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Projektitoimeksianto
• Nykytilaselvitys Hämeenlinnassa sijaitsevasta Eteläistenjärvestä

• Selvitys perustuu olemassa olevan tiedon hyödyntämiseen ja 
yhdistämiseen

• Järven tilan ja käytön arvioiminen, kunnostustoimenpiteiden pohtiminen 
ja toimenpide-ehtoukset

• Paikkatiedon soveltaminen

• Projektin tulokset luovutetaan Opitaan ojista -hankkeelle



Menetelmät
• Vesistöjen tilaan, suojeluun ja kunnostukseen liittyvän tiedon tutkiminen 

ja kerääminen

• Eteläistenjärven valuma-alueeseen perehtyminen

• Vesistönäytteenotto ja virtaamamittaus

• Maastopäivät 11.4. ja 21.4.

• Viranomaisten ja paikallisten toimijoiden haastattelut ja luennot

• Paikkatietoaineistojen hyödyntäminen ja karttojen luominen



Nykytilaselvityksen teemat
1. Ekologinen tila, suojelukohteet
2. Virkistyskäyttö ja ekosysteemipalvelut
3. Rakennettu ympäristö, maankäyttö
4. Metsätalous
5. Maatalous

Läpileikkaavia teemoja: vesi, historia, tulevaisuus, ilmastonmuutos ja 
vesienhallintatoimenpiteet



Metsätalous
• Avoin data, paikkatieto

• Metsien osuus

• Metsätyypit

• Maaperä

• Metsänhoidon historia

• Vesiensuojelu



Ekologinen tila, suojelukohteet
• Hämeen ELY-keskukselta on tiedusteltu veden laatutietoja, järven 

luokittelusta ja valuma-alueen suojelukohteista
• Avointa tietoa on vähän tai se on vanhaa

• Kartta-aineistojen, uhanalaisten lajien ja vieraslajien tutkimista

• Yhdessä virkistyskäytön osuuden kanssa kysely, joka lähetettiin Eteläisten 
koulun oppilaiden vanhemmille ja kyläläisille Facebook-ryhmän kautta

• Tarkoitus selvittää paikallisten kokemuksia Eteläistenjärven ja alueen 
virkistyskäytöstä ja sen kunnosta



Virkistyskäyttö ja ekosysteemipalvelut
• Alueen mahdollisten virkistysmahdollisuuksien sekä 

ekosysteemipalveluiden (esim. harrastusmahdollisuudet, 
sienestys/marjastus, metsästys/kalastus) kartoitus avointen 
aineistojen perusteella

• Tietoutta aiheesta syvennetään maastokäynnillä ja paikallisen 
haastattelulla



Rakennettu ympäristö, maankäyttö
• Kaavoja ja vanhoja karttoja etsitty ja tulkittu, luettu materiaalia 

esim. viemärivuodoista. Vesihuollon toiminta-alueet selvitetty.
• Haastatellaan paikallisia. Käydään Kansallisarkistossa.
• Kysyttävää:

• Ojitukset? (milloin tehty ja mitä?)
• Milloin on rakennettu Eteläisissä viimeksi?



Maatalous
• Eteläistenjärven valuma-alueella harjoitettu maatalous

• Historia ja alueen yleispiirteet
• Muun muassa viljelymaiden maaperä ja kuivatus

• Maatalouden vesistökuormitus
• Ravinteet ja kiintoaines

• Suojakaistat ja -vyöhykkeet sekä uomat

• Tulevaisuuden näkymät ja ilmastonmuutos
• Millaisilla toimenpiteillä voitaisiin vähentää vesistökuormitusta?







Projektin jatkotoimenpiteet
• Maastopäivät 11.4. ja 21.4.

• 11.4. tiimien omatoimikäynnit, esim. paikallisten haastattelut ja havainnointi
• 21.4. ryhmän yhteinen käynti, mm. vesinäytteenottoa ja virtaamamittauksia 

KVVY:n kanssa

• KVVY:ltä saadaan ojavesinäytteiden tulokset, joiden analysointi

• Raportin koostaminen

• Projektin tuloksien esittely loppuwebinaarissa 3.5.2022



Yhteystiedot
Eija Raimovaara

eija.raimovaara@hamk.fi

+385 469226388
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