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Taustaa ja suunnitteluperusteet (2007)

• Happitilanne huono lopputalvella ja –kesällä
• Happipitoisuuden laskiessa alle 2 mg/l tasolle pohjasta vapautuu fosforia
• Tavoitteet ?

• Rehevöitymisen ennaltaehkäisy:
”Tähdellistä on, että tilanne syvänteen alueella saadaan hallintaan, ennen 
kuin sisäkuormitus muuttuu jatkuvaksi ja johtaa vastaavaan tilanteeseen kuin 
itäisen altaan puolella. Syvänteen sedimentin fosforivaranto verrattuna 
esimerkiksi vuotuiseen ulkoiseen fosforikuormitukseen on niin huomattava, 
että se purkautuessaan saattaa huonontaa veden laatua dramaattisesti.”
Turun yliopiston raportti v.2004



Happi ja fosfori pohjanläheisessä vesikerroksessa



Happi ja fosfori pohjanläheisessä vesikerroksessa



Klorofylli-a (levämäärä)



Hapettimien vaikutus, talvitilanne



Hapettimien vaikutus, kesäaika





Yhteenveto tilanteesta
(hapetusraportti 2019)

Hormajärven syvännealueiden happitilanne heikkeni hiljalleen 1970-luvulla alkaneen tarkkailun aikana.
Vuoden 1990 tienoilla hapettomat jaksot muuttuivat toistuviksi ja hapettomuuden seurauksena alusveden
kokonaisfosforipitoisuudet kohosivat jopa 10–20-kertaisiksi päällysveteen verrattuna. Järven tila oli kuitenkin
päällisin puolin edelleen hyvä, sillä kokonaisfosforipitoisuuden perusteella luokitus oli lievästi rehevä ja
klorofylli-a -pitoisuuden perusteella hyvä. Alusveden hapettaminen aloitettiin kuitenkin ennakoivasti
toukokuussa 2008.

Käytössä olevien kahden Mixox MC 750 -hapetinlaitteen teho vaikuttaa riittävältä, vaikkakin kesällä teho on
niukempi. Kesän 2019 hapetuskatkoskokeilun aikana happitilanne heikkeni hapetusvuosia selvästi
voimakkaammin, aiheuttaen myös aiempaa voimakkaampaa fosforin vapautumista sedimentistä.

Hapetushoito on parantanut Hormajärven pääsyvänteen alusveden talvi- ja kesäaikaista tilaa: happitilanne on
kohentunut ja sedimentistä vapautuvien ravinteiden määrä vähentynyt merkittävästi. Ravinteita vapautuu
kuitenkin edelleen, pohjanläheisen veden fosforipitoisuuden kohotessa loppukesäisin 2-3-kertaiseksi
päällysveteen verrattuna. Lisäksi alusvedessä on merkittäviä määriä liukoista fosforia. Järven rehevyystason
vaihtelu on kuitenkin tasaantunut ja vaikuttaa vakaalta.



Mitä jatkossa?

• Sedimentissä on edelleen suuri määrä fosforia
• Vapautuminen lienee mahdollista sopivissa oloissa (aivan uutta tutkittua 

tietoa fosforin sitoutumisesta ei ole)
• Pitkä viipymä ja siten ulkoisten tekijöiden tavanomaista pienempi vaikutus 

huomioiden järven sisäinen ravinteiden kierto on avainasemassa 
• Voidaan vaikuttaa sekä fosforin vapautumiseen/ sitoutumiseen että käytössä 

oleva fosforin hyödynnettävyyteen
• Hapetus on parantanut happitilannetta ja estänyt fosforin vapautumista, 

pitkäaikaisvaikutukset lienevät vain vähäisiä?
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Kiitoksia !
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