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Hannu Kokkala ja muut

rantojen omistajat

hyödynsivät oivan

tilaisuuden rantojen

ruoppaamiseen ennen

kuin sulamisvedet taas

täyttävät Hulkkianjärven.

Salo-Miehikkälän Hulkkianjärv en kunnostushanke alkaa olla v almis. Järv en

laskuojan pato v almistui v iime v iikolla, ja ny t ei ole enää muuta tehtäv issä

kuin katsella järv en täy ttymistä ja odotella lopputulosta.

Hulkkianjärv en kuntoa py ritään parantamaan v arsin ainutlaatuisella

pilottihankkeella, jonka lopputuloksesta ei ole olemassa liiemmälti

tutkimustietoa. Järv i ty hjennettiin v edestä toissa sy ksy nä. Kuiv atuksen

tav oite on, että järv en pohja tiiv isty y  niin, etteiv ät rav inteet pääse

sekoittumaan pohjasta v eteen. Samalla matalaan järv een saadaan lisää

sy v y y ttä.

Lumiset talv et ja runsaat sateet ov at tuottaneet matkan v arrella ongelmia,

mutta Hulkkianjärv en kunnostusprojektia v etäv än Kaakkois-Suomen Ely -

keskuksen y litarkastaja Ilkka Närhi summaa silti, että minimitav oitteista

ollaan edellä.

- Lupahakemuksessa oli tav oitteena, että järv en pohja painuu kuiv atuksen

aikana v ähintään kymmenen senttiä. Viime kesän hellekauden jälkeen

keskimääräinen painuma oli jo 27  senttiä, mutta sy ksy n sateet nostiv at

pohjaa jonkin v erran. 

Sy ksy llä painuman keskiarv oksi mitattiin 1 7  senttiä, mutta talv i on tuonut

taas muutaman sentin lisää sy v y y ttä. Torstaina tehdy ssä mittauksessa

pohjan painuman keskiarv o oli 21  senttiä.

Närhi selv ittää, että laboratoriotutkimusten mukaan järv en pohjasedimentin

painuminen on parhaissa olosuhteissa kaksiosainen prosessi.

- Sedimentin pitäisi kuiv ua, jääty ä, sulaa, kuiv ua ja jääty ä. Ny t molemmat

talv et ov at olleet sellaisia, että talv i on tullut aikaisin ja lunta on satanut

paljon. Lumiv aippa estää tosi tehokkaasti jäätymisen. Kun pohjasedimentti

py sy y  lumen alla märkänä, se tuottaa lämpöä kuin kompostissa, ja

hajotustoiminta on lumen alla koko ajan käy nnissä.

Viime v iikon tutkimuksessa pohjasedimentin pintakerros todettiin kov aksi,

mikä enteilee Närhen mukaan v arsin hy v ää lopputulosta.

- Sy v emmät kerrokset oliv at kuitenkin pehmeämpiä, joten pohja ei ole

jääty ny t kunnolla.

Hulkkianjärv i alkaa täy tty ä sulamisv esistä heti kun y öpakkaset hellittäv ät.

Täy ttymisen jälkeistä aikaa Ilkka Närhi odottaa mielenkiinnolla.

- Ensi sy ksy nä nähdään, onko järv en kasv usto muuttunut. My ös v eden

puhdistumisesta saadaan tietoa. Palautuuko v edenlaatu ennen kuiv atusta

v allinneeseen tilanteeseen v ai py sy y kö se puhtaana.

Närhi toiv oo, että Hulkkianjärv en lähialueiden maanomistajat huolehtisiv at

mahdollisuuksien mukaan siitä, ettei järv een päädy  ojia pitkin

hajakuormitusta.

- Hajakuormituksen v ähentäminen ei ole v elv oite, mutta totta kai toiv omme,

että kaikki omalta osaltaan v aikuttav at siihen, ettei järv i taas kasv a umpeen

seuraav ien 10-20 v uoden aikana.
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seuraav ien 10-20 v uoden aikana.

Järv een pääty neen hajakuormituksen alkuperää ei ole edes tutkittu. Närhi

kuitenkin olettaa, että rav inteet ov at pääosin peräisin rantapeltojen

tehov iljely ksestä.

- Ny t peltoja ei enää v iljellä, joten lähtökohta on parempi kuin ennen.

Hulkkianjärv en kunnostushankkeen paikallinen y hdy shenkilö Hannu

Kokkala odottaa malttamattomana kev ättä. Muiden rantamaiden omistajien

tav oin hän on käy ttäny t odotusaikana hy v äksi oiv an tilaisuuden rantojen

ruoppaukseen.

- Ny t oli järkev ää putsata omat rannat ennen kuin ne jääv ät taas v eden alle.

Otimme pois turv ekerrosta järv en pohjasta ja saimme lisää sy v y y ttä

rantav esiin, Kokkala kertoo.

Kunnostushankkeen tässä v aiheessa Kokkala toiv oo jo hartaasti, että järv een

alkaisi kerty ä v että. 

- On tämä aikamoinen projekti ollut - ja tuloksen näkee sitten kun näkee,

Kokkala huokaa ny t, kun urakka alkaa olla ohi.
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