 Eroosioherkät sekä luontoarvoiltaan merkittävät alueet
	4.8 Maankäytön muutos Hannusjärven valuma-alueeseen
	4.9 Hannusjärveen kohdistuva kuormitus
	4.9.1 Ulkoinen kuormitus
	4.9.2 Järven sisäinen fosforikuormitus

	4.10 Hannusjärven veden pinnankorkeus
	4.10.1 Järven laskuoja


	5 Suositellut toimenpiteet ja niiden toteuttaminen
	5.1 Hannusjärvi
	5.1.1 Valuma-alueelle suositeltavat toimenpiteet ulkoisen kuormituksen hillitsemiseksi
	5.1.2 Järvellä suositeltavat toimenpiteet – sisäisen kuormituksen hallintakeinot
	5.1.3 Laskuojalle eli Hannusjärvensuonpurolle suositeltavat toimenpiteet
	5.1.4 Hannusjärven virkistyskäyttöön liittyvät suositeltavat toimenpiteet

	5.2 Hannusmetsä
	5.2.1 Virkistyskäyttöön liittyvät suositeltavat toimenpiteet
	5.2.2 Hannusjärven rantametsien suositeltavat toimenpiteet
	5.2.3 Luontoarvoihin liittyvät suositeltavat toimenpiteet
	5.2.4 Vieraslajit


	6 Toimenpiteiden tavoiteaikataulu
	6.1 Hannusjärvi
	6.2 Hannusmetsä

	7 Toimenpiteiden vaikutukset ja riittävyys
	8 Seuranta ja lisäselvitykset
	9 Tiedotus
	10 Yhteenveto
	Lähteet
	Liitteet

