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1 JOHDANTO 
Espoon Hannuksessa sijaitseva Hannusjärvi on lähialueen asukkaille tärkeä lähivirkis-
tysalue.  Hannusjärven alueelle vireillä olevan asemakaavan muutosalue käsittää noin 
7,8 hehtaarin alueen Hannusjärven itäpuolella, kaavamuutos on valmisteluvaiheessa 
(kuva 1). Joulukuussa 2018 Espoon Hannusjärven Suojelu ry lähestyi Espoon kaupun-
kia ilmaisten huolensa kaavamuutoksen vaikutuksista järven tilaan. Kaitaa-Iivisniemen 
osayleiskaavan sekä Hannusrannan asemakaavan valmistelun ja vuorovaikutuksen 
seurauksena päätettiin teettää järven nykytilaa selvittävä perustilaselvitys, jota voitai-
siin käyttää lähtötietona alueen suunnittelun edetessä. Selvityksen tavoitteena näin ol-
len on koota yhteen Hannusjärveä koskeva olemassa oleva tieto, arvioida järven ny-
kytilaa täydentäen tietoa selvityksen osana tehdyillä tutkimuksilla, sekä arvioida jär-
veen kohdistuvia ympäristöpaineita ja vaikutuksia. Kaavamuutos vaikuttaa väistämättä 
Hannusjärven valuma-alueen maankäyttöön sekä valumavesien muodostumiseen. 
Perustilaselvityksen avulla halutaan varmistua, ettei uudisrakentamisella heikennetä 
järven tilaa entisestä. 

Hannusjärveä ei lasketa Euroopan Unionin vesidirektiivin (2000/60/EY – yhteisön ve-
sipolitiikan puitteet) mukaiseksi vesimuodostumaksi, joten sille ei ole ollut direktiivin 
mukaista velvoitetta vedenlaadun seurantaan tai tilan luokitukseen. Hannusjärvellä on 
vuodesta 1998 alkaen toiminut aktiivinen suojeluyhdistys, joka on tutkinut ja kunnosta-
nut järveä tavoitteenaan säilyttää Hannusjärvi elinvoimaisena tuleville sukupolville. 

Hannusjärven perustilaselvitys laadittiin Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskuk-
sen toimeksiannosta ja sen ovat toteuttaneet FM limnologi Petrina Köngäs ja FT lim-
nologi Anne Liljendahl. 

 
Kuva 1. Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaava, Hannusrannan asemakaavan muutosalue ja koko-
naistarkastelualue sekä Kaitaan metrokeskuksen vireillä olevat asemakaavan muutosalue 
(lähde: Espoon kaupunki) 
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 
  

Hannusjärvi on Etelä-Espoon ainoa mannermaalla sijaitseva järvi. Järvi on jo 1950 – 
luvulta asti ollut alueen asukkaille tärkeä virkistysalue. Järven vedenlaatu on kuitenkin 
heikentynyt huomattavasti, ja järvi on ollut altis sen hyvin pienellä valuma-alueella ta-
pahtuville muutoksille. Järven läheisyyteen rakennetaan uutta Kaitaan metroasemaa 
ja kaupunkirakenteen tiivistystarpeen myötä Espoon kaupunki on suunnitellut Hannus-
järven alueelle uudisrakentamista. Aikaisemmissa selvityksissä (Ramboll Finland Oy 
2013) on todettu Hannusjärven olevan herkkä ulkoisessa kuormituksessa tapahtuville 
muutoksille. Vettä läpäisemättömän alueen kasvu yli 10 % valuma-alueella vaikuttaa 
merkittävästi järven vedenlaatuun. Samassa selvityksessä todettiin järven sisäisen 
kuormituksen olevan suurta ja merkittävässä osassa järven rehevöitymiskehityksessä. 

Hannusjärvellä on vuosien saatossa toteutettu useita tutkimuksia sekä kunnostustoi-
menpiteitä. Tässä selvityksessä tarkastellaan olemassa olevan tiedon pohjalta järven 
tilan kehitystä. Koska aikaisemmat järven kuormitusselvitykset ovat olleet laskennalli-
sia, päätettiin tässä yhteydessä toteuttaa Hannusjärveen saapuvan ulkoisen kuormi-
tuksen tutkimus seuraamalla siihen laskevien purojen virtaamaa ja vedenlaatua. 
Vaikka vertailuarvoihin perustuva laskennallinen kuormitus antaa yleiskuvan järveen 
kulkeutuvan ravinnevirran määrästä, edellyttää yksilöity tavoitteiden asettelu ja sopi-
vien kunnostustoimenpiteiden valinta vesianalyysejä järven tulouomista. Näin voidaan 
paremmin tunnistaa ne alueet, jotka ovat oleellisessa osassa järveen kulkeutuvan 
kuormituksen kannalta sekä alueen rakentamisen aiheuttamat riskit järven veden laa-
tuun. Koska Hannusjärven sisäisen kuormituksen on arvioitu olevan hyvinkin merkittä-
vää järven fosforisisällön kannalta, toteutettiin samassa yhteydessä tutkimus sisäisen 
kuormituksen määrästä sedimentaatiokeräimillä sekä selvitettiin Hannusjärven pinta-
sedimentin koostumusta. 

Järvien sisäisen kuormituksen hallinnassa hyvin merkittävässä osassa on järven ravin-
toverkon rakenne. Rehevissä järvissä ovat usein vallalla sellaiset kalalajit, jotka saalis-
tavat tehokkaasti isokokoista eläinplanktonia, jota tarvittaisiin säätelemään kasviplank-
tonin määrää järvessä. Näin kasviplankton pääsee vapaasti lisääntymään ja muodos-
tamaan laajoja kukintoja. Hannusjärvellä koekalastuksilla on seurattu kalaston koostu-
musta ja samalla saatu poistettua järvestä jonkin verran kalabiomassaa. Kasviplankto-
nin koostumusta on tutkittu lähes vuosittain 2010 –luvulla. Eläinplanktonyhteisön ra-
kenteesta järvellä ei ole viimeaikaista tietoa, sillä edellinen tutkimus tehtiin lähes kak-
sikymmentä vuotta sitten. Koska ravintoverkon rakenteen tunteminen on hyvin tärkeää 
kunnostustoimenpiteiden suunnittelussa ja vaikuttavuuden seurannassa, selvitettiin tä-
män selvityksen yhteydessä myös Hannusjärven eläinplanktonyhteisön koostumusta. 

Hannusjärven perustilaselvityksen tavoitteena on antaa selkeä kuva Hannusjärven ny-
kytilanteesta vedenlaadun, ainetaseen ja ravintoverkon rakenteen osalta, sekä tunnis-
taa järven tilaan vaikuttavat riskitekijät. Näiden avulla pystytään suuntaa-antavasti ar-
vioimaan, mitä järven valuma-alueella toteuttavissa muutoksissa tulisi ottaa huomioon, 
jotta järven tila pysyy vähintään samana. Lisäksi alustavasti hahmotellaan, mikä olisi 
seuraava askel järven kunnostuksessa. 
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3 TUTKIMUSALUEEN KUVAUS 

3.1 Järven yleispiirteet ja valuma-alue 
Kaitaalla, Etelä-Espoossa sijaitseva Hannusjärvi (81V054.1.001) on pieni ja matala hu-
muspitoinen järvi (kuva 2). Järven pinta-ala on 6,1 ha, keskisyvyys noin 1,6 m, maksi-
misyvyys 2,3 m ja tilavuus noin 94 000 m3. Järvi on syntynyt noin 2300 vuotta sitten 
meriyhteyden katketessa maanpinnan kohoamisen myötä. 

Hannusjärvi kuuluu Suomenlahteen laskevaan välivaluma-alueeseen 81V054. Jär-
veen laskee vesiä pieneltä valuma-alueelta, noin 0,36 neliökilometriltä (kuva 1). Va-
luma-alueen maaperä on pääasiallisesti kallio- ja moreenialueita, mutta myös turve-, 
savi-, ja hiekka-alueita esiintyy. Hannusjärven valuma-alue koostuu suurimmaksi 
osaksi metsäisestä rakentamattomasta alueesta (n. 58 %), järven pohjoispuolella si-
jaitsevasta Hannusmetsän alueesta (Peltola 2000). Muuten valuma-alue on rakennet-
tua asutusaluetta.  Järveen ei ole luonnontilaisena laskenut puroja, vaan vesi on vir-
rannut maanpinnan muotojen mukaisesti kohti järveä ja suotautunut soisen rantakas-
villisuuden läpi (Peltola 2000).  Nykyään järveen laskee 1990-luvun alussa ruopattu ja 
levennetty selkeäuomainen puro Bondaksensuolta, kaakkoisrannalla Kaitaantien alit-
tavan hulevesiputken keräämät vedet soisen rantakasvillisuuden läpi sekä pohjoisran-
nalta muutamia luonnonmukaisia, ajoittain kuivia uomia. Järvestä vedet laskevat län-
sirannalla sijaitsevan suoalueen läpi Hannusjärvensuonpuroa pitkin osin hulevesiput-
kistoa pitkin päätyen lopulta Soukanpuron kautta mereen (kuva 2). 

 
• Hannusjärven läheisyyteen rakennetaan uutta Länsimetron asemaa ja kaupunkira-

kenteen tiivistymistarpeen myötä alueelle on suunniteltu uudisrakentamista. 
• Perustilaselvitys toteutettiin, koska asemakaavan muutosalueen kaavoitusproses-

sissa halutaan huomioida järveen kohdistuva kuormituspaine. 
• Järvellä on toiminut vuodesta 1998 alkaen aktiivinen suojeluyhdistys, joka on tutki-

nut ja kunnostanut järveä tavoitteena säilyttää Hannusjärvi elinvoimaisena tuleville 
sukupolville. 

• Hannusjärven perustilaselvityksen tavoitteena on koota olemassa oleva järveä kos-
keva tutkimustieto sekä antaa selkeä kuva Hannusjärven nykytilanteesta niin ve-
denlaadun, ainetaseen kuin ravintoverkon rakenteen osalta sekä tunnistaa järven 
tilaan vaikuttavat riskitekijät. 
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Kuva 2. Hannusjärven sijainti ja valuma-alue. 
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3.2 Sää 
Hannusjärvellä, kuten koko Etelä-Espoossa, ilmastoon vaikuttaa voimakkaasti meren 
läheisyys, joka näkyy alueen sääoloissa erityisesti lämpiminä ja sateisina talvina. Vuo-
den keskilämpötila Espoossa on yli 5 C astetta ja vuotuinen sademäärä keskimäärin 
650 – 700 mm. Kuukausittaiset keskilämpötilat ovat vastaavasti vaihdellut talven -11,3 
C ja kesän +22 C välillä (kuva 3). Vuoden lämpimin kuukausi on vuosien 2005 – 2019 
aikana ollut heinäkuu. Hyvin lämpimiä kesiä (keskilämpötila useamman kuukauden > 
17C) Etelä-Espoossa on havaittu vuosina 2010, 2011 ja 2018. Hyvin leutoja talvia 
alueella vastaavasti on esiintynyt vuosina 2007-2008 ja 2014-2015, jolloin talvikuukau-
sien keskilämpötilat ovat olleet nollan tietämissä.  

 

 
Kuva 3. Kuukauden keskilämpötila Espoon Sepänkylän (2005 – 2013) ja Tapiolan (2014 – 
2019) havaintoasemilla vuosina 2005 – 2019 (lähde: Ilmatieteenlaitos 2019). 

Suurimmat sateet Espoossa ajoittuvat syyskuukausiin ja alkutalveen (syyskuu-joulu-
kuu) ja vähäisimmät sateet talven pakkasjaksoille ja kevätkuukausille (kuva 4). Voi-
makkaita sadetapahtumia (kuukauden sadesumma > 120 mm) on alueella esiintynyt 
1980-luvun jälkeen kesällä 2004, 2005 ja 2014 sekä vuosien 2006, 2007, 2008 ja 2017 
loppusyksystä – alkutalvesta. Sademäärä (kuukauden sadesumma) vuosina 1983 – 
2019 on Etelä-Espoossa vaihdellut 6,2 (huhtikuu 2019) ja 197,2 (elokuu 2005) mm 
välillä. Vuoden 2019 aikana suurimmat sateet ovat ajoittuneet syyskuun ja marraskuun 
välille kevään ja kesän sademäärien ollessa hyvin vähäiset. 
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Kuva 4. Sademäärä Espoon Nupurin (1983 – 2010) ja Tapiolan (2013 – 2019) havaintoasemilla 
vuosina 1983 – 2019 (lähde: Ilmatieteenlaitos 2019). 

 

3.3 Järven vedenlaatu 
Hannusjärven vedenlaatu alkoi heikentyä 1990-luvun puolivälissä todennäköisesti pit-
kään kestäneen ravinnekuormituksen seurauksena. Järven rehevöitymiskehitys eteni 
nopeasti ja vuoden 1996 talvella järvellä havaittiin runsaita kalakuolemia (Espoon Han-
nusjärven Suojelu ry www.hannusjarvi.fi). Järven kalakanta koostui tällöin suurimmaksi 
osaksi särkikaloista, ja vesikasvien runsastunut määrä huolestutti järven ranta-asuk-
kaita. Hannusjärven vedenlaatua on seurattu hajanaisesti jo 80-luvulla, mutta vuonna 
1998 perustettu järven suojeluyhdistys käynnisti ensitöikseen laajan tutkimusohjelman 
järven tilasta. Hannusjärvi pääsi mukaan osaksi Suomen luonnonsuojeluliiton järvipro-
jektia (Peltola 1999) sekä lisäksi Espoon kaupungin ympäristötoimi rahoitti Länsi-Uu-
denmaan vesi- ja ympäristö ry:n (LUVY) toteuttaman veden laadun tutkimuksen (LUVY 
1998). 

3.3.1 Happiolosuhteet 
Hannusjärvellä vuoden 1996 talven jälkeen havaitut kalakuolemat antoivat ensimmäi-
siä viitteitä järven mahdollisesta happikadosta. Kuitenkin jo 1980-luvulla järvi on kärsi-
nyt talviaikaisesta hapettomuudesta (hapenkyllästysaste alle 10 %) (kuva 5). Marras-
kuussa 1999 järvellä aloitettiin talviaikainen hapetus alhaisten happipitoisuuksien es-
tämiseksi. Hapetuksen aloittamisen jälkeen jääpeitteisenä kautena lähes hapettomia 
olosuhteita (kyllästysaste < 20%) on ollut vain muutamina vuosina. Hannusjärven hap-
pitilanne talvisin on hapetuksesta huolimatta välttävällä tai jopa huonolla tasolla, mikä 
kertoo järven runsaasta hapenkulutuspotentiaalista talviaikanakin. 
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Kesällä Hannusjärven happitilanne on ollut talvikuukausia parempi ja happitilanne on 
ollut pääsääntöisesti tyydyttävällä tasolla (hapen kyllästysaste 70 – 80 %) (kuva 6). 
Vuonna 2001 heinäkuussa mitattiin hyvin alhaisia happipitoisuuksia ja pohjanläheinen 
vesi oli lähes hapetonta. Happipitoisuus kuitenkin nousi huomattavasti elokuussa 2001 
toteutettujen niittojen jälkeen (Hagman, A-M. 2002).  

Hannusjärven mataluuden ansiosta järven vesi pääsee syksyn ja kevään täyskiertojen 
aikaan kiertämään pohjaa myöten, mikä tuo järven pohjalle kaivattua happilisäystä.  

 
Kuvaa 5. Hapen kyllästysaste (%) 1-1,5 m syvyydessä talvikuukausina (tammikuu – maaliskuu) 
Hannusjärvessä vuosien 1981 – 2019 aikana (lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä 
HERTTA, Espoon Hannusjärven Suojelu ry). Viitearvot ovat Oravaisen (1999) julkaisusta. 
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Kuva 6. Hapen kyllästysaste (%) 1-1,5 m syvyydessä kesäkuukausina (kesäkuu – syyskuu) 
Hannusjärvessä vuosien 1981 – 2018 aikana (lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä 
HERTTA, Espoon Hannusjärven Suojelu ry). Viitearvot ovat Oravaisen (1999) julkaisusta. 

 

3.3.2 Fosfori ja typpi 
Hannusjärven kokonaisfosforipitoisuus on jo 80-luvulla kuvastanut lievästi reheviä olo-
suhteita (pitoisuus yli 10 µg/l, Oravainen 1999). Kasvukauden aikana (kesäkuu – syys-
kuu) kokonaisfosforin pitoisuus 1 – 1,5 m syvyydessä on koko Hannusjärven mittaus-
historian aikana (1981 – 2018) vaihdellut välillä 11 – 78 µg/l (kuva 7). Fosforin määrä 
on ollut vuoden 2015 kesää lukuun ottamatta tasaisesti nousussa. Korkeimmat koko-
naisfosforin pitoisuudet kasvuaikana järvessä on havaittu vuosien 2009 ja 2011 heinä-
kuissa (78 µg/l). Kuitenkin viime vuosina kokonaisfosforin pitoisuus on laskenut 2000-
luvun huippuarvoista (lukuun ottamatta elokuun 2016 pitoisuutta 71 µg/l).  Fosforin pe-
rusteella arvioituna Hannusjärvi voidaan yhä luokitella reheväksi. 

Vuosien 2003 ja 2004 talvella Hannusjärveen laskevan Bondaksensuonojaan pääsi 
vuotamaan todennäköisesti asutuksen jätevettä. Huhtikuussa 2004 tämä voimakas 
kuormitus näkyi järven kokonaisfosforin pitoisuudessa (210 µg/l) huimana piikkinä. 
Muutoin järvestä ei ole edes pohjan läheisyydestä mitattu näin suuria pitoisuuksia. 

 

 
Kuva 7. Hannusjärven kokonaisfosforin pitoisuus (µg/l) 1 – 1,5 m syvyydessä kasvukautena 
(kesäkuu-syyskuu) vuosina 1981 – 2018 (lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä HERTTA, 
Hagman, A-M. 2002 (Espoon Hannusjärven Suojelu ry.) ja Oinonen 2008). Rehevyysluokituk-
sen raja-arvot ovat Oravaisen (1999) julkaisusta. 

Fosfaattifosforin pitoisuus Hannusjärvessä on vuosien 1981 – 2019 aikana vaihdellut 
1 – 1,5 m syvyydessä <2 – 25 µg/l välillä. Fosfaattifosfori on pääasiallinen levien käyt-
tämä fosforiyhdiste, sillä veteen liuenneena epäorgaanisena yhdisteenä se on suoraan 
käyttökelpoisessa muodossa (Oravainen 1999). Tuotantokaudella kesäkuukausina 
fosfaattifosforin pitoisuudet ovatkin usein erittäin pieniä, sillä tuottavassa kerroksessa 
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minimiravinteena oleva fosfori käytetään nopeasti. Hannusjärvessä kesäkuukausina 
fosfaattifosforia on ollut alle 2 µg/l lukuun ottamatta vuosien 2003, 2005 ja 2019 kesää, 
jolloin pitoisuudet olivat 2,4 – 6 µg/l. Talvella tuotannon ollessa vähäistä saattaa fos-
faattifosforia esiintyä suurempia määriä. Hannusjärvellä suuria talviaikaisia fosfaatti-
fosforin pitoisuuksia on havaittu helmikuussa 1983 (25 µg/l 1 metrin syvyydessä) ja 
maaliskuussa 1982 pohjan lähellä jopa 80 µg/l. Suuret pitoisuudet kertovat sekä tuo-
tannon vähäisyydestä, että myös pohjan läheisen veden hyvin pienestä happipitoisuu-
desta (Oravainen 1999).  

Hannusjärven kokonaistyppipitoisuus 1 – 1,5 m syvyydessä on vaihdellut välillä 520 – 
2100 µg/l vuosien 1981 – 2019 aikana (kuva 8). Kuten kokonaisfosforin, korkeimmat 
kokonaistypen pitoisuudet havaittiin järvessä heinäkuussa 2011. Kokonaistypen pitoi-
suus on ollut tasaisesti nousussa 2000 –luvulta alkaen.  Kuitenkin pääasiallisesti mita-
tut typpipitoisuudet ovat olleet alle 1000 µg/l. Runsashumuksissa vesissä typpeä on 
luontaisestikin noin 400 – 800 µg/l (Oravainen 1999). Suomen ympäristökeskuksen 
vedenlaadun luokittelun mukaisesti (Aroviita ym. 2019) Hannusjärvi voitaisiin typen pe-
rusteella luokitella tyydyttävään luokkaan. Tosin kesällä 2019 kokonaistypenpitoisuus 
oli laskenut hyvälle tasolle ollen 700 µg/l. 

Hannusjärven typpi on pääasiallisesti orgaanista typpeä ja loput, yhteensä noin puolet 
kokonaistypestä, koostuu ammonium- ja nitraattitypestä. Ammoniumtyppeä on luon-
nonvesissä yleensä hyvin vähän, ja pääasiallisesti syvemmissä vesikerroksissa. Kor-
keat pitoisuudet, yli 100 µg NH4-N/l vaativat jo vähähappisia olosuhteita tai voimakasta 
jätevesikuormitusta (Oravainen 1999). Hyvin korkeita ammoniumtypen pitoisuuksia 
Hannusjärvellä on mitattu lähes joka talvi vuodesta 2011, korkeimmillaan jopa 410 µg/l 
maaliskuussa 2017 (Ympäristötiedon hallintajärjestelmä HERTTA), jotka ovat seu-
rausta järven huonosta happitilanteesta. 
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Kuva 8. Hannusjärven kokonaistypenpitoisuus (µg/l) 1- 1,5 m syvyydessä kasvukautena (kesä-
kuu-syyskuu) vuosina 1981 – 2019 (lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä HERTTA, Es-
poon Hannusjärven Suojelu ry). Vedenlaadun luokituksen rajat ovat Aroviita ym. (2019) julkai-
susta. 

 

3.3.3 Klorofylli-a 
Klorofylli-a:n määrä kertoo lehtivihreällisten planktonlevien runsaudesta vedessä (Ora-
vainen 1999) ja niiden määrä on suoraan verrannollinen levämäärään ja siten järven 
rehevyystasoon. Hannusjärvessä klorofylli-a:ta on mitattu kasvukauden aikana vuo-
sien 1998 – 2019 aikana (kuva 9). Levien määrä järvessä on kuvastanut reheviä ja 
jopa ylireheviä oloja koko mittaushistorian ajan. Suurimmat klorofylli-a:n pitoisuudet 
mitattiin 2000-luvun loppupuolella (260 µg/l heinäkuussa 2009). Viime vuosina levä-
määrä on kuitenkin ollut laskussa ja 2018 mitattiin jo maltillisempia pitoisuuksia.  

 
Kuva 9. Klorofylli-a:n pitoisuus Hannusjärvessä 0 – 2 m kokoomanäytteissä vuosina 1998 – 
2019 (lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä HERTTA, Hagman, A-M 2002 ja Espoon Han-
nusjärven Suojelu ry). Rehevyystason luokituksen raja-arvot ovat Oravaisen (1999) julkaisusta. 

 

3.3.4 Näkösyvyys, sameus, kiintoaine ja veden humuspitoisuus 
Näkösyvyys heijastaa valaistun vesikerroksen paksuutta, jolla on oleellinen merkitys 
levien ja vesikasvien lajistoon ja määrään. Näkösyvyys vaihtelee järvissä eri vuoden 
aikoina ollen alhaisimmillaan runsaimman levätuotannon (kesä) sekä sameiden valu-
mavesien esiintymisen aikana.  Näkösyvyyteen vaikuttaakin veden väriä huomattavasti 
enemmän veden sameus kuin veden väri, sillä veteen saapuva säteily siroaa tehok-
kaasti vedessä olevien sameutta aiheuttavista partikkeleista. 

Näkösyvyys Hannusjärvessä on mittaushistorian aikana (1981 – 2018) ollut pääsään-
töisesti hyvällä tasolla (kuva 10). Vuoden 1981 kesällä järvellä mitattiin näkösyvyydeksi 
1,7 m eli lähes pohjaan asti. Tämän jälkeen yli 1,4 m arvoja on mitattu vain talvisin. 
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Kasvukauden aikana (kesäkuu-syyskuu) näkösyvyys Hannusjärvellä on vaihdellut 
pääsääntöisesti 0,5 – 1,4 metrin välillä. Yleisen vesien käyttökelpoisuusluokituksen 
mukaan Hannusjärvi voidaankin näkösyvyyden perusteella luokitella hyvään luokkaan, 
kun koko mittaushistoria huomioidaan. Tosin vuoden 2018 kesällä näkösyvyys on ollut 
vain 0,7 metriä, mikä kuvastaa tyydyttävää vedenlaatua. 

 
Kuva 10. Näkösyvyyden keskiarvot (m) Hannusjärvessä kesäkuukausina (kesäkuu-syyskuu) 
vuosina 1981 – 2018 (lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä HERTTA ja Espoon Hannus-
järven Suojelu ry). Vesien yleisen käyttökelpoisuuden viitearvot ovat Mitikan (2015) julkaisusta. 

 

Veden sameus kertoo veden läpinäkyvyydestä tai kirkkaudesta. Sameus on seurausta 
valonkulkuun vaikuttavien hiukkasten runsaudesta eli veteen liuenneiden partikkelien, 
kuten saven, määrästä tai runsaasta leväkukinnosta. Kirkkaan veden sameus on pie-
nempi kuin 1,0 FNU (Oravainen 1999). Lievästi samean veden sameus on välillä 1 – 5 
FNU, eikä sameus ole tässä vaiheessa vielä silminnähtävää. 

Hannusjärven veden sameus on vaihdellut pääsääntöisesti 1 – 5 FNU:n välillä vuosien 
1981 – 2016 välillä (kuva 11), lukuun ottamatta muutamia kesäaikaisia, hyvin todennä-
köisesti runsaan leväkukinnan aikaansaamaa samentumista (vuosina 2002, 2003, 
2008, 2010 ja 2011). 

Kiintoaineen määrä kuvaa vedessä olevaa hiukkasmaista ainesta.  Kiintoaine voi sisäl-
tää mm. vettä samentava partikkeleita ja leviä. Myös perustuotannossa käytettävät ra-
vinteet kulkeutuvat vesistöihin yleensä kiintoainekseen sitoutuneena. Hannusjärvessä 
kiintoaineen määrää on mitattu vuosina 1981 – 1983 ja 2007 – 2019 (Ympäristötiedon 
hallintajärjestelmä HERTTA). Pääasiallisesti kiintoaineen määrä on ollut hyvällä tasolla 
(alle 8 mg/l), mutta määrä on ollut korkeampi samoina ajankohtina, kun järvessä on 
mitattu suuria sameuden arvoja. 
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Kuva 11. Hannusjärven veden sameus 1 – 1,5 m syvyydellä vuosina 1981 – 2016 (lähde: Ym-
päristötiedon hallintajärjestelmä HERTTA ja Espoon Hannusjärven Suojelu ry). Viitearvot ovat 
Oravaisen (1999) julkaisusta. 

Veden väri johtuu siihen liuenneista aineista tai siinä esiintyvästä kiintoaineesta. Liuen-
neiden aineiden väri on luonnonvesissä tavallisesti humusaineiden aiheuttama voi-
makkuudeltaan vaihteleva kellanruskea. Humusaineet taas ovat happamia, hitaasti ha-
joavia orgaanisia yhdisteitä. Veden värin perusteella vedet voidaankin luokitella usealla 
eri tavalla humuspitoisuuden tai käyttökelpoisuutensa mukaan. Väriluvultaan alle 100 
mg Pt/l olevat vedet (keski- ja vähähumuksiset vedet) luokitellaan hyväksi (Mitikka 
2015). 

Hannusjärven vesi on hyvin tummaa ja järven voidaankin koko mittaushistorian kes-
kiarvon perusteella sanoa olevan runsashumuksinen (keskiarvo 110 mg Pt/l, kuva 12). 
Veden väri on vuosien 1981 – 2019 aikana vaihdellut 35 – 300 mg Pt/l välillä ollen 
kuitenkin pääasiallisesti 70 – 180 mg Pt/l. Virkistyskäyttökelpoisuuden mukaan Han-
nusjärvi voidaan luokitella hyväksi (raja-arvo 60 – 250 mg Pt/l, Oravainen 1999).  

Kemiallisella hapenkulutuksella mitataan vedessä kemiallisesti hapettavien orgaanis-
ten aineiden määrää. Menetelmässä hapettuvat myös osittain humusyhdisteet, joten 
se kuvaa myös veden humusleimaisuutta. Hannusjärvessä kemiallinen hapenkulutus 
on vaihdellut vuosien 1981 – 2019 aikana välillä 10 – 27 mg/l, joka kuvastaa myös 
järven olevan hyvin humuspitoinen (CODMn 10 – 20 mg/l, Oravainen 1999). 
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Kuva 12. Hannusjärven veden väri (mg Pt/l) vuosina 1981 – 2019 1 – 1,5 m syvyydellä (lähde: 
Ympäristötiedon hallintajärjestelmä HERTTA ja Espoon Hannusjärven Suojelu ry) 

 

3.3.5 Johtokyky, pH ja alkaliteetti 
Sähkönjohtavuus mittaa vedessä olevien liuenneiden suolojen määrää ja suuri arvo 
kertookin korkeasta suolapitoisuudesta. Sähkönjohtavuusarvojen vuodenaikaisvaih-
telu on vähäistä (tavallisesti välillä 5 – 10 mS/m), koska sähkönjohtavuus on vesistölle 
tyypillinen suure. Suolojen määrää sisävesissä lisäävät muun muassa jätevedet, hule-
vedet sekä lannoitteet. Hannusjärvessä johtokyky on ollut keskimäärin 10,4 mS/m 
(1981 – 2019) vaihdellen pääasiallisesti 8,5 – 14,1 välillä (poikkeuksena maaliskuu 
2012 21,8 mS/m) (Ympäristötiedon hallintajärjestelmä HERTTA). Johtokyky järvessä 
on ollut yli 10 mS/m lähinnä talvikuukausina, joka viittaisi läheisen Kaitaantien talviai-
kaiseen suolaukseen. 

Hannusjärven pH-arvo on vuosien 1981 – 2019 aikana vaihdellut 6,2 – 7,6 välillä (Ym-
päristötiedon hallintajärjestelmä HERTTA, Espoon Hannusjärven Suojelu ry), joka on 
hyvin tyypillinen happamuus Suomen vesistöissä (yleensä 6,5 – 6,8). Korkeammat pH-
arvot Hannusjärvellä ajoittuvat kesäkuukausiin, voimakas levätuotanto kohottaa lie-
västi veden pH-tasoa.  

Alkaliteetti eli haponsitomiskyky kertoo veden kyvystä vastustaa pH:n muutoksia. Han-
nusjärvellä puskurikyky on koko mittaushistorian (1981 – 2019) ollut hyvällä tasolla, > 
2 mmol/l.  

 

3.3.6 Hygieeninen laatu 
Hannusjärven hygieeninen laatu on mittaustulosten mukaan pysynyt hyvänä vuodesta 
1981 (Ympäristötiedon hallintajärjestelmä HERTTA). Uimavesien laatuluokituksen mu-
kaisia uimiselle sopivia vesien ylittäviä bakteeripitoisuuksia järvellä ei ole kertaakaan 
mitattu. Pienet bakteeripitoisuuden kertovat myös siitä, ettei Hannusjärveen normaali-
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tilanteessa kulkeudu jätevesiä. Bakteerimääriä tosin on järvellä mitattu vain harvaksel-
taan ja mittauksista puuttuvat kokonaan vuodet 1984 - 2006. Vuosina 2003 – 2004 
järveen laskevaan Bondaksensuonojaan pääsi vuotamaan jätevettä, joka näkyi ojan 
vedenlaadussa huomattavan suurina Eschirichia coli –bakteerin sekä koliformisten 
bakteerien pitoisuutena. Hannusjärvestä, Bondaksensuonojan suulta, samana ajan-
kohtana keväällä 2004 mitattiin myös korkeita pitoisuuksia koliformisia bakteereita, to-
sin varsinaisesta ihmisperäisestä saastumisesta kertovan E. coli –bakteerin määrät oli-
vat pienet (15 pmy/100ml). E. coli-bakteeria pidetään parhaana käytettävissä olevana 
suolistoperäisen saastumisen indikaattorimikrobina, sillä bakteeri ei lisäänny suoliston 
lisäksi muissa ympäristöissä. Muut koliformiset bakteerit saattavat sen sijaan lisääntyä 
ympäristössä, kuten maaperässä ja pintavesissä ja näin ollen niiden pitoisuudet saat-
tavat olla korkeita pitkään varsinaisen kuormituksen jälkeenkin. 

 

 

3.4 Ravintoverkon rakenne 

3.4.1 Kasviplankton 
Hannusjärven kasviplanktonin koostumusta on seurattu vuosittaisilla näytteenotoilla 
vuodesta 2010 alkaen. Järvellä tyypillisiä lajeja ovat olleet Anabaena –suvun rihmaiset 
sinilevät, Gonyostomum semen –limalevä sekä Pediastrum privum –viherlevä (Valo-
nen ym. 2010, Pellikka 2011, Oravainen 2012 ja 2014, Alajoki ja Oravainen 2014, Eu-
rofins Ahma Oy 2019, Ympäristötiedon hallintajärjestelmä, HERTTA), joiden runsaus-
suhteissa on voimakasta vuosien välistä vaihtelua. Vuosina 2010 ja 2018 valtaosan 
(65 % ja 91 %) järven kasviplanktonbiomassasta muodosti limalevä (Valonen ym. 
2010, Eurofins Ahma Oy 2019). Uimarit voivat huomata limalevän läsnäolon vaikeasti 
poispestävänä, limaisena kalvona iholla. Limalevä alentaa vesien virkistyskäyttöä, 
mutta ei ole ihmisille vaarallinen. Sinilevät muodostivat kesällä 2010 noin viidesosan 
Hannusjärven kasviplanktonbiomassasta. Vuonna 2011 haitallisien sinilevien osuus 
kokonaisbiomassasta oli jopa 79% (Ympäristötiedon hallintajärjestelmä HERTTA), 
joista valtalajina olivat Anabaena –suvun lajit. Anabaena –suvun sinilevät voivat olla 
myrkyllisiä. Limalevän osuus vuonna 2011 oli vain noin 5 %. 

Vuosina 2012 - 2014 valtaosan kasviplanktonyhteisöstä muodostivat viherlevät (pää-
asiallisesti Pediastrum privum) 40 % 2012, 81 % 2013 ja n.60 % 2014 (Oravainen 
2012, Oravainen 2014 ja Alajoki ja Oravainen 2014). Sinilevien osuus vastaavina vuo-
sina oli 18 %, 4 % ja n, 6,5 %. (kuva 13). 
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Kuva 13. Hannusjärven kasviplanktonin koostumus vuosina 2012 ja 2013 (Alajoki ja Oravainen 
2014). 

 

Myös vuosina 2016 ja 2017 valtaosa lajistosta koostui viherlevistä. Kesällä 2018 taas 
91 % kasviplanktonin biomassasta oli limalevää, sinileviä (Anabaena sp) lajistosta oli 
vain 3% (Eurofins Ahma Oy 2019).  

Vuosien 2010 – 2018 aikana kasviplanktonin kokonaisbiomassa Hannusjärvessä on 
vaihdellut 1,9 mg/l (2017) – 14,3 mg/l (2013) (kuva 14). Kasviplanktonin kokonaisbio-
massan ollessa suurimmillaan on Hannusjärvessä havaittu runsain määrin sinilevää 
(2011) ja viherlevää (2013). Keskimääräisesti Hannusjärven kasviplanktonin biomassa 
on laskenut.  

 
Kuva 14. Hannusjärven kasviplanktonin biomassa (mg/l) vuosina 2010 – 2018 (Valonen ym. 
2012, Pellikka 2011, Oravainen 2012 ja 2014, Alajoki ja Oravainen 2014, Eurofins Ahma Oy 
2019). 
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3.4.2 Eläinplankton 
Ennen tämän kesän eläinplanktontutkimuksia Hannusjärvellä on tutkittu edellisen ker-
ran mesoeläinplanktonin koostumusta vuonna 2000 (Sohlberg 2000). Mesoeläinplank-
toniin kuuluvat 0,2 – 20 mm kokoiset eläinplankterit. Käytännössä tämä sisältää ra-
taseläimet (rotatoria), vesikirput (crustacea; cladocera) ja hankajalkaisäyriäiset (crusta-
cea; copepoda). Tutkimuksessa selvitettiin erityisesti Hannusjärven rataseläinten ja ve-
sikirppujen lajistoa, niiden yksilömääriä sekä planktonin esiintymiseen vaikuttavia teki-
jöitä. 

Vuonna 2000 Hannusjärven eläinplanktonyhteisö oli hyvin tyypillinen rehevöityneille 
järville. Hannusjärvessä esiintyi kesän aikana ajoittain varsin runsaana rehevöityneille 
vesille tyypillinen Ceriodaphnia qadrangula (kuva 15) ja jonkin asteisesta rehevöitymi-
sestä kertova Keratella cochleariksen varsin voimakas esiintyminen. Muita reheviä ve-
siä ilmentäviä lajeja Hannusjärvellä oli Trichocera spp ja Asplanchna priodonta. Vesi-
kirpuista Bosmina-suvun lajit olivat hyvin pienikokoisia, mikä oli todennäköisesti seu-
rausta valikoivasta saalistuksesta. Erityisesti särkien on todettu käyttävän ravinnok-
seen lähes yksinomaa Bosmina –vesikirppuja). 

 

 
Kuva 15. Vesikirppujen yksilötiheydet (yks./l) Hannusjärvellä kesällä 2000. (Sohlberg 2000). 

 

 

 

3.4.2.1 Aineisto ja menetelmät 

Hannusjärven ravintoverkon rakennetta tutkittiin selvittämällä järven eläinplanktonin 
koostumus ja lajirakenne kesän 2019 aikana. Eläinplanktonnäytteitä otettiin yhteensä 
kolmena erillisenä näytteenottokertana (8.8., 29.8. ja 19.9.2019). Näytteet otettiin jär-
ven keskiosilta, itäpuolen altaan pohjoisosasta noin 2,3 m syvyiseltä kohdalta (kuva 
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16). Näytepaikka oli avovesialueella (pelagiaali), mutta sen läheisyydessä sijaitsi 
useita lummeryppäitä. Eläinplanktonnäytettä varten järven keskiosalta otettiin 0 – 2 m 
kokoomanäyte 3,5 l (korkeus 50 cm) Limnos-noutimella (yhteensä 4 nostoa) 30l muo-
viämpäriin. Tällöin koko näytteen vesimääräksi tuli 14 l. Tämän jälkeen vesimäärä kaa-
dettiin 50 µm haavin läpi ja otettiin talteen muovipulloon. Sekä ämpäri, että haavi huuh-
deltiin useaan otteeseen, jotta kaikki eläinplanktonit saatiin talteen. Eläinplanktonnäyt-
teet säilöttiin 70% etanoliliuokseen ja säilytettiin kylmässä ennen mikroskopointia. 
Näytteiden tunnistuksen hoiti planktonlaskentaan sertifioitu Plankton Zwerver (liite 8). 

 

 
Kuva 16. Eläinplanktonnäytteiden näytteenottopaikan sijainti Hannusjärvessä. 

 

3.4.2.2 Eläinplanktonyhteisö vuonna 2019 

Hannusjärven eläinplanktonyhteisössä kaikkina näytteenottoajankohtina oli runsaasti 
sekä vesikirppuja että hankajalkaisia. Vesikirppujen kokonaisbiomassa oli suurimmil-
laan elokuun alussa laskien hitaasti syksyä kohden (kuva 17). Vastaavasti hankajal-
kaisten biomassa oli suurimmillaan syyskuussa. Lisäksi näytteissä havaittiin runsain 
määrin Asplanchna –rataseläimiä, jotka viihtyvät erityisesti rehevissä vesissä. 

Suurista eläinplanktoneista, hankajalkaisista, Hannusjärvessä havaittiin Cyclopinae, 
Eudiaptomus, Mesocyclops ja Thermocyclops –sukujen yksilöitä. Hankajalkaisten yk-
silömäärä (yksilöä/l) laski tasaisesti havaintojakson aikana, vaikka kokonaisbiomassa 
olikin syyskuussa suurimmillaan. Syyskuussa lajistosta runsaimpana esiintyi Eudiap-
tomus – suvun yksilöt (56 % yksilömäärästä), jotka suuren kokonsa vuoksi nostivat 
hankajalkaisten ryhmän kokonaisbiomassaa (kuva 18). Elokuussa hankajalkaislajistoa 
dominoivat Cyclopinae- ja Mesocyclops –sukujen yksilöt. 
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Kuva 17. Hannusjärven vesikirppujen ja hankajalkaisten biomassa (mg/l) vuonna 2019. 

 
Kuva 18. Hannusjärven hankajalkaisten yksilömäärät (yks./l) vuonna 2019. 

 

 

Vesikirpuista runsaimpina esiintyivät yleensä rantavyöhykkeessä viihtyvä Ceriodaph-
nia pulchella –lajin vesikirput. Hannusjärvi on pieni, matala ja kelluslehtinen kasvillisuus 
peittää runsaita alueita koko järven pinta-alasta, joten lähes koko järvi voitaisiin lukea 
ekologisesti rantavyöhykkeeksi. Muita havaittuja lajeja olivat Alonella, Bosmina, Chy-
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dorus, Daphnia ja Diaphanosoma –sukujen yksilöt. Vesikirppujen yksilömäärä ja bio-
massa seurasivat toisiaan yksilömäärän ollen siten korkeimmillaan myös elokuun 
alussa (kuva 19).  

 
Kuva 19. Hannusjärven vesikirppujen yksilömäärät (yks./l) vuonna 2019. 

 

3.4.2.3 Eläinplanktonyhteisön kehitys 

Sekä hankajalkaisten että vesikirppujen yksilömäärissä on Hannusjärvessä havaitta-
vissa selkeää vaihtelua havaintoajankohdan mukaan. Eläinplanktonyhteisön koostu-
mukseen eri ajankohtina vaikuttavat ympäristöolosuhteiden lisäksi lajien välinen kil-
pailu ja yksilöihin kohdistuva saalistus. Eläinplanktonin keskikoko yleensä pienenee 
rehevissä järvissä johtuen siihen kohdistuvasta ankarasta kalojen saalistuksesta sekä 
ravintopartikkelien eli kasviplanktonin koostumuksesta. Erityisesti särkien on havaittu 
käyttävän ravinnokseen lähes yksinomaan Bosmina –vesikirppuja. Lisäksi biomassan 
ja yksilömäärien perusteella arvioituna Hannusjärven vesikirput olivat keskimäärin pie-
niä sekä yhteisöstä puuttuivat tai esiintyivät hyvin harvalukuisena suuret vesikirppulajit 
(mm. Daphnia ja Limnosida –lajien yksilöt). Yhdessä nämä viittaavat voimakkaaseen 
eläinplanktonyhteisöön kohdistuvaan saalistuspaineeseen.  

Vesikirppujen yksilömäärä kuitenkin on noussut huomattavasti viimeisen lähes 20 vuo-
den aikana (kuva 20). Hannusjärvessä on vuoden 2000 jälkeen toteutettu hoitokalas-
tusta vuosittain vaihtelevin pyyntimenetelmin. Vaikka järven kalakanta on yhä särkien 
dominoiva ja petokalojen osuus on pieni, on järven eläinplanktonyhteisössä nähtävissä 
elpymistä parempaan suuntaan. Erityisesti järvessä runsaimpana esiintyvä Ceriodaph-
nia pulchella käyttää ravinnokseen kasviplanktonia. 
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Kuva 20. Hannusjärven vesikirppujen kokonaisyksilömäärät vuosina 2000 ja 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pienen, matalan ja humuspitoisen Hannusjärven valuma-alue koostuu suurimmaksi 
osaksi rakentamattomasta Hannusmetsän alueesta, muuten alue on rakennettua 
asuinaluetta. 

• Järveen laskee yksi isompi uoma, Bondaksensuonoja ja muutamia pienempiä, osan 
vuodesta kuivillaan olevia noroja. Vedet järvestä laskevat länsirannalla sijaitsevan 
suoalueen läpi Hannusjärvesuonpuroa pitkin lopulta Soukanpuron kautta mereen. 

• Hannusjärven vedenlaatu alkoi 1990-luvun puolivälissä heikentyä nopeasti. 
• Rehevöitymisestä järvessä on kertonut sen pohjanläheisen veden heikko happiti-

lanne, korkeat kokonaisfosforin ja klorofylli-a:n pitoisuudet sekä ajoittain heikko nä-
kösyvyys. 

• Hannusjärven kasviplanktonbiomassan määrä sekä haitallisten sinilevien osuus kas-
viplanktonyhteisössä ovat laskeneet merkittävästi viime vuosina. Valtalajeina jär-
vessä ovat vuodesta riippuen viherlevät tai limalevä. 

• Hannusjärven eläinplanktonyhteisössä runsaana esiintyvät pienet vesikirput, ja yh-
teisö kuvastaa reheville järville tyypillistä lajistoa. 

• Vuoden 2000 jälkeen järven eläinplanktonin yksilölukumäärä on kasvanut huomatta-
vasti, vaikka lajiston rakenne viittaa yhä voimakkaaseen saalistuspaineeseen. 
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4 Järvellä toteutetut kunnostustoimenpiteet 
 

Espoon Hannusjärven Suojelu ry aloitti perustamisensa jälkeen (vuonna 1998) Han-
nusjärven aktiivisen ja pitkäkestoisen kunnostusprosessin. Kunnostustoimenpiteitä jär-
vellä on kokeiltu useita, joista pitkäaikaisimpina vesikasvien niittoa, hapetusta ja hoito-
kalastusta (kuva 21). Kunnostustoimien yhteydessä suojeluyhdistys on pitänyt huolta 
myös vedenlaadun seurannasta.  

 
Kuva 21. Hannusjärvellä toteutetut kunnostustoimenpiteet 1998 – 2019.  

 

4.1 Vesikasvien niitto 
Hannusjärvellä on runsaasti vesikasvillisuutta, joka on levittäytynyt lähes koko järven 
alueelle. Erityisesti kelluslehtisiä vesikasveja on paljon, muun muassa uistinvitaa, ul-
pukkaa ja lummetta. Uistinvita (Potamogeton natans) muodostaa järvellä laajoja yhte-
näisiä kasvustoja, kun taas ulpukka (Nuphar lutea) ja lumme (Nymphaea alba) esiinty-
vät laikuittain (Oinonen 2008). Muutamissa paikoissa kasvaa myös rantapalpakkoa ja 
pystykeiholehteä. Lisäksi Hannusjärven pohjalla saattaa kasvaa runsaasti vesisamma-
lia (Peltola 1999). Vesikasvien pinnalla kasvaa kesäisin myös rihmaleviä, jotka voivat 
käyttää ravinteita suoraan vedestä (Peltola 1999). Järven rannat ovat paikoin suoreu-
naisia ja rantoja reunustaa suovehka. Vuoden 2019 maastokäynneillä havaittiin myös 
järvikortetta runsain määrin, etenkin järven kaakkoisrannalla.  
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Vielä 1970-luvulla Hannusjärvi oli avoin, vesikasvillisuus rajoittui vain järven ranta-alu-
eille (kuva 22). 1990-luvun aikana kasvillisuuden määrä kasvoi huomattavasti, jolloin 
kasvillisuus alkoi vähitellen peittää järven avovesialueita. Ensimmäiset vesikasvien nii-
tot Hannusjärvellä toteutettiin kokeilumuotoisena vuoden 1998 kesällä käsikäyttöisellä 
leikkurilla. Vuoden 1999 kesällä järvestä niitettiin kasvimassa kahteen otteeseen, yh-
teensä 50 – 60 m3. Seuraavina vuosina niittoa on jatkettu talkoovoimin aluksi kaksi 
kertaa vuodessa ja viime vuosina kerran vuodessa. Kerättävän kasvimassan määrä on 
vähentynyt vuosien myötä huomattavasti (5 – 10 m3). Alun perin järveä peitti tiheä uis-
tinvitakasvusto, mutta toistuvien niittojen myötä lumme ja ulpukka saivat kilpailuetua ja 
alkoivat vähitellen levitä. Koska näitä kelluslehtistiä vesikasveja ei voida niittää, vaan 
ne pitää irrottaa juurineen, kehitti suojeluyhdistys tähän tarkoitukseen soveltuvan pois-
tolaitteen. 

Vuosien 2001 – 2019 aikana vesikasvien määrä Hannusjärvessä on vaihdellut. Vaikka 
järveä niitetään vuosittain, valtaa kasvusto järven avointa pintaa joka vuosi (kuvat 23 
– 25). Hannusjärven ilmakuvien perusteella tarkasteltuna (Espoon kaupungin WMS-
rajapintapalvelu) voidaan kuitenkin todeta uistinvidan määrän ja osuuden järven lajis-
tosta vähentyneen. Ulpukoiden ja lumpeiden osuus järven kasvillisuudesta kasvaa sel-
keästi vuonna 2013 ja sen jälkeen verrattuna aikaisempiin vuosiin. Ilmakuvat Hannus-
järven alueella ovat otettu kesäkuussa (useimmiten kesä-heinäkuun vaihteessa), jol-
loin vesikasvillisuus ei ole vielä kehittynyt täyteen mittaansa. Kuvat kertovat hyvin kas-
villisuuden kehityksestä ennen järvellä toteutettuja niittoja, ja että vaikka kasvillisuus 
näyttää jo kuvissa runsaalta, on se ollut kesän lopulla todennäköisesti vielä runsaam-
paa.  

 
Kuva 22. Ilmakuva Hannusjärveltä vuonna 1976. Järven vesikasvillisuus on vähäistä, tosin il-
makuvan kuvausajankohta ei ole tiedossa, joten kasvillisuuden puuttuminen voi olla seurausta 
myös kuvausajankohdan vuodenajasta. Lähde: Espoon kaupungin karttapalvelu 
(https://kartat.espoo.fi/ims) 27.11.2019.  
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Kuva 23. Ilmakuvia Hannusjärveltä vuosina 2001, 2005 ja 2007 (Espoon kaupungin WMS raja-
pintapalvelu). Vesikasvillisuuden määrä on runsastunut ja kasvillisuusalueet ovat levittäytyneet 
laajemmille alueille 2000 – luvun alun aikana. 
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Kuva 24. Ilmakuvia Hannusjärveltä vuosina 2009, 2011 ja 2013 (Espoon kaupungin WMS raja-
pintapalvelu). Vesikasvillisuuden runsaus on Hannusjärvellä vaihdellut vuosien (ilmakuvien ku-
vausajankohtien) välillä. Vaikka kasvillisuutta niitetään vuosittain, peittävät etenkin kelluslehti-
set lajit suuria alueita järven pinta-alasta. 
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Kuva 25. Ilmakuvia Hannusjärveltä vuosina 2015, 2017 ja 2019 (Espoon kaupungin WMS raja-
pintapalvelu). Vesikasvillisuuden määrä järvellä on runsastunut 2000 – luvun aikana. Vuoden 
2019 ilmakuva on otettu juuri ennen järvellä tehtyjä niittoja.   
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4.2 Hoitokalastus ja petokalaistutukset 
Vuonna 1998 Hannusjärven kalakannan rakennetta selvitettiin ensimmäisillä koekalas-
tuksilla. Särkikalojen osuus saadusta saalista oli jopa 86 %, ahvenia 8 % ja ruutanoita 
6% (Espoon Hannusjärven Suojelu ry) (taulukko 1). Samana vuonna Hannusjärveen 
istutettiin myös 500 hauenpoikasta vähentämään särkikalojen määrää. Seuraavina 
vuosina (2000 – 2004) särjen osuus koko saalista kasvoi 54 %:sta 94 %: iin ollen sel-
keästi järven valtalajina. Talvella 1999 – 2000 järvellä aloitettiin talviaikainen hapetus, 
joka todennäköisesti takasi erityisesti ahvenille vähintäänkin riittävän veden happipitoi-
suuden, mikä näkyy ahvenen osuuden kasvussa vuoden 2000 kalasaaliissa. Keväällä 
2004 Uudenmaan ympäristökeskuksen toteuttamassa koekalastuksessa saatiin saa-
liiksi 1421 särkeä sekä 84 ahventa, joista vain neljä oli kookkaampaa petokalaksi luet-
tavaa yksilöä. 

Vuoden 2005 keväällä Hannusjärvestä kalastettiin yhteensä 175 kg kalabiomassaa ry-
säkalastuksella. Rysä oli järvessä yhteensä yli kuukauden ajan, jonka aikana se koet-
tiin 13 kertaa. Saaliista suurin osa koostui ruutanoista ja särjistä ja petokalojen osuus 
oli hyvin pieni. Rysäsaaliin koostumuksesta ei kuitenkaan voida päätellä järven kala-
kannan koostumusta, sillä saaliiksi joutuvat eri lajit kutuajankohtansa mukaan. Kutuak-
tiivisuutta säätelee pääosin veden lämpötila ja usein kudulle saapuvat kalat ovat hyvin 
samankokoisia. Saadut ruutanat olivat suuria ja vanhoja yksilöitä, jotka luultavasti ovat 
saaneet aikoinaan huomattavan kilpailuedun, kun järvessä esiintyi talvisin happikatoja. 
Nuoria yksilöitä ei ruutanoista juurikaan havaittu. 

Vuoden 2007 syksyllä järven kalakannan laatua ja määrää selvitettiin koenuottauksilla 
(yhteensä 4 ha). Nuottauksen saalis oli kokonaisuudessaan odotettua pienempi, koko-
naissaalis oli 155 kg ja noin 49 000 kappaletta. Saalis koostui pääasiassa särjistä, ah-
venista ja hauista. Särkien osuus saaliissa oli tällöin erittäin suuri (95% kappalemää-
rästä) ja särkien keskikoko oli hyvin pieni. Suurin osa särjistä oli noin 2 g painoisia, 
todennäköisesti saman vuoden poikasia. Ahventen osuus saaliista oli pienentynyt ver-
rattuna järvellä aiemmin toteutettuihin koekalastuksiin. Saadut ahvenet olivat hyvin ta-
sakokoisia ja vain kolme kappaletta kookkaampaa (n. 150 g painoista) petokalaksi lu-
ettavaa yksilöä vapautettiin takaisin järveen. Lisäksi saaliista vapautettiin viisi haukea, 
joiden yhteispaino oli 2,5 kg. Hauen osalta tosin nuottaus aliarvioi lajin yksilömääriä, 
sillä hauet oleskelevat matalilla ja kasvillisuuden peittämillä alueille, joilla nuottaa ei 
voida vetää. Kyseisen nuottauksen saaliin runsaus oli kaikkien lajien osalta odotettua 
pienempi, särkiä saatiin vain noin 30 kg/ha. Yllätyksenä oli myös ruutanoiden puuttu-
minen saaliista kokonaan. 

Keväällä 2018 Hannusjärvellä toteutetussa koekalastuksessa ahvenen osuus koko ka-
lakannasta (42 %) oli kasvanut huomattavasti verrattuna edelliseen 2000-luvun puoli-
välin kalastuksiin (taulukko 1). Myös särjen osuus oli pienentynyt ja järven lajiston 
koostumus oli hyvin samankaltainen kuin vuonna 2000, jolloin järven tehokkaat hoito-
toimenpiteet olivat aloitettu (mm. hapetus edellisenä talvena). Vuonna 2019 Kaitaan 
lukio toteutti Hannusjärvellä koekalastuksia verkoilla yhteensä kolmeen otteeseen. 
Saaliissa särjen osuus oli taas huomattavasti nousussa (keskiarvo kolmen verkkoka-
lastuksen tuloksesta 84 %). 

Hannusjärven kalastossa särki on selkeästi valtalajina. Särjen osuus koko lajistosta on 
vaihdellut eri vuosina ja eri pyydyksillä toteutetuissa kalastuksissa ollen kuitenkin aina 
selkeästi yli 50 %. Särjen, ahventen ja ruutanoiden lisäksi järvestä on saatu saaliiksi 
myös muutamia yksilöitä suutareita, kuhia, haukia ja lahnoja. Petokalojen osuus koko 
kalastosta on hyvin pieni, eikä määrä riitä pitämään kasvavaa särkikantaa kurissa. 
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Vaikka järveen on useampaan otteeseen istutettu hauen poikasia, eivät ne ole pysty-
neet pitämään riittävää petokala-saaliskala-suhdetta järvessä. Särjen lisääntymispo-
tentiaali on suuri, mikä on näkynyt koekalastuksissa särjen määrässä ja kokojakau-
massa.  

 

Taulukko 1. Hannusjärven koekalastuksissa saatujen kalalajien suhteellinen osuus koko saa-
listaa lukumäärää kohden (Espoon Hannusjärven Suojelu ry). 

Vuosi Ahven (%) Särki (%) 

1998 14 86 

2000 43 56 

2001 25 75 

2001 23 77 

2004 (verkkokoekalastus) 6 94 

2007 (nuottaus) 3 95 

2018 42 58 

2019 (Kaitaan lukio) 16 84 

 

 

4.3 Hapetus 
Marraskuussa 1999 Hannusjärveen asennettiin 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 mahdollistavat hapen tehokkaan liukenemisen vesipatsaaseen. Ilmakuplien si-
sältämästä hapesta liukenee valmistajan ilmoittaman tiedon mukaan jopa 80 % hape-
tusarvon ollen näin yli 80 kg vuorokaudessa. Talvihapetuksen aikana laitteen läpi kul-
kee koko järven tilavuutta vastaava määrä vettä (Espoon Hannusjärven Suojelu ry) 

Ensimmäisenä vuonna hapetin oli käytössä 6 kk (marraskuu 1999 – toukokuu 2000). 
Tämän jälkeen hapetin on ollut talvisin käytössä järven jäätymisestä jäiden lähtöön ja 
kesäisin, heinä-elokuussa vuodesta 2002 alkaen noin viiden viikon ajan tarpeen mu-
kaan. Kesäaikaisen ilmastuksen tarve arvioidaan aina vuosittain. Viime vuosina Han-
nusjärven länsipäässä on lisäksi pidetty avantoa uppopumpun avulla, mikä on lisännyt 
veteen liukenevan hapen määrää jonkin verran. 

Hapetuksen ansiosta Hannusjärven happipitoisuus on pysynyt talvellakin riittävänä ja 
vastaavia kalakuolemia kuin 1990-luvulla ei ole järvellä enää havaittu. 

 

4.4 Ruoppaus 
Pohjasedimentin ruoppaamisella saadaan poistettua sedimenttiin varastoituneita ra-
vinteita, jotka muuten voisivat potentiaalisesti liueta takaisin vesipatsaaseen. Hannus-
järvellä ruoppaus toteutettiin imuruoppaamalla vuosina 2007 ja 2008. Järveen asenne-



 

Hannusjärven perustilaselvitys 31 (63) 
Espoon kaupunki 
ENV1722 

 

  
 22.01.2020  

 

VAHANEN ENVIRONMENT OY 
Espoo  Lahti  Oulu  Pori  Tampere 
+358 20 769 8698  www.vahanen.com  Y-tunnus | Business ID 2206578-8 
 

tun uppopumpun avulla ruopattu massa (sedimenttiliete) käsiteltiin pumppauksen jäl-
keen maalla geotuubissa. Sedimenttilietteeseen sekoitettiin kemikaaliseosta (kationi-
nen akryyliamidikopolymeeri), joka nopeutti kiintoaineen saostumista ja puhtaan veden 
erottumista lietteestä. Tämän jälkeen geotuubista tihkuva vesi pystyttiin ohjaamaan ta-
kaisin järveen. Jäljelle jäänyt liete mahtui siten talven aikana kuivumaan geotuubissa, 
jolloin varsinaisia lietealtaita tai läjityspaikkoja ei ruoppausmassalle tarvittu. 

Vuonna 2007 tuubiin tiivistyi noin 120 m3 ja vuonna 2008 44 m3 kuivunutta sedimentti-
massaa. Ruoppauksen ei todettu vaikuttavan järven vedenlaatuun merkittävästi ruop-
pauksen aikana. Hannusjärven ruoppauksen vaikutukset ovat kuitenkin huomattavissa 
sekä näkösyvyydessä (0,8 m) sekä veden sameudessa (7,4 FNU) vuoden 2008 ke-
sällä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 PUROJEN VEDENLAATU JA VIRTAAMA 

5.1 Aineisto ja menetelmät 
Hannusjärveen laskevista puroista Bondaksensuonojasta ja Hannusmetsännoroista 
(itä ja länsi), Kaitaantien alittavasta hulevesiputkesta sekä järvestä laskevasta Hannus-
järvensuonpurosta otettiin vesinäytteitä yhteensä viitenä ajankohtana 16.5.2019, 
26.6.2019, 10.9.2019, 9.10.2019 ja 14.11.2019 (kuva 26). Näytteenoton yhteydessä 
puroista mitattiin virtaama siivikkomittauksella sekä lämpötila, pH, sähkönjohtavuus ja 
hapetus-pelkistys (Redox) potentiaali kenttämittarilla (YSI). Vesinäytteistä analysoitiin 
kiintoaine, sameus, happipitoisuus, alkaliteetti, veden väri (kesäkuu – marraskuu), Or-
gaaninen kokonaishiili (TOC) (toukokuu), kemiallinen hapenkulutus, ravinteet (typpi ja 
fosfori sekä näiden fraktiot), sulfaatin ja kloridin pitoisuudet sekä veden hygieenisestä 

• Espoon Hannusjärven Suojelu ry aloitti vuonna 1998 järven aktiivisen ja pitkäjänteisen jär-
venkunnostusprosessin. 

• Järvellä on toteutettu useita kunnostustoimenpiteitä; vuosittaisesti hoitokalastusta ja vesi-
kasvien niittoa, talviaikaista ja tarvittaessa kesäaikaista hapetusta sekä pohjasedimentin 
ruoppausta. 

• Hoitokalastusta järvellä on toteutettu vuosittain erilaisilla pyydysmenetelmillä. 
• Hannusjärven kalasto koostuu pääasiallisesti pienistä särjistä. Järven petokala-saaliskala 

suhde viittaa siihen, etteivät petokalat pysty säätelemään eläinplanktonia ravinnokseen 
käyttävien särkien määrää. 

• Vesikasvien niittoa Hannusjärvellä on tehty 1 – 2 kertaa vuodessa. 
• Uistinvita (Potamogeton natans), lumme (Nymphaea alba) ja ulpukka (Nuphar lutea) ovat 

yleisimmät järvessä nykyään esiintyvät vesikasvit. 
• Hannusjärveä on hapetettu talvesta 1999-2000 lähtien jääpeitteisenä kautena ja tarvitta-

essa kesänkerrostuneisuuden aikaan. 
• Vuosina 2007 ja 2008 Hannusjärven pohjasedimenttiä ruopattiin imuruoppauksella ja ruop-

pausmassat käsiteltiin geotuubissa. 
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laadusta kertovat Escherichia coli- bakteerien sekä suolistoperäisien enterokokkien lu-
kumäärä. 

 

 
Kuva 26. Hannusjärveen laskevat purot, niiden valuma-alueet sekä näytteenottopaikkojen si-
jainti. 

 

5.2 Hannusjärven ympäristö ja järveen laskevat purot 

5.2.1 Hannusjärvensuonpuro 
Hannusjärven laskuoja, Hannusjärvensuonpuro, laskee Hannusjärven lounaisrannalta 
soisen metsäalueen läpi kohti Hannusjärventietä. Hannusjärventien alittava siltarumpu 
toimii tällä hetkellä puroa patovana rakenteena, nostattaen vettä Hannusjärvensuolle 
erityisesti sateisina ajanjaksoina. Purossa kasvaa runsaasti vesikasvillisuutta viitaten 
sen luontaisesti hitaaseen virtaamaan. Uoman rannoilla on myös paljon kaatuneita 
puita ja risukkoa, ja uoman pohjalle on kertynyt paksu kerros humusta ja detritusta eli 
kuollutta orgaanista materiaalia, kuten maatuvia puiden lehtiä (kuva 27). 
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Kuva 27. Hannusjärvensuonpuro kesällä 2019. 

 

5.2.2 Bondaksensuonoja 
Bondaksensuonoja laskee Bondkasensuolta Hannusjärveen järven koilliskulmasta. 
Oja on alun perin kaivettu joskus 1990 – luvun alussa, jota ennen järveen ei laskenut 
luontaisia suuri uomia. Uoma on koko matkaltaan noin puolentoista metrin levyinen ja 
puolen metrin syvyinen. Uoman reunat ovat selkeät ja suorat, kuten usein kaivetuissa 
uomissa on (kuva 28). Uoman pohjalle on kertynyt runsaasti humusta (useita kymme-
niä senttejä) ja detritusta. 

Bondaksensuonoja kerää vetensä noin 10,5 hehtaarin alueelta. Puron valuma-alu-
eesta noin 20 % on pientaloista koostuvaa asutusaluetta ja loput 80 % metsää tai met-
säistä suota. 
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Kuva 28. Bondaksensuonoja syyskuussa (vasen) ja toukokuussa (oikea) vuonna 2019. 

 

5.2.3 Kaitaantien hulevesiputki ja Hannusjärven kaakkoisranta 
Kaitaantien alta kulkeva hulevesiputki kerää vetensä noin 2 hehtaarin alueelta Kaitaan-
tien eteläpuolelta. Alueelle osittain sijoittuu Kaitaan metroaseman rakennustyömaa 
sekä Iivisniemen kalliot ja osa Iivisniemen kerrostaloasutuksesta. Kaitaantien alittavan 
putken jälkeen vedet valuvat loivaa rinnettä alas kohti Hannusjärven rannalla sijaitse-
vaa soista aluetta (kuvat 29 – 31). Kyseisellä alueella vesi on lähes seisovaa, umpeen-
kasvanutta (alueella on paljon järvikortetta), eikä järveen laskevaa selkeää uomaa ole 
havaittavissa kuin vasta viimeisen muutaman metrin aikana. Tämäkin uoman pätkä on 
osittain padottu maakannaksella juuri ennen järveä. Tämä jälkeen vesi uomassa pää-
see liikkumaan vapaasti järveen, mutta myös järvestä uomaan päin. 

Hulevesiputkesta ei virrannut vettä toukokuun ja kesäkuun näytteenottojen aikana. 
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Kuva 29. Kaitaantien alittava hulevesiputki (vasemmalla) tien pohjoispuolella sekä putkesta va-
luvan veden reitti kohti Hannusjärveä (oikealla). 

 
Kuva 30.  Hannusjärven kaakkoisrannan soista aluetta. 
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Kuva 31. Hannusjärven kaakkoisrannan alueen ”pato” 

 

5.2.4 Hannusmetsännoro itä 
Idänpuoleinen Hannusjärven pohjoispuolelle Hannusmetsästä laskeva noro on pieni 
luontaisesti veden muovaama uoma. Norosta selkeää uomanpätkää on vasta viimeiset 
metrit ennen yhdistymistään Hannusjärveen (kuva 32). Vähän ylempänä järvestä 
uoma on umpeenkasvanut. Idänpuoleinen Hannusmetsännoro oli suurimman osan 
vuodesta kuivana, vesinäytteet ja virtaamamittaukset saatiin purosta vasta marras-
kuussa pitkäaikaisten runsaiden sateiden jälkeen.  

Hannusmetsän idänpuoleiseen noroon vedet laskevat noin 1,9 hehtaarin alueelta ja 
sen valuma-alue koostuu kokonaan metsäalueesta, Hannusmetsästä. 
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Kuva 32. Itäinen Hannusmetsännoro marraskuussa 2019. 

 

5.2.5 Hannusmetsännoro länsi 
Myös läntinen Hannusmetsännoro laskee 
Hannusjärven pohjoispuolelle ja on pieni 
luontaisesti veden muovaama uoma. No-
rosta selkeää uomanpätkää on samoin 
vasta viimeiset metrit ennen yhdistymis-
tään Hannusjärveen (kuva 33). Noro las-
kee Hannusmetsän kalliolta ja kulkee ly-
hyen matkaa alavaa ranta-aluetta ennen 
yhdistymistään järveen. Samoin kuin idän-
puoleinen noro puro on hyvin umpeenkas-
vanut. Pääosan vuodesta myös läntinen 
Hannusmetsännoro on ollut kuivillaan ja 
vesinäytteet sekä virtaamamittaukset saa-
tiin tehtyä vain marraskuussa runsaiden 
sateiden aikana. 

Hannusmetsän lännenpuoleiseen noroon 
vedet laskevat noin 5,1 hehtaarin alueelta 
ja sen valuma-alue koostuu myös koko-
naan Hannusmetsän metsäalueesta. 

 

 

Kuva 33. Läntinen Hannusmetsännoro 
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5.3 Virtaamat 
Hannusjärveen laskevien purojen virtaamat olivat hyvin pieniä lukuun ottamatta mar-
raskuun mittausta. Vain Bondaksensuonojasta ja Hannusjärvesuon purosta saatiin vir-
taama mitattua jokaisena näytteenottoajankohtana. Näissäkin puroissa vesi vaikutti lä-
hes seisovalta ja pinnan läheinen vesi liikkui myös tuulen vaikutuksesta. Hannusmet-
sästä laskevat norot olivat koko näytteenottojakson lähes kuivina. Vesi virtasi ainoas-
taan syksyn runsaiden sateiden aikana. 

Taulukko 2. Hannusjärveen laskevien ja järven luusuan virtaama (l/s) vuoden 2019 aikana. Mi-
käli purossa ei ole ollut vettä mittausajankohtana, on virtaamaksi merkitty * 

Puro 
Virtaama (l/s) 

16.5.2019 26.6.2019 10.9.2019 9.10.2019 14.11.2019 

Hannusjärvensuon-
puro (luusua) 

2,0 2,1 9,6 0,4 51,8 

Bondaksensuonoja 2,3 0,08 1,1 0,8 49,5 

Kaitaantien alittava 
hulevesiputki 

* * 0,3 0,02 4,7 

Hannusmetsännoro 
itä 

* * * * 10,4 

Hannusmetsännoro 
länsi 

* * * * 11,9 

 

5.4 Veden laatu 

5.4.1 Happi, hapetus-pelkistyspotentiaali ja pH 
Happipitoisuus kaikissa Hannusjärven puroissa sekä Kaitaantien alittavassa hulevesi-
putkessa oli yli 5,9 mg/l läpi koko mittausjakson, lukuun ottamatta Hannusjärvensuon-
puron happipitoisuutta kesäkuussa (3,2 mg/l). Tällöin vesi oli lähes seisovaa (virtaus 2 
l/s) ja puroveden lämpötila oli korkea 15,1 C. 

Redox- eli hapetuspelkistys potentiaali kertoo liuoksen, tässä tapauksessa purovesien, 
hapettavien ja pelkistävien yhdisteiden kokonaismäärän. Potentiaaliin vaikuttaa muun 
muassa veden pH, happipitoisuus, lämpötila sekä liuenneiden yhdisteiden määrä. Vä-
häisissä happipitoisuuksissa potentiaali pienenenee voimakkaasti. Hapetus-pelkis-
tyspotentiaalin limnologinen merkitys liittyy erityisesti epäorgaanisten ionien esiintymis-
muotoon sekä niiden liukenevuuteen. Runsas pelkistyneiden yhdisteiden määrä myös 
antaa viitteitä voimistuvasta kemiallisesta hapenkulutuksesta. 

Hannusjärven alueen puroissa veden hapetus-pelkistyspotentiaali oli alhaisempaa 
kuin hapellisissa luonnonvesissä tavallisesti, tosin varsinaisia vertailuarvoja ei ole. Pu-
roissa hapetus-pelkistyspotentiaalin alhaisimmat arvot mitattiin marraskuussa ja kor-
keimmat syys-lokakuussa (kuva 34). Humuspitoisissa vesissä, kuten monissa Suomen 
vesistöissä, hapetus-pelkistyspotentiaali on hapellisissakin oloissa tavallista alhai-
sempi. Hapetus-pelkistyspotentiaalin (<200 mV) perusteella Hannusjärven alueen pu-
roissa epäorgaaniset ionit ovat suurimmaksi osaksi liukoisessa muodossa eli potenti-
aalisesti käyttökelpoisessa muodossa leville. Hannusjärvensuonpurossa kesäkuussa 
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mitattu alhainen hapetus-pelkistyspotentiaali on suoraan yhteydessä samana ajankoh-
tana mitattuun alhaiseen happipitoisuuteen. 

Marraskuussa runsaat sateet ja Hannusjärven tulviminen todennäköisesti vaikuttavat 
myös hapetus-pelkistyspotentiaaliin. Samanaikaisesti puroissa mitattiin korkeita kemi-
allisen hapenkulutuksen arvoja sekä pH arvot olivat Hannusjärvensuonpuroa lukuun 
ottamatta emäksisellä puolella (> 7), joilla tiedetään olevan merkittävä vaikutus hape-
tus-pelkistyspotentiaaliin. 

 
Kuva 34. Hapetus-pelkistyspotentiaali Hannusjärvenalueen puroissa vuonna 2019. 

Hannusjärven alueen putoissa pH arvot vaihtelivat mittausjakson aikana happaman ja 
emäksisen välillä. Pienimmät pH arvot havaittiin toukokuussa (5,29 (Bondaksen-
suonoja ja 5,75 Hannusjärvensuonpuro) ja suurimmat marraskuussa, jolloin Hannus-
järvensuonpuroa lukuun ottamatta purojen pH oli reippaasti yli 7.  

 

5.4.2 Johtokyky, sulfaatin ja kloridin pitoisuudet sekä alkaliteetti 
Sähkönjohtavuus mittaa vedessä olevien liuenneiden suolojen määrää. mm. kalsium, 
nitraatti, magnesium sekä sulfaatti ja kloridit lisäävät sähkönjohtavuutta sisävesissä. 
Suolojen määrää lisäävät mm. jätevedet tai hulevedet. Korkeita, reilusti yli 10 mS/m 
johtokyvyn arvoja Hannusjärven alueen puroissa havaittiin vain Kaitaantien hulevesi-
putkesta laskevasta vedestä syyskuussa (18,7 mS/m). Samalla vedestä mitattiin kor-
keahko kloridipitoisuus, 17,0 mg/l.  

Sulfaatin pitoisuudet olivat koko mittausjakson pääasiallisesti hyvin alhaisia muissa pu-
roissa paitsi Bondaksensuonojassa. Bondaksensuonojan sulfaattipitoisuudet olivat 
toukokuun ja lokakuun aikana 22 – 25 mg/l ja marraskuussa alle määritysrajan 
(<1mg/l).  
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Alkaliteetti, joka kuvastaa veden pH-muutoksia vastustavaa puskurikykyä, oli sekä 
Bondaksensuonojassa, Hannusjärvensuonpurossa ja hulevesiputkesta laskevissa ve-
sissä hyvällä tasolla koko mittausjakson (>0,2 mmol/l). Hannusmetsästä laskevissa 
noroissa alkaliteetti sitä vastoin oli marraskuussa 0,07 mmol/l (itä) ja 0,099 mmol/l 
(länsi) välttävällä tasolla. 

5.4.3 Sameus, kiintoaine ja humuspitoisuus 
Bondaksensuonojan veden sameus vaihteli koko mittausjakson 1,6 – 4,1 FNU välillä. 
Hannusjärvensuonpurossa vaihtelu oli vastaavan suuruista, 2 – 4,3 FNU. Marras-
kuussa Hannusmetsästä laskevien norojen veden sameus oli 4,5 FNU (itä) ja 5,5 FNU 
(länsi). Veden sameuden ollessa 1 – 5 FNU vedet luokitellaan lievästi sameiksi, vaikka 
sameutta ei vielä voi silmin nähdä. Kaitaantien ali laskevassa hulevesiputkessa veden 
sameus vaihteli syyskuun 9,9 FNU ja lokakuun huiman korkean 49 FNU välillä. Loka-
kuun näytteenotossa vesi on ollut jo hyvin sameaa. 

Purojen kiintoaine oli korkeimmillaan Kaitaantien alittavasta hulevesiputkesta laske-
vassa vedessä (kuva 35). Bondaksensuonojassa kiintoaineen määrä oli koko mittaus-
jakson alhainen, mutta kohosi hieman runsaiden sateiden aikana marraskuussa. 

 
Kuva 35. Kiintoaineen määrä (mg/l) Hannusjärven alueen puroissa vuonna 2019. 

 

Hannusjärveen laskevien purojen (Bondaksensuonojan, Hannusmetsännorot itä ja 
länsi) vesi on tummaa ja hyvin humuspitoista (kuva 28). Bondaksensuonojan veden 
väri vaihteli huomattavan paljon mittausajanjakson aikana; 9,8 mg Pt/l - 45 mg Pt /l 
kesäkuu – lokakuu ja ollen korkeimmillaan marraskuussa 160 mg Pt/l. Hannusmet-
sästä laskevien norojen humuspitoisuus marraskuussa oli 240 (itä) ja 230 mg Pt/l 
(länsi). Kemiallinen hapenkulutus, joka myös kertoo vesien humusleimaisuudesta, 
vaihteli vastaavasti Bondaksensuonojassa 2,2 – 8,3 mg/l toukokuun ja lokakuun välillä. 
Marraskuun runsaiden sateiden aikaan kemiallinen hapenkulutus oli 25 mg/l, joka viit-
taa runsaaseen humuksen määrään. 
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Hannusjärvestä pois laskevan Hannusjärvensuonpuron veden väri vaihteli 44 – 120 
mg Pt/l välillä (kuva 36). Samoin kemiallinen hapenkulutus vaihteli välillä 13 – 25 mg/l 
kertoen runsaasta humuspitoisuudesta. 

Kaitaantien alittavasta hulevesiputkesta tuleva veden väri vaihteli syyskuun ja marras-
kuun välillä 78 – 200 mg Pt/l välillä. Kemiallinen hapenkulutus havaintopaikalla oli vas-
taavasti 18 – 25 mg/l. Vaikka hulevesiputkesta kulkeutuva vesi on hyvin humuspitoista, 
mutta suodattuu se soisen ranta-alueen läpi ennen kuin vedet päätyvät Hannusjär-
veen. 

 
Kuva 36. Hannusjärveen laskevien purojen (Bondaksensuonojan, Hannusmetsännorojen itä ja 
länsi), järvestä pois laskevan Hannusjärvensuonpuron sekä Kaitaantien alittavan hulevesiput-
ken veden väri (mg Pt/l) vuonna 2019. Viitearvot ovat Oravaisen 1999 julkaisusta. 

 

5.4.4 Ravinteet 
Hannusjärveen suoraan laskevista puroista suurimmat kokonaisfosforin pitoisuudet oli-
vat Hannusmetsästä laskevissa noroissa (länsi 42 µg/l) marraskuussa (kuva 37). Bon-
daksensuonojan kokonaisfosforin pitoisuus vaihteli 6 – 31 µg/l välillä ollen korkeimmil-
laan toukokuussa kevään maksimivaluntojen aikaan. Järvestä pois laskevassa Han-
nusjärvensuonojassa fosforipitoisuus vaihteli 16 – 50 µg/l välillä ollen suurimmillaan 
poikkeuksellisesti kesäkuussa. Samana ajankohtana purossa tosin havaittiin myös al-
haisimmat happipitoisuudet ja hapetus-pelkistyspotentiaalin voimakas lasku sekä run-
saammat kiintoainepitoisuudet. Kaitaantien ali laskevassa hulevesiputkessa kaikilla 
mittauksilla fosforipitoisuus oli marraskuuta lukuun ottamatta korkeampaa kuin muilla 
havaintopisteillä (38 – 70 µg/l). Hulevesiputken keräämä vesi ei tosin laske suoraan 
Hannusjärveen vaan suodattuu osittain pienen soistuneen rantavyöhykkeen läpi. 

Fosforipitoisuuden perusteella Bondaksensuonojan veden voidaan sanoa olevan hy-
vällä tai jopa erinomaisella tasolla, kun pitoisuusarvoja verrataan pienten turvemaiden 
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virtavesien pitoisuuksiin (Aroviita ym. 2019). Vastaavasti Hannusjärvensuonojan ve-
denlaatu on keskimäärin hyvällä tasolla ja Hannusmetsästä laskevien norojen hyvällä 
(itä) ja tyydyttävällä (länsi) tasolla. 

 

 
Kuva 37. Kokonaisfosforin pitoisuus (µg/l) Hannusjärven alueen puroissa (Bondaksen-
suonojassa, Hannusmetsännoroissa, itä ja länsi), järvestä pois laskevan Hannusjärvensuonpu-
rossa sekä Kaitaantien alittavan hulevesiputkessa vuonna 2019.Viitearvot ovat Aroviidan ym. 
2019 julkaisusta. 

 

Kokonaistypenpitoisuus vaihteli mittausjakson aikana Bondaksensuonojassa 430 – 
840 µg/l välillä, Hannusjärvensuonpurossa 550 – 930 µg/l ja hulevesiputkesta laske-
vassa vedessä 650 – 1400 µg/l (kuva 38). Hannusmetsästä laskevissa noroissa koko-
naistypenpitoisuus oli huomattavasti muita puroja suurempaa, 2000 µg/l (länsipuolinen 
noro) ja 2600 µg/l (itäpuolinen noro). 

Kokonaistypen pitoisuuden perusteella arvioituna Bondaksensuonojan ja Hannusjä-
vensuonpuron vedenlaatu oli hyvällä tasolla vuoden 2019 aikana. Hannusmetsästä 
laskevien norojen vedenlaatu vastaavasti oli huonolla tasolla. Hannusmetsän alueelta 
kulkeutuu runsaiden valuntojen aikaan hyvin typpipitoista vettä. Alueen uomat olivat 
kuitenkin suurimman osan vuodesta kuivina, joten vuositasolla alueelta kulkeutuva 
kuormitus ei välttämättä ole niin suurta. 
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Kuva 38. Kokonaistypen pitoisuus (µg/l) Hannusjärven alueen puroissa (Bondaksen-
suonojassa, Hannusmetsännoroissa, itä ja länsi), järvestä pois laskevan Hannusjärvensuonpu-
rossa sekä Kaitaantien alittavan hulevesiputkessa vuonna 2019. Viitearvot ovat Aroviidan ym. 
2019 julkaisusta. 

 

5.4.5 Hygieeninen laatu 
Hannusjärven alueen purojen hygieenistä laatua arvioitiin määrittämällä vesinäytteistä 
Escherichia coli –bakteerien sekä enterokokkien määrät. E. coli –bakteeri ilmentää tuo-
retta ihmisen tai lämminverisen eläimen ulostesaastutusta. Sillä on suorin yhteys mah-
dollisiin terveysriskeihin ja sitä pidetään vesianalytiikassa käytettävistä hygieniaindi-
kaattoribakteereista parhaimpana. E. colia ja enterokokkeja yhdessä seurattaessa voi-
daan paremmin arvioida bakteerien alkuperää. Suolistoperäiset enterorokokit kuuluvat 
lähes kaikilla nisäkkäillä suoliston normaaliin mikrobistoon, mutta ihmisen ulosteessa 
niitä esiintyy kuitenkin huomattavasti pienempi määrä kuin E. coli –bakteereja, jolloin 
enterokokkien ja E. coli –bakteerien määrästä voidaan arvioida päästölähdettä (Hoka-
järvi ym.2008).   

Hannusjärven alueen puroissa sekä hulevesiputkesta laskevan vedessä E. coli –bak-
teerien määrä oli pääosin pientä eikä uimavesille sopivan tason ylittäviä pitoisuuksia 
(< 500 pmy/100ml) havaittu muualla kuin Hannusjärvensuonpurossa kesäkuussa. Sa-
mana ajankohtana puron enterokokkien määrä oli 190 pmy/100 ml. Muuten enterokok-
kien määrät vaihtelivat 2 -240 pmy/100 ml kaikilla havaintopisteillä koko mittausjakson 
ajan. Purojen hygieenisen laadun voidaankin Hannusjärvensuonpuron kesäkuun tilan-
netta lukuun ottamatta sanoa olevan erittäin hyvä.  
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6 RAVINNETASE JA SISÄINEN FOSFORIKUORMITUS 
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 myös kuormitusta myös il-
maperäisestä laskeumasta suoraan. 

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 ja fosforia pääsee liukenemaan takaisin 
vesipatsaaseen. Sedimentistä ravinteita voi vapautua myös resuspension ja bioturbaa-
tion kautta tai jos sedimentin läheisen veden pH nousee selkeästi emäksiselle puolelle.  

Hannusjärven ulkoista ja sisäistä kuormitusta on aikaisemmin arvioitu laskennallisesti 
vuonna 1999 (Peltola 1999) ja vuonna 2013 osana Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaavan 
hulevesien käsittelyn ja vaikutusten merkitystä järven tilaan (Ramboll Finland Oy 
2013). Vuonna 1999 typen kuomaksi arvioitiin 146 kg/a ja fosforikuormitukseksi 7 kg/a 
sisältäen luonnonhuuhtouman (86 kg N/a ja 4 kg P /a) ja ilmalaskeuman (56 kg N/a ja 
1 kg P/a) (Peltola 1999). Vuonna 2013 Hannusjärveen arvioitiin saapuvan yhteensä 
5,9 kg P/a ja 149 kg N/a (Ramboll Finland Oy 2013). 

Fosforin sisäinen kuormitus on aikaisemmin arvioitu olevan suhteellisen suurta, noin 
6,9 kg /a. (Ramboll 2013). Fosforin kokonaiskuormitus (ulkoinen ja sisäinen kuormitus) 
ylitti Vollenweiderin (1976) mallin mukaan kriittisen kuormituksen tason, jolloin järven 
voidaan olettaa rehevöityvän entisestään.  

• Hannusjärveen laskevista puroista; Bondaksensuonojasta, Hannusmetsän itäisestä ja 
läntisestä norosta sekä Kaitaantien alittavasta hulevesiputksesta ja järvestä pois las-
kevasta Hannusjärvensuonpurosta seurattiin vedenlaatua ja virtaamaa yhteensä 5 
ajankohtana vuoden 2019 järveen saapuvan ja poistuvan ainevirtaamien määrän sel-
vittämiseksi. 

• Purojen virtaamat olivat hyvin pieniä tai lähes olemattomia suurimman osan vuodesta, 
lukuun ottamatta syksyn sateiden aikaisia virtaamia. 

• Bondaksensuonojan vedenlaatu on hyvin riippuvainen valunnan määrästä; kiintoai-
neen, ravinteiden ja humuksen pitoisuudet olivat suurimmillaan syksyn sateiden ai-
kaan, kun taas luusuasta poistuva vesi oli vastaavana ajankohtana laimeampaa kiin-
toaineen ja kokonaisfosforin osalta. 

• Hannusmetsästä laskevien norojen sekä ravinnepitoisuudet että kiintoaineen ja hu-
muksen pitoisuudet olivat selkeästi muiden purojen pitoisuuksia korkeammat, tosin 
näistä puroista vettä Hannusjärveen laski vain marraskuussa. 
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6.1 Aineisto ja menetelmät 
Hannusjärven ravinnetase laskettiin käyttämällä Lappalaisen ja Matinveden (1990) ai-
netaseyhtälöä: 

𝑈𝐾 + 𝑆𝐾 = 𝐿𝑃 + 𝐵𝑆 + , jossa 

UK = Ulkoinen kuormitus (g m-2 d-1) 
SK = Sisäinen kuormitus (g m-2 d-1) 
LP = Luusuasta poistuva ravinnemäärä (g m-2 d-1) 
BS = Bruttosedimentaatio (g m-2 d-1) 
dP/dt = Vesimassan fosforisisällön muutos 

 

6.1.1 Ulkoinen kuormitus 
Hannusjärveen tulevaa ravinnevirtaa arvioitiin järveen laskevien purojen mukana kul-
keutuvan ainevirran, ominaisuuskuormituslukujen (valuma-alueen ne osat, joista jär-
veen ei laske selkeää uomaa) sekä ilmalaskeuman summana. Hannusjärven valuma-
alue jaettiin ulkoisen kuormituksen arvioinnin osalta seitsemään osavaluma-alueeseen 
(kuva 39). Valuma-alueilta 2 – 4 laskee uoma Hannusjärveen, jolloin näiden alueiden 
kuormitus voitiin arvioida purojen mukana kulkeutuvan kuormituksen mukana. Hannus-
järveen laskevien Bondaksensuonojan ja Hannusmetsännorojen (itä ja länsi) kautta 
tuleva kuormitus arvioitiin mittaamalla virtaama siivikolla sekä kertomalla tulos puroista 
analysoitujen vesinäytteiden ravinnepitoisuuksilla seuraavan kaavan mukaisesti (Lap-
palainen ja Matinvesi 1990): 

𝑀 = 𝑐 ∗ 𝑞, jossa 

M = Ainevirtaama (mg/s) 
c = Puron pintaveden ravinnepitoisuus (mg/m3) 
q = Puron virtaama (m3/s) 
 

Ainevirtaamat Hannusjärveen laskettiin Bondaksensuonojalle sekä Hannusmetsänno-
roille fosforin, typen ja kiintoaineen osalta. Myös vastaavat luvut laskettiin Kaitaantien 
alittavasta hulevesiputkesta laskeutuvalle vedelle, mutta koska vesi ei valu putkesta 
suoraan Hannusjärveen, vaan kapean soisen alueen läpi, ei näitä ainevirtoja voida 
suoraan käyttää järven ulkoisen kuormituksen arvioinnissa. Tämän osavaluma-alueen 
osalta kuormitusta arvioitiin sekä hulevesiputkesta kerättyjen tietojen (hulevesiputken 
keräämältä alueelta) että ominaiskuormituslukujen perusteella (muu valuma-alue). 
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Kuva 39. Hannusjärven valuma-alue tässä selvityksessä käytetty osavaluma-aluejako (1-7) 
sekä ainevirtaamien arvioinnissa käytettyjen purovesinäytteiden havaintopisteet. 

 

Niiltä Hannusjärven valuma-alueen osilta (osavaluma-alueet 1, 5-7), joista ei järveen 
laske selkeää uomaa, arvioitiin ulkoisen kuormituksen määrä ominaiskuormituslukujen 
perusteella (taulukko 3). 

 

Taulukko 3. Ulkoisen kuormituksen arvioinnissa käytetyt ominaiskuormitusluvut eri maankäyt-
tömuodoittain (Vakkilainen ym. 2005, Ulvila ja Laakso 2005, Finér ym. 2010). 

Maankäyttömuoto 
Kokonaisfosfori Kokonaistyppi Kiintoaine 

kg/ha/a kg/ha/a kg/ha/a 

Metsä 0,07 2 50 

Pientaloalue 0,24 4,95 100 

Kerrostaloalue 0,38 8,84 210 

Liikennealue 0,41 3 370 

Laskeuma vesipinnalle 0,21 8,29  

Rakennustyömaa 0,57 5,7 605 
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6.1.2 Luusuasta poistuva ravinnevirta 
Hannusjärvestä luusuan kautta poistuva ravinnevirta arvioitiin Hannusjärvensuonpu-
rosta otettujen vesinäytteiden ja mitatun virtaaman perusteella.  

6.1.3 Bruttosedimentaatio 
Hannusjärven bruttosedimentaatio määritettiin Hannusjärveen asetetulla sedimentaa-
tiokeräimellä (kuva 40). Käytetty keräin koostui neljästä putkesta, joiden halkaisija oli 
54 mm ollen suhteessa putken korkeuteen noin 1/6. Sedimentaatiokeräin asetettiin 
Hannusjärveen sen syvimpään kohtaan (2,3 m) järven keskiosille, idänpuoleisen al-
taan pohjoisosaan 27.6.2019 (kuva 41). Keräin tyhjennettiin yhteensä 22 vuorokauden 
välein (mittausjakso 22 d) yhteensä kolme kertaa. Neljännellä tyhjennyskerralla keräi-
men vaijeri sekä varmistusnarut olivat katkaistu, joten valitettavasti sedimentaatioke-
räintä ei saatu nostettua takaisin järvestä. 

  
Kuva 40. Sedimentaatiokeräin (vasemmalla) sekä sen sijainti Hannusjärvessä. Pinnalle ke-
räimestä näkyi vain sen merkkipoijut. 

 

Bruttosedimentaatio laskettiin seuraavalla kaavalla: 

𝑆 = 𝐴 ∗ (𝐵/𝐶/𝐷), jossa 

S = Bruttosedimentaatio (g m-2 d-1) 
A = Putken sisältämän kuiva-aineksen määrä (g/ml) 
B = Sedimentaationäytteen kokonaistilavuus (ml) 
C = Sedimentaatioputken pinta-ala (m2) 
D = Keräysaika (d) 
 

Sedimentaationäytteet annettiin laskeutua keräysputkissa noin vuorokauden ajan, 
jonka jälkeen ne tyhjennettiin muoviastioihin ja kuljetettiin akkredoituun laboratorioon 
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analysoitavaksi. Näytteistä selvitettiin kuiva-ainepitoisuuden lisäksi orgaanisen ainek-
sen määrä sekä kokonaisfosforipitoisuus. Ainetasetta varten sedimentaatiotulokset 
painotettiin järven pinta-alalla. 

 

 
Kuva 41. Sedimentaatiokeräimen sekä pintasedimentin näytteenottopaikan sijainti Hannusjär-
vessä. 

 

6.1.4 Sisäinen fosforikuormitus 
Hannusjärven sisäinen kuormitus arvioitiin sedimentaatiokeräimien avulla arvioitavan 
fosforin bruttosedimentaation ja ravinnetaseyhtälön perusteella sekä fosforin resus-
pension avulla. Ravinnetaseyhtälöllä sisäinen kuormitus saadaan jäännösterminä, kun 
tiedetään muut yhtälön tekijät. Resuspensionopeus saadaan laskettua Gasithin 1975 
ja Bloeschin 1994 mukaisella kaavalla, joka perustuu resuspendoituvan aineksen erot-
tamiseen sedimentoituvasta aineksesta sedimenttikeräimistä sen alhaisemman orgaa-
nisen aineen pitoisuuden perusteella.   

𝑅 = 𝑆 ∗ , jossa 

R = Resuspensio (g m-2 d-1) 
S = Bruttosedimentaatio (g m-2 d-1) 
fs = Orgaanisen aineksen osuus sedimentoituneessa aineksessa (%) 
fr = Orgaanisen aineksen osuus pintasedimentissä (%) 
ft = Orgaanisen aineksen osuus veden kiintoaineessa (%) 
 

Kiintoaineen orgaanisen aineksen osuus oletettiin nollaksi, sillä sedimentaatiokeräi-
mistä lapottiin pois kaikki ylimääräinen vesi ennen analyysejä. 

Sisäinen kuormitus saadaan reuspension avulla edelleen kertomalla saatu resuspen-
sio pintasedimentin fosforipitoisuudella. 
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6.1.5 Sedimentti 
Hannusjärven pintasedimentistä (0-3 cm) 16.7., 8,8. 29.8. ja 19.9. otetuista näytteistä 
analysoitiin sedimentin kuiva-aineen määrä, orgaanisen aineksen osuus sekä koko-
naisfosforipitoisuus. Lisäksi 8.8.2019 otettiin kattavampi sedimenttinäyte, josta analy-
soitiin lisäksi raskasmetallit (Al, Fe, Hg, Cd, Cu, Pb, Zn), hiili/typpi –suhde sekä orgaa-
ninen kokonaishiili. lisäksi sedimentistä mitattiin kentällä sen hapetus-pelkistyspotenti-
aali (redox-potentiaali) sekä määritettiin aistinvaraisesti sedimentin koostumusta sekä 
sen haju ja väri. 

 

6.2 Ulkoinen kuormitus 
Hannusjärveen laskevien purojen mukana vuodessa järveen kulkeutuu suoraan yh-
teensä noin 12,1 kg P/a, 520 kg N/a ja 1317 kg kiintoainetta/a (kuva 42). Yhteensä 
koko Hannusjärven valuma-alueelta kulkeutuu fosforia 17,59 kg/a, typpeä 617,3 kg/a 
ja kiintoainetta 3202 kg/a. Järveen ilmalaskeumana saapuu lisäksi vuosittain 1,3 kg 
fosforia ja 57,2 kg typpeä nostaen koko ulkoisen kuormituksen 18,89 kg P/a ja 674,5 
kg N/a.  

Suurin yksittäinen kuormituslähde Hannusjärveen on Bondaksensuonojan kautta kul-
keutuva ravinnevirta sekä fosforin että typen osalta (taulukko 4). Suurin kiintoaineen 
määrä järveen kulkeutuu nykyhetkellä järven kaakkoisosasta, jossa selvityksen aikana 
olivat käynnissä Länsimetron rakennustyöt. 

Hannusjärven ulkoisena kuormituksena saapuva kokonaiskuormitus ylittää huomatta-
vasti aikaisemmin järvelle arvioidut kuormitusmäärät. Vuonna 2013 Ramboll Finland 
Oy:n laskennallisesti määrittämät kuormitusarvot olivat vain 31 % nyt arvioidun koko-
naiskuormituksen määrästä fosforin osalta. Typen osalta aikaisemmat arviot olivat vain 
22 % nyt arvioidusta kuormituksen määrästä. Kiintoaineen osalta vuoden 2013 kuor-
mitusarvio oli lähempänä nyt arvioituja määriä, noin 84 % nykyisistä arvioista.  
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Kuva 42. Hannusjärven alueen purojen ainevirtaamat (kg/a) 

 

Taulukko 4. Hannusjärveen kulkeutuvan ulkoisen kuormituksen määrä osavaluma-alueittain 

Osavaluma-alue 

Kokonaisfosforin 
virtaama 

Kokonaistypen 
virtaama 

Kiintoaine-
virtaama 

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 
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Hannusjärveen laskevien purojen osalta eniten hehtaaria kohden fosforikuormitusta 
lähtee liikkeelle Hannusmetsästä laskevan idänpuoleisen noron mukana (kuva 43). 
Suurin typenkuormitus hehtaaria kohden lähtee liikkeelle vastaavasti saman puron va-
luma-alueelta. Kiintoaineesta suurin kuormitus tulee myös valuma-alueen pinta-alaan 
suhteutettuna järven kaakkoiskulmasta hulevesiputken keräämältä alueelta (rakennus-
työmaat). 

 

 
Kuva 43. Hannusjärveen laskevien purojen mukana kulkema fosforin, typen ja kiintoaineen 
kuormitus puron valuma-alueen hehtaaria kohden. 

 

6.3 Luusuasta poistuva ravinnevirta 
Hannusjärven luusuasta Hannusjärvensuonpuroa pitkin järvestä poistuu vuosittain 7,6 
kg fosforia, 348 kg typpeä ja 1865 kg kiintoainesta. Tosin osa kiintoaineesta on mitä 
luultavimmin peräisin purosta itsestään, sillä sen pohjalle on kertynyt runsaasti helposti 
liikkeelle lähtevää humusta.  
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6.4 Sedimentin laatu 
Hannusjärven sedimentti on hyvin vesipitoista ja löyhää ainesta, erityisesti ensimmäi-
set noin 5 – 10 cm. Pintasedimentin kuiva-aineen määritettiin keskiarvona olleen vain 
8,7 % (vesipitoisuus 91,3 %), joka tarkoittaa sedimentin pintakerroksen olevan myös 
erittäin helposti liikkeelle lähtevää ainesta. Sedimentti oli hyvin ruskeaa ja humuspi-
toista. Varsinaisia tummia sulfidiraitoja, joita sedimentteihin voi muodostua pitkäaikais-
ten hapettomien jaksojen aikana, näkyi vain syvemmissä kerroksissa.  

Orgaanista ainesta sedimentistä oli 50% kuiva-aineesta, josta puolet koostui orgaani-
sesta hiilestä (26% kuiva-aineesta). Sedimentin hiili/typpi –suhteen (C/N –suhde) 
avulla voidaan arvioida sedimentin sisältämän orgaanisen aineksen alkuperää. Plank-
tonlevien C/N –suhde on keskimäärin 5,6 ja humusyhdisteiden noin 10-20.  Hannus-
järven pohjasedimentissä C/N –suhde oli 14,1, joka tarkoittaa, että pääosa järven or-
gaanisesta aineksesta on peräisin järven ulkopuolelta, eli valuma-alueelta. Aikaisem-
min vuonna 2003 Hannusjärvellä teetetyn sedimentin viljavuusanalyysin perusteella 
järven sedimentti on hapanta (pH 4,9) ja hyvin fosforipitoista. Sedimentin happamuus 
kertookin sen sisältävän runsaasti humusyhdisteitä, jotka hajotessaan laskevat pH ar-
voa. 

Pintasedimentin hapetus-pelkistyspotentiaali oli -25 – 73 mV, mikä tarkoittaa sedimen-
tin pinnalla olevan pelkistävät olosuhteet. Hapetus-pelkistys potentiaali riippuu happi-
pitoisuuden lisäksi hyvin monesta muusta tekijästä, kuten veden lämpötilasta ja sedi-
mentin pinnan pH –arvosta. Vaikka järvessä olisi vesipatsaassa liuenneena happea 
ihan pohjan lähellä, voi sedimentin pinnalla ja erityisesti heti pintakerroksen alla vallita 
hapettomat olosuhteet. Koska Hannusjärven sedimentti on hyvin löyhää materiaalia, 
on siinä aktiivista reagoivaa pintaa paljon. Sedimentin kemialliset reaktiot tapahtuvatkin 
juuri vesi-sedimenttirajapinnassa ja mitä enemmän tällaista rajapintaa on, sitä enem-
män reaktioita tapahtuu ja hapetuspelkistyspotentiaali voi pysyä pelkistävällä puolella. 
Hapetus-pelkistys potentiaalin avulla voidaan kuitenkin sanoa, että sedimentin sisäl-
tämä fosfori oli potentiaalisesti liukoisessa muodossa sedimentin huokosvedessä. Näin 
ollen fosfori on myös potentiaalisesti altis vapautumaan vesipatsaaseen, mikäli sedi-
mentin pintaa häiritään eli resuspension tai bioturbaation kautta.  

Raskasmetallipitoisuudet Hannusjärven sedimentissä ylittivät kadmiumin, lyijyn ja sin-
kin osalta pilaantuneiden maiden (Vna 214/2007) arvioinnissa käytetyt kynnysarvot 
(taulukko 5). Kun sedimentti pysyy koskemattomana, eivät nämä pitoisuudet aiheuta 
vaaraa vesiympäristössä. Mikäli sedimenttiä päätetään jossain vaiheessa ruopata uu-
destaan, vaikuttavat raskasmetallipitoisuudet ruoppausmassojen käsittelyn valintaan. 
Koska Hannusjärven sedimentin orgaanisen aineksen osuus oli huomattavan suuri, 
haitallisten aineiden osalta pitoisuuksia ei ole tässä yhteydessä järkevää arvioida ruop-
paus- ja läjityskelpoisuuden mukaan. Sedimentin alumiini- sekä rautapitoisuudet eivät 
tosin olleet kovin korkeita, jolloin sedimentin fosforinsitomiskyky voi olla heikentynyt 
huomattavasti. Mikäli fosforia sitovaa rautaa tai alumiinia ei ole tarpeeksi saatavilla, ei 
hapellisissakaan oloissa sitoudu tarpeeksi fosforia pois vesipatsaasta. 
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Taulukko 5. Raskasmetallipitoisuuden Hannusjärven pintasedimentissä elokuussa 2019. Kyn-
nysarvo * = valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) määritetyt kynnysarvot maaperälle. 

 
Alumiini 

(Al) 
Rauta 
(Fe) 

Elo-
hopea 
(Hg) 

Kad-
mium 
(Cd) 

Kupari 
(Cu) 

Lyijy 
(Pb) 

Sinkki 
(Zn) 

 mg/kg 
k.a. 

mg/kg 
k.a. 

mg/kg 
k.a. 

mg/kg 
k.a. 

mg/kg 
k.a. 

mg/kg 
k.a. 

mg/kg 
k.a. 

Kynnysarvo * - - 0,5 1 100 60 200 

Pitoisuus 13900 16500 0,190 1,56* 53,0 87,9* 244* 

 

 

 

6.5 Bruttosedimentaatio ja sisäinen fosforikuormitus 
Hannusjärvestä sedimentaatiokeräimillä mitattu sedimentoituvan aineksen määrä 
(bruttosedimentaatio) oli 12,8 g/m2/d (±0,02). Orgaanista ainesta sedimentoituvasta ai-
neesta oli 70%. Fosforia sedimentoitui 0,024 g/m2/d (±0,001). 

Ravinnetaseyhtälöllä laskettu sisäinen fosforikuormitus Hannusjärvellä oli 0,02 g/m2/d 
(±0,005), joka vuositasolla tarkoittaa 8,6 g/m2/a ja järveen suhteutettuna noin 17 kg 
P/a. Sisäinen kuormitus on kuitenkin usein runsaimmillaan lämpimän veden aikana, 
jolloin olosuhteet järvessä ovat fosforin vapautumisen kannalta otollisimmat. Sisäistä 
kuormitusta kyllä tapahtuu myös jääpeitteisenä kautena, mikäli pohjanläheisen veden 
happipitoisuus laskee riittävän alhaalle, sekä muina ajankohtina kalojen aikaansaaman 
bioturbaation ja erityisesti matalassa järvessä tuulten ja virtausten aiheuttaman resus-
pension myötä. Koska tässä selvityksessä sedimentaatiota Hannusjärvessä mitattiin 
vain kasvukauden aikana, yliarvioi koko vuodelle laskettu arvio sisäisen kuormituksen 
määrän. Mikäli huomioidaan sisäistä kuormitusta tapahtuvan pääasiallisesti vain kas-
vukauden aikana (kesäkuu-syyskuu), vapautuisi sedimentistä vuodessa 6 kg fosforia. 

Hannusjärven resuspensionopeus oli 0,018 g/m2/d (±0,005). Pintasedimentin koko-
naisfosforipitoisuus oli keskimäärin 1,67 mg/kg sedimentin kuiva-ainetta kohden. Re-
suspensiomenetelmällä sisäisen kuormituksen määrä oli täten 0,02 g/m2/d (±0,006), 
joka vastasi myös ainetaseyhtälön avulla laskettua sisäistä kuormitusta. 

Sedimentaatiotutkimuksen avulla määritetty sisäinen kuormitus poikkeaa jonkin verran 
aiemmissa selvityksissä laskennallisesti määritetyistä kuormitusarvoista. Sisäinen 
kuormitus Hannusjärvellä on hieman alhaisempaa kuin laskennallisesti määritettynä 
(Ramboll Finland oy 2013), kun sisäistä kuormitusta ajatellaan tapahtuvan vain kasvu-
kauden aikana. Yhteensä Hannusjärven sisäinen kuormitus on kuitenkin suurta. 

 

6.6 Ulkoisen fosforikuormituksen sietokyvyn arviointi 
Järven ulkoisen fosforikuormituksen sietokykyä tarkastellaan usein Vollenweiderin 
kaavalla (Vollenweider 1976). Laajan järvitutkimusaineiston perusteella keskimääräi-
sesti sallitun fosforikuormituksen rajana pidetään yleisesti 0,15 g P/m2 vuodessa ja 
kriittisen kuormituksen rajana 0,30 g P/m2 vuodessa. Mallilla voidaan kuitenkin laskea 
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järvikohtaisesti järven sallittava ulkoinen fosforikuormitus (Pa) hydraulisen pintakuor-
man Q/A, jossa Q on järveen tuleva vesimäärä (m3/a) ja A järven pinta-ala (m2), avulla: 

𝑃(𝑎) =  0,055 ∗ (𝑄 𝐴⁄ ) ,  

 

Kriittinen kuorma (Pv) taas lasketaan kaavalla: 

𝑃(𝑣) =  0,174 ∗ (𝑄 𝐴⁄ ) ,  

 

Sallittu fosforikuorma on se määrä fosforia, jonka järvi kestää rehevöitymättä lisää. Jos 
taas kriittinen kuorma ylittyy, järvi on vaarassa rehevöityä nopeasti. Tämän rajan ylit-
täessä ovat järven kunnostustoimet ensisijaisesti kohdistettava ulkoisen kuormituksen 
vähentämiseen. Vollenweiderin malli ei ota huomioon sisäistä kuormitusta, joka usein 
on merkittävä rehevöitymistä lisäävä tekijä matalissa, rehevissä järvissä. 

Hannusjärvelle laskettuna sallitun kuormituksen rajana on 0,2 g P/m2 vuodessa ja kriit-
tisen kuormituksen rajana 0,47 g P/ m2 vuodessa. Hannusjärveen saapuu nykytilan-
teessa ulkoisena kuormituksena 18,9 kg fosforia vuodessa, joka vastaa järven pinta-
alaan suhteutettuna 0,31 g P/m2 vuodessa. Vollenweiderin mallin mukaisesti arvioituna 
Hannusjärven fosforikuormitus ylittää siten merkittävästi sallitun kuormituksen rajan. 
Tämä tarkoittaa sitä, että järvi on yhä voimakkaassa rehevöitymiskehityksessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hannusjärveen saapuvan ulkoisen kuormituksen määrää arvioitiin purojen mukana kul-
keutuvan ainevirtaaman, ilmaperäisen laskeuman ja järven lähivaluma-alueelle sovel-
lettujen ominaiskuormituslukujen perusteella. 

• Sisäistä kuormitusta eli pohjasedimenttiin sitoutuneiden ravinteiden vapautumista uu-
delleen kiertoon mitattiin bruttosedimentaationa sekä arvioitiin ainetaseyhtälön ja re-
suspensiomenetelmän avulla. 

• Hannusjärveen kulkeutuu vuosittain yhteensä lähes 19 kg fosforia ja 675 kg typpeä. 
• Bondaksensuonojan kautta kulkeutuu merkittävin osa, noin 30 % koko järven ulkoisesta 

fosforikuormituksesta. 
• Luusuan kautta Hannusjärvensuonpuroon järvestä lähtee vuosittain 7,6 kg fosforia ja 

348 kg typpeä. 
• Järven sedimentti on hyvin vesipitoista (91 %), löyhää ja hyvin helposti liikkeelle lähte-

vää ainesta. Järven pohjalle sedimentoituva orgaaninen aines on pääasiallisesti peräi-
sin järven ulkopuolelta eli valuma-alueelta. 

• Sisäistä kuormitusta järvellä tapahtuu noin 0,02 – 0,024 g/m2/päivässä. 
• Resuspensionopeus eli kuinka paljon sedimenttiä pöllyää takaisin vesipatsaaseen, oli 

0,018 g/m2/päivässä tarkoittaen, että suuri osa sisäisestä kuormituksesta tapahtuu re-
suspension kautta. 

• Vuositasolla arvioituna, kun huomioidaan sisäistä kuormitusta tapahtuvan pääasialli-
sesti kasvukauden aikana, Hannusjärven sedimentistä vapautuu noin 6 kg fosforia. 
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7 JÄRVEN TILAN KEHITYS JA TULEVAISUUS 
 

1990-luvun puolivälissä Hannusjärven vedenlaatu alkoi heikentyä kiihtyvällä tahdilla, 
järven rehevöitymiskehitys eteni nopeasti. Järven ranta-asukkaat päättivät tällöin pe-
rustaa järvelle suojeluyhdistyksen, jonka tavoitteena on ollut säilyttää Hannusjärvi elin-
voimaisena tuleville sukupolville. Suojeluyhdistyksen toimesta järvellä on vuodesta 
1998 alkaen toteutettu talkootyönä ja avustusten voimin runsaasti erilaisia kunnostus-
toimia sekä järven tilan seurantaa tukevia tutkimuksia (kuva 44). Järveltä niitetään vuo-
sittain vesikasvillisuutta, hoitokalastetaan erilaisin pyyntimenetelmin sekä järveä hape-
tetaan jääpeitteisenä kautena sekä tarvittaessa kesän kerrostuneisuusjakson aikana 
riittävän pohjanläheisen veden happipitoisuuden takaamiseksi. Lisäksi järven pohja-
sedimenttiä on ruopattu vuosina 2007 – 2008. 

 

 
Kuva 44. Hannusjärvellä toteutetut tutkimukset. 

 

7.1 Hannusjärven ulkoinen ja sisäinen fosforikuormitus nykytilan-
teessa 

Hannusjärven ulkoinen kuormitus on järven ja sen valuma-alueen kokoon nähden 
suurta. Järvelle tehdyt kuormitusarviot vaihtelevat 7 kg:sta 18,9 kg fosforia vuodessa 
riippuen käytetystä arviointimenetelmästä. Ainevirtaamien perusteella lasketun kuor-
mituksen määrä on merkittävästi pelkästään ominaiskuormituslukujen perusteella las-
kettua kuormitusta suurempi. Ominaiskuormitusluvut ovat laskennallisia keskimääräi-
siä kuormitusarvoja eri maankäyttömuodoille, kun taas ainevirtaamat perustuvat todel-
lisiin mittauksiin ja kertovat näin ollen juuri mittauksen kohteena olevalta valuma-alu-
eelta kulkeutuvan kuormituksen määrästä. Mittauksilla saadaan tarkemmin seurattua 
kuormituksen määrää ja laatua eri vuodenaikoina. Tosin yksittäisin mittauksin toteute-
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tussa tutkimuksessa on aina hyvä muistaa, että havainnot kertovat yksittäisistä tilan-
teista. Virtaavissa vesissä virtaama ja veden laatu voivat muuttua hyvin nopeallakin 
aikataululla, sillä uomassa kulkeva vesimäärä ja valuma-alueelta huuhtoutuvat ravin-
teet ovat hyvin riippuvaisia alueellisesta sadannan määrästä. Tässä selvityksessä saa-
tiin kuitenkin purojen vedenlaatua ja virtaamia seurattua talvikuukausia lukuun otta-
matta muina vuodenaikoina, keväällä, kuivana kesänä sekä sateisena syksynä. 

Ulkoista kuormitusta järveen saapuu pääasiallisesti siihen laskevien purojen mukana. 
Merkittävin yksittäinen kuormitusreitti on Bondaksensuonoja järven koilliskulmasta, 
jonka mukana Hannusjärveen kulkeutuu vuodessa 5,5 kg fosforia. Myös Hannusmet-
sästä laskevat uomat tuovat mukanaan yhteensä n. 6,5 kg fosforia. Tosin nämä uomat 
ovat suurimman osan vuodesta kuivillaan ja kuormitus kohdistuu lähinnä syksyn run-
saiden sateiden aikaiseksi, jolloin vesi on kylmää ja järven perustuotanto hyvin vä-
häistä. Saapuvan ulkoisen kuormituksen määrä Hannusjärveen onkin hyvin riippuvai-
nen uomissa virtaavan veden määrään. Bondaksensuonojan tavallisesti hyvin pienestä 
virtaamasta (0,08 – 2,3 l/s) kertoo sen pohjalle kertynyt useiden senttien paksuinen 
humuskerrostuma. Runsaiden sateiden aikaan ojan virtaama oli kuitenkin moninkertai-
nen, lähes 50 l/s. Kuormitus Hannusjärveen on näin ollen hyvin pulssimaista ja pääasi-
allisesti sadetapahtumiin sidottua. Virtaaman ja valunnan kasvaessa valuma-alueelta 
huuhtoutuu ja uoman mukana kulkeutuu enemmän ravinteita ja kiintoainesta. Voima-
kas yhtäkkinen virtaus saattaa myös huuhtoa mukaansa etenkin Bondaksensuonojan 
pohjalle kertynyttä humusainesta, joka kevyenä aineksena lähtee herkästi liikkeelle. 

Hannusjärven rehevyydestä kertoo myös järven voimakas sisäisen fosforikuormituk-
sen määrä. Järven sedimentistä vapautuu vuosittain vähintään 6 kg fosforia, joka on 
noin kolmasosa järveen saapuvan ulkoisen kuormituksen määrästä. Hyvin suuri osa 
järven sisäisestä kuormituksesta tapahtuu kuitenkin resuspension eli sedimentin ve-
teen pöllyämisen kautta kuin esimerkiksi hapettomista olosuhteista tai korkeasta 
pH:sta johtuvasta fosforin vapautumisesta. Hannusjärven sedimentti on hyvin vesipi-
toista ja löyhää ainesta, ja lisäksi se sisältää paljon fosforia ja orgaanista ainesta. 
Löyhä aines lähtee pohjalta herkästi liikkeelle pienestäkin häiriöstä kuten veden vir-
tauksen, tuulten, kalojen pöyhinnän, veneen airon heilautuksen tai uimarin potkujen 
aiheuttaessa turbulenttisia virtauksia lähellä järven pohjaa. Matalilta alueilta resuspen-
sion myötä tapahtuvan sisäisen kuormituksen on myös muilla Suomen vesillä todettu 
olevan merkittävämpää kuin esimerkiksi hapettomilta syvänteiltä vapautuvan fosforin 
määrä (Horppila ym. 2016, Niemistö 2017). 

Nykytilanteessa Hannusjärven fosforikuormitus ylittää järvelle laskennallisesti määrite-
tyn sallitun kuormituksen rajan, joka kertoo järven yhä voimistuvasta rehevöitymiske-
hityksestä. Ulkoinen kuormitus on suurempaa kuin mitä aiemmin järvelle on arvioitu ja 
näin ollen ylläpitää rehevöitymistä. Pitkään kestänyt ravinnekuormitus näkyy myös 
Hannusjärven pieneen kokoon suhteutettuna runsaana sisäisenä kuormituksena. Mi-
käli järveen saapuvaa kuormitusta ei saada ensisijaisesti vähennettyä, ei järven tilassa 
välttämättä nähdä muutosta parempaan suuntaan. 

  

7.2 Hannusjärvellä toteutettujen kunnostustoimien vaikutus järven ti-
laan 

Hannusjärvellä toteutetut kattavat kunnostustoimet ovat näkyneet järven tilassa, vaikka 
järvi monien ominaisuuksien osalta kuvastaakin yhä reheviä olosuhteita. Happipitoi-
suus pohjan lähellä on pysynyt pääsääntöisesti riittävänä sekä talvella että kesällä, 
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eikä varsinaisia 1990-luvun tyylisiä kalakuolemia ole järvellä enää havaittu. Koska Han-
nusjärvi on matala (maksimi syvyys 2,3 m) pääsee avovesiaikana vesi kiertämään hel-
posti pohjaa myöten. Hyvin lämpiminä kesinä järvi kuitenkin kerrostuu lämpötilan suh-
teen, joka on näkynyt etenkin kesän 2018 poikkeuksellisen heikkona happitilanteena. 

Järven sietokyvyn ylittävä ulkoinen fosforikuormitus näkyy nykyään Hannusjärven ve-
denlaadussa, etenkin ravinnepitoisuuksissa. Sekä kokonaisfosforin että kokonaistypen 
pitoisuudet ovat olleet tasaisesti kasvussa 1980 –luvulta asti. Ravinnepitoisuudet ku-
vastavat yhä reheviä olosuhteita. Tilanne näkyy myös järven näkösyvyydessä, joka 
kesäkuukausina on ajoittain hyvinkin heikko (0,7 m vuonna 2018). Hannusjärven tilan 
vuosittainen vaihtelu on selkeästi riippuvaista vallitsevista sääolosuhteista. Lämpiminä 
kesinä järven näkösyvyys ja pohjan läheisen veden happipitoisuus ovat olleet heikkoja, 
kun taas viileämpinä kesinä järven näkösyvyys on viimevuosinakin ollut hyvä (1,3 ja 
1,2 m vuosina 2016 ja 2017). Lämpimät vuodet ovat näkyneet myös Hannusjärven 
kasviplanktonin biomassan määrässä sekä lajiston koostumuksessa. Kasviplanktonin 
kokonaisbiomassa on viileinä vuosina ollut järvellä jopa alle 2 mg/l (2017), kun taas 
erittäin lämpiminä kesinä kokonaisbiomassa on ollut kaksinkertainen tai jopa viisinker-
tainen (11,6 mg/l vuonna 2011 ja 4,5 mg/l vuonna 2018). Vaikka sekä kasviplanktonin 
määrä, haitallisten sinilevien osuus kasviplanktonyhteisöstä että järven kloforylli-a:n pi-
toisuus ovat laskeneet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi, kuvastaa 
järvi yhä näiden ominaisuuksien perusteella reheviä olosuhteita. Voimakkaita sinilevä-
kukintoja järvellä ei ole havaittu vuoden 2011 jälkeen, ei edes vastaavasti yhtä lämpi-
mänä vuotena 2018, jolloin hyvin monet Suomen vesistöt kärsivät runsaista sinilevä-
kukinnoista. 

Hannusjärvestä on vuodesta 1998 alkaen poistettu useita kymmeniä kiloja kalabiomas-
saa vuosittain. Järven kalasto on siitä huolimatta pysynyt hyvin särkipainotteisena, 
vaikka esimerkiksi särjen ja ahvenen prosentuaalisissa osuuksissa saaliin yksilömää-
rissä on ollut vuosittaista vaihtelua. Käytetyt pyyntimenetelmät tosin aliarvioivat joiden-
kin petokalojen, kuten hauen, määrää, sillä rantakasvillisuuden seassa viihtyvät hauet 
jäävät usein pyydysten tavoittamattomiin. Tosin suuria petokaloja ei järvestä ole saatu 
hoitokalastuksen tai virkistyskalastuksen yhteydessä kovinkaan montaa. Pyydetyt ah-
venet ovat olleet pieniä ja vuosittain järveen palautetaan vain ihan muutamia suurem-
pia, petokaloiksi luettavia yksilöitä. Petokalojen osuus Hannusjärven kalakanasta on 
hyvin pieni, eikä niiden määrä riitä pitämään kasvavaa särkikantaa kurissa. Vaikka 
Hannusjärveen on myös parina vuotena istutettu hauenpoikasia, ei järvellä ole onnis-
tuttu saavuttamaan riittävää petokala-saaliskala-suhdetta. 

Särkikalavoittoinen kalakanta vaikuttaa merkittävästi myös järven eläinplanktonin 
koostumukseen. Kunnostustoimien alkumetreillä vuonna 2000 Hannusjärven eläin-
planktonyhteisö koostui reheville järville tyypillisestä Ceriodaphnia –suvun yksilöistä 
sekä pienistä Bosmina-suvun vesikirpuista, mikä oli todennäköisesti seurausta vali-
koivasta saalistuksesta. Myös vesikirppujen kokonaisyksilömäärät olivat hyvin pienet. 
Nykyään järvellä on yhä valtalajina samojen sukujen yksilöt, mutta yksilömäärät ovat 
yli kaksinkertaisia vuoteen 2000 verrattuna. Lisäksi suurten hankajalkaisten osuus yh-
teisöstä on hyvä. Kasviplanktonia ravinnokseen käyttävien eläinplanktereiden määrä 
on siis Hannusjärvessä runsastunut, vaikka yhteisöön selkeästi kohdistuu yhä voima-
kasta saalistuspainetta. Erityisesti särkien on havaittu käyttävän ravinnokseen juuri 
Bosmina-suvun suuria yksilöitä. 

Hannusjärven eläinplanktonyhteisössä esiintyi runsain määrin rantavyöhykkeelle tyy-
pillistä lajistoa. Järvi onkin matala (keskisyvyys noin 1,6 m ja suurin syvyys 2,3 m) ja 
vesikasvillisuus on levittäytynyt myös järven ”avovesialueellekin”, joten järvi kuvastaa 
ekologialtaan rantavyöhykkeille tyypillisiä oloja. Järvellä on niitetty vesikasvillisuutta, 
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lähinnä uistinvitaa ja ulpukoita, vuosittain vuodesta 1998 asti, aluksi jopa pari kertaa 
kesässä. Nykyään kasvimassaa poistetaan noin 5 – 10 m3/vuodessa. Pitkäjänteinen 
vesikasvien poistaminen on pitänyt kasvillisuuden kurissa ja keskittyneenä rantojen lä-
heisyyteen. Kelluslehtisten kasvien lisäksi järvessä nykyään järvikorte valtaa alaa jär-
ven kaakkoisrannalla sekä kasvillisuuden pinnoilla kasvaa ajoittain runsaastikin rihma-
levää. 

Vuosina 2007 ja 2008 toteutetuilla ruoppauksilla järvestä saatiin poistettua jonkin ver-
ran fosforipitoista sedimenttiä. Vaikka toimenpiteen aikana järven vedenlaadussa ei 
havaittu merkittäviä muutoksia, mitattiin kesällä 2008 Hannusjärvestä korkeita fosfori-
pitoisuuksia sekä sameuden arvoja. Ruoppausta Hannusjärvellä ei varsinaisena kun-
nostusmenetelmänä suositella, mutta harkiten toteutettuna voi olla tarpeen uimapaikan 
käyttökelpoisuuden parantamiseksi. Ruoppauksessa toimenpiteestä riippumatta poh-
jasedimenttiä sekoittuu vesipatsaaseen ja koska järvi on pienialainen, matala ja herkkä 
sisäiselle kuormitukselle, voi pienelläkin ruoppauksella olla koko järven vedenlaatua 
heikentävä vaikutus. 

Aktiivinen ja pitkäkestoinen kunnostaminen Hannusjärvellä on hillinnyt merkittävästi 
järven rehevöitymiskehitystä. Järvi vaatii kuitenkin yhä jatkuvaa työtä, jotta vedenlaatu 
saadaan pidettyä vähintään samalla tasolla. Hannusjärvellä tärkeässä osassa on ollut 
järvellä toimiva Espoon Hannusjärven Suojelu ry, joka on koordinoinut ja toteuttanut 
järvellä tehdyt kunnostustoimet. Suojeluyhdistys on ollut aktiivisesti yhteydessä Es-
poon kaupunkiin, joka onkin myöntänyt suojeluyhdistykselle avustuksia sekä asiantun-
tijatyötä järven tutkimukseen ja kunnostukseen. Valtaosa järvellä toteutetusta työstä 
on kuitenkin tehty talkoovoimin, vapaaehtoistyönä. Hannusjärven suojeluyhdistykseen 
on kuulunut sen perustamisesta lähtien kaikki järven rantakiinteistöjen omistajat, jotka 
ovat yhteisymmärryksessä toimineet järven parhaaksi. 

 

 

7.3 Hannusjärven alue kaavamuutoksen myötä sekä Hannusjärven tu-
levaisuuden näkymät 

Hannusjärven länsirannalle on valmisteilla asemakaavan muutosalue ja tämän myötä 
alueelle rakentuvat uudet kerrostaloalueet. Uudisrakentaminen tulee väistämättä 
muuttamaan järven valuma-alueen valumaolosuhteita sekä järveen kohdistuvan kuor-
mituksen määrää ja laatua. Aikaisemmin (Ramboll Finland Oy 2013) on arvioitu, että 
10 % kasvu valuma-alueen vettä läpäisemättömän pinnan määrässä vaikuttaa merkit-
tävästi Hannusjärven vedenlaatuun sitä heikentävästi. Hannusrannan alue sijoittuu 
juuri siihen osaan järven valuma-aluetta, josta nykytilanteessa kulkeutuu eniten ul-
koista fosforikuormitusta. Järven rehevöitymiskehityksen kannalta oleellisinta on jär-
veen saapuvan veden määrä. Vähäisillä virtaamilla kuormitus on pientä. Runsaiden 
sateiden aikaan valuma-alueelta huuhtoutuu enemmän ainesta. Voimakkaat sadeta-
pahtumat nykyhetkellä ajoittuvat suurimmaksi osaksi syksyyn ja alkutalveen, jolloin jär-
ven vesi on viileä ja tuotanto vähäistä. Näinä ajankohtina saapuvan kokonaisfosforin 
kuormitusvaikutus on vähäisempää kuin kasvukauden aikana, jolloin saapuva fosfori 
on suoraan perustuottajien käytettävissä. Hannusjärven valuma-alueella toteutetta-
vissa toimissa tulisikin ottaa huomioon juuri järveen saapuvan kuormituksen ajoittumi-
nen. 

Kaavamuutoksen ja uudisrakentamisen myötä myös järveen laskevien purojen va-
luma-alueet muuttuvat jonkun verran (Ramboll Finland Oy 2013). Bondaksensuonojan 
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valuma-alueen raja siirtyy rakennetussa tilanteessa nykytilannetta lännemmäksi kas-
vattaen puron valuma-aluetta lähes kolmen hehtaarin verran. Tämän seurauksena 
Bondaksensuonojan kautta tulee kulkeutumaan sekä enemmän vettä että ravinteita ja 
kiintoainesta.  

Hannusjärven tulevaisuutta ajatellen järveä ja sen valuma-aluetta tulee ajatella koko-
naisuutena. Tämä tarkoittaa myös sitä, että järvestä poistuva vesi on hyvä huomioida 
osana kokonaistarkastelua. Hannusjärvestä vedet poistuvat Hannusjärvensuonpuron 
kautta Hannusjärventien ali kohti Soukanpuroa. Nykyään Hannusjärventien siltarumpu 
toimii jonkinasteisena patoavana rakenteena, joka suurilla virtaamilla nostaa veden 
pinnan korkeutta sekä Hannusjärvensuolla että järvessä itsessään. Vuonna 2018 Han-
nusjärven pinnankorkeutta seurattiin osana Länsimetron toisen vaiheen ympäristöseu-
rantaa (Jalava ym. 2019). Vuosien 2014 – 2018 järven pinnankorkeus on vaihdellut 
8,32 – 8,77 m merenpinnan yläpuolella, joka on jo alimman veden pinnankorkeuden 
aikaan lähellä järvelle aikoinaan määritettyä perustasoa (8,347 mmpy N2000). Kuivan 
vuoden 2018 aikana pinnankorkeus oli alimmillaan juuri kesäkuukausina (8,32 mmpy) 
ja syksyn sateiden aikana jopa 30 cm korkeammalla. Muutaman kymmenkin senttimet-
rin nousu voi tarkoittaa rannan kaltevuudesta riippuen rantaviivan siirtymistä maalle 
päin jopa useita kymmeniä senttejä.  

Osa nykyisistä ranta-asukkaista ja suojeluyhdistyksen aktiivista jäsenistä joutuu muut-
tamaan alueelta pois, jolloin on riskinä, että suojeluyhdistyksen toiminta hiipuu ja järven 
kunnostustoiminta pysähtyy. Hannusjärven tilan kannalta aktiivinen toimijayhteisö on 
tähän asti ollut merkittävä, ja mikäli vastaavaa toimintaa ei tulevaisuudessa ole, voi 
järven rehevöitymiskehitys kiihtyä. Hannusjärveä ei lasketa EU:n vesidirektiivin mu-
kaiseksi vesimuodostumaksi, joten sille ei ole direktiivin mukaista velvoitetta hyvän 
ekologisen tilan saavuttamiseksi. Järvi on kuitenkin merkittävä lähivirkistysalue alueen 
asukkaille ja sen merkitys vapaa-ajan toiminnoille kasvaa alueen asukaskannan kas-
vaessa. Järvi on hyvin otollisella sijainnilla suhteessa uuteen Länsimetron Kaitaan ase-
maan sekä myös Hannusrannan asuinalueeseen. Varsinaista uimarantaa ei järvelle 
ole suunnitteilla, mutta uintimahdollisuutta järvelle on ajateltu. Lisääntyvä virkistys-
käyttö kuormittaa järveä joissain määrin, mutta toisaalta vaatii aktiivisemman veden-
laadun seurannan. Hannusjärven tutkimuksen ja kunnostuksen ei kuitenkaan voida 
olettaa tapahtuvan tulevaisuudessa vapaaehtoistyönä, vaan toiminnan vetovastuun ja 
kunnostustyön koordinoinnin olisi hyvä siirtyä osaksi Espoon kaupungin vesiensuoje-
lun toimenpideohjelmaa. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Hannusjärvi on pieni ja matala järvi, jolla on pinta-alaltaan hyvin pieni valuma-alue. 
Hannusjärveä ja sen valuma-aluetta tuleekin siksi tarkastella kokonaisuutena. Pienet-
kin muutokset järven valuma-alueella voivat vaikuttaa merkittävästi järven vedenlaa-
tuun sekä rehevöitymiskehitykseen. Järven valuma-alueelle, sen koillisrannalla, on 
meneillään asemakaavan muutos ja alueelle suunnitellaan uudisrakentamista. Raken-
tamisen myötä alueen valumaolosuhteet, valuma-alueen rajat sekä alueelta kulkeutu-
van ulkoisen kuormituksen määrä ja laatu tulee väistämättä muuttumaan. Hannusjär-
ven ulkoinen kuormitus nykytilanteessa ylittää järven sietokyvyn, mutta on hyvin puls-
simaista ja sadetapahtumiin pääasiallisesti sitoutunutta. Alueen kehittyessä järven ul-
koisen kuormituksen ominaispiirteet ovat syytä ottaa huomioon, niin rakentamisen ai-
kana kuin valmiina rakennuskantana. Erityisesti Hannusjärveen laskevien uomien vir-
taamaa ei saisi kasvattaa, vaan rakentamisessa tulee huomioida riittävä hulevesien 
viivytystarve niiden syntypaikalla. 

Myös järven kunnostuksessa huomiota olisi kiinnitettävä ulkoisen kuormituksen hillin-
tään. Hannusjärvellä tähän mennessä toteutetut kunnostustoimenpiteet ovat keskitty-
neet pääaisallisesti järven sisäisenkuormituksen hallintaan. Kuten jo aiemmin mainittu, 
järveen saapuva fosforivirtaama ylittää järven sietokyvyn kiihdyttäen järven rehevöity-
miskehitystä. Mikäli ulkoista kuormitusta ei saada hillittyä, ei järven tilassa välttämättä 
nähdä elpymisen merkkejä. Ulkoisen fosforikuormituksen vähentäminen on ensisijaista 
ennen kuin järvelle voidaan suunnitella muita kunnostustoimia, kuten kemikaalikäsitte-
lyä.  

Hannusrannan alueen suunnittelussa on hyvä tilaisuus vaikuttaa järveen kulkeutuvan 
kuormituksen määrään. Alueelle on ehdotettu rakennettavaksi kosteikko, joka toimisi 

• Nykytilanteessa Hannusjärven merkittävin yksittäinen ulkoisen kuormituksen lähde 
on Bondaksensuonoja, jonka valuma-alueelle Hannusrannan kaavamuutos on toteu-
tumassa. 

• Ulkoinen fosforikuormitus on suurta, mutta hyvin sidonnaista paikallisiin sadetapah-
tumiin. 

• Järven valuma-alueella tehtävissä muutoksissa on syytä kiinnittää erityisesti huo-
miota veden viivytykseen ja maksimivirtaamien tasaamiseen järveen kulkeutuvan 
kuormituksen hillitsemiseksi. 

• Sisäinen kuormitus Hannusjärvellä on suurimmaksi osaksi peräisin resuspension 
kautta tapahtuvasta fosforin kulkeutumisesta sedimentistä takaisin veteen. 

• Hannusjärvellä toteutetuilla kunnostustoimenpiteillä on pystytty vaikuttamaan järven 
tilaan ja pysäyttämään kiihtynyt rehevöityminen. 

• Järven tilan pitäminen vähintään nykyisellä tasolla vaatii yhä jatkuvaa kunnostustoi-
mintaa. 

• Hannusrannan alueen rakentamisen myötä on riskinä, että järvellä vapaaehtoisvoi-
min toiminut suojeluyhdistyksen toiminta ei enää riitä, sillä merkittävä osa yhdistyk-
sen jäsenistä joutuu muuttamaan pois. 

• Hannusjärven käyttöaste tulee nousemaan kasvavan asukaskannan myötä, jolloin 
järven kunnostukselle ja seurannalle on pysyvä tarve. 
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jo rakentamisen aikaisena kiintoainekuormituksen ja kiintoainekseen sitoutuneidensi-
sältämien ravinteiden hillitsijänä (Ramboll Finland oy 2013). Vastaavasti Hannusjärveä 
pohjoispuolella reunustava Hannusmetsän alue hillitsee hyvin järveen saapuvaa ravin-
nevirtaa. Alueelta kulkeutuu kuormitusta lähinnä runsaiden sateiden aikaan syksyllä, 
jolloin perustuotanto järvessä on vähäistä. Alueen runsas ja monipuolinen kasvusto 
toimii hyvänä ravinteiden suodattajana ja siksi alue kannattaakin säilyttää mahdolli-
suuksien mukaan nykyisellään sekä mahdollisimman luonnontilaisena. 

Hannusjärven tilan ylläpitäminen vähintään nykyisellä tasolla vaatii yhä pitkäjänteistä 
kunnostusta. Talviaikaista hapetusta on järvellä syytä jatkaa riittävän happipitoisuuden 
ylläpitämiseksi jääpeitteisen kautena. Tällä varmistetaan järven kalakanalle hyvät elin-
olosuhteet. Sisäistä kuormitusta ei hapetuksella Hannusjärvellä voida hillitä. Järven 
sedimentti on altis resuspensiolle, ja järven sisäinen kuormitus sekä tuotanto ovat po-
tentiaalisesti hyvin voimakkaita. Järveen myös saapuu runsaasti orgaanista ainesta 
valuma-alueelta, joka hajotessaan kuluttaa happea. Hyvä happitilanne läpi vuoden 
myös mahdollistaa petokaloille paremmat elinolosuhteet, jolloin pystytään hoitokalas-
tuksen ohella vaikuttamaan järven kalakannan koostumukseen. Vuosittaista hoitoka-
lastusta ja petokalaistutuksia järvellä olisi myös hyvä yhä jatkaa. Etenkin suuren lisään-
tymispotentiaalin omaavaa särkeä on syytä poistaa järvestä ja näin osaltaan pyrkiä 
muuttamaan petokalojen ja saaliskalojen välistä suhdetta petokalavoittoiseksi. Petoka-
lojen, etenkin hauen, potentiaaliset lisääntymisalueet on hyvä huomioida yhä myös ve-
sikasvien niiton yhteydessä. Kasveja ei poisteta yhtenäisinä kaistaleina vaan laikuittain 
jättäen hauelle otollisia elinalueita. Vesikasvit toisaalta sitovat juurillaan järven pohja-
sedimenttiä, vähentäen alueellisesti sedimentin resuspensiota. Erityisesti kelluslehtiset 
lumpeet ja ulpukat, joiden juuret uppoavat syvälle järven pohjasedimenttiin, pidättävät 
ainesta hyvin paikallaan. Vaikka nämä lajit saattavatkin haitata järven virkistyskäyttöä 
joissain määrin, on niitä sisäisen kuormituksen hillitsemisen kannalta hyvä jättää jär-
veen vähintään laikuttaisesti. 
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Espoon kaupunki

Hannusjärvi
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N (Pohjoinen) E (Itä)

Hannusjärvensuonpuro 6670355 371136
Bondaksensuonoja 6670559 371507
Kaitaantien hulevesiputki 6670364 371690
Hannusmetsännoro itä 6670546 371426
Hannusmetsännoro länsi 6670537 371393

Sedimentti 6670493 371434

Sedimentaatio 6670490 371441

Eläinplankton 6670490 371429

Koordinaatit                          
ETRS-TM35 FINPistetunnus

petrinako
Tekstiruutu
Liite 1. Näytepisteiden koordinaatit



Hulevesiputken
keräämät

vedet

Taustakartta: Kantakartta, Espoon kaupunki 2019

Hulevesiputkeen valuvat vedet

Hannusjärven valuma-alue

1
5

1 Hannusmetsän uomaton alue
2 Hannusmetsännoro länsi
3 Hannusmetsännoro itä
4 Bondaksensuonoja
5 Hannusjäeven itäranta
6 Hannusjärven kaakkoisosa
7 Hannusjärven eteläranta

4

6

7

3

2

petrinako
Tekstiruutu
Liite 2. Hannusjärven osavaluma-alueet
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Virtaama

Pistetunnus
Näytteenotto 

pvm
Lämpötila pH

Sähkön-
johtavuus 

25°C

Redox- 
potentiaali

Kiintoaine Sameus Happi Väriluku Alkaliteetti
Kokonais-

typpi
Nkok

Kokonais-
fosfori
Pkok

Ammoni-
umtyppi NH₄-

N

Nitraatti-typpi 
NO₃⁻N

Nitriitti-typpi 
NO₂⁻N

Fosfaatti-
fosfori
PO4-P

Kemiallinen 
hapenkulutus

Sulfaatti Kloridi

Orgaani-sen 
hiilen 

kokonais-
määrä TOC

Esche-richia 
coli 

(E. coli)
Enterokokit Virtaama

°C mS/m mV mg/l FNU mg/l mg Pt/l mmol/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l mg/l mg/l mg/l mg/l pmy/100ml pmy/100ml l/s

Hannusjärvensuonpuro 16.5.2019 12.1 5.75 9.5 143.5 < 1.0 2.0 9.5 0.305 630 30 15 <100 <2 <2 14.0 8.3 15.0 12.0 28 15 2.00

Hannusjärvensuonpuro 26.6.2019 15.1 5.94 8.2 15.4 10.0 4.3 3.2 91 0.274 930 50 140 <4 <2 4 14.0 7.4 15.0 650 190 2.10

Hannusjärvensuonpuro 10.9.2019 13.2 6.66 12.0 276.0 12.0 4.0 6.4 50 0.306 860 16 4 <4 <2 <2 13.0 8.8 14.0 <10 110 9.55

Hannusjärvensuonpuro 9.10.2019 7.0 6.10 7.5 295.0 7.0 2.0 7.4 63 0.336 550 18 11 10 <2 <2 15.0 9.3 13.0 0 2 0.39

Hannusjärvensuonpuro 14.11.2019 7.8 6.40 9.0 132.0 3.0 2.0 9.5 120 0.314 840 17 52 77 <2 <2 19.0 6.3 11.0 7 150 51.84

Bondaksensuonoja 16.5.2019 5.4 5.29 10.7 202.7 2.0 1.6 11.0 0.740 500 31 19 290 <2 6 4.4 25.0 5.1 5.3 260 2 2.33

Bondaksensuonoja 26.6.2019 11.2 6.88 1.6 162.6 3.0 2.1 9.2 10 0.713 430 12 38 270 3 6 2.2 24.0 4.8 91 100 0.08

Bondaksensuonoja 10.9.2019 17.2 5.89 10.2 190.0 4.0 2.7 7.7 45 0.759 580 6 17 300 3 6 8.0 23.0 4.9 260 240 1.14

Bondaksensuonoja 9.10.2019 7.3 6.70 7.5 237.3 3.3 3.3 7.7 44 0.708 520 18 14 260 2 5 8.3 22.0 4.8 36 14 0.59

Bondaksensuonoja 14.11.2019 7.8 7.66 6.1 46.0 7.0 4.1 8.5 160 0.264 840 22 5 140 2 5 25.0 <1.0 3.9 220 140 35.34

Kaitaantien alittava hulevesiputki 16.5.2019

Kaitaantien alittava hulevesiputki 26.6.2019

Kaitaantien alittava hulevesiputki 10.9.2019 12.9 6.00 18.7 262.5 20.0 9.9 6.0 200 1.020 1400 71 8 300 <2 13 36.0 <1.0 17.0 98 64 0.25

Kaitaantien alittava hulevesiputki 9.10.2019 8.7 5.70 7.5 258.7 10.0 49.0 5.9 78 0.917 650 38 10 95 <2 7 18.0 13.0 8.3 7 47 0.02

Kaitaantien alittava hulevesiputki 14.11.2019 8.5 7.10 10.1 75.0 18.0 15.0 7.9 140 0.490 1000 39 47 18 <2 6 25.0 1.1 11.0 23 41 4.71

Hannusmetsännoro Itä 16.5.2019

Hannusmetsännoro Itä 26.6.2019

Hannusmetsännoro Itä 10.9.2019

Hannusmetsännoro Itä 9.10.2019

Hannusmetsännoro Itä 14.11.2019 7.5 7.30 9.6 16.4 4.0 4.5 6.0 240 0.075 2600 33 75 58 <2 3 45.0 <1.0 4.5 37 42 10.37

Hannusmetsännoro Länsi 16.5.2019

Hannusmetsännoro Länsi 26.6.2019

Hannusmetsännoro Länsi 10.9.2019

Hannusmetsännoro Länsi 9.10.2019

Hannusmetsännoro Länsi 14.11.2019 7.6 7.33 4.3 29.1 12.0 5.5 6.0 230 0.099 2000 42 52 50 3 2 43.0 <1.0 4.3 18 35 11.88

Mikrobiologiset muuttujat

VESINÄYTTEET

Kenttämittaukset Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet Ravinteet ja hapenkulutus
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Liite 3. Purojen vedenlaatu ja virtaama



Espoon kaupunki

Hannusjärvi

ENV1722

Kenttämittaukset

Näytteenotto 
pvm

Näytteenott
okohdan 
syvyys

Kerrospaksuu
s (cm)

Maalaji arvio
Redox- 

potentiaali
Kuiva-aine

Vesipit
oisuus

Orgaani
nne 

aines

Orgaani
nen hiili

C/N -
suhde

Kokonais-
fosfori
Pkok

Fosfaatti-
fosfori
PO4-P

Al Fe Hg Cd Cu Pb Zn

(m) tasolta - tasolle mV % % %/ka %/ka %/ka mg/kg k.a. mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

16.7.2019 2.3 0.00 - 0.03 3.0 Lieju 16.2 83.8 51.0 0.15
Hannusjärvi 8.8.2019 2.3 0.00 - 0.03 3.0 Lieju -25 - 73 6.5 93.5 49.6 26.1 14.1 0.20 <0.25 13900 16500 0.19 1.6 53.0 87.9 244
Hannusjärvi 29.8.2019 2.3 0.00 - 0.03 3.0 Lieju 6.84 93.2 50.6 0.15
Hannusjärvi 19.9.2019 2.3 0.00 - 0.03 3.0 Lieju 5.04 95.0 49.4 0.17

Sedimentaatio 27.6.-29.8.2019 2.3 0.1 99.9 70.0 0.19

Fosfori Raskasmetallit

Pistetunnus Syvyys (m)

Hannusjärvi

Sedimentti

petrinako
Tekstiruutu
Liite 4. Sedimentti- ja sedimentaatiotutkimuksen tulokset



Taustakartta: Kantakartta, Espoon kaupunki 2019

Näytteenottopiste (puro)

Hannusjärven valuma-alue

hulevesiputkeen valuvat vedet

Hannusjärvensuonpuro

Hulevesiputki

Bondaksensuonoja

P: 5,5 kg/vuosi
N: 200 kg/vuosi

Kiintoaine: 156 kg/vuosi

Hannusmetsännoro itä

P: 1,6 kg/vuosi
N: 40 kg/vuosi

Kiintoaine: 711 kg/vuosi

Hannusmetsännoro länsi

P: 7,6 kg/vuosi
N: 348 kg/vuosi

Kiintoaine: 1865 kg/vuosi

P: 3,9 kg/vuosi
N: 150 kg/vuosi

Kiintoaine: 899 kg/vuosi

P: 2,7 kg/vuosi
N: 170 kg/vuosi

Kiintoaine: 262 kg/vuosi
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Osavaluma-alue 

Kokonaisfosforin 
virtaama 

Kokonaistypen 
virtaama 

Kiintoainevirtaama 

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  

Ulkoinen kuormitus yhteensä 18,89 574,5 3202 

    

Sisäinen fosforikuormitus 6,0   
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1. Johdanto

Tässä tutkimuksessa määritettiin vuoden 2019 
eläinplanktonnäytteet Espoon Hannusjärvestä 
Vahanen Environment Oy:n toimeksiannosta. 

2. Aineisto ja menetelmät

Näytteet 
Tutkimuksessa määritettiin näytteet yhdeltä 
näytepaikalta elo-syyskuulta 2019 (taulukko 1). 
Näytteet otettiin kokoomanäytteinä 0-2 m 
syvyydeltä ja säilöttiin 70% etanolilla.  Näytteet 
toimitettiin 200 ml:n läpinäkymättömissä 
muovipulloissa. Näytteitä säilytetään 
mahdollisia tarkastuksia varten kolme 
kuukautta raportin lähettämisen jälkeen. 

Menetelmä
Määritys- ja laskentamenetelmä perustui 
soveltaen HELCOMin menetelmälle 
(Anonymous 2017), jota on käytetty Itämeren 
seurantanäytteisiin. Osa-näytteiden jako ja 
havaintojen määrä poikkesi HELCOMin 
ohjeistuksesta.

Määritykset tehtiin laskeutetuista näytteistä 
käänteismikroskoopilla kirkaskentässä. 

Näytteen esikäsittely
Tutkittavasta näytteestä poistettiin alkoholi 
siivilöimällä se 38 µm:n haavin läpi. Säilöntäaine 
otettiin talteen. Siivilään jääneeseen 
näytteeseen lisättiin muutama kymmenen 
millilitraa tavallista vettä. Tämän näytteen paino
punnittiin 0,01 ml:n tarkkuudella. 

Tämän jälkeen näyte sekoitettiin huolellisesti ja 
siitä otettiin osanäyte suuri-aukkoisella 
(halkaisija n. 8 mm) pipetillä. Osanäytteen 
määrä punnittiin vaa’alla, jonka tarkkuus on 0,01
g. Näyte jaettiin niin, että kyvetteihin tuli sopiva 
määrä laskettavia yksilöitä. 

Kuva 1. Suuriaukkoinen pipetti. Suuaukko 7 mm.

Laskentakyvetteinä käytettiin Zwerverin 
tekemiä kyvettejä, joiden läpimitta on 3 cm. 
Osanäytteitä käytettiin yleensä useampia/näyte.
Kaikkien osanäytteiden paino merkittiin 
muistiin.

Mikroskooppi
Käänteismikroskooppi Leitz Diavert. 
Okulaarit:    Zeiss 12,5x/18 (joissa toisessa   

     mikrometri mittauksia varten)
Objektiivit:  3x/0,1 Planachromat Zeiss 

        10x/0,25 Wild 
        32x/0,40  EF Phaco Leitz 

 Laskenta ja lajinmääritys 
Näyte tutkittiin kirkaskentässä kahta tai kolmea 
suurennusta käyttäen. Ensiksi tarkastettiin 
näytteen tasainen jakautuminen kyvetin 
pohjalle pienellä (37,5x) suurennuksella, jonka 
jälkeen lajit määritettiin käyttäen 125x ja 400x 
kertaista suurennusta. Suurten eläinten 
läsnäolo tarkistettiin binokulaarilla koko 
näytteestä.

Määritettävät eliöryhmät
Näytteestä laskettiin ja määritettiin ainoastaan 
vesikirput ja hankaljalkaiset. 
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Taulukko 1. Näytetiedot.

Näytepiste Näytteenottoaika Haavi Näytteenotin Vesimäärä (l) Syvyys

Hannusjärven keskiosa 08.08.19 09:30 50 µm Limnos 3,5 l (50cm) 14 0 - 2 m

Hannusjärven keskiosa 29.08.19 09:30 50 µm Limnos 3,5 l (50cm) 14 0 - 2 m
Hannusjärven keskiosa 19.09.19 12:00 50 µm Limnos 3,5 l (50cm) 14 0 - 2 m



Määritysten tarkkuus
Määritykset pyritään vesikirppujen osalta 
viemään lajitasolle, hankajalkaisten osalta 
sukutasolle. 

Havaintojen määrä
Näytettä pyritään laskemaan kunnes vähintään 
50 kpl kustakin kolmesta dominoivasta 
taksonista (laji, suku) on määritetty ja laskettu.  
(HELCOMin ohjeistuksessa 100 kpl.)

Laskennan ulkopuolella huomioidut lajit 
merkitään listaan +-merkillä. Jos mainittua 
määrää ei saada laskettua ensimmäisestä 
osanäytteestä, jatketaan laskentaa toisesta 
osanäytteestä.

Biomassa
Biomassa lasketaan käyttämällä julkaisussa 
Kononova & Fefilova 2018 olevia tietoja. 
Puuttuvien taksonien osalta käytetään lähinnä 
olevaa sopivaa taksonia. Kaikki yksilöt mitataan 
laskennan yhteydessä. Mittaukset tehdään 
Kononovan & Fefilovan ohjeiden mukaan. 

Tietojen käsittely
Näytteen laskentaan käytetään 
planktonlaskentaohjelmaa Count 6.2, joka 
laskee yksilötiheydet ja biomassat. Tietoja 
käsitellään Excel- taulukko-ohjelmassa siten, 
että toimeksiantaja saa tulokset taksoneittain 
muodossa n/l sekä bm/l.  

Raportointi
Raportti lähetetään asiakkaalle vain sähköisessä
muodossa.

Raportti käsittää tämän menetelmäkuvauksen 
(PDF) ja määritys-, tiheys- sekä 
biomassatulokset taulukkomuodossa (Excel).

3. Tulokset

Tulokset näkyvät alla olevista taulukoista sekä 
tämän raportin liitteenä olevasta Excel-
tiedostosta (Vahanen Hannusjärvi 2019 
Eläinplanktontulokset – Zwerver.xlsx).

Näytteissä oli myös runsaasti laskennan 
ulkopuolelle jääneitä Asplanchna-rataseläimiä.
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Biom assa, m g/l
ryhmä Takso ni 08 -08-20 1929 -08-20 1919-09 -2019Vesiki rput Alone lla nana  0,002

Bosm ina  spp .  0,012 0, 030Bosm ina (Eub osmin a) coreg oni 0,128 0,004 0, 022
Ceriod aphnia  pulche lla  0,796 1,395 1, 004Chydo rus sph aericu s  0,056 0,018 0, 016
Daphn ia  spp .  0,046
Daphn ia crist ata 0, 022Daphn ia cucu llata 0,022 0,094
Diaph anosom a brac hyurum  1,360Lepto dora kin dtii 0,008 0,010

Hanka jalkaise tCyclop inae 0,060 0,099 0, 079
Cyclop inae n auplius 0,040 0,050 0, 017Eudia ptomus  sp. 1,644 0,814 2, 170
Eudia ptomus  sp. Na uplius 0,006 0, 003Meso cyclops  sp. 0,512 0,284 0, 202
Therm ocyclo ps sp. 0,112 0,095 0, 060
Yhtee nsä 4,74 2,93 3, 63

Taulukko 2. Laskentatulokset taksoneittain: tiheys ja biomassa.
Tiheys, n/l Biomassa, mg/l

ryhmä Taksoni 08.08. 29.08. 19.09. 08.08. 29.08. 19.09.
Vesikirput Alonella nana 1 0,002

Bosmina  spp.  1 6 0,012 0,030
Bosmina (Eubosmina) coregoni 23 2 2 0,128 0,004 0,022
Ceriodaphnia pulchella  122 177 87 0,796 1,395 1,004
Chydorus sphaericus  12 3 4 0,056 0,018 0,016
Daphnia  spp.  1 0,046
Daphnia cristata 1 0,022
Daphnia cucullata 2 2 0,022 0,094
Diaphanosoma brachyurum 11 1,360
Leptodora kindtii 0 0 0,008 0,010

Hankajalkaiset Cyclopinae 13 36 17 0,060 0,099 0,079
Cyclopinae nauplius 59 68 8 0,040 0,050 0,017
Eudiaptomus sp. 66 26 68 1,644 0,814 2,170
Eudiaptomus sp. Nauplius 2 1 0,006 0,003
Mesocyclops sp. 72 40 22 0,512 0,284 0,202
Thermocyclops sp. 9 7 6 0,112 0,095 0,060

Yhteensä 390 366 221 4,74 2,93 3,63



4. Kirjallisuus

Menetelmäohjeita:

Anonymous 2017. Guidelines for monitoring of 
mesozooplankton. Published in: Manual for Marine 
Monitoring in the COMBINE Programme of HELCOM, 
ANNEX C-7 MESOZOOPLANKTON. 
http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-
assessment/manuals-and-guidelines/zooplankton-
guidelines
The manual was last updated on 31 July 2017 

Kononova O., Fefilova E. 2018. Methodological guideline 
for the determination of dimensional and weight 
characteristics of zooplankton organisms in the European 
North of Russia. Syktyvkar. 152 p 
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