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1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

1.1 TUTKIMUKSEN TAUSTAA
Suomusjärvi sijoittuu samannimisen kunnan alueelle. Suomusjärvi on noin 57 hehtaarin
kokoinen järvi, joka kärsii mm. alusveden ajoittaisesta happikadosta ja siitä aiheutuvasta
järven sisäisestä kuormituksesta (Vogt 2002). Järvihoitoa koordinoimaan perustettiin
12.6.2004 Lahna- ja Suomusjärvi järvien hoitoyhdistys. Hoitoyhdistys tilasi vuoden 2004
loppukesällä valuma-aluekartoituksen ja hoitosuunnitelman Suomus- ja Lahnajärvelle
Vesistöklinikka-hankkeen kautta Turun ammattikorkeakoululta.

Suomusjärvellä on jo aiemmin tehty tutkimuksia mm. veden laadusta, kasvillisuudesta ja
kalastosta. Uusimmista tutkimuksista mainittakoon Hans Vogtin ”Kiskonjoen vesistön 65
järven tutkimus”, jonka osa seitsemän käsittelee Suomusjärven kunnan keskiosan järviä.
Myös Suomen ympäristökeskuksen järvien vedenlaadun pintavesirekisterissä (PIVET) on
muutamia tutkimustuloksia Suomusjärven vedenlaadusta. Lounais-Suomen Kalastusalue
on toteuttanut vuonna 2003 koekalastuksen Suomusjärvellä, jonka tuloksista on
raportoinut Eeva Nuotio. Jonkin verran Suomusjärveen liittyvää tietoa löytyy myös
Sammatin Enäjärvelle tehdystä hajakuormituksen ja vesikasvillisuuden selvitysohjelman
raportista (Penttilä 2001).

1.2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET
Syksyllä 2004 aloitettiin valuma-aluekartoitus, jonka tavoitteena oli selvittää valumaalueen nykytilanne, sen kuormituslähteet ja laskea arvio järveen kohdistuvasta
ravinnekuormituksesta. Kartoituksen yhteydessä pyrittiin selvittämään mahdollisia
ulkoisen kuormituksen ongelmakohtia. Valuma-aluekartoituksen tarkoituksena oli toimia
varsinaisen hoitosuunnitelman pohjatyönä.
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Valuma-aluekartoitus
aluekartoituksella

on

oleellinen

kerätty tieto

hoitosuunnitelman

mahdollistaa

kunnostus-

esiselvitys.
ja

Valuma-

hoitotoimenpiteiden

suunnittelun ja toteutuksen siten, että niistä saadaan optimaalinen hyöty. Kartoitustiedon
perusteella pystytään vesiensuojelulliset toimenpiteet kohdistamaan ja mitoittamaan
oikein ja täten voidaan välttyä turhilta kustannuksilta.

Hoitosuunnitelman tavoitteena on toimia tulevan järvenhoitotyön ohjenuorana ja antaa
keinoja järven kunnostustyöhön. Hoitosuunnitelman tavoitteena on olla konkreettinen
esitys, jonka pohjalta esitetyt toimenpiteet on mahdollista sijoittaa ja toteuttaa.

2. SUOMUSJÄRVI
Suomusjärvi on noin 57 hehtaarin kokoinen järvi, joka sijaitsee Suomusjärven kunnassa
noin 1.5 kilometriä valtatie 1:stä etelään. Suomusjärvi on muodoltaan pitkulainen järvi.
Pituutta järvelle kertyy reilut 2 kilometriä leveyden ollessa maksimissaankin vain n. 500
metrin luokkaa. Tämä Enäjärveen vetensä laskeva järvi on kuutisen metriä syvä ja
sijaitsee 61.6 m merenpinnankorkeudesta. Suomusjärven teoreettinen viipymä on Hans
Vogtin (2002) raportin mukaan vain noin viisi kuukautta.

Suomusjärvi on Vogtin mukaan rehevä järvi, jossa näkösyvyys vaihteli tutkimuksessa
reilusta metristä yli 1.5 metriin (Vogt 2002). Näkösyvyyttä Suomusjärvellä heikentää
suoperäinen humusaines sekä pelloilta erodoituva saviaines.

Kasviekologiselta

järvityypiltään

Suomusjärvi

kuuluu

Vogtin

mukaan

lähinnä

osmankäämi-sarpiojärviin (Typha-Alisma -tyyppi), mutta lienee alun perin ollut korteruokojärvi (Equisetum-Phragmites -tyyppi). ”Kasvillisuuden merkitys Suomusjärvessä on
kohtalainen tai pienehkö”. Laajemmin vesikasvillisuutta Suomusjärvellä on mm. järven
länsipäädyssä ja pohjoisrannassa, jota reunustaa kapea ruovikko ja sitä seuraava
ulpukkavyöhyke. (Vogt 2004)
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Järven vedessä on kohtalaisesti elektrolyyttejä, joten vedellä on riittävä puskurikyky
happaman laskeuman aiheuttamaa happamoitumista vastaan. Suomusjärven veden pHarvo sijoittui tutkimuksissa lähinnä kuuden ja seitsemän välille, eli vesi oli vain lievästi
happaman puolella. Kesäajan tutkimustuloksista ei löydy runsaan yhteyttämisen
aiheuttamia huomattavan korkeita pintaveden pH-arvoja tai hapen ylikyllästeisyyttä.
(Vogt 2002)

Suomusjärven happitilanne oli Vogtin mukaan vuoden 2001 talvitutkimuksissa
kohtalainen ja aiemmissa PIVET:n talvitutkimuksissa Suomusjärven alusvedessä on
alinta näytesyvyyttä myöten ollut aina happea. Heinäkuun 2001 lopulla oli järven
alusvesi neljästä metristä alaspäin vähähappista ja pohjan tuntumassa vallitsi happikato.
Täten myös alimpien vesikerrosten redox-arvot olivat laskeneet tasolle, joka mahdollistaa
sedimenttiin

sitoutuneen

fosforin

vapautumisen

takaisin

liukoiseen

muotoon.

Sedimenttinäytteistä mitatut alhaiset redox-arvot ja havaittu musta sulfidiraidoitus
tukevat teoriaa sedimentistä vapautuvasta fosforista. (Vogt 2000)

Suomusjärven ongelmana lienee siis ulkoisen ravinnekuormituksen lisäksi järven sisäinen
ravinnekuormitus. Suomusjärveen muodostuu kesällä ja talvella lämpötilakerrostuma,
joka mahdollistaa happivajauksen kehittymisen alusvedessä. Järven mataluudesta johtuen
ei alusveden osuus järven vesimassasta ole kovin suuri. Kovin suuri ei siis myöskään ole
se pohjasedimentin alue, josta sisäistä kuormitusta tapahtuu.

Suomusjärveä

käytetään

mahdollisuudet

niin

lähinnä

uimiseen,

virkistyskäyttötarkoituksiin.

veneilyyn

kuin

kalastukseenkin.

virkistyskäyttöarvoa ovat kuitenkin laskeneet ajoittaiset leväesiintymät.

Järvi

tarjoaa

Suomusjärven
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3. VALUMA-ALUEKARTOITUKSEN TOTEUTUS
Valuma-aluekartoituksen toteutus koostui kenttäkäynnistä, karttatutkimuksista ja
kuormituslaskelmista. Alustavien karttatutkimusten jälkeen toteutettiin kenttäkäynti,
jonka aikana mm. tarkennettiin valuma-alueen rajausta, arvioitiin valuma-alueen
maankäyttöä, selvitettiin järveen laskevat merkittävät ojat sekä arvioitiin silmämääräisesti
näiden

tuloveden

laatua.

Kenttäkäynnillä

tehtiin

myös

havaintoja

maa-

ja

metsätaloudellisista toimista. Huomiota kiinnitettiin mm. peltojen viljelymenetelmiin,
topografiaan, kuivatustilaan, maalajiin sekä metsätaloudellisten toimien laatuun ja
sijaintiin.

Kenttäkäynnillä

kerättiin

niin

valuma-aluekartoituksessa

kuin

hoitosuunnitelmassakin tarvittavia tietoja.

Kenttä- ja karttatutkimukset tehtiin siten, että ne täydensivät toisiaan. Karttatutkimuksissa
selvitettiin muun muassa valuma-alueen koko ja sen jakautuminen erilaisiin osavalumaalueisiin.

Karttatutkimukset

tukivat

myöskin

mahdollisten

toimenpidekohteiden

suunnittelua ja kuormituslaskelmien toteuttamista.

Kuormituslaskelmissa

hyödynnettiin

sekä

kenttäkäynnillä

kerättyä

että

karttatutkimuksista saatua informaatiota. Maatalouden kuormitusarvio on laskettu ns.
Vihta-mallilla

(viljelyalueiden

valumavesien

hallinta),

joka

on

Suomen

ympäristökeskuksessa Vihta-projektin puitteissa kehitetty mallinnusohjelma (Äijö &
Tattari 2000).

Haja-asutuksen aiheuttaman kuormituksen arvioimiseksi toteutettiin järven valumaalueella kysely. Kysely suoritettiin kyselylomakkeella, jolla selvitettiin haja-asutuksen
jätevesienkäsittelyn tilaa ja jätevesistä aiheutuvaa kuormitusta. Metsätaloudellisia
toimenpiteitä

koskevaa

tietoa

saatiin

Lounais-Suomen

metsäkeskuksen

toimipisteestä, KiiKissuon metsänhoitoyhdistykseltä sekä kenttäkäynnillä.

Salon
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Metsätalouden kuormituksen arvioinnissa käytettiin soveltaen Rekolaisen (1989)
mukaisia

arvioita

sekä

ympäristöhallinnon

vesistökuormituksen

arviointi-

ja

hallintajärjestelmän (VEPS) Suomusjärvenjoen valuma-alueen metsätaloudelle antamia
ominaiskuormitusarvoja. Luonnonhuuhtouman arvioinnissa on käytetty Kulmalan (2000)
esittämiä

arvoja

ja

laskeuman

arviointi

perustuu

Ilmatieteenlaitoksen

Vihdin

tutkimusaseman keräämiin vuosilaskeuma-arvoihin.

4. VALUMA-ALUE
Suomusjärven valuma-alue on muodoltaan rikkonainen. Suomusjärven lähivaluma-alue
on noin 5,7 neliökilometrin kokoinen, josta järven osuus on noin 57 hehtaaria.
Suomusjärven koko valuma-alue on puolestaan noin 10,8 neliökilometrin laajuinen.
Koko valuma-alueeseen sisältyy Suomusjärven oman lähivaluma-alueen lisäksi IsoRuona ja Sikojärvi omine valuma-alueineen.

4.1 VALUMA-ALUEEN AIHEUTTAMA KUORMITUS
Suomusjärveen laskee kaksi merkittävämpää ojaa, joista toinen on selvästi kookkaampi.
Suurin Suomusjärveen laskevista ojista on aivan järven lounaisosaan laskeva oja. Tämä
oja saa alkunsa Iso-Ruonaasta ja Sikojärvestä. Oja tuo vettä paitsi Iso-Ruonaasta ja
Sikojärvestä, myös noin 2,6 kilometrin kokoiselta Suomusjärven lähivaluma-alueen
osalta. Oja kerää vetensä yhteensä noin 7,7 neliökilometrin alueelta ja täten sen valumaalue kattaa 71,5 % Suomusjärven koko valuma-alueesta.

Toinen merkittävä Suomusjärveen laskeva oja on järven pohjoispuolelle sijoittuva
Kivisoja. Oja kerää vetensä noin neliökilometrin kokoiselta metsäalueelta ja kattaa noin
19.5 % Suomusjärven lähivaluma-alueen pinta-alasta.
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Suomusjärven valuma-alueen kuormitus on lähinnä hajakuormitusta. Järveen laskevat
ojat kuitenkin tuovat ravinteita järveen pistekuormituksen tavoin. Kahden suurimman
ojan kautta järvi saa noin 45 % lähivaluma-alueensa ravinnekuormituksesta ja arviolta 53
- 63 % koko ravinnekuormastaan.

Suomusjärveen laskevien ojien vesi oli kenttäkäynnin yhteydessä ruskeaa ja etenkin
suurimman ojan vedessä oli havaittavissa savesta aiheutuvaa samennusta. Ojissa,
varsinkin Kivisojassa, ja niiden reunoilla oli rehevää kasvillisuutta, joka ainakin osittain
sitoo ojaveden ravinteita biomassaan. Ojien vesikasvillisuus lisäksi edistää kiintoaineksen
laskeutumista mm. hidastamalla ojien virtausta.

Suomusjärven lähivaluma-aluetta kuvaa hyvin melko suuret korkeuden vaihtelut ja
kumpuilevat pinnanmuodot. Mäkiset metsäalueet hallitsevat Suomusjärven valumaaluetta. Valuma-alueen pellot sijaitsevat vesistön läheisyydessä pääosin melko kaltevilla
rinteillä.

Merkittävää teollisuutta tai karjataloutta ei valuma-alueella ole. Asutusta Suomusjärven
lähivaluma-alueella on kohtalaisesti. Järven ranta-alueella on nelisenkymmentä
kiinteistöä, joista yli 30 on loma-asutuntoja.

Suomusjärven valuma-alueetta halkoo noin kilometrin matkalta valtatie 1. Rakennettava
uusi moottoritie tulee kulkemaan noin 0,5 kilometriä lähempänä järveä, kuin vanha
valtatie 1 ja tulee halkoman Suomusjärven valuma-aluetta noin 1,5 kilometrin matkalta.
Liikenteen aiheuttamat päästöt, kuten esimerkiksi typenoksidit lisäävät järveen
laskeuman mukana tulevaa typpikuormitusta. Päästöjen aiheuttamasta kuormituksen
lisäyksestä ei tiettävästi ole tehty tarkempia tutkimuksia, eikä tieliikenteen vaikutusta
täten ole huomioitu laskeuma-arvoissa.
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4.2 MUUTTUVA VALUMA-ALUE
Suomusjärven valuma-alue on siitä poikkeuksellinen, että sen koko voi merkittävästi
muuttua sääoloista riippuen. Pitkän erittäin kuivan ajanjakson seurauksena voi
Suomusjärven vedenpinta laskea niin alas, että Suomusjärvenjoen yläosan virtaus
muuttaa

suuntaa.

Tällaisessa

tilanteessa

Lahnajärven

laskuojan

vettä

virtaa

Suomusjärveen. Tilanne on varsin harvinainen, mutta näin tapahtuessa kasvaa
Suomusjärven

valuma-alueen

koko

vajaasta

11

neliökilometristä

lähes

26

neliökilometriin.

Kuivuudesta aiheutuvan Suomusjärvenjoen virtaussuunnan muuttumisen vaikutuksia
Suomusjärven vedenlaatuun ei voi arvioida ilman tarkempia tutkimuksia. Vedenlaatuun
kohdistuvien

vaikutusten

arvioimiseksi

vaadittaisiin

yhdenaikaisia

vedenlaadun

määrityksiä sekä Suomusjärvestä että Suomusjärvenjoesta juuri tällaisena erittäin kuivana
kautena. Kuivuudesta ja sitä seuranneesta vedenpinnan laskusta Suomusjärvelle
aiheutuvia haittailmiöitä ”ylimääräinen” Lahnajärven laskuojan vesi ainakin lieventää.
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Kuva 1: Suomusjärven valuma-alue, jossa eroteltuna lähi- ja kaukovaluma-alue.
© Maanmittauslaitos 2004 VASU/127/2004.
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5. KUORMITUS
Vesistöjen rehevöitymiskehityksen kannalta tärkein tekijä on pääravinteiden eli fosforin
(P) ja typen (N) kuormitus. Tässä raportissa onkin keskitytty juuri ravinnekuormituksen
arviointiin. Vogtin (2002) mukaan happamoituminen ei uhkaa järveä, vaan ”vedessä on
kohtalaisesti elektrolyyttejä”, jotka ylläpitävät riittävää puskurikykyä. Haja-asutuksen
jätevesistä peräisin olevat bakteerit voivat kuitenkin aiheuttaa terveysriskin, mikäli
jätevesiä ei käsitellä asianmukaisesti.

5.1 KOKONAISRAVINNEKUORMITUS
Suomusjärven lähivaluma-alue kattaa noin puolet järven koko valuma-alueesta.
Oheisessa taulukossa on esitetty arvio juuri lähivaluma-alueen kuormituksesta ja sen
jakutumisesta. Lähivaluma-alueen ulkopuolelta, niin sanotulta kaukovaluma-alueelta,
tulevasta kuormituksesta on esitetty arvio kohdassa 5.7.

Laskelmien mukaan Suomusjärveen kohdistuu lähivaluma-alueelta yhteensä noin 2300
kilon typpi- ja 118 kilon fosforikuormitus vuodessa. Kaikki esitetyt kuormitusarviot ovat
kokonaistyppi- ja kokonaisfosforiarvoja. Tämä arvio on laskettu vallitsevan tilanteen
mukaan.

Taulukko 1: Suomusjärven kuormitusarvio

Lähde
Metsätalous
Maatalous
Asutus
Luonnonhuuhtouma
Laskeuma
Kokonaiskuormitus

Kuormitus
Typpi N Fosfori P
(kg)
(kg)
123
9,6
401
41,5
64
11,3
1279
46,0
436
9,9
2303
118
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5.2 LASKEUMA
Laskeumalla tarkoitetaan sitä ilmaperäistä kuormitusta, joka tulee järveen sateen ja
ilmassa olevien partikkelien mukana niin sanottuna kuivalaskeumana. Laskeumalla on
melko merkittävä osuus Suomusjärven ravinnekuormituksesta. Fosforikuormasta noin 8,5
% ja typpikuormasta noin 19 % tulee järveen suorana laskeumana. Liikenteen
pakokaasupäästöt nostavat laskeuman sisältämää ravinnekuormaa, etenkin typen osalta.
Uusi E18 –tielinjaus saattaa lisätä jonkin verran laskeuman sisältämää kuormitusta.
Tarkemman tutkimustiedon puutteessa ei tieliikenteen vaikutusta ole huomioitu
laskelmissa.

5.3 LUONNONHUUHTOUMA
Luonnonhuuhtouma

on

se

kuormitus,

joka

vesistöön

kohdistuu

sellaisessa

oletustilanteessa, jossa valuma-alue on täysin luonnollisessa tilassa. Luonnonhuuhtouma
kuvaa siis sitä minimikuormitusta, joka tietyn kokoiselta valuma-alueelta kertyy. Mitä
luonnollisemmassa tilassa järven valuma-alue on, sitä suurempi on luonnonhuuhtouman
osuus kokonaiskuormituksesta ja kokonaiskuormitus pienempää. Suomusjärvellä
luonnonhuuhtouman osuus kokonaiskuormituksesta fosforin osalta on noin 39 % ja typen
osalta noin 55,5 %. Maa-alueelle kohdistuvan laskeuman vaikutus on huomioitu
luonnonhuuhtouma-arvoissa.

5.4 ASUTUS
Asutuksen pääasiallinen kuormitus syntyy jätevesistä. Kuormitusta syntyy toki jonkin
verran muistakin asumiseen liittyvistä toimista, kuten esimerkiksi uimisesta ja mattojen
pesusta. Suomusjärvellä toteutettiin valuma-aluekartoituksn yhteydessä kysely, jonka
perusteella arvioitiin jätevesistä aiheutuvaa ravinnekuormitusta.
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Suomusjärven ranta-alueella on noin 7 ympärivuotista asuntoa ja 32 kesämökkiä. Järveä
kuormittavia

kiinteistöjä

valuma-alueella

on

yhteensä

vajaa

70.

Kiinteistöjen

käyttöasteissa, varustetasossa ja jäteveden käsittelyjärjestelmien tehokkuudessa oli
suoritetun kyselyn perusteella melko paljon vaihtelua.

Kyselyllä saatujen vastausten mukaan loma-asuntojen varustetaso on pääosin melko
alhainen. Alhainen varustetaso tarkoittaa yleisesti myös alhaista veden käyttöä ja pientä
ravinnekuormitusta. Loma-asunnoista noin 40 prosentilla on käytettävissä juokseva vesi,
joka neljännellä lämmin vesi ja astian- tai pyykinpesukoneita löytyy vain noin joka
kymmenenneltä mökiltä. Loma-asuntojen käyttö vaihteli 25 - 550 henkilövuorokauteen,
keskiarvon

ollessa

n.

jätevedenkäsittelyjärjestelmistä

290

hlövrk

yleisimpiä

olivat

/

kiinteistö.
saostuskaivot,

Loma-asuntojen
erilaiset

imeytys

menetelmät sekä näiden yhdistelmät. Joka neljännessä loma-asunnossa ei ollut jätevesien
käsittelyjärjestelmää.

Vakituisten asuntojen jätevedenkäsittelymenetelmistä yleisimpiä ovat edelleen ainoastaan
sakokaivoihin perustuvat järjestelmät. Sakokaivojen lisäksi muita vakituisissa asunnoissa
käytössä olleita järjestelmiä olivat mm. imeytys- ja suodatuskenttä ja umpisäiliö WCvesille. Suurimmassa osassa vakituisen asutuksen kiinteistöistä oli käytössä vesi-WC.
Esitetyt järjestelmätiedot perustuvat kyselyllä saatuihin vastauksiin ja voivat siis jossain
määrin poiketa todellisesta tilanteesta.

Suurimmalla osalla kiinteistöistä on kyselyn perusteella edessä jätevesijärjestelmän
päivittäminen
talousjätevesien

ns.

haja-asutuksen

käsittelystä

jätevesiasetuksen

vesihuoltolaitosten

(valtioneuvoston

viemäriverkostojen

asetus

ulkopuolisilla

alueilla) edellyttämälle tasolle ennen vuotta 2014. Tämä tarkoittaa myös sitä, että
asutuksen jätevesistä aiheutuva kuormitus tulee pienenemään selvästi tulevaisuudessa.
Toisaalta mahdollinen loma-asutuksen varustetason nousu voi kumota tehokkaampien
jäteveden käsittelyjärjestelmien aikaansaaman ravinnekuormituksen vähenemän.
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Esitettävät asutuksen kuormitusarviot kuvaavat haja-asutuksen jätevesistä aiheutuvaa
kuormitusta. Asutuksen osuus kokonaiskuormituksesta on typen osalta noin 3 prosenttia
ja

fosforin

osalta

noin

9,5

prosenttia.

Kuormitusosuudet

saatavat

kuulostaa

merkityksettömiltä, mutta suurin osa tästä ravinnekuormasta on liukoisessa muodossa ja
siksi sellaisenaan leville käyttökelpoista. Juuri ravinteiden liukoisuudesta ja korkeasta
ravinnepitoisuudesta johtuen edistävät jätevedet tehokkaasti rehevöitymiskehitystä.

5.5 MAATALOUS
Maatalous,

etenkin

Etelä-Suomessa,

on

suurin

yksittäinen

vesistökuormittaja.

Suomusjärven valuma-alueella maataloutta on kuitenkin melko vähän. Maatalouden
osuus järven typpikuormasta on noin 17,5 % ja fosforikuormasta noin 35 %. Peltojen
osuus valuma-alueen maankäytöstä jää alle 5 prosenttiin. Suurin osa valuma-alueen
pelloista sijoittuu järven ja sen länsipäähän laskevan ojan pohjoispuolelle. Peltolohkot
ovat pääosin hyvin lähellä järveä.

Valuma-alueen pellot ovat lähinnä rinnepeltoja. Etenkin järven pohjoisrannan pellot ovat
jyrkät ja eroosioherkät. Alueelle onkin perustettu asianmukaiset suojakaistat, mikä
pienentää maataloudesta aiheutuvaa kuormitusta. Muualla suojakaistojen toteuttamiselle
ei ole erityistä tarvetta. Kuormituksen minimoimiseksi voi kuitenkin lounaiseen ojaan
rajoittuville pelloilla lisätä 1-2 metriä suojakaistaa kohtiin, joissa luontainen suojakaista
on kapeimmillaan ja joissa on havaittu pintavaluman noroutumista.

5.6 METSÄTALOUS
Metsätaloudesta

aiheutuva

kuormitus

vaihtelee

merkittävästi

toteutettujen

metsätaloudellisten toimien mukaan. Metsähakkuut ja ojitukset lisäävät voimakkaasti
metsäalueilta tulevaa kuormitusta, kun taas peitteinen metsämaa on omiaan sitomaan
ravinteita. (Luoto 2001)
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Suomusjärven valuma-alueella on metsätaloudellisista toimenpiteistä toteutettu viime
vuosina mm. ojituksia ja päätehakkuita. Metsätalouden aiheuttaman kuormituksen
osuudeksi tulee typen osalta noin 5,5 % ja fosforin osalta noin 8 %.

Suomusjärvi
Typpikuormitus (N) 2300 kg/a

Metsätalous
5%
Laskeuma
19 %

Maatalous
17 %
Asutus
3%

Luonnonhuuhtouma
56 %

Kuva 2: Typpikuormituksen jakautuminen Suomusjärvellä.

15

Suomusjärvi
Fosforikuormitus (P) 118 kg/a

Metsätalous
8%
Laskeuma
8%
Maatalous
35 %

Luonnonhuuhtouma
39 %
Asutus
10 %

Kuva 3: Fosforikuormituksen jakautuminen Suomusjärvellä.

5.7 KAUKOVALUMA-ALUEEN KUORMITUS
Suomusjärvi saa noin 72 % typpi- ja 83 % fosforikuormituksestaan lähivalumaalueeltaan. Tämän lisäksi Suomusjärveen tulee ravinteita kaukovaluma-alueelta.
Suomusjärven kaukovaluma-alue muodostuu kahden muun järven valuma-alueista. Nämä
kaksi järveä ovat Iso-Ruona ja Sikojärvi.

Ylempänä sijaitsevien vesistöjen kautta tulevan kuormituksen tarkka arviointi on varsin
hankalaa. Täsmällisen arvion tekeminen vaatisi pitkältä aikaväliltä usein toistettavia
virtaus- ja vedenlaatututkimuksia ylemmän vesistön laskuojasta. Tällaisen tutkimussarjan
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puuttuessa

on

kaukovaluma-alueen

kuormitusarvio

laskettu

järvien

veden

ravinnepitoisuuden, tilavuustietojen ja viipymän perusteella. Laskuissa käytettyjen
tietojen perustana on Hans Vogtin ”Kiskonjoen vesistön 65 järven tutkimus, osa VII”.

Alla esitettävät kuormitusluvut kuvaavat sitä vuosittaista ravinnekuormaa, joka
järviveden mukana poistuu ko. järvestä laskuojaa pitkin. Laskuojan pituudesta,
virtauksesta ja muista ominaisuuksista riippuen voi tämä kuorma muuttua ennen veden
päätymistä Suomusjärveen.

5.7.1 ISO-RUONAASTA AIHEUTUVA KUORMITUS

Iso-Ruona on noin 17 hehtaarin järvi, joka sijaitsee alimpana usean pienemmän järven ja
lammen ketjussa (Vogt 2002). Tämän ”ketjun muita jäseniä” ovat Vähä-Ruona,
Koskenalanen, Syvälampi, Kolmperä, Saarilampi ja Ylimmäinen. Iso-Ruona on noin 12
metriä syvä tuotantotyypiltään karun ja lievästi rehevän rajalla oleva järvi (Vogt 2002).
Iso-Ruonaan valuma-alue, johon ylläluetellut lammet ja järvet sisältyy on 3,2 km2
laajuinen. Järven vesi sisältää selvästi vähemmän ravinteita, kuin Suomusjärven vesi ja
sellaisenaan Iso-Ruonaan vesi ennemminkin parantaa Suomusjärven veden laatua kuin
kuormittaa järveä. Iso-Ruonasta lähtevän veden ravinnepitoisuus ehtii kuitenkin muuttua
ennen pääsyä Suomusjärveen.

Iso-Ruonaan vedestä Suomusjärvi saa arviolta noin 12 kilon fosfori- ja 610 kilon
typpikuorman vuodessa. Tämä kuormitus vastaa noin puolesta Suomusjärven
kaukovaluma-alueen fosfori- ja 67 % typpikuormituksesta.
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Kuva 4: Iso-Ruonaan laskuoja tuo Suomusjärveen
ravinnepitoisuudeltaan melko hyvälaatuista vettä ja tarjoaa
kauniita puromaisemia.

5.7.2 SIKOJÄRVESTÄ AIHEUTUVA KUORMITUS

Sikojärvi on noin 7 hehtaarin kokoinen järvi (Vogt 2002). Järven valuma-alue on
kooltaan noin 1.9 km2. Sikojärven vedestä Suomusjärvi saa arviolta noin 13 kilon fosforija 300 kilon typpikuorman vuodessa. Vuoden 2001 vesinäytteiden mukaan Sikojärven
vesi on jonkin verran Suomusjärven vettä vähäravinteisempaa (Vogt 2002). Suuria eroja
järvivesien ravinnepitoisuuksissa ei kuitenkaan ollut. Osa Sikojärven veden ravinteista
sitoutuu laskuojan kasvillisuuteen ja sedimentoituu ojauoman pohjalle, mutta toisaalta
jokiuomasta myöskin irtoaa uutta kiintoainesta virran kuljetettavaksi.
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6. VALUMA-ALUEKARTOITUKSEN YHTEENVETO
Suomusjärvi on noin 57 ha kokoinen rehevä järvi. Järven uhkana on yhä etenevä
rehevöitymiskehitys,

jota

ylläpitää

järven

ulkoinen

ja

sisäinen

kuormitus.

Happamoituminen ei kuulu järven tämän hetken uhkakuviin. (Vogt 2004)

Suomusjärven valuma-alueelle ei sijoitu merkittäviä pistekuormituksen lähteitä, vaan
kuormitus on lähinnä haja-kuormitusta. Valuma-alueen metsävaltaisuudesta johtuen on
luonnonhuuhtouman

osuus

järven

kokonaiskuormituksesta

merkittävä.

Luonnonhuuhtouma vastaa valuma-alueen typpikuormasta noin 55,5 prosentin osuudella
ja 39 prosentilla fosforikuormasta.

Maatalouden osuus valuma-alueen maankäytöstä on melko pieni, mutta se on järven
toiseksi suurin kuormittaja. Maatalous tuottaa noin 17,5 % järven typpikuormasta ja
fosforikuormasta noin 35 %. Laskeuman kuormitusosuus etenkin typen osalta (19 %) on
merkittävä. Asutuksen ja metsätalouden kuormitusosuudet jäävät puolestaan noin 3 – 10
prosentin lukemiin.

Suomusjärvi saa yli ¾ kokonaiskuormituksestaan lähivaluma-alueelta. Kaukovalumaalueelta aiheutuva kuormitus on typen osalta vain noin 910 kiloa ja fosforin osalta noin
25 kiloa. Lisäksi on huomioitava, että Sikojärven ja etenkin Iso-ruonaan vesi sellaisenaan
ennemminkin parantaa kuin pahentaa Suomusjärven vedenlaatua.

Suomusjärveen laskevat ojat tuovat valuma-alueelta kertyvän kuormituksen järveen
pistekuormituksen tavoin. Suurin oja tuo noin

puolet järveen kohdistuvasta

kuormituksesta. Muiden yksittäisten kuormituslähteiden osuus kokonaiskuormituksesta
on melko pieni.
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7. HOITOSUUNNITELMA
Hoitosuunnitelma on Suomusjärvelle tehty suunnitelma, jonka sisältämät ratkaisut ja
suositukset on valittu valuma-aluekartoituksen tulosten ja aiemman tutkimustiedon
perusteella. Toimenpiteiden valinnassa on pyritty huomioimaan niin toimien tarve, hyöty,
sijoitusmahdollisuudet

kuin

tekniset

ja

taloudellisetkin

toteutusmahdollisuudet.

Tärkeimpänä tehtävänä hoitosuunnitelman laadinnassa on ollut juuri Suomusjärvelle
parhaiten soveltuvien toimenpiteiden valitseminen.

Hoitosuunnitelman tavoitteena on antaa ohjeita tulevalle Suomusjärven hoitotyölle ja
esitellä järvelle soveltuvia kunnostustoimenpiteitä. Hoitosuunnitelmassa on esitettynä
niin järven valuma-alueelle kuin järven vesialueellekin sijoittuvat toimenpiteet. Lisäksi
suunnitelmassa kerrotaan miten järven tilaa tulee jatkossa seurata.

8. HOITOSUUNNITELMAN TOTEUTUS
Hoitosuunnitelman tarkoituksena on löytää Suomusjärvelle sellaisia ratkaisuja, joilla
järven tila kehittyisi toivottuun suuntaan. Järvikunnostuksessa ja hoidossa on
käytettävissä monia toisistaan poikkeavia menetelmiä, joiden soveltuvuus eri kohteisiin ja
niillä saavutetut tulokset vaihtelevat paljon. Laajasta vesiensuojelumenetelmien kirjosta
karsittiin pois Suomusjärvelle soveltumattomat ja arvioitiin menetelmien toimivuutta jo
kenttäkäynnin ja karttatutkimusten aikana. Suunnitelmassa esitettävien toimien lopullinen
valinta tehtiin kuitenkin vasta valuma-aluekartoituksen tulosten valmistuttua. Esitetyt
kunnostus- ja hoitotoimenpiteet on valittu saatavilla ollut tieto sekä järven käyttöön
kohdistuvat odotukset huomioiden.
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9. TOIMENPITEET

ULKOISEN

KUORMITUKSEN

VÄHENTÄMISEKSI
Vesiensuojelun tärkeimpiä lähtökohtia on ulkoisen kuormituksen vähentäminen. Ilman
ulkoisen kuormituksen vähentämistä ovat monet kunnostustoimet hyödyttömiä tai niiden
positiiviset vaikutukset jäävät lyhytaikaisiksi.

Järven ulkoisen kuormituksen sietokykyä on hankala määritellä. Eräs tapa arvioida
järven fosforikuormituksen sietokykyä on Vollenweiderin ja Dillonin sietomallilla, jota
on käytetty muutamissa hajakuormitusselvityksissä, kuten esimerkiksi Maikkalanselän
hajakuormitusselvityksessä (Luoto 2001). Malli antaa kaksi raja-arvoa, jotka ovat
sallittava kuorma ja vaarallinen kuorma.

Ulkoisen fosforikuormituksen pysyessä sallittavan kuorman raja-arvoa pienempänä
voidaan järven tilan olettaa pysyvän kohtalaisena ilman merkittäviä hoitotoimia. Järveen
ulkoa tulevan fosforikuorman ylittäessä vaarallisen kuorman raja-arvon ei järven tila pysy
halutuissa rajoissa parhaimmallakaan hoidolla. (Ilmavirta 1990). Sietorajat eivät ole
yksiselitteisiä absoluuttisia totuuksia, mutta antavat jonkinlaisen vertailukohdan.
Suomusjärvellä sietomallin mukainen sallittava kuorma on noin 97 P kg/a ja vaarallinen
kuorma noin 230 P kg/a. Suomusjärven vuosittainen fosforikuormitus jää siis rajaarvojen väliin. Pienentämällä fosforikuormitusta noin 20 %:lla saavutettaisiin jo
sallittavan kuorman raja-arvo. Esitetyin toimenpitein sekä käyttäen vesistöystävällisiä
menetelmiä maa- ja metsätaloudessa voidaan 20 % fosforikuorman vähennykseen päästä
Suomusjärvellä hyvinkin lyhyellä aikataululla.

Suomusjärven valuma-alueella on jo jonkin verran toteutettu ulkoista kuormitusta
vähentäviä toimenpiteitä. Järven pohjoisrannan tuntumaan sijoittuville pelloille on jätetty
asianmukaiset suojakaistat, joiden avulla ravinne- ja etenkin kiintoaineshuuhtoumat
pienenevät. Nykyisin ulkoista kuormitusta pienentää mm. karjatalouden puuttuminen
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alueelta. Saattaa olla, että Suomusjärven tilaa heikentävät ennemminkin ”vanhat synnit”
sisäisen kuormituksen muodossa, kuin nykyinen ulkoinen kuormitus.

Kuva 5: Toimenpidekohteiden sijainti on osoitettu numerolla.
© Maanmittauslaitos 2004 VASU/127/2004.

9.1 LÄNTINEN OJA
Järven länsipäähän laskeva mm. Sikojärvestä ja Iso-Ruonaasta vettä saava oja on järven
suurin vedentuoja. Ojan valuma-alue kattaa yli 70 % Suomusjärven koko valumaalueesta.

Oja

kuljettaa

noin

54

%

Suomusjärven

typpi-

(N)

ja

45

%

fosforikuormituksesta. Ojavedellä on siis varsin suuri vaikutus järven vedenlaatuun.

Oja tuo vettä metsäiseltä kaukovaluma-alueelta sekä 2,6 hehtaarin kokoiselta järven
lähivaluma-alueen osalta. Ojavesi saa merkittävän osan ravinteistaan Iso-Ruonaasta ja
Sikojärvestä. Näiden järvien vesi on ravinnepitoisuuksien perusteella Suomusjärven vettä
parempilaatuista.

Kaukovaluma-alueen

lisäksi

ojan

luonnonhuuhtouma, mutta myöskin alajuoksun maatalous.

vettä

kuormittaa

lähinnä
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Koska ojan valuma-alueella ei ole merkittäviä kuormittajia ja ojan ”alkulähteet” ovat
melko hyvälaatuisia, niin ei ojaan ole tarpeen sijoittaa suuria toimenpiteitä. Soilta
irtoavan humuksen ja maatalousalueelta erodoituvan kiintoaineen pääsyä järveen tulisi
kuitenkin pyrkiä rajoittamaan.

9.1.1 LASKEUTUSALLAS-KOSTEIKKO (toimenpidekohde 1)

Läntisessä ojassa on silta ja pato noin kilometrin etäisyydellä järvestä. Padon taakse
muodostuu pieni allas. Tavoitteena on hyödyntää tätä olemassa olevaa allasta ojaveden
sisältämän raskaimman humusaineksen laskeuttamiseen. Altaan pohjalle lienee jo nyt
sedimentoitunut ojaveden kuljettamaa ainesta ja altaaseen levinnyt kasvillisuus on sitonut
veden sisältämiä ravinteita biomassaansa.

Altaan vesiensuojelullista tehoa voitaisiin parantaa nostamalla altaan vedenpintaa, jolloin
veden virtausnopeus laskisi ja kiintoainesta voisi paremmin laskeutua altaan pohjalla.
Hyödyntämällä nykyistä patorakennetta voidaan vedenpinnan pienimuotoinen nosto
toteuttaa melko edullisesti. Allas tulisi ajoittain tyhjentää kertyneestä sedimentistä, ettei
tulvavesi pääse huuhtomaan jo laskeutettua kiintoainesta virran vietäväksi.

Altaan ja sen yläpuolisen ojauoman kasvillisuus tulisi jättää paikoilleen, jotta liukoisessa
muodossa olevien ravinteiden sitoutuminen kasvien biomassaan olisi mahdollista. Lisäksi
kasvillisuus edistää kiintoaineksen laskeutumista niin virtausta hidastamalla kuin
mekaanisen sitomisen kautta. Kasvillisuuden osittainen poistaminen on ajoittain tarpeen,
jottei allas pääse täysin umpeutumaan kasvillisuudesta.

Ojaveden sisältämä humusaines kuljettaa mukanaan järveä rehevöittäviä ravinteita ja
orgaanisena aineena kuluttaa hajotessaan happea järvivedestä. Järven happitilan kannalta
olisikin tärkeää vähentää järven syvänteisiin kertyvän humusaineen määrää. Esitetty
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ratkaisu voisi siis parantaa järven happitilannetta vähentämällä happea kuluttavaa
humusainesta, mutta myös lisäämällä patoa seuraavan pienen koskijakson ojavettä
hapettavaa vaikutusta.

Laskeutusaltaiden ja kosteikkojen aikaansaamista ravinne- ja kiintoainesvähemistä on
saatu vaihtelevia tuloksia. Hyvin toimivalla laskeutusaltaalla tai kosteikolla voidaan
kuitenkin merkittävästi vähentää järveen kohdistuvaa kuormitusta. Esimerkiksi Köyliössä
vuosina 1992 - 1995 tehdyssä tutkimuksessa laskeutusallas poisti peltoalueelta valuvasta
vedestä kiintoainetta keskimäärin 65 % ja kokonaisfosforista 35 %. Maatalouden
tutkimuskeskuksen suorittamassa tutkimuksessa vuonna 1995 kosteikon avulla saatiin
laskeutusaltaalla esipuhdistetusta vedestä vähennettyä 7 - 33 % kiintoainetta, 25 - 48 %
fosforia ja 20 - 90 % typpeä. (ympäristöhallinnon verkkopalvelu 2004)

Kuva 6: Toimenpidekohde 1; Altaan tilavuutta voisi kasvattaa nostamalla padon korkeutta.
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Kuva 7: Padon jälkeinen ojaveden luonnollinen ”hapetin”.

9.1.2 ”KIINTOAINES-ANSA” (toimenpidekohde 2)

Läntisen ojan valuma-alueen pellot sijoittuvat alajuoksulla aivan ojan välittömään
läheisyyteen. Viimeisen kilometrin matkalla peltolohkot reunustavat ojaa ja lisäävät
omalta osaltaan kuormitusta kapeasta suojakaistasta huolimatta.
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Toimenpidekohde 2:n tarkoitus on pidättää pelloilta erodoitunutta ravinteikasta
kivennäismaata sekä ojaveteen suoalueilta irronnutta humusainesta. Kiintoaineksen
pysäyttämiseksi

tulisi

ojansuuta

muokata.

Ojan

pohjavirtaamana

kulkeutuvan

raskaamman kiintoaineen pysäyttämiseksi tulisi ojaan kaivaa ainakin yksi lietekuoppa
välittömästi tienalituksen jälkeen. Tämän lisäksi voidaan tehdä toinen lietekuoppa tai
pienehkö

laskeutusallas

tien

länsipuolelle

tehostamaan

raskaan

kiintoaineen

laskeuttamista. Kuopat ja allas kannattaa kaivaa sen kokoiseksi ja sijoittaa siten, että
niiden tyhjennys kaivinkoneella onnistuu. Syvyyttä kaivuilla saisi olla 1,5 – 2,5 metriä.

Tien itäpuoleisen lietekuopan jälkeen ojauomaa tulisi laajentaa ja haaroittaa virtauksen
hidastamiseksi. Muokatun ojansuun eteen järven vesialueelle voisi kaivaa noin 1,5 - 2,5
metriä syvän ”kuopan”. Tämän syvemmän alueen tarkoituksena on kerätä ojaveden
kuljettamaa ja virtauksen hidastuessa laskeutuvaa kiintoainesta, mikä ei ole pidättynyt
aiempaan lietekuoppaan tai laskeutusaltaaseen. Järveen kaivettavaa ”kuoppaa” ei ole
välttämätön toteuttaa, mutta tällöin laskeutuva kiintoaines voi edesauttaa järven
länsipäädyn madaltumista. Kun kiintoaines saadaan laskeutettua ennen järven varsinaista
syvännettä se ei ”ruoki” alusveden happikadosta johtuvaa järven sisäistä kuormitusta.

Lietekuopan tai laskeutusaltaan pysäyttämä kiintoainemäärä lienee vain joitakin
prosentteja ojan kuljettamasta kuormasta. Raskaimman kiintoaineksen poistuminen voi
kuitenkin vähentää ojansuuhun kertyvän sedimentin määrää ja lietekuoppa voi lisäksi
tasata ojan virtausta ennen järveä. Järven sisäiseen ”kiintoaineskuoppaan” kertyvän
kiintoaineen määrää on vaikea arvioida, mutta voidaan olettaa ojan virtauksen hidastuvan
nopeasti sen saavuttaessa järven ja laskeutumisen siten olevan tehokasta.
”Kiintoaines-ansan” toteutuskustannukset riippuvat hyvin paljon mm. käytetystä
ruoppausmenetelmästä. Toteutettavat kaivuut ja ruoppaukset eivät ole laajoja ja
kustannussäästöjen saavuttamiseksi olisikin tärkeätä yhdistää toimet muihin alueella
tehtäviin toimenpiteisiin. Lietekuopan tekeminen kaivurilla on hyvä yhdistää esimerkiksi
toimenpidekohde 3:n toteuttamistöihin ja ruoppaus kannattaisi suorittaa yhtäaikaisesti
esimerkiksi mahdollisten mökkirantojen parannusruoppausten yhteydessä.
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Kuva 8: Toimenpidekohde 2; Kiitoaineen sitomiseksi tehtävät toimenpiteet.
© Maanmittauslaitos 2004 VASU/127/2004.

Kuva 9: Ojansuuta tulisi leventää ja haaroittaa virtauksen hidastamiseksi.
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9.2 KIVISOJA (toimenpidekohde 3)
Kivisoja on toinen merkittävistä Suomusjärveen laskevista ojista. Ojan valuma-alue on
noin neliökilometrin kokoinen metsäalue Suomusjärven pohjoispuolella. Kasvavan
metsämaan kuormitus ei sinällään ole kovin suurta, mutta metsätaloudelliset toimenpiteet
voivat moninkertaistaa alueen ravinnehuuhtoumat.

Moottoritien rakentaminen aiheuttaa muutoksia alueen kuormituksessa metsähakkuiden
ja tien rakennustöiden myötä. Kenttäkäynnin aikana Kivisojan vesi oli selvästi läntisen
ojan vettä kirkkaampaa, mutta hakkuita ja maanmuokkaustoimia seuraavat sateet voivat
nopeasti

muuttaa

tilanteen.

Oja

kuljettaa

Suomusjärven

lähivaluma-alueen

typpikuormasta arviolta noin 12,5 % ja fosforikuormasta noin 10 %.

Toimenpidekohde 3 sijoittuu Kivisojan alajuoksulle. Vajaa 100 metriä ennen järveä oja
alittaa tien. Tämän tien jälkeen oja muuttuu nopeasti syväuomaiseksi. Pelkästään
patoamalla on mahdollista muodostaa korkeareunaiseen ojauomaan laskeutusallas. Koska
altaat

on

mahdollista

toteuttaa

ilman

suuria

kaivuutöitä

saadaan

niiden

rakennuskustannuksia laskettua.

Uomaan voisi rakentaa patoamalla kaksi allasta. Ensimmäinen pienempi allas sijaitsisi
pian tien alistuksen jälkeen ja toinen uoman syvimmässä kohdassa. Ensimmäisen altaan
tarkoitus olisi lähinnä tasata virtausvaihteluja ennen varsinaista kookkaampaa
laskeutusallasta.

Padot voisi toteuttaa maapatoina siten, että ne sulautuisivat ympäröivään maastoon
mahdollisimman hyvin. Käyttämällä kiviä ja soraa patojen ”verhoilussa” saadaan
luonnollisen puromainen ulkonäkö padoille. Veden purkautuessa padon yli ja solistessa
kivikon lävitse hapettuu ojavesi luonnollisella tavalla.

Patojen jälkeen ojan virtaus rauhoittuu tasaisemmalla oja-osuudella. Hidastunut virtaus
tulisi ennen järveen pääsyä kääntää rannansuuntaiseksi. Näin saataisiin veden virtausta
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edelleen hidastettua ja ranta-alueen kasvillisuus pystyisi paremmin sitomaan ojaveden
sisältämää liukoista ravinnekuormaa. Lisäksi osa virtauksesta suodattuisi uuden uoman ja
järven välisen maakaistaleen lävitse. Maakaista ja sen kasvillisuus voisi sitoa
suodattuvasta vedestä ravinteita ja hienojakoisempaa kiintoainesta, jota laskeutusaltaat
eivät pystyneet pidättämään.

Kuva 10: Toimenpidekohde 3; Ojauomaan rakennetaan patoamalla laskeutusaltaat ja oja käännetään
lopuksi rannan suuntaiseksi. © Maanmittauslaitos 2004 VASU/127/2004.

9.3 RANTAPELLOT
Suomusjärven valuma-alueen maankäytöstä maatalouden osuus on melko pieni, mutta
järven välittömässä läheisyydessä sijaitsee kohtalaisesti peltoja. Monet valuma-alueen
pellot ovat savisia rinnepeltoja ja siksi eroosioherkkiä. Suomusjärvellä peltojen
suojakaistatilanne on kuitenkin melko hyvä.
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Kuva 11: Suomusjärven pohjoisrannan maatalousmaisemaa ja kaltevien peltojen suojakaistaa.

Suojakaistoista

huolimatta

maatalouden

osuudeksi

järven

lähivaluma-alueen

typpikuormasta jää vielä noin 17,5 % ja fosforikuormasta noin 35 %. Tästä johtuen on
tärkeätä huolehtia, että suojavyöhykkeet toimivat mahdollisimman hyvin. Järven
rantavyöhykkeen luontaista suojakaistaa ja sen kasvillisuutta ei saisi tuhota. Myöskin
pelto-alueiden edessä kasvavan vesikasvillisuuden niittoa tulisi välttää. Mahdollisimman
tehokkaasti kasvava ja tiheä kasvillisuus sitoo hyvin ravinteita ja estää kiintoaineksen
huuhtoutumista.

Kuva 12: Suojakaitan rehevä kasvillisuus ja sitä seuraava vesikasvillisuus pidättävät
pelloilta huuhtoutuvaa ravinne- ja kiintoainekuormaa.
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Suojakaistojen puustoa ja pensaita voidaan ajoittain poistaa mikäli halutaan parantaa
näkymää järvelle tai puusto varjostamalla estää selvästi aluskasvillisuuden kasvua.
Muutoin olisi enneminkin suositeltavaa puuston istuttaminen kaltevalle rannan läheiselle
suojakaistalla. Sopivia lajeja suojakaistalla ovat esimerkiksi tervaleppä ja koivu.

Peltosalaojien purkuputket tulisi pitää mahdollisimman lyhyinä, jottei salaojavesi
purkautuisi suoraan järveen. Salaojaveden puhdistumista rantakaistalla voi edistää
pidentämällä matkaa, jonka vesi joutuu kulkemaan ennen pääsyä järveen (kuva 10). Tätä
matkaa voi pidentää esimerkiksi ohjaamalla salaojan vedet kulkemaan enemmän rannan
suuntaisesti (b ja c). Lisäksi olisi hyvä, jos vedet jakautuisivat laajemmalle alueelle,
eivätkä virtaisi yhtä uomaa pitkin järveen (c ja d).

Maatalouden kuormituksen voi vaikuttaa myös käyttämällä vesiensuojelullisesti parhaita
viljelymenetelmiä. Peltojen kiintoainekuormitusta voi pienentää mm. kyntämällä rannan
suuntaisesti, käyttämällä kevennettyä muokkausta tai jättämällä pellon talveksi sängelle.

Kuva 13: Salaojavedet voivat salaojaputkista (valkoisella) purkauduttua päätyä järveen useita reittejä.
Mitä pidempään ja hitaampaa vesi virtaa suojakaistalla, sitä enemmän ravinteita kaistalle voi pidättyä.
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9.4 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET
Haja-asutuksen jätevesien osuus Suomusjärven kokonaiskuormituksesta on typen osalta
noin 3 prosenttia ja fosforin osalta noin 9,5 prosenttia. Jätevedet siis aiheuttavat lähes
1/10 järven fosforikuormituksesta. Jätevesistä peräisin oleva fosforikuormitus on siitä
ongelmallista, että fosfori on lähes täysin liukoisessa muodossa olevaa fosforia.
Liukoisessa muodossa oleva fosfori on sellaisenaan leville käyttökelpoista ja siten edistää
mm. ilmasta suoraan typen ottavien sinilevien kasvua.

Vaikka uusi ns. haja-asutuksen jätevesiasetus tuleekin ajan myötä parantamaan jäteveden
käsittelyä, niin järven rehevöitymisen kannalta olisi syytä toimiin ryhtyä mahdollisimman
pian. Erityisesti niillä kiinteistöillä, joilla käyttöaste ja varustelu on korkea tulisi
jäteveden

käsittelyssä

mahdollisimman

pian

siirtyä

uudet

normit

täyttäviin

jätevedenkäsittelymenetelmiin. Mitä lähempänä järveä kiinteistö ja sen jätevesien
purkukohta on, sitä tehokkaampi käytettävän järjestelmän tulisi olla. Ravinnekuormitusta
voidaan vähentää paitsi tehokkaampien jätevedenpuhdistusmenetelmien avulla, myös
vähentämällä syntyviä jätevesiä ja niiden ravinnepitoisuutta.

10.

JÄRVEN SISÄISET TOIMENPITEET

Järvikunnostuksessa ja –hoidossa on käytettävissä monia menetelmiä, joista osa sijoittuu
järven valuma-alueelle ja osa suoraan järveen. Järvessä tehtävät toimet kohdistuvat
yleensä

sisäisen

kuormituksen

pysäyttämiseen,

mutta

niillä

voi

olla

myös

virkistyskäytöllisiä tavoitteita. Suomusjärvellä ensisijainen tavoite toteutettavilla
kunnostustoimilla on pysäyttää järven sisäinen kuormitus ja siten estää järven
rehevöitymiskehitystä.

Suomusjärvellä tehtyjen tutkimusten perusteella on syytä olettaa järven ainakin ajoittain
kärsivän sisäisestä kuormituksesta. Etenkin kesällä 2001 toteutetuissa tutkimuksissa
näkyi alusveden ja pohjasedimentin varsin huono happitilanne ja alhaiset redox-arvot
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(Vogt 2002). Ympäristöhallinnon PIVET -rekisterin sisältämistä harvoista ja suppeista
vedenlaatututkimuksista ei löytynyt selviä merkkejä järven sisäisestä kuormituksesta.

10.1 HAPETUS
Järven sisäinen kuormitus eli ravinteiden vapautuminen pohjasedimentistä johtuu
useimmiten alusveden huonosta happitilasta ja siitä aiheutuvista pelkistävistä
olosuhteista. Sisäisen kuormituksen pysäyttämiseksi tulisi alusveden happipitoisuutta
nostaa. Saatavilla olevan tutkimustiedon perusteella olisi hapetus tarpeen Suomusjärvellä
ainakin kesäkerrosteisuuden aikana.

Hapetus ja ilmastusmenetelmiä, joilla alusveden happitasoa voidaan nostaa on monia.
Menetelmien ideana on yleisimmin tuoda happea alusveteen joko siirtämällä ilmaa tai
hapekkaampaa päällysvettä alusvesikerrokseen. Suomessa käytetyimpiä kaupallisia
hapetusmenetelmiä ovat Mixox-hapetus, Hydixor-ilmastus ja Neutrox-ilmastus. Mixoxmenetelmä perustuu päällysveden alusveteen johtamiseen, kun Hydixor- ja Neutroxmenetelmät vievät happea alusveteen ilman ja paineilmakuplituksen välityksellä.
Käytetystä menetelmästä, käyttöajasta ja hapetettavan alueen koosta riippuen vaihtelevat
hapetuksen kustannukset. Hapetuksen vuosikustannusten voidaan olettaa Suomusjärven
kokoisessa järvessä olevan luokkaa 50 – 170 € /ha (Äystö 1997)

Kuva 14: Periaatepiirros hapekkaamman päällysveden johtamisesta alusveteen. (mixox-hapetus)
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Kuva 15: Periaatepiirros ilman johtamisesta alusvesikerrokseen. Johtamalla ylimääräiset ilmakuplat
putkella päällysveteen voidaan kerrosteisuus säilyttää. (Limno-hapetin)

Ennen hapetukseen ryhtymistä on tarpeen tarkemmin selvittää Suomusjärven
happitilannetta. Suositeltavaa olisi toteuttaa vähintään vuoden kestävä vedenlaadun
tutkimus, jossa selvitettäisiin järven happivajeen ja sisäisen kuormituksen laajuutta.
Tutkimuksella selvitettäisiin, kuinka kauan ja miten suuri vesimassa kärsii happivajeesta.
Tällöin pystyttäisiin tarkemmin arvioimaan hapetuksen tarve, hapetettavien ajanjaksojen
pituus sekä järvelle parhaiten soveltuvat menetelmät.

Vedenlaatututkimuksessa selvitettäviä parametrejä olisivat ainakin veden happipitoisuus,
redox-potentiaali ja lämpötila, mutta oleellista olisi selvittää myös veden fosfaattifosforija kokonaisfosforipitoisuus. Esitetyt selvitykset tulisi suorittaa keskimäärin kerran
kuussa. Tiedot tulisi selvittää 0,5 - 1 metrin välein järven syvimmästä kohdasta.

10.2 POHJAN PEITTÄMINEN
Järven sisäistä kuormitusta voi vaihtoehtoisesti vähentää sedimenttikäsittelyllä.
Toimenpiteen idea on muodostaa järven pohjasedimentin ja alusveden välille ”kalvo”,
joka estää näiden väliset reaktiot. Kun ravinteikas sedimentti ei ole kosketuksissa
vähähappisen alusveden kanssa ei fosforia vapaudu takaisin järven sisäiseen
ravinnekiertoon. Ennen sedimentin peittämiseen ryhtymistä tulee ulkoisen kuormituksen
olla mahdollisimman pientä ja kuormituksen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet
toteutettuna.
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Pohjasedimentin peittämisessä on kokeiltu monia materiaaleja, mutta yleisimpiä lienevät
savi- ja kipsikäsittelyt. Suomusjärvellä järkevintä olisi käsitellä vain vähähappisen
alusveden kanssa kosketuksissa oleva syvännesedimentti. Airaksisen (2004) mukaan
”rautapitoisen kipsin hinta on noin 30 €/t” ja ”noin hehtaarin kokoiseen Laikkalampeen
sitä levitettiin 23 t”. Suomusjärven syvännealueen kipsikäsittelyn ainekustannukset
olisivat siis edellä mainittujen tietojen pohjalta 7 000 € luokkaa.

10.3 BIOMANIPULAATIO
Biomanipulaatio,

eli

ravintoketjukunnostus

on

Suomessa

yleisesti

käytetty

järvikunnostusmenetelmä. Ravintoketjukunnostuksen valttina on sen kohtalainen teho
leväkukintojen torjumisessa. Suurin hyöty ravintoketjukunnostuksesta aiheutuu, kun
kasviplanktonin

kasvua

hillitsevän

eläinplanktonin

määrä

kasvaa.

Rajoitettu

kasviplankton puolestaan vähentää järven alusvedestä happea kuluttavan orgaanisen
aineksen määrää ja siten hillitsee järven sisäistä kuormitusta.
Biomanipulaatiota voi toteuttaa, joko vähentämällä ”roskakalan” tai lisäämällä
petokalojen

määrää.

petokalaistutukset.
hoitokalastuksen

Käytettävissä

Yhdessä
jälkeen

olevat

toteutettuina
onkin

hyvä

toimet
toimet

ovat
tukevat

istutuksin

siis

hoitokalastus

toisiaan

ylläpitää

ja

ja

usein

muodostunutta

kalastorakennetta.

Vuonna 2003 toteutettiin Suomusjärvellä koekalastus. Lounais-Suomen kalastusalueen
raportin mukaan Suomusjärven kalakanta on kohtalaisen runsas ja tehokalastusta
kannattaa jatkaa. Petokalaistutuksia tulisi lisätä ja istukkaina käyttää haukea ja kuhaa.
Lisäksi kotitarvekatiskapyyntiä tulisi lisätä ja kohdistaa se pieniin ahveniin ja särkiin.
(Nuotio 2003) Biomanipulaation vuosittaiset hehtaarikustannukset ovat olleet noin 17 50 euroa, kun talkootyölle ei ole laskettu hintaa (Äystö 1997).
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10.4 VEDENPINNAN SÄÄTELY
Suomusjärvellä vedenpinnan korkeus vaihtelee melko paljon riippuen sademääristä.
Vedenpinnan selkeä lasku kuivan kesän aikana on muutamilla järvillä aiheuttanut rannan
kasvillisuusvyöhykkeen hyvin nopean laajenemisen. Lisäksi suuret vedenpinnan vaihtelut
ovat harmillisia virkistyskäytön kannalta.

Vedenpinnan nosto on eräs keino hillitä vesikasvillisuuden leviämistä ja tasata järven
vedenlaadun vaihteluja. Vedenpinnan nostosta on usein myös haitallisia vaikutuksia,
kuten esimerkiksi rantapeltojen tai -kiinteistöjen tulvahaitat. Suomusjärvellä ei
varsinaiselle vedenpinnan nostolle ole tarvetta. Vedenpinnan korkeuden vaihteluja voisi
kuitenkin hillitä rakentamalla järven laskuojaan pohjapadon, joka nostaisi järven
alaveden korkeutta.

11.

TOIMIEN VAATIMAT LUVAT

Hapetushankkeeseen
toimintakohteena

ei
olevan

sinällään
alueen

tarvita

ympäristölupaviraston

omistajan

suostumus

on

lupaa,

mutta

tarpeellinen.

Ympäristölupaviraston lupa on tavanomaisesti hankittava kunnostushankkeissa joissa
muutetaan järven vedenpinnan korkeutta. Mikäli vedenpinnan säätelyyn päätetään ryhtyä,
tulee

alueelliselta

ympäristökeskukselta

varmistaa

hankkeen

luvanvaraisuus.

Hoitokalastukseen tarvitaan vesialueen kalastusoikeuden haltijan luvan. Sedimentin
peittämis-hanke puolestaan vaatii vesialueen / osakaskunnan suostumuksen. (Airaksinen
2004)
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12.

SEURANTA JA KOHTEIDEN YLLÄPITO

Järven hoitotyö sisältää paljon muutakin, kuin vain kunnostustoimenpiteiden toteutuksen.
Hoitotyö on pitkäaikainen prosessi jossa sitoudutaan järven tilasta huolehtimiseen. Järven
hoitotyö

ei

pääty

kunnostusmenetelmien

kerran

toteutettuihin

toimintaa

ja

kunnostustoimiin,

tuloksia

tulee

seurata.

vaan

käytettyjen

Lisäksi

monet

kunnostusmenetelmät vaativat ajoittaista huoltoa toimiakseen. Järven hoitoon voi
osallistua tarvittavien kunnostusmenetelmien toteuttamisen lisäksi vähentämällä järveen
kohdistuvaa kuormitusta päivittäisin valinnoin. Tällaisia valintoja ovat esimerkiksi
fosforittoman pesuaineen käyttö tai pihanurmen lannoittamatta jättäminen.

12.1 KOHTEIDEN YLLÄPITO
Vesiensuojelulliset menetelmät ja järjestelmät vaativat toimiakseen ajoittaisia huolto- ja
korjaustoimia. Etenkin ulkoisen kuormituksen vähentämiseen tähtäävät menetelmät
vaativat usein ylläpitoa. Laskeutusaltaat, lietekuopat ja pohjapatojen taustat tulee
tyhjentää pohjalle kertyneestä kiintoaineesta 3-15 vuoden välein riippuen kiintoaineen
kertymisnopeudesta. Tyhjennys on tehtävä viimeistään silloin, kun alkuperäinen altaan
syvyys on puolittunut.

Laskeutusaltaiden ja lietekuoppien tyhjennyksessä tulisi huomioitava muutamia asioita.
Tyhjennykset on syytä toteuttaa pienimmän virtauksen aikana, kuten esimerkiksi
loppukesästä pitkän sateettoman jakson lopulla. Tällöin ojaveden mukana huuhtoutuu
vähemmän kaivuutyössä remobilisoitunutta sedimenttiä. Poistettu sedimentti tulee
sijoittaa siten, ettei se pääse huuhtoutumaan takaisin ojaan tai järveen. Kaivuumassan
sijoittaminen mahdollisimman kauaksi järvestä ja siihen laskevista ojista onkin
suositeltavaa. Tehokkainta on sijoittaa kaivuumassat valuma-alueen ulkopuolelle, mutta
tällöin massoista ei saa koitua haittaa toisille vesistöille.
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Kohteiden 2 ja 3 ojasuut voivat ajoittain vaatia kunnostusta. Ojasuun virtausolosuhteet
voivat mm. uomaan kertyvästä sedimentistä johtuen muuttua. Mikäli kohde 2:ssa ojan
virtaus keskittyy yhteen pääuomaan esim. muiden tukkeuduttua tulee tukkeutuneita
sivuhaaroja perata. Kohde 2:ssa tulee lisäksi huolehtia, että ojaveden virtaama jakautuu
mahdollisimman laajalle ja virtaus hidastuu mahdollistaen kiintoaineen laskeutumisen.
Kohde 3:ssa tulee huolehtia, ettei oja muodosta ”oikopolkua” järveen.

Järven

sisäiset

kunnostusmenetelmätkin

voivat

tarvita

huoltoa

tai

uusimista.

Petokalaistutuksia ja ehkä tehokalastusta voidaan joutua uusimaan pysyvän vaikutuksen
saavuttamiseksi. Mikäli järvellä toteutetaan pohjasedimentin peittäminen, niin sedimentti
tulee peittää riittävän paksulla kerroksella ”fosforivuotojen” estämiseksi. Järven ulkoinen
kuormitus tulisi saada pienenemään siinä määrin, ettei hyvin toteutettua sedimentin
peittämistä myöhemmin pitäisi joutua uusimaan.

Alusveden hapettamisessa huoltoon ja korjaukseen kuuluu lähinnä laitteiston toiminnasta
huolehtiminen. Laitteiston toiminnasta voi huolehtia sopimuksen mukaan myös
laitteiston toimittaja. Hapetuksessa oleellisinta on huolehtia, että laitteisto on käytössä
tarvittavana ajankohtana ja toimii asianmukaisesti.

12.2 SEURANTA
Järven hoitotyöhön sisältyy myös seuranta. Seurantaa vaatii niin järven yleistilan kehitys,
kuin toteutetut kunnostustoimenpiteet. Toteutettuja toimenpiteitä tulee seurata ja niiden
toimivuus olisi hyvä tarkastaa toimesta riippuen viikoittain tai vuosittain. Tarkastusten
yhteydessä selviää tarvitaanko erityisiä ylläpitotoimenpiteitä.

Järven yleistilan seuranta on tärkeää, jotta mahdolliset muutokset havaitaan ja niiden syyt
voidaan selvittää. Ajoissa havaittuun negatiivisen muutokseen on helpompaa ja usein
myös edullisempaa puuttua kuin pitkälle edenneeseen ongelmaan. Yleistilan seurannassa

38
asioita, joihin on syytä kiinnittää huomiota ovat järven rehevyystason muutokset,
happitilanteen, kalaston ja kasvillisuuden kehitys. Osittain tätä seurantaa voi toteuttaa
puhtaasti silmämääräisenä arviointina.

Kohdassa 10.1 esitetyn tutkimusjaksonkin jälkeen olisi hyvä tutkia järven rehevyys- ja
happitilanne ajoittain. Happitilanteen tutkiminen on tärkeää riippumatta siitä, käytetäänkö
järvellä alusveden hapetinta. Mikäli järvellä ryhdytään alusveden hapettamiseen, tulee
laitteiston toimivuus tarkistaa ainakin muutamalla näytteellä. Selvitykset ovat tärkeitä
silloinkin, kun hapetuskunnostus on päättynyt tai hapetukseen ei ole lainkaan ryhdytty.
Näytteillä voidaan varmistaa, onko hapetus tehonnut odotusten mukaan tai onko
hapetukseen ryhdyttävä. Mikäli järven tila saadaan paranemaan ja vakiintumaan
toivotulle tasolle, niin voidaan tutkimuksia jatkossa vähentää.
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JARI HIETARANTA

_______________________________________________________________________
Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus kaikkiin raportin kartta-aineistoihin. Kyseisen
aineiston kopiointi ilman maanmittauslaitoksen lupaa on kielletty. Raportin karttaaineistoa koskee julkaisulupa 2004 VASU/127/2004.
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