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1 HANKKEEN YLEISKUVAUS JA TARKOITUS 

Vuosina 2016-2022 toimivan FRESHABIT LIFE IP hankkeen (LIFE14IPE/FI/023) Vana-
javesikeskuksen vetämässä osahankkeessa toteutetaan mm. lintuvesikunnostuksia 
Hämeessä. Yksi kohdejärvistä on Hämeenlinnan Hattelmalanjärvi. Hankkeessa on tar-
koitus toteuttaa vaiheittain suuri osa vuonna 2007 valmistuneessa Hattelmalanjärven 
hoito- ja käyttösuunnitelmassa (Yrjölä, R. & Häyhä, T.) esitetyistä toimenpiteistä. Työn 
tilaajana oli Vanajavesikeskus ja suunnittelijana toimi ympäristösuunnittelija (ylempi 
AMK) Piia Tuokko.   
 
Työn tarkoituksena on tehdä yksityiskohtaiset työsuunnitelmat Hattelmalanjärvelle 
ruoppaamalla muodostettavista lintujen pesimäsaarekkeista ja allikoista. Suunnitelmi-
en perusteella tulee voida hakea toimenpiteille tarpeelliset viranomaisluvat sekä pyy-
tää tarjouksia toimenpiteiden toteutuksesta. Kunnostuskohteet sijoittuvat Hattelmalan-
järven hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyille paikoille. Kunkin suunnittelukohteen 
ruopattavan massan määrä jää vähäisen ruoppauksen rajan alle (max. 500 m3), jolloin 
neljän kunnostuskohteen kokonaisruoppaus-/kaivumääräksi tulee yhteensä enintään 
2000 m3. Suunnitelmat esitetään ETRS-TM35 -koordinaatistossa ja N2000 -korkeus-
järjestelmässä. 
 

Kunnostuskohteille 1-3 muodostuu kaivuiden ansiosta laajat saarekkeet ja pieniä alli-
koita lintujen pesintää helpottamaan. Kohteelle 4, järveen laskevalle ojalle, kaivetaan 
laskeutusaltaan ja kosteikon yhdistelmä. Kunnostuskohteet lisäävät umpeenkasvavan 
järven avointa vesipinta-alaa ja parantavat sitä kautta linnuston pesintäolosuhteita. 

2 SUUNNITTELUALUEEN PERUSTIEDOT 

Hankkeen nimi: Hattelmalanjärven työsuunnitelma kunnostuskohteille 1-4 
Sijainti:      Hämeenlinna, Hattelmala ja Luolaja   
Tilat ja maanomistus:  
 

Kohteet 1 ja 2    
 Lassila 109-402-1-34 

Lassila Jouni 
 osin yht. vesialuetta ja vesijättöä 109-402-876-1 
 

Kohde 3   Kohde 4 
Yht. vesialue 109-402-876-1 Sanja 109-416-2-41 

 Hattelmalan osakaskunta  Seppälä Pentti kp 
 pj. Mäki Juha  c/o Seppälä Sinikka  

2.1. Hattelmalanjärvi 

Hattelmalanjärvi (25,4 ha) sijaitsee Hämeenlinnan kaupungissa, Hattelmalanharjun 
länsipuolella. Helsinki-Tampere -moottoritielle (3) on matkaa vain 1 km. Turun valta-
tie (10) rajaa järven ranta-alueen kaakkoispuolelta ja Aleksis Kiven katu kulkee alu-
een länsipuolitse. (Kuva 1.) Hattelmalanjärven avovesialue on keskiosastaan vielä laa-
ja, kokonaisrantaviivan ollessa lähes 3 km. Järvi on kuitenkin hyvin matala, kes-
kisyvyyden ollessa vain noin 0,7 metriä ja kokonaissyvyyden noin 1 metri. Vesi on 
kirkasta ja näkösyvyys ulottuu yleensä pohjaan asti. Soistuneiden ranta-alueiden suot 
ovat vähitellen kasvamassa umpeen koivujen ja pajujen sekä joidenkin rantakasvien 
kuten osmankäämien takia. Järven vesi laskee Tyrynojaa pitkin Vanajaveteen.  
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Kuva 1. Hattelmalanjärven kunnostuskohteiden 1-4 yleissijainti. 

 
Hattelmalanjärvi 1 -pisteeltä, keskeltä järveä, on otettu vesinäytteitä vuosina 1995, 
1997, 2003 ja 2013. Viimeisimpien vesinäytetulosten mukaan järven pintavesi vaihte-
lee heikosti happamasta niukasti emäksiseen. Alkaliteetti kertoo hyvästä puskuriky-
vystä happamoitumista vastaan. Sameus on varsin lievää ja sähkönjohtavuudessa on 
nähtävissä rehevyyden leima. Hattelmalanjärvi on pieni humusjärvi, jonka kasvukau-
den aikaiset pintaveden kokonaisfosfori- (39,8 μg/l), -typpi- (995 μg/l) ja klorofylli-α-
pitoisuudet (19 μg/l, n=4) ovat olleet välttävässä luokassa. Viimeisimmissä tuloksissa 
on näkyvissä järven tilan parantumista (kokonaisfosfori tyydyttävä). Kokonaisuutena 
Hattelmalanjärven tila on arvioitu välttäväksi. 
 
Hattelmalanjärvellä elää monipuolinen vesi-, kahlaaja- ja ruokkilintujen lajisto. Alue 
on myös tärkeä muuttolintujen pysähdyspaikka. Hattelmalanjärven ekosysteemin tär-
keimpiä muutoksia on ollut satapäisen naurulokkien pesimäyhdyskunnan häviäminen 
viime vuosikymmeninä. Lokkiyhdyskunta on tarjonnut muulle linnustolle suojaa ja 
nyt monen lintulajin pesintäolosuhteet ovat huonontuneet. Järven kalakannasta ei ole 
tarkkaa tietoa, mutta se koostunee joistakin särkikaloista. Matala vesi aiheuttaa sen, et-
tä järvi voi talvella jäätyä pohjaan asti, jolloin kalat eivät selviä.  
 
Hattelmalanjärvellä on suhteellisen pieni valuma-alue ja tämän vuoksi pienetkin muu-
tokset valuma-alueen vesitaloudessa voivat heijastua järven tilaan. Järven umpeenkas-
vua ovat saattaneet kiihdyttää laskuojan säännöstelypadon ja laskuojan virtausten 
muutokset viime vuosikymmenten aikana mm. tien rakentamisen seurauksena. Järven 
vedenpinnan laskiessa vesi- ja rantalintujen pesimiselle tärkeä rantaviiva ja saarekkei-
den määrä on vähentynyt. Ympärillä tapahtunut asuin- ja teollisuusalueiden rakenta-
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minen ovat myös muuttaneet valuma-alueen virtauksia niin, että osa sadevesistä kul-
keutuu teiden varsien sadevesiojia pitkin ohi järven. Hattelmalanjärven valuma-alue 
oli alkuaan noin 310 ha, mutta mm. valtatien rakentamisen myötä se pieneni nykyi-
seen noin 280 hehtaariin. (Kuva 2.) 
 

Lähteet: www.syke.fi/avoindata, www.jarviwiki.fi, Hattelmalanjärven hoito- ja käyttösuunnitelma, Juti-
la H. 2015: Hämeenlinnan seudun vesistöjen tilan seuranta vuosina 2013 ja 2014 – Hämeenlinnan ym-
päristöjulkaisuja 33. 
 

    
Kuva 2. Suunnittelualueen ympäristön muuttuminen vuodesta 1962 vuoteen 1989.                      

Lähde: MML, Vanhat painetut kartat. 

2.2. Alueen arvot 

Hattelmalanjärvi on pieni ja matala lintujärvi, joka kuuluu 62 hehtaarin laajuiselta alu-
eelta Natura 2000 -verkostoon. Pääosa (70 %) vesialueesta sekä osa rannoista on myös 
perustettu luonnonsuojelualueiksi. Alue on liitetty Natura 2000 -verkostoon lintudirek-
tiivin perusteella, nk. SPA -alueena (Special Protection Area) eli linnustonsuojelualueena. 
Hattelmalanjärven Natura-alueen suojelun toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja 
vesilaki. Hattelmalanjärvi on myös luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi lintuve-
deksi, joka on kuulunut vuodesta 1982 valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. 
Linnuston kannalta Natura-alueen arvokkain osa ovat rannat ja rantasuot, joilla pesii 
Hattelmalanjärven hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan mm. kurki ja laulujoutsen. 
Muita järven arvokkaimpia pesimäaikaisia lajeja kesällä 2003 olivat mm. luhtahuitti, 
viita- ja luhtakerttunen sekä metsälajeista teeri ja palokärki. Vesilinnuista runsaimpia 
olivat telkkä ja sinisorsa. Kesällä 2016 tehdyn linnustoselvityksen (Ympäristösuunnitte-
lu Enviro) perusteella alueen merkittävimpiä pesimälajeja ovat kaulushaikara, kurki ja 
luhtakana. Järven erityispiirre on härkälinnun runsaus, ja alueen ruovikoissa sekä pen-
saikoissa tavataan myös useita yölaulajia. (Kuva 3.)  
 
Etelä-Suomessa paikoittain esiintyvä ja uhanalainen liito-orava elää kesän 2003 tut-
kimuksen perusteella Hattelmalanjärven länsireunan metsissä. Kuusikot, joissa kasvaa 
paikoin myös sopivia kolohaapoja, ovat tärkeä ympäristö tikoille sekä tikankoloja pe-
säpaikkanaan käyttävälle liito-oravalle. Liito-orava on suojeltu EU:n luontodirektiivin 
ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hä-
vittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. 
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Hattelmalanjärveltä ei vuonna 2003 löytynyt luontodirektiivin liitteisiin II tai IV(a) 
kuuluvia sudenkorentolajeja. Harvinaisia ja vähälukuisia lajeja edusti isokeijukorento. 
Järvellä tehtiin myös kesällä 2016 sudenkorento- ja putkilokasvilajien inventointi 
(Hyytiäinen R.). Selvityksessä havaitut sudenkorentolajit olivat yleisiä ja runsaslukuisia.  
 
Hattelmalanjärvellä tehtiin kesällä 2016 myös viitasammakkokartoitus (Luontoselvitys 
Metsänen), jossa havaittiin järven luoteispuolelta 7 viitasammakkokoirasta ja yksi rus-
kosammakko. Aikaisemmin lintutornin luota on tehty havainto kahdesta viitasam-
makkoyksilöstä. Alueen biotoopit mahdollistavat lajin lisääntymisen. 
 
Hattelmalanjärvi on myös kasvillisuudeltaan edustava. Sen alueella havaittiin kesän 
2003 inventoinneissa viittä luontodirektiivin liitteeseen I kuuluvaa luontotyyppiä, jois-
ta parhaiten edustettuina ovat rantasuot ja -luhdat sekä puustoiset suot. Lisäksi alueella 
on boreaalista lehtoa, kaksi pientä lettoa ja yksi metsäluhta. Arvokkaita kasvilajeja 
ovat punakämmekkä ja hoikkavilla, sekä sammalista notkoritvasammal, lettokil-
pisammal, korpihohtosammal, etelänkehräsammal, turrisammal, lepikkolaakasammal 
ja käyrälehtirahkasammal. Kesän 2016 putkilokasvi-inventoinnissa (Hyytiäinen R.) 
havaittiin punakämmekkää ja hoikkavillaa sekä yksi harajuuri lounaisosan puronvarsi-
lehdossa. Viimeisimmät havainnot on esitetty alapuolisella kartalla. 
 

 
Kuva 3. Hattelmalanjärven linnusto: tärkeimpänä laulujoutsen korostettuna punaisella ympyrällä. 

Natura 2000 -alueen rajaus sinisellä ja luonnonsuojelualueet vihreällä viivalla. Lounaispuo-
len metsät on myös jo suojeltu. Uhanalaisista putkilokasveista esiintyy punakämmekkää 
(pinkki), hoikkavillaa (sininen) ja harajuuri (vihreä). Lisäksi alueelta on tehty havaintoja 
viitasammakoista (kelt. rajaus) ja liito-oravista (oranssi rajaus).   
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2.3. Alueen maaperä 

Geologian tutkimuskeskuksen maaperä-, kallioperä-, turve- ja maa-ainestutkimuksiin 
pohjautuvien maaperäaineistojen mukaan suunnittelualueen maaperä on pääosin sara-
turvetta (Ct) sekä hiesua (Hs). Aineistossa on esitetty pohjamaana 1 metrin syvyydes-
sä oleva maalaji. Pohjamaan päällä oleva 0,4–0,9 metrin paksuinen maakerros on ku-
vattu pintamaana. Suunnittelualueen eteläosan pintamaalaji on saraturve ja pohjamaa-
laji hiesu. Muutoin osa-alueilla on mainittu vain yksi maalaji. (www.paikkatietoikkuna.fi.) 
 

 
Kuva 4. Suunnittelualueen maaperät. 

3 KUNNOSTUSTOIMENPITEET 

Kunnostuskohteet 1-4 on esitetty Hattelmalanjärven hoito- ja käyttösuunnitelmassa (v. 
2007) sekä rajattu pohjakartalle kartta- ja ilmakuvatarkastelujen sekä maastokäyntien 
perusteella. Kohteisiin 1-3 saa muodostettua laajat saarekkeet sekä pieniä allikoita 
melko vähäisillä kaivumäärillä. Näiden kohteiden kunnostusten voidaan katsoa olevan 
järven vesialueella tapahtuvia ruoppauksia. Kohteelle 4, järveen laskevalle ojalle, kai-
vetaan laskeutusaltaan ja kosteikon yhdistelmä. Kunkin kohteen ruopattavan tai kai-
vettavan massan määrä jää työsuunnitelmassa vähäisen ruoppauksen rajan alle (max. 
500 m3), jolloin neljän kunnostuskohteen kokonaisruoppaus-/kaivumääräksi tulee yh-
teensä enintään 2000 m3 (ktr).  
 
Kunnostuskohteiden sijainti ja rajaus on esitetty maastokartalla liitteessä 1, jonka mit-
takaava on 1:3000. Läjityskohteet on esitetty kartoilla ja kuvissa vinoviivoitettuina 
alueina. Kunnostuskohteiden asemapiirrokset (1:500) on esitetty liitteissä 2-5 sekä 
poikkileikkaukset (1:50) liitteissä 6 ja 7.  
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3.1. Kohde 1 

Ruoppauskohde 1 sijaitsee Hattelmalanjärven etelä-lounaisosassa, n. 40 m lintutornis-
ta itään. Lintutornin edustalla sijaitsee jo jonkin verran vesipintaista uomaa etelää 
kohden suuntautuen ja lisäksi ilmakuvasta erottuu toinenkin pieni allikko hieman 
idempänä. Kunnostuskohteella ruopataan näiden avovesipintaisten alueiden välille 
uoma, jonka ansiosta uoman pohjoispuolelle muodostuu n. 7200 m2 laajuinen saareke. 
Kaivettavan uoman pituus on n. 180 m ja leveys n. 4-7 m, jolloin uoman pinta-alaksi 
muodostuu n. 1150 m2. Uoman kaivusyvyys on n. 0,6 m ja uoman reunat kaivetaan 
kalteviksi, jolloin kaivettavaa on kokonaisuudessaan enintään 500 m3. (Kuvat 5 ja 6.) 
 
Kohde 1 sijaitsee kaukana pelloista tai muista mahdollisista läjitysalueista. Siksi koh-
teelta ruopattavat massat sijoitetaan suoalueelle, kaivettavan uoman molemmin puolin. 
Kuvassa 5 vinoviivoitettuina alueina esitettyjen läjitysalueiden pinta-ala on yht. n. 
1900 m2. Ruoppauskohdetta ympäröivällä alueella ei sijaitse sellaisia erityisiä luon-
nonarvoja, jonka vuoksi suolle ei voisi läjittää, vaikkakin on Natura-aluetta. Mikäli 
ruoppaustyössä käytetään kelluvaa monitoimiruoppaajaa, pääsee kunnostuskohteelle 
kulkemaan helpoiten järven luoteisosasta, yhteisen maa-alueen RN:o 878:1 rannasta.  

 

   
Kuva 5. Kunnostuskohteen 1 rajaus maastokartalla ja ilmakuva samalta alueelta. 

 
 

 
Kuva 6. Kunnostuskohde 1 lännestä päin kuvattuna. 

  1       100m 

  1:34 

  876:1 
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3.2. Kohde 2 

Ruoppauskohde 2 sijaitsee Hattelmalanjärven itä-kaakkoisosassa, järvestä lähtevän 
Tyrynojan suulla. Kunnostuskohteeseen saadaan muodostumaan melko vähäisellä 
kaivumäärällä (enintään 500 m3) avovesipintainen uoma ja sen pohjoispuolelle n. 
4300 m2 laajuinen saareke. Kaivettavan uoman pituus on n. 110 m ja leveys n. 4-6 m, 
jolloin uoman pinta-alaksi muodostuu n. 800 m2. Uoman kaivusyvyys on n. 0,5-0,7 m, 
ja uoma on syvimmillään keskiosaan muodostuvassa allikossa. (Kuvat 7 ja 8.)  
 

Ruoppauskohteen sijainti läjitysalueeseen nähden saattaa olla haastava, koska järven 
laskuoja kulkee alueiden välistä. Idänpuoleiselle läjitysalueelle on ruoppauskohteelta 
matkaa lyhimmillään n. 50 m. Läjitysalueeksi valikoitui osa Lassilan tilan vanhasta 
laidunpellosta, joka sijaitsee tosin Natura-alueella. Alueella ei sijaitse sellaisia erityi-
siä luonnonarvoja, jonka vuoksi siihen ei voisi läjittää ja tasata massoja. Mikäli näh-
dään tarpeelliseksi, voidaan läjitysalueen (2600 m2) järven puoleisia reunoja tukea so-
pivalla maa-aineksella, jotta ruoppausmassat eivät valu laskuojalle päin. Muut lähim-
mät peltoalueet ovat nurmetettuja luonnonhoitopeltoja asuinrakennusten pihapiirissä, 
eikä ruoppausmassoja haluta asuinrakennusten välittömään läheisyyteen mm. mahdol-
listen hajuhaittojen vuoksi. Kunnostuskohteelle voidaan kulkea Lassilan tilalta käsin, 
jolloin kohteelle on matkaa tieltä n. 200 m tai järven luoteisosasta, kuten kohteeseen 1.  
 

     
Kuva 7. Kunnostuskohteen 2 rajaus maastokartalla ja ilmakuva samalta alueelta. 
 

 
Kuva 8. Kunnostuskohde 2 lännestä päin kuvattuna.  

   1        100m 

  1:34 

  876:1 
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3.3. Kohde 3 

Ruoppauskohde 3 sijaitsee Hattelmalanjärven pohjoisosan niemekkeellä. Niemekkeen 
kapeimpaan kohtaan kaivetaan uoma, joka erottaa uoman eteläpuolen n. 1,2 ha laajui-
seksi saarekkeeksi. Kaivettavan uoman pituus on n. 110 m ja leveys n. 5-6 m, jolloin 
uoman pinta-alaksi muodostuu n. 700 m2. Uoman kaivusyvyys on n. 0,7 m ja uoman 
reunat kaivetaan kalteviksi, jolloin kaivettavaa on kokonaisuudessaan enintään 500 m3. 
(Kuvat 9 ja 10.) 
 

Kohteelta ruopattavat massat sijoitetaan suoalueelle, kaivettavan uoman molemmin 
puolin. Kuvassa 9 vinoviivoitettuina alueina esitettyjen läjitysalueiden pinta-ala on 
yht. n. 2400 m2. Ruoppauskohdetta ympäröivällä alueella ei sijaitse sellaisia erityisiä 
luonnonarvoja, jonka vuoksi suolle ei voisi läjittää, vaikkakin on Natura-aluetta. Mi-
käli ruoppaustyössä käytetään kelluvaa monitoimiruoppaajaa, pääsee kunnostuskoh-
teelle kulkemaan helpoiten järven luoteisosasta, yhteisen maa-alueen RN:o 878:1 ran-
nasta.  

 

   
Kuva 9. Kunnostuskohteen 3 rajaus maastokartalla ja ilmakuva samalta alueelta. 

 

   
Kuva 10. Kunnostuskohde 3 kuvattuna kaivettavan uoman alueelta ja niemekkeen itärannalta.  

 1      100m 

     876:1 

       1:33 

     1:44 

   16:96    878:1 
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3.4. Kohde 4 

Kunnostuskohde 4 sijaitsee n. 75 m Hattelmalanjärven luoteispuolella, järveen laskevan 
pienen ojan varrella. Kohteeseen kaivetaan pienikokoinen laskeutusaltaan ja kosteikon 
yhdistelmä. Oja on kaivupaikalta umpeenkasvanut, mutta yläpuoliselta osaltaan hie-
man leveämpi ja avoimempi. Allasalueen alapuolelta olisi syytä raivata kasvustoa 
pois, jotta vesialue erottuisi järven suunnasta paremmin ja houkuttelisi lintuja. Kaivet-
tavan alueen kokonaispituus on n. 76 m ja leveys n. 7-28 m, jolloin allasalueen pinta-
alaksi muodostuu n. 1450 m2. Laskeutusallasosion kaivusyvyys on n. 0,8 m ja kosteik-
koalueen n. 0,3-0,4 m. Kosteikko kaivetaan hieman syvemmäksi länsipuolisilta osil-
taan, jolloin vedet kiertävät nykyistä pidemmän matkan järvelle laskiessaan. Altaan 
alueelta kaivetaan maita enintään 500 m3. (Kuvat 11 ja 12.) 
 

Kohteelta kaivettavat massat on esitetty sijoitettavan läheisen pellon reunaan, Natura- 
ja luonnonsuojelualueen ulkopuolelle, jossa ne voidaan ottaa osaksi heinäpeltoa. Läji-
tysalueen (1300 m2) järven puoleinen reuna voidaan tukea sopivalla maa-aineksella, 
jotta kaivumassat eivät valu Natura- ja luonnonsuojelualueelle. Suunnitelmassa esite-
tylle läjitysalueelle on matkaa kaivettavalta kohteelta lyhimmillään n. 70 m. Kunnos-
tuskohteelle kulku tapahtuu Aleksis Kiven kadulta, länsipuolisen peltoalueen pohjois-
päästä lähtevää vanhaa tienpohjaa pitkin. Tällöin kohteelle kulku edellyttää joidenkin 
kitukasvuisten koivujen tai pajukon kaatoa Sanjan tilan RN:o 2:41 alueelta.  
 

    
Kuva 11. Kunnostuskohteen 4 rajaus maastokartalla ja ilmakuva samalta alueelta. 

  

 1      100m 

 Kuva 12.       Kunnostuskohteen 4 ympäristöä. 
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3.5. Yleistä toimenpiteistä 

Kunnostuskohteiden alueet ovat erittäin upottavia, ja jo suolla seistessä on lähellä jär-
ven vedenpinnan tasoa. Kohteille mennessä ja ruoppaus-/kaivutyötä tehdessä tulee 
huomioida tämän suunnitelman kuvassa 3 esitetyt luonnonympäristön arvot. Tarpee-
tonta kulkua suoalueella tulee välttää ja pyrkiä jättämään kunnostuskohteiden lähei-
syyteen mahdollisimman paljon luonnontilaista rantaviivaa.  
 
Vesialueen kaivuissa tulee noudattaa seuraavia yleisperiaatteita:  

• Ruoppauskohteiden kaivannot ovat syvyydeltään 0,5-0,7 m.  
• Muodostuvien saarekkeiden puoleiset rannat kaivetaan kaltevuuteen 1:3 tai 

loivemmin.  
• Mantereen puoleiset rannat kaivetaan kaltevuuteen 1:2 tai jyrkemmiksi (1:1). 
• Kaivantojen reunat kaivetaan epäsäännöllisiksi. 
• Kunkin kunnostuskohteen ruoppaus-/kaivumäärä on enintään 500 m3. 

 
Läjitysalueiden yhteispinta-ala on suunnitelmassa n. 0,82 ha, mutta käytännössä pinta-
ala saattaa olla myös suurempi, jos ruopattava maa-aines halutaan levittää esim. koh-
teen 2 pellolle laajemmalle alueelle. Läjityskohteet on valittu yhteistyössä maanomis-
tajien ja viranomaisten kanssa siten, että kunkin kunnostuskohteen ruoppaus-
/kaivumassat saataisiin läjitettyä melko lähelle. Tällöin kaivumassojen kuljetustarve 
poistuu.  
 
Toimenpiteet on suunniteltu käyttäen hyväksi paikkatietoaineistoa ja ilmakuvia. Toi-
menpiteet on sidottu koordinaatistoon ETRS-TM35 ja korkeusjärjestelmään N2000. 
Täten toimenpiteet tulee merkitä maastoon ja tehdä paikkatietoon perustuen. Pienet 
poikkeamat suunnitelmasta ovat mahdollisia. Vähäistä suuremmista poikkeamista on 
konsultoitava suunnittelijaa.  

3.6. Töiden toteuttaminen 

Kohteiden 1-4 kunnostustyöt voidaan toteuttaa loppusyksystä tai alkutalvesta (avo-
vesikautena) kelluvalla kalustolla, kuten monitoimiruoppaajalla. Ruoppaajan puomiin 
voidaan vaihtaa kauha, harava tai imuruoppauspumppu kunnostuskohteen mukaan, 
jolloin kaikki ruoppaustyöt onnistuvat yhdellä koneella. Ruoppaajan puomiin kiinnite-
tään jyrsinpumppu, jossa imu ja pumppaus tapahtuvat samanaikaisesti. Ruoppaajan 
kyljessä on letku, joka ulottuu läjitysalueelle asti. 
 
Mikäli kunnostuskohteiden 1-3 toimenpiteet tehdään vesialueelta käsin, niin järvelle 
kulku tapahtuu helpoiten Hierontien päästä etelään sijoittuvalta yhteiseltä maa-alueelta 
(RN:o 878:1), jonka rannassa on mm. vanha laituri. Nykyisin alueella kasvaa n. 1 met-
rin levyinen kaistale nuorta lehtipuuta ja pensaikkoa. Vesialue ulottuu hyvin lähelle 
peltoa, josta on matkaa Hierontielle vain 60 m. Kohteen 4 kulku pitää järjestää länsi-
puolisen pellon pohjoisosasta, jonkin matkaa pellon reunaa pitkin tai koko matkan 
pensoittunutta kosteikkoaluetta pitkin.  
 
Maa- ja vesialueiden omistajilta hankitaan kirjallinen suostumus kunnostuksille ja läji-
tyksille ennen toimenpiteiden toteutusta. Yksittäisen kohteen ruoppaustoimista tehdään 
vesirakentamisilmoitus ELY -keskukseen viimeistään 1 kk ennen suunniteltua ajankoh-
taa. Laajempiin ruoppaustoimiin tulee hakea vesilain mukainen lupa Etelä-Suomen 
aluehallintovirastosta. 
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3.7. Mahdolliset lisätoimenpiteet 

Saarekkeiden, allikoiden ja kosteikon kaivun lisäksi Hattelmalanjärvellä voidaan teh-
dä myös muita hoito- ja käyttösuunnitelman (Yrjölä, R. & Häyhä, T. 2007) mukaisia 
toimenpiteitä. Tämän työsuunnitelman läheisten alueiden osalta olisi tärkeintä raivata 
alati lisääntyvää puustoa ja pensaikkoa pois rantaluhdilta, koska järven pesimälinnusto 
kaipaa avoimempaa elinympäristöä. Puiden ja pensaiden poisto luhdilta on tärkeää, 
sillä ne myös haihduttavat hyvin runsaasti vettä ja edistävät siten järven kuivumista. 
Pensaikot sulkevat elinympäristöjä ja uhkaavat avointen luontotyyppien ja niiden kas-
vilajien säilymistä. Rantaluhdat ovat myös varsinkin keväällä tärkeitä  ruokailualueita 
mm. kurjille ja joutsenille.  
 
Rantapuusto on niin ikään paikoin tarpeettoman ylitiheää. Esimerkiksi kunnostuskoh-
teen 2 pohjois- ja itäpuolella, Tyrynojan vieressä, sijaitsee istutuskoivikoita, joita olisi 
tarpeen harventaa. Maanomistaja ei ole aiemmin saanut lupaa koivikoiden harventa-
miseen, koska ne sijaitsevat Natura-alueella, mutta toisaalta niiden alueella ei myös-
kään sijaitse mitään erityisarvoja joiden vuoksi harventamistoimenpiteiden kieltämi-
nen olisi perusteltua. Ainakin ko. kohteessa harvempi puusto palvelee todennäköisesti 
paremmin niin linnustoa kuin ihmisiäkin virkistyskäyttöarvojen parantuessa. 
 
Mikäli Hattelmalanjärven umpeenkasvua halutaan rajoittaa, tarvitaan avovesialueilla 
järven pohjan imuruoppausta, jolla lisätään järven vesitilavuutta. Turpeisen poh-
jasedimentin poisto onnistuu kustannustehokkaasti imuruoppauksella, ja samalla imet-
tävä ruoppausmassa voitaisiin läjittää suoraan järven ympäristön pelloille tai niityille 
jopa puolen kilometrin etäisyydelle. Ennen järven pohjan imuruoppausta on syytä sel-
vittää pohjasedimentin laatu. Imuruoppausmassa on useimmiten hyvin ravinnerikasta 
ja hyvää kasvualustaksi kalkituksen jälkeen.  
 
 

4 ARVIO KUNNOSTUSTEN VAIKUTUKSISTA 

Hattelmalanjärven hoito- ja käyttösuunnitelman (Yrjölä, R. & Häyhä, T. 2007) sivuilla 
23-33 on arvioitu järvellä tehtävien eri toimenpiteiden vaikutuksia lajistoon ja luonto-
tyyppeihin. Hoito- ja käyttösuunnitelman teon aikaista luontoselvitystä on päivitetty 
oleellisimmilta osiltaan sudenkorento- ja kasvillisuusinventoinnilla sekä linnusto- ja 
viitasammakkoinventoinneilla (v. 2016).  
 
Luontotyypit 
 

Hattelmalanjärven Natura-alueen perustamisen perusteena ovat olleet luontodirektii-
vin luontotyypeistä magnopotamion tai hydrocharition-kasvustoiset luontaisesti ravin-
teiset järvet (55 %) sekä vaihettumissuot ja rantasuot (45 %).  Hattelmalanjärven hoi-
to- ja käyttösuunnitelman mukaan olisi tärkeää saada kevättulva viipymään mahdolli-
simman pitkään Hattelmalanjärven reuna-alueiden nevoilla ja tuleva vesi leviämään 
tasaisesti. ”Luontaisen tulvarytmiikan saavuttaminen olisi luontotyyppien suojelun 
kannalta ehdottoman tärkeää. Metsähallituksen tekemissä soiden ennallistamistutki-
muksissa on havaittu, että ojitettujen nevakorpien ennallistaminen on vaikeaa, jos nii-
hin pääsee kasvamaan tiheä puusto. Ensimmäisessä vaiheessa tällaisen alueen valtaa 
koivu ja toisessa vaiheessa tämän alle ilmestyvät ensimmäiset kuusentaimet.”   
 
Tämän työsuunnitelman kohteissa 1-4 tehtävillä kunnostustoimenpiteillä on vähäinen 
vaikutus Hattelmalanjärven Natura-alueen perusteena oleviin luontotyyppeihin, koska 
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toimenpiteet vaikuttavat melko vähän järven vesitalouteen. Avointa vesipinta-alaa tu-
lee järvelle hieman lisää, mutta se ei vielä kosteuta ympäröiviä soita. Parhaimpana 
kunnostustoimenpiteenä olisi kenties järven vedenpinnan pieni nosto, jolloin rantaluh-
dat säilyisivät kosteampina ja puusto sekä pensaikot valtaisivat vähemmän pinta-alaa. 
Lyhytaikaisena ja nopeana ratkaisuna arvokkaiden luontotyyppien säilymiselle on 
ylimääräisen puuston ja pensaikon raivaus, joka pitää kuitenkin toistaa muutaman 
vuoden välein. Entisaikojen laidunnus olisi myös hyvä saada kesäisin takaisin riittä-
vän kantaville rantaniityille.  
 
Linnusto 
 

Hattelmalanjärven Natura-alueen perusteena on 10 lintudirektiivin liitteen I lajia, jois-
ta vain laulujoutsen kuului kesällä 2016 Hattelmalanjärven pesimälinnustoon. Viimei-
simmän linnustoselvityksen perusteella alueen merkittävimpiä pesimälajeja ovat kau-
lushaikara, kurki ja luhtakana. Myös taivaanvuohia, nokikanoja ja naurulokkeja esiin-
tyy, ja härkälintuja on alueella runsaasti. Lintulajimäärät ja järvellä pesivät parit ovat 
vähentyneet radikaalisti viime vuosikymmenten aikana.  
 
Järvelle työsuunnitelman kohteissa 1-4 esitetyt kunnostustoimenpiteet ovat luonteel-
taan paikallisia, eivätkä ne vaikuta esim. koko Natura-kohteeseen. Toimenpiteet on 
myös ajateltu tehtävän osissa, jolloin yhden työkohteen mahdolliset haitalliset vaiku-
tukset ovat minimaaliset suhteessa koko Natura-alueeseen. Yksi kunnostuskohde (~1 ha) 
vastaa vain noin 1,6 % Hattelmalanjärven Natura-alueen koko alasta. Kun toimenpi-
teet aloitetaan yhdestä kohteesta, pystytään myös mahdolliset vääränlaiset työskente-
lymenetelmät korjaamaan ennen seuraavan kunnostuskohteen aloitusta.  
 
Linnusto on otettu toimenpiteiden suunnittelussa huomioon valitsemalla toimenpide-
alueet siten, että ne eivät mene päällekkäin lintudirektiivin liitteen I tai muiden arvok-
kaiden lajien tunnettujen pesimäpaikkojen kanssa. Vesilinnuista joutsen sekä puo-
lisukeltajasorsat hyötyvät vesialueiden avaamisesta, veden pinnan noususta sekä sopi-
vien laidunnusrantojen luomisesta. Sorsien pesät saattavat sijaita kaukanakin vesialu-
eesta, jolloin myös rantametsien käsittely ja pienpetojen vähentäminen pyydyksin vai-
kuttavat niihin. Toivottavasti myös naurulokit asettuisivat jälleen pesimään Hattelma-
lanjärvelle, koska naurulokkikolonia tarjoaa vesilinnuille suojaisan pesimäpaikan mm. 
variksia vastaan. Kahlaajalinnut hyötyisivät erityisesti vedenpinnan nostosta, mutta 
myös rantaniittyjen avaaminen lisää kahlaajien pesintä- ja ruokailualueita. Toimenpi-
teillä muodostuvat pesimäsaarekkeet luovat vesilinnuille, rantakanoille ja kahlaajille 
pienpedoilta paremmin suojassa olevia pesimäpaikkoja. Tehtävillä kunnostustoimen-
piteillä voidaan nähdä olevan alueen linnuston kannalta positiivisia vaikutuksia.   
 
Muu eläinlajisto 
 

Hattelmalanjärvi on luontotyyppien ja lintudirektiivin perusteella suojeltu kohde, jon-
ka Natura-tietolomakkeella ei mainita luontodirektiivin liitteissä II ja IV(a) lueteltuja 
eläinlajeja. Alueella kuitenkin elää niin liito-orava kuin viitasammakkokin. Liito-
orava elää kesän 2003 tutkimuksen perusteella Hattelmalanjärven länsireunan metsis-
sä. Kunnostuskohde 1 sijaitsee liito-oravien elinympäristöä lähimpänä, mutta suoalu-
een kaivuilla tai läjityksillä ei ole vaikutusta liito-oravaan. Mikäli kunnostuskohteelle 
kuljetaan maitse, joudutaan vanhan kuusikon rajaan tekemään kulkuyhteys kohteelle. 
Tätä voidaan kuitenkin käyttää jatkossa mm. lintutornille kulkevan virkistysreitin uu-
den jatkeen pohjana. Mahdollisen kulkuyhteyden teko ei vaaranna liito-oravan lisään-
tymis- tai levähdyspaikkoja.  
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Kesällä 2016 tehdyn viitasammakkokartoituksen mukaan järven luoteispuolella, jär-
veen laskevan ojan kosteikoissa, esiintyy viitasammakoita ja myös yksi ruskosam-
makko. Lisäksi lintutornin luota on tehty havainto kahdesta viitasammakkoyksilöstä. 
Kunnostuskohteen 4 allasalue sijoittuu viitasammakon elinalueiden lähettyville, mutta 
kohde on suunniteltu siten, ettei lajin elinalueelle ole tarvetta mennä. Toimenpiteet ei-
vät heikennä viitasammakon elinmahdollisuuksia alueella, vaan päinvastoin uusi allas-
kosteikkoalue saattaa houkutella lajia levittäytymään laajemmalle alueelle. Viitasam-
makkoselvityksen mukaan Hattelmalanjärven biotoopit mahdollistavat jo nykyisellään 
lajin lisääntymisen muuallekin. Viitasammakot tarvitsevat kostean elinympäristön ja 
järven luoteispuolen alati kasvavan puuston ja pensaikon harvennus voisi edesauttaa 
sammakoiden kostean ympäristön säilymistä. Tehtävät toimenpiteet voidaan nähdä 
viitasammakon kannalta positiivisina.  
 
Kesän 2016 luontoselvityksessä ei havaittu luontodirektiivin IV(a) -liitteessä mainittu-
ja sudenkorentolajeja, vaan lajit olivat yleisiä ja runsaslukuisia. Alueella ei ole myös-
kään erityisesti perhosille sopivia elinympäristöjä. 

 
Kasvisto 
 

Hattelmalanjärven alueella ei tiettävästi esiinny luontodirektiivin liitteessä IV(b) lue-
teltuja kasvilajeja. Vuoden 2003 kasvillisuusinventoinnissa Hattelmalanjärven Natura-
alueelta löytyi kaksi alueellisesti uhanalaista putkilokasvilajia: punakämmekkä ja 
hoikkavilla. Silloin havaituista kasvilajeista myös suovalkku ja harajuuri on luokiteltu 
sittemmin alueellisesti uhanalaisiksi. Punakämmekän valtakunnallista uhanalaisuus-
luokitusta on kiristetty tuolloisesta silmälläpidettävästä (NT) vaarantuneeksi (VU). Li-
säksi etelärannan nevalla on tavattu vielä 1980-luvulla alueellisesti uhanalaista rimpi-
vihvilää. Sittemmin uhanalaisten kasvilajien määrä on vähentynyt alueen soilla. Vuo-
den 2016 putkilokasvi-inventoinnissa tavattiin vain punakämmekkää ja hoikkavillaa 
sekä yksi harajuuri. Kunnostuskohteilla tehtävien toimenpiteiden ei arvioida vaikutta-
van haitallisesti suoalueiden uhanalaisiin kasvilajeihin, varsinkin jos kohteiden ruop-
pauksissa käytetään esim. vesillä kulkevaa ja kelluvaa monitoimiruoppaajaa. 

 
Vedenlaatu 
 

Hattelmalanjärven kunnostettavat alueet ovat järven pinta-alaan nähden pieniä, eikä 
suunnitelmassa esitetä sellaisia toimenpiteitä, jotka vaikuttaisivat järven veden mää-
rään tai vedenlaatuun pidemmällä aikavälillä. Mahdolliset kunnostustöiden aikaiset 
veden samentumisesta aiheutuvat haitat ovat paikallisia ja tilapäisiä, eivätkä koko jär-
ven mittakaavassa merkittäviä. Toimenpiteiden ei arvioida vaikuttavan haitallisesti 
myöskään pohjaeläimiin, muihin selkärangattomiin tai järven kalastoon. 

 
Virkistyskäyttö 
 

Työsuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ei arvioida lisäävän merkittävästi Hat-
telmalanjärven virkistyskäyttöä, koska järven ranta-alueet ovat niin umpeenkasvaneet 
ja soiset. Virkistyskäyttö kohdentuu jatkossakin lintutornille, jonka ympäristöä toden-
näköisesti myös kehitetään. Mahdollisen uuden luontopolkureitin tai pitkospuiden ra-
kentamisessa tulee huomioida tämän suunnitelman kuvassa 3 esitetyt luonnonympäris-
tön arvot. Alueella ei ole sellaista virkistyskäyttöä, josta voisi olla merkittävää haital-
lista vaikutusta alueen linnustolle, eikä suunnitelmalla muodosteta linnustolle haital-
lista toimintaa alueelle. 
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Tiedossa ei ole myöskään muita hankkeita tai suunnitelmia, joilla voisi mahdollisesti 
olla Hattelmalanjärven Natura 2000 -alueeseen kohdistuvia haitallisia yhteisvaikutuk-
sia tämän työsuunnitelman kanssa. Varsinainen Natura-arviointi ei ole hoito- ja käyt-
tösuunnitelmassa tai työsuunnitelmassa esitetyn vaikutusarvioinnin perusteella tar-
peellista. 
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