Johdantoa Liitteisiin 3.1 – 3.14
Järvien tarkentavia ja täydentäviä tietoja sekä laskentatuloksia
VEMALA-mallista

Liite 3.

Raportin luvussa 4 tarkastellaan järviketjua kokonaisuutena ja esitetään fosforin ja kiintoaineen kulkeutumisen laskentatuloksia. Esitetyt tulokset ovat keskiarvoja ajalta 12.11.2011 –
23.11.2019.
Liitteissä 3.1 – 3.14 tarkastellaan kutakin neljäätoista järveä ja lampea erikseen.
Kullekin järvelle ja lammelle esitetään pilotin ajanjakson 2017 – 2019 VEMALA-mallin dynaamisia fosforin tuloksia sekä joillekin kiintoainetarkasteluja. Liitteessä 2 on tarkemmin kuvausta VEMALA-mallin käytöstä pilotissa. VEMALA:n laskennassa fosforiarvot ovat koko järven vesitilavuuden arvoja, mutta esitetyt mitatut arvot ovat veden pintakerroksen arvoja.
Virtaamat
Vuodet olivat erilaisia. Sateisuus ja erityisesti sen jakautuminen vaikuttaa keskeisesti kuormitukseen (mm. vuodenaika ja ”talvisuus”). Loppusyksy 2017 oli erityisen sateinen ja sateisuus
jatkui vielä vuodenvaihteen yli. Vuoden 2019 kevätvalunta oli runsasta. Myös loppusyksy
2019 oli sateinen. Alla malliksi Vähä Ruokjärven VEMALA:n mukainen arvioitu vedenvirtaus.

Vähä Ruokjärven virtaamat [m3/s] VEMALA-mallin mukaan vuosina 2017 –
2019. Punainen viiva tulovirtaama ja sininen viiva lähtövirtaama.
Tuleva ja lähtevä virtaama ovat paljolti samanmuotoisia keskenään, paitsi että lähtövirtaama
on tasaisempi. Tuleva ja lähtevä fosforikuorma ovat samoin samankaltaisia dynamiikaltaan.
Myös keskenään tuleva virtaama ja tuleva fosforikuorma samoin kuin tuleva ja lähtevä fosforikuorma muistuttavat toisiaan; kuormitus kulkee pääosin vedenvirtauksen mukana.
Latvajärvien virtaama on yleensä ”piikikkäämpää” kuin Vähä Ruokjärven kaltaisten ”läpivirtausjärvien”.
Järven sisäinen kuormitus voi nostaa pitoisuuksia erityisesti kesäkaudella.
Malli arvioi sen vaikutuksen olevan merkittävän useilla tarkasteluilla järvillä.
Liite 3. Johdantoa järvien täydentäviin tietoihin.docx
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Fosforipitoisuudet
Järven kuormituksesta malli laskee järven dynaamisen fosforipitoisuuden.
Kunkin järven ja lammen laskettuja pitoisuustuloksia esittäviin kaavioihin on merkitty mitatut pitoisuusarvot. Pääosa mittaustuloksista on kaikkien pilotin alueen järvien ja lampien
vuoden 2017 vedenlaadun mittauksista [4]. Mitattuja arvoja on vähän eikä mallin dynamiikkaa voi näistä varmentaa. Vähä Ruokjärven kohdalla dynamiikkaa pyrittiin varmentamaan
tiheämmillä kesän 2019 mittauksilla. Näitä tuloksia on esitetty Vähä Ruokjärven osalta Liitteessä 3.9.
Syvänteiden pitoisuusmittaukset antavat käsityksen mahdollisesta fosforin vapautumisesta.
VEMALA:n mukainen lähivaluma-alueen fosforikuormituksen jakautuminen eri kuormituslähteisiin on kuvattu kunkin järven osalta kuormituspiirakkakuviona. Lähivaluma-alueilla tarkoitetaan suoraan järveen laskevia allasalueita, kuten suunnitelman kuvassa 4.2 on esitetty
(A-alkuiset).
Kiintoaineet
Alla olevassa kuvassa on malliksi esitetty Vähä Ruokjärven VEMALA-mallin mukaiset lasketut
kiintoaineen pitoisuudet. Kiintoainepitoisuuden dynamiikka on lähellä virtaaman dynamiikkaa. Laskennalliset arvot ovat tarkastelujaksolla vuosina 2017 – 2019 vaihdelleet välillä 0,20
– 4,5 mg/l.

Vähä Ruokjärven VEMALA-mallin mukaiset lasketut kiintoaineen pitoisuudet [mg|l]
vuosina 2017 – 2019.
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Kiintoainepitoisuus on osaksi yhteydessä näkösyvyyteen. Kevään ja alkukesän veden kirkastuminen näkyy myös kiintoaineen laskentatuloksissa.
Kiintoaineen pitoisuudet tulovirtaamassa voivat olla jopa noin kaksikymmenkertaiset järven
keskimääräiseen pitoisuuteen nähden maksimikuormitustilanteessa. Koska myös virtaamat
ovat tällöin useimmiten suuria, ei liikkeelle lähteneen kiintoaineen pidättäminen tällöin helposti onnistu enää puroissa tai laskeuma-altaissa. Kiintoaineen liikkeellelähdön vähentäminen on siksi ykköstoimenpide. Myös reitin pidättävä vaikutus on tärkeä.
Muita tietoja ja havaintoja järvistä
Liitteisissä on kustakin järvestä esitetty lisäksi valokuvia järvistä, järven karttakuva, kaavio
lähialueen fosforikuormituksen jakautumisesta, mahdollisten muiden mittausten tuloksia
sekä muita mahdollisia tietoja järvestä. Myös suojeluyhdistyksiltä ja ranta-asukkailta saatuja
tietoja ja kommentteja kirjattu.
Järvikohtaisissa liitteissä olevat viittaukset kuviin ja lähdedokumentteihin tarkoittavat varsinaisessa raportissa esitettyjä kuvia ja lähdedokumentteja.

Liite 3. Johdantoa järvien täydentäviin tietoihin.docx

Sivu 3 (3)

2020-02-29

Liite 3.1

Kivimäen Kaidan tarkentavia ja täydentäviä tietoja

Valokuvia Kivimäen Kaidalta syvyysmittausten aikana 9.7.2019. Kuvat Juha Korhonen.

Kivimäen vuoden 2019 luotausten perusteella laadittu syvyyskartta. Maastoaineisto
Maanmittaushallituksen maastotietokannasta. Kartalla ruutuviivojen väli on 200 m.

Kivimäen Kaita Kako ovat järviketjun ylimmät järvet (Kuva 1.2).
Kivimeän Kaidan vedenpinta on 17 korkeammalla kuin järviketjun viimeisen järven Haarjärven (Kuva 1.2).
Kivimäen Kaidan pinta-ala on 13 ha ja sen valuma-alue 105 ha (Kuva 4.4). Luotausten perusteella järven keskisyvyys on 3.4 m.
Kivimäen Kaidan vedenvaihtuvuus on pienehkö (viipymä noin puolitoista vuotta). Iso osa
kuormituksesta jää sen vuoksi järveen.
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Fosforipitoisuus

Fosforin pitoisuuden mittausarvot vuonna 2017
(siniset pisteet) sekä ja VEMALA-mallin laskema
fosforin pitoisuus [µg/l] vuosille 2017-2019.

Lähivaluma-alueen fosforikuormituksen jakautuminen kuormituslähteittäin.

Kivimäen Kaidan kokonaisfosfori vuosien 2009 – 2017 mittausten mukaan.
[www.Vesientila.fi] Huom. Eri aikajana kuin edellisissä kuvissa. Havaintopisteet
yhdistetty käyräviivalla.

Mitatut Kivimäen Kaidan fosforipitoisuudet ovat selvästi pienemmät kuin lasketut arvot.
Myös aiemmat mittaustulokset (1979 alkaen) viittaavat lähinnä karun järven arvoihin. Peltoviljelyn fosforipäästöt näyttäisivät olevan arvioitua pienemmät. Näin ilmeisesti jo aikana, jolloin pellot vielä olivat aktiivisessa viljelyssä.
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Mallin antama kiintoainepitoisuus on ehkä myös liian suuri, sillä järven näkösyvyys on suhteellisen suuri.
Kivimäen Kaidalla on ollut suojeluyhdistys, jonka toimesta järvestä on otettu näytteitä. Vedenlaadun mittauksia tehty ensimmäisen kerran 1979. Vuosina 2008 ja 2009 vedenlaadun
todettu olleen hyvän. Järvi on latvajärvi, jonka vuoksi oman valuma-alueen merkitys on erityisen tärkeä.
Ranta-asukkaiden toimesta suoritetuilla säännöllisillä näkösyvyyden mittauksilla saataisiin
helposti hyvää perustietoa järven tilan kehityksestä. Myös pohjan happitilannetta olisi hyvä
seurata.

Ranta-asukkaiden kommentteja:
Järvellä toiminut suojeluyhdistys 1971 – 2011 (tällöin puheenjohtajana Mauri Tanner). Yhdistys on mm. kieltänyt matonpesun sekä rajoittanut kalastusta ja ravustusta joinakin vuosina.
Istutettu muutamana vuonna mm. siikaa, haukea, suutaria, karppia ja kirjolohta. Järvi kirkasvetinen ja ranta-asukkaan mukaan lähdepohjainen. Ei ole todettu levää. Yhdistyksen edellisellä puheenjohtajalla on hallussaan järveen liittyvää aineistoa.
Lisätietoja järvestä ja sen mittaustiedoista löytyy Hämjoen pilotin sivuilta (Google-haku
”Hämjoen pilotti” tai suoraan https://www.luvy.fi/hankkeet/lansi-uudenmaan-vesistokunnostusverkosto/hamjoen-pilotti/ ) sekä LUVY:n vesientila.fi-sivuilta (www.vesientila.fi).
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Liite 3.2

Kakon tarkentavia ja täydentäviä tietoja

Kakon maisemaa syvyysmittausten aikana
14.7.2019 Kuva Juha Korhonen.

Vuoden 2019 luotausten perusteella
laadittu Kakon syvyyskartta. Maastoaineisto Maanmittaushallituksen
maastotietokannasta. Kartalla ruutuviivojen väli on 200 m.

Fosforipitoisuudet

Fosforin pitoisuuden mittausarvot vuonna 2017
(siniset pisteet, joista havainto 3/2017 menee kuvan
yläreunan ohi) sekä ja VEMALA-mallin laskema
fosforin pitoisuus [µg/l] vuosille 2017-2019.

Lähivaluma-alueen fosforikuormituksen jakautuminen
kuormituslähteittäin.

Kako on alle kahden hehtaarin kokoinen, mutta suhteellisen syvä (keskisyvyys yli 5 m) järvi.
Kakon rannat ovat heti rannasta syvät (2 m). Kakon vedenlaatua ei ole aiemmin tutkittu.
Kakon valuma-alueen fosforikuormitus on arvion mukaan pieni. Syvänteen hapettomuuden
vuoksi järven pohjan fosforipitoisuus on kesällä 2017 ollut suuri. Kakon fosforipitoisuus on
mittausten mukaan suurempi kuin Kivimäen Kaidan, vaikka peltokuormitusta ei ole.
Kakon tilaa olisi hyvä seurata omatoimisestikin.
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Ranta-asukkaiden kommentteja
Vedenpinta ei vaihtele paljoa kesän aikana.
Ei ole ollut levää. Haukia istutettu. Rantakäärmeitä, mutta ei kyitä. Joutsenia joskus. Ei
kaakkureita.

Lisätietoja järvestä ja sen mittaustiedoista löytyy Hämjoen pilotin sivuilta (Google-haku
”Hämjoen pilotti” tai suoraan https://www.luvy.fi/hankkeet/lansi-uudenmaanvesistokunnostusverkosto/hamjoen-pilotti/ ) sekä LUVY:n vesientila.fi-sivuilta
(www.vesientila.fi).
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Liite 3.3

Ruonan tarkentavia ja täydentäviä tietoja

Ruonan rantojen kuvia syvyysmittausten aikaan 26.7.2019. Kuvat Juha Korhonen.

Ruonan vuoden 2019 luotausten perusteella laadittu syvyyskartta. Maastoaineisto
Maanmittaushallituksen maastotietokannasta 2018. Kartalla ruutuviivojen väli on 400 m.
Kivimäen Kaidan ja Kakon vedet laskevat Ruonaan.
Ruona on melko matala, keskisyvyys alle 2 m.
Ruonasta ei ole vedenlaadun tietoja eikä muitakaan perustietoja ennen vuotta 2017.
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Fosforipitoisuus

Fosforin pitoisuuden mittausarvot vuonna 2017
(siniset pisteet) sekä ja VEMALA-mallin laskema
fosforin pitoisuus [µg/l] vuosille 2017-2019.

Lähivaluma-alueen fosforikuormituksen jakautuminen
kuormituslähteittäin.

Kumulatiivinen vuosittainen tuleva fosforikuorma [1000 kg] ja kumulatiivinen vuosittainen
lähtevä fosforikuorma [1000 kg] vuosina 2017 – 2019 VEMALA:n mukaan. Näiden
erotuksena saadaan nettosedimentaatio.
Tuleva kuorma on vaihdelleet välillä 12 kg/v – 22 kg/v. Tulevan ja lähtevän kuorman erotus
on suhteellisen pieni; sedimentoituva osuus jää nopean vedenvirtauksen vuoksi pieneksi.
Sedimentoituva määrä pinta-alaa kohti on silti suhteellisen suuri (Kuva 4.9). Ruonan
laskennallinen vedenvaihtuvuus on suuri (viipymä vain noin 3 kk.)
Tulo- ja meno-ojat ovat lähellä toisiaan ja järven vesi ei ilmeisesti ehdi sekoittumaan runsaan
virtauksen aikoina. Malli kuitenkin olettaa sekoittumisen.
Vuoden 2017 mittaukset eivät viittaa siihen suuntaan, että järven pohjasta vapautuisi
fosforia.
Liite 3.3. Ruona_täydentäviä tietoja.docx
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Ranta-asukkaiden kommentteja:
Vedenpinta vaihtelee kesän mittaan. Lähteitä pohjassa. Havaittu mm. että jäätyy joissakin
kohdissa normaalia myöhemmin. Myös uidessa on havaittu jäätävän kylmää.
Ranta-asukkaiden olisi hyvä aktiivisesti seurata järven tilaa.
Lisätietoja järvestä ja sen mittaustiedoista löytyy Hämjoen pilotin sivuilta (Google-haku
”Hämjoen pilotti” tai suoraan https://www.luvy.fi/hankkeet/lansi-uudenmaanvesistokunnostusverkosto/hamjoen-pilotti/ ) sekä LUVY:n vesientila.fi-sivuilta
(www.vesientila.fi).
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Liite 3.4

Tytylammen tarkentavia ja täydentäviä tietoja

Tytylammen maisemia syvyysluotauksen aikaan 29.7.2018. Kuvat Juha Korhonen ja Katri
Siimes.

Tytylammen vuoden 2018 luotausten perusteella laadittu
syvyyskartta. Maastoaineisto Maanmittaushallituksen
maastotietokannasta 2018. Kartalla ruutuviivojen väli on 100 m.
Tytylampi on noin hehtaarin kokoinen järvi. Sen yläpuolinen valuma-alue on yli 200 ha.
Kivimäen Kaita ja Kako laskevat Ruonan kautta Tytylampeen.
Laskuojan suulla on vedenkorkeutta säätelevä pato. Tytylammen ja Ruonan välillä on 10 m
korkeusero melko lyhyellä matkalla (Kuva 4.1). Tytylammen rannalla on ollut leirikeskuksen
uima- ja leirinuotiopaikka. Leirikeskuksen kuormitus on kuitenkin kohdistunut Tytylammesta
Lihavaan laskevaan ojaan.
Tytylammen veden vaihtuvuus on suuri, vesi vaihtuu keskimäärin kymmenessä päivässä.
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Tytylammen vedenlaatua ei ole aiemmin tutkittu. Pohjan happitilanne oli Tytylammessa
huono huolimatta (keskimäärin) suuresta veden vaihtuvuudesta.
Tytylampi ei ole erikseen mukana VEMALA-mallissa. Tytylammen fosforipitoisuus on veden
virtausajankohtina olettavasti likimain sama kuin yläpuolisen Ruonan pitoisuus. Ruonan
pitoisuus ei kuitenkaan ole välttämättä sekoittunut, koska Ruonan tulo-oja on hyvin lähellä
sen laskuojaa. Tytylammen vuoden 2017 mitatut fosforipitoisuudet olivat 13 µg/l
(maaliskuu) ja 19 µg/l (elokuu).

Lisätietoja järvestä ja sen mittaustiedoista löytyy Hämjoen pilotin sivuilta (Google-haku
”Hämjoen pilotti” tai suoraan https://www.luvy.fi/hankkeet/lansi-uudenmaanvesistokunnostusverkosto/hamjoen-pilotti/ ) sekä LUVY:n vesientila.fi-sivuilta
(www.vesientila.fi).
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Liite 3.5

Kaiturin tarkentavia ja täydentäviä tietoja

Kaiturin rantamaisemia syvyysluotausten aikaan 16.8.2018. Rannoilla oli kaatuneita
puunrunkoja. Kuvat Juha Korhonen.

Kaiturin vuoden 2018 luotausten perusteella laadittu syvyyskartta.
Maastoaineisto Maanmittaushallituksen maastotietokannasta 2018. Kartalla
ruutuviivojen väli on 400 m.
Kaituri on latvajärvi, jonka vedenvaihtuvuus on melko pientä. Järven keskisyvyys on
mittausten mukaan kaksi metriä ja veden viipymä mallin mukaan yli 400 vrk.
Kaiturista ei ole aiempia vedenlaadun tutkimuksia eikä muitakaan perustietojen selvityksiä.
Liite 3.5. Kaituri_täydentäviä tietoja.docx
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Fosforipitoisuudet

Fosforin pitoisuuden mittausarvot vuonna 2017
(siniset pisteet, maaliskuun havainto jää asteikon
alareunan alle) sekä ja VEMALA-mallin laskema
fosforin pitoisuus [µg/l] vuosille 2017-2019.

Lähivaluma-alueen fosforikuormituksen jakautuminen
kuormituslähteittäin.

VEMALA-malli ehkä yliarvioi Kaiturin fosforipitoisuuksia.
Kaiturin sisäinen kuormitus on mallissa arvioitu melko suureksi. Tämän vuoksi laskennalliset
pitoisuudet nousevat kesäkaudella melko voimakkaasti. Kaiturin pohjaveden (2 m)
pitoisuusarvot ovat kuitenkin mittausten mukaan melko lähellä pintaveden arvoja.

Vedenkorkeus 2017 – 2019 VEMALA:n simulaation mukaan.
Kesinä 2018 ja 2019 vedenpinta oli yleisesti alhaalla pilotin järvissä.
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Lihavalla, Vähä Ruokjärvellä, Iso Ruokjärvellä ja Kaiturilla on suoritettu järven pinnan
laskeminen vuonna 1925.
Kaiturilla hyvästä vedenkorkeudesta eriäviä näkemyksiä.
Ranta-asukkaiden kuormittava vaikutus voi olla merkittävä.
Ranta-asukkaiden aktiivisuus olisi tärkeä järven tilan seurannassa.
Lisätietoja järvestä ja sen mittaustiedoista löytyy Hämjoen pilotin sivuilta (Google-haku
”Hämjoen pilotti” tai suoraan https://www.luvy.fi/hankkeet/lansi-uudenmaanvesistokunnostusverkosto/hamjoen-pilotti/ ) sekä LUVY:n vesientila.fi-sivuilta
(www.vesientila.fi).
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Liite 3.6

Kakolammen tarkentavia ja täydentäviä tietoja

Kakolammen rantamaisemia syvyysluotausten aikaan 10.6.2018. Rannan muodot vaihtelevat. Kuvat Juha Korhonen.

Kakolammen vuoden 2018 luotausten perusteella laadittu syvyyskartta. Maastoaineisto Maanmittaushallituksen maastotietokannasta 2018. Kartalla ruutuviivojen väli on 100 m.
Kakolampi on alle kahden hehtaarin kokoinen melko syvä latvajärvi. Luotausten perusteella
laskettu keskisyvyys on 4.5 m. Vesi on kesällä tummaa ja näkösyvyys pieni.
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Fosforipitoisuudet

Fosforin pitoisuuden mittausarvot vuonna 2017 (siniset pisteet) sekä ja VEMALA-mallin laskema fosforin pitoisuus [µg/l] vuosille 2017-2019.

Lähivaluma-alueen fosforikuormituksen jakautuminen kuormituslähteittäin.

Kakolammen veden laatua ei ole aikaisemmin tutkittu.
Pintaveden fosforipitoisuus on vuoden 2017 mittausten perusteella melko alhainen, mutta
syvänteen pitoisuudet ovat melko korkeat. Happipitoisuus on syvänteessä erityisen huono.
Järven tilaa olisi hyvä seurata omatoimisestikin.
Ranta-asukkaiden kommentteja:
•
•
•
•
•
•

Istutettu karppeja 1970-luvulla, mutta minkki syönyt ne
istutettu kirjolohia tai punataimenia (koska?), mutta ne ovat karanneet Lihavaan korkean veden aikana (koska?)
Rapuja istutettu (koska?), mutta eivät ole menestyneet
Nyt pieniä ahvenia ja särkiä
Kaakkuri pesii järven keskellä olevassa ruohoisessa luodossa (oli ainakin yksi poikanen)
Kaakkuri käy syömässä iltaisin Lihavalla.

Lisätietoja järvestä ja sen mittaustiedoista löytyy Hämjoen pilotin sivuilta (Google-haku
”Hämjoen pilotti” tai suoraan https://www.luvy.fi/hankkeet/lansi-uudenmaan-vesistokunnostusverkosto/hamjoen-pilotti/ ) sekä LUVY:n vesientila.fi-sivuilta (www.vesientila.fi).

Liite 3.6. Kakolampi_täydentäviä tietoja.docx

Sivu 2 (2)

2020-02-29

Liite 3.7

Lihavan tarkentavia ja täydentäviä tietoja

Lihavan rantamaisema (kuvaaja
ja aika tuntematon).

Vuoden 2017 luotausten perusteella laadittu syvyyskartta. Maastoaineisto Maanmittaushallituksen maastotietokannasta 2018. Kartan ruutuviivojen väli on 200 m.

Lihava on matala järvi (keskisyvyys 1,3 m), jonka vedenvaihtuvuus on suuri. Veden viipymän
keskiarvo on vain runsas kuukausi. Lähivaluma-alueella on peltoja, joista osa laskee lähelle
Lihavasta lähtevää laskuojaa.
Fosforipitoisuudet

Fosforin pitoisuuden mittausarvo vuonna 2017 (sininen piste) sekä ja VEMALA-mallin laskema fosforin pitoisuus [µg/l] vuosille 2017-2019.
Liite 3.7. Lihava_täydentäviä tietoja.docx
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Lihavan tuleva (punainen viiva) ja lähtevä Lihavan kokonaisfosfori 2009 – 2017.
(sininen viiva) fosforikuorma 2009 – 2017. [www.Vesientila.fi]. Huom. Eri aikajana kuin
muissa kuvissa.
VEMALA-mallin mukaan Lihavan sisäinen kuormitus on suuri.
Mittausten mukaan syvänteen fosforipitoisuudet eivät poikkea paljon pintakerroksen pitoisuuksista. Syvänne on kuitenkin matala (2 m) ja sen pitoisuusarvot tästä syvyydestä.
Lihavan fosforipitoisuudet ovat korkeammat kuin Ruonan ja erityisesti Tytylammen. Kuormitusta tulee lähivaluma-alueelta suhteellisen runsaasti ja tämän valunnan pitoisuus on suuri
(Kuva 4.5) Ruonasta tulevan veden pitoisuuteen nähden (katso Kuva 4.9). Malli silti aliarvioi
Lihavan pitoisuuksia.
Lihavan vedenlaatua ei ole mitattu talvella. Myös kevään mittauksista olisi hyötyä kuormituksen selvittämisessä.
Lihavan vedet virtaavat Vähä Ruokjärveen. Pieni osa tulevasta fosforikuormasta pidättyy sedimenttiin (kuva alla). Tämä on kuitenkin saman suuruinen määrä pinta-alaa kohden kuin
Ruonassa (Kuva 4.9).
Lihavan kuormitusta olisi tarpeen selvittää tarkemmin ja pyrkiä vähentämään.

Lihavan kumulatiivinen vuosittainen tuleva fosforikuorma [1000 kg] ja kumulatiivinen vuosittainen lähtevä fosforikuorma [1000 kg] vuosina 2017 – 2019
VEMALA:n mukaan. Näiden erotuksena saadaan nettosedimentaatio.
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Ranta-asukkaiden kommentteja:
-

Lihava järvellä toimii suojelu- ja virkistysyhdistys, joka osallistuu järvipäiville ja LUVY:n
pilottihankkeeseen.
Vesikasvillisuus melko runsasta koostuen ulpukoista ja siimapalpakoista päälajeina.
Kahdesti kesässä vesikasvillisuutta poistetaan talkoilla niittämällä veneistä käsin ja
keräämällä kuivalle maalle osin käyttämällä ravinteena kasvi-istutuksille.
Kalasto runsaasti särkikalaa ja petokaloina hauki ja ahven. Joitain kalaistutuksia tehty
vesi osakaskunnan toimesta mm. haukea ja ankeriaista.
Rantoja ruopattu tontin omistajien toimesta vuosien varrella
Vieraslajeja pidetty silmällä. Ei merkittäviä havaintoja.
Rajoitetulla alueella tehty ranta-asukkaan toimesta vesikasvikartoitusta.

Lihavalla, Vähä Ruokjärvellä, Iso Ruokjärvellä ja Kaiturilla on suoritettu järven pinnan laskeminen vuonna 1925. Lihavan vedenpintaa laskettu matalavedestä 0,36 m.
Lihavalle suunniteltuja järvenhoitotoimenpiteitä
•
•
•
•
•
•

Toimintakauden aikana käynnistetään toimenpiteitä, joita järvelle tehtävät selvitykset
tai muut vaikuttavat tekijät edellyttävät järven tilan parantamiseksi.
Järjestetään vähintään kahdet järven kunnostustalkoot kesän aikana. Kannustetaan
myös omatoimiseen vesi-ja haittakasvien poistoon.
Selvitetään edelleen järven virkistyskäyttöön liittyvien toimenpiteiden toteuttamisedellytyksiä mm. veden pinnan korkeuden säätelyä.
Tehostetaan jäsenhankintaa siten että mahdollisimman moni järven lähiympäristössä
asuva tai vapaa-aikaansa viettävä saataisiin mukaan
Jatketaan ja tiivistetään yhteistyötä Sammatin sekä muiden lähiseudun järviyhdistysten
kanssa mm. vaihtamalla kokemuksia järvien kunnostustoimenpiteistä
Jatketaan vuosittaista omatoimista vesitestireppu-vedenlaadunmittauksia.

Lisätietoja järvestä ja sen mittaustiedoista löytyy Hämjoen pilotin sivuilta (Google-haku
”Hämjoen pilotti” tai suoraan https://www.luvy.fi/hankkeet/lansi-uudenmaan-vesistokunnostusverkosto/hamjoen-pilotti/ ) sekä LUVY:n vesientila.fi-sivuilta (www.vesientila.fi).
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Liite 3.8

Laihan tarkentavia ja täydentäviä tietoja

Maisemakuva Laihan länsipäädystä vuodelta 2014. Kuva Kari Tontti.

Laihan vuoden 2017 luotausten perusteella laadittu syvyyskartta. Maastoaineisto Maanmittaushallituksen maastotietokannasta 2018. Kartalla
ruutuviivojen väli on 200 m.
Laiha on noin 10 hehtaarin kokoinen latvajärvi, jonka rannoilla on runsaasti loma-asutusta.
Laihan laskuoja yhtyy Lihavasta Vähä Ruokjärveen laskevaan ojaan.
Laihan veden viipymä on noin yksi vuosi.
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Fosforipitoisuudet

Fosforin pitoisuuden mittausarvot (siniset pisteet)
sekä ja VEMALA-mallin laskema fosforin pitoisuus
[µg/l] vuosille 2017-2019.

Lähivaluma-alueen fosforikuormituksen jakautuminen kuormituslähteittäin.

Laihan vedenlaatua on aiemmin tutkittu 1980-luvun loppupuolella, jolloin alkusyksyn fosforipitoisuus oli 23 µg/l. Määritys on ajankohdalta, jolloin seurattiin järvien happamoitumista.
Syvänteen pitoisuuksia ei ole tutkittu. Kesän 2017 mittaus antoi melko korkean arvon. Kesällä 2019 samaan aikaan pitoisuus oli selvästi pienempi. Mallin mukaan sisäisen kuormituksen vaikutus on suuri. Johtopäätökset vaatisivat kuitenkin lisämittauksia.
Mittaustietoja on vähän järven tilan kehityksen arviointiin.

Laihan kumulatiivinen vuosittainen tuleva fosforikuorma [1000 kg] ja kumulatiivinen vuosittainen lähtevä fosforikuorma [1000 kg] vuosina 2017 – 2019 VEMALA:n mukaan. Näiden erotuksena saadaan nettosedimentaatio.
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Ranta-asukkaiden kommentteja:
Ranta-asukkaat tehneet osittaisia vesikasvikartoituksia Laihalta.
Laihajärven rantatonteilla on 17 kiinteistöä lähinnä kesäasuntoina. Heinäkuun loppuun mennessä näistä on 15 kiinteistön omistajat tavattu ja esitelty Hämjoki-pilotin toimintaa ja jaettu
Laihajärven syvyyskartta ja lyhyt kooste vesientila.fi sivustolta löytyvästä informaatiosta.
- Kesäasukkaiden joukossa muutamia iäkkäitä omistajia, joilla ei ole mahdollisuutta tutustua verkkosivustoilla olevaan informaatioon
- Kiinteistöjen omistajien suhtautuminen Pilotin toimintaan ja toimenpiteisiin järven
hyvinvoinnin edistämiseksi on ollut positiivinen.
- Vesitestirepun testejä suoritettu heinäkuun alusta alkaen.
- Viime vuosien aikana on ranta-asukkaiden yhdessä kustantamana suoritettu kaksi
kertaa koneellisesti vesikasvien niitto Laihajärvellä. Seuraava niitto ja kasvijätteen
poiskuljetus kaavailtu suoritettavaksi kesällä 2020. Yhdyshenkilönä toiminut Matti Pajuoja.
Ranta-asukkaiden kuormituksella on merkitystä tässä latvajärvessä. Ranta-asukkaiden aktiivisuudella voidaan myös merkittävästi vaikuttaa järven tilaan.

Lisätietoja järvestä ja sen mittaustiedoista löytyy Hämjoen pilotin sivuilta (Google-haku
”Hämjoen pilotti” tai suoraan https://www.luvy.fi/hankkeet/lansi-uudenmaan-vesistokunnostusverkosto/hamjoen-pilotti/ ) sekä LUVY:n vesientila.fi-sivuilta (www.vesientila.fi).
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Liite 3.9

Vähä Ruokjärven tarkentavia ja täydentäviä tietoja

Syyskuvia Vähä Ruokjärveltä syksyllä 2019. Kuvat Eva Lumio.

Vähä Ruokjärven kartta. Kartta syvyystietoineen Maanmittaushallituksen aineistosta 2018.
Kartalla ruutuviivojen väli on 500 m.
Vähä Ruokjärvi on monilahdelmainen pitkulainen järvi. Järvessä on useita syvänteitä. Peltoalueet keskittyvät itäpäähän, josta lähtee myös järvestä laskeva oja. Tulo-oja on järven puolivälin tienoilla. Järven eri osien vedenlaatu voi siten olla erilainen.
Järven vedenvaihtuvuus on noin puolitoista kertaa vuodessa, itäpäässä ilmeisesti suurempi
ja länsipäässä pienempi.
Järven vedenlaatua on mitattu kolmesta eri havaintopaikasta. Pitoisuudet länsipäässä ovat
olleet matalampia kuin itäpäässä. Havaintojen vähyyden vuoksi järven tilan kehitystä on niiden perusteella vaikea todentaa.
1990-luvun alun mittausten tuloksista ei voi päätellä järven ”perustilaa”; tuolloin järvessä
vaikutti happamoitumisvaihe.
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Fosforimittaukset

Fosforin pitoisuuden mittausarvot (siniset pisteet, elokuun 2018 havaintopiste asteikon alapuolella) sekä ja
VEMALA-mallin laskema fosforin pitoisuus [µg/l] vuosille 2017-2019. Lisäksi kesän 2019 mittausten mukaiset kokonaisfosforipitoisuudet (sininen viiva pikkukuvana).

Lähivaluma-alueen fosforikuormituksen jakautuminen kuormituslähteittäin.

Vähä Ruokjärven tuleva (punainen viiva) ja lähtevä (sininen viiva) fosforikuorma
2009 – 2017 VEMALA-mallin mukaan.
Vähä Ruokjärvi saa kuormituksensa pääosin Lihavasta, sen laskuojan varrella olevilta pelloilta
ja omalta lähivaluma-alueeltaan (tästä yllä oleva piirakkakaavio). Vähä Ruokjärven tulo-ojan
veden fosforipitoisuus on ilmeisesti melko korkea. Lihavan pitoisuus on mittausten mukaan
suhteellisen suuri ja matkalla on vielä peltoalueita. Kesän 2018 mittauspiste on läntisempi
kuin vuoden 2017 mittauspiste.
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Kesällä 2019 Vähä Ruokjärven otettiin talkootyönä vesinäytteitä fosforin mittausta varten
noin 2 viikon välein [10]. Alustavat tulokset:

Vähä Ruokjärven kesän 2019 mittausten tulokset, kokonaisfosfori, veden
lämpötila ja näkösyvyys [10].
Virtaama 2017 -2019

Vähä Ruokjärven virtaamat [m3/s] VEMALA-mallin mukaan vuosina 2017 –
2019. Punainen viiva tulovirtaama ja sininen viiva lähtövirtaama.
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Tuleva ja lähtevä virtaama ovat paljolti samanmuotoisia keskenään, paitsi että lähtövirtaama
on tasaisempi. Tuleva ja lähtevä fosforikuorma ovat samoin samankaltaisia dynamiikaltaan.
Myös keskenään tuleva virtaama ja tuleva kuorma samoin kuin tuleva ja lähtevä kuorma
muistuttavat toisiaan.
Järven sisäinen kuormitus voi nostaa pitoisuuksia erityisesti kesäkaudella.
Malli arvioi sen vaikutuksen olevan merkittävän Vähä Ruokjärvellä.

Kiintoainepitoisuudet
Alla olevassa kuvassa on esitetty Vähä Ruokjärven VEMALA-mallin mukaiset lasketut kiintoaineen pitoisuudet. Laskennalliset arvot ovat tarkastelujaksolla vuosina 2017 – 2019 vaihdelleet välillä 0,25 – 4,5 mg/l.

VEMALA-mallin mukaiset lasketut kiintoaineen pitoisuudet vuosina 2017 – 2019.
Kiintoainepitoisuus on osaksi yhteydessä näkösyvyyteen. Kevään ja alkukesän veden kirkastuminen näkyy myös kiintoaineen laskentatuloksissa.
Kiintoaineen pitoisuudet tulovirtaamassa voivat olla jopa noin kaksikymmenkertaiset järven
keskimääräiseen pitoisuuteen nähden maksimikuormitustilanteessa. Koska myös virtaamat
ovat tällöin useimmiten suuria, ei liikkeelle lähteneen kiintoaineen pidättäminen tällöin helposti onnistu enää puroissa tai laskeuma-altaissa. Kiintoaineen liikkeellelähdön vähentäminen on siksi ykköstoimenpide. Myös reitin pidättävä vaikutus on tärkeä.
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Vedenkorkeushavaintoja 2017 – 2019
Vähä Ruokjärven vedenkorkeuksia mitattiin kesällä 2018 ja 2019. Havaintoja oli yhteensä 30
havaintoa välillä 30.4. – 28.9.2018 ja 27 havaintoa välillä 29.3. – 22.11.2019.
Alla olevissa kaavioissa on mitatut arvot vedenkorkeuden arvot sekä vedenkorkeudet
VEMALA:n mukaan ja koko vuoden ajalta:

Vähä Ruokjärven mitatut vedenkorkeuden arvot sekä vedenkorkeudet VEMALA:n mukaan.
Voidaan todeta, että VEMALA:n ennustamat vedenkorkeushavainnot sopivat hyvin yhteen
havaittujen vedenkorkeuksien kanssa. Vedenkorkeus on yhteydessä virtaamaan, joten näistä
havainnoista on saatu osaltaan varmennusta mallin toimintaan.
Vesikasvi- ja levähavaintoja
Levänäyte laskuojan (Iso Ruokjärveen päin) suulta analysoitu LUVY:n toimesta 20.8.2019.
Näytepurkissa makroskooppista, rihmamaista levää, pääasiassa Cladophora sp (”ahdinpartaa”) tai vastaavaa. Ilmentävät veden/rannan suurehkoa ravinteisuutta, riippuu toisaalta
esiintymien määrästä.
VÄRY järjestänyt vesikasvien poistotalkoita vuosina 2008 – 2016. Ranta-asukkaat ovat tehneet vesikasvien poistoja omien rantojensa lähistöillä.
Vuonna 2018 tehty opinnäytetyönä vesikasvikartoitus Vähä Ruokjärveltä [8].
Ranta-asukkaat tehneet osittaisia vesikasvikartoituksia Vähä Ruokjärveltä.
Ei havaittu vesiruttoa vuosina 2018 ja 2019, epäilyt aiheettomia. Ahvenvitaa, jota näkyi vähän v. 2018, oli v.2019 ainakin yksi runsaampi kasvusto Saukoon niemestä itään, Ruokoniemen karien ympärillä.
Lihavalla, Vähä Ruokjärvellä, Iso Ruokjärvellä ja Kaiturilla on suoritettu järven pinnan laskeminen vuonna 1925.
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Vähä Ruokjärvelle suunniteltuja järvenhoitotoimenpiteitä vuosille 2020 - 2030
VÄRY:n hallitus esittää hoitosuunnitelmaan vuosille 2020 – 2030 Vähä Ruokjärveä koskevia
seuraavia tehtäviä. VÄRY:n hallitus tarkentaa vuosittain näitä suunnitelmia Vähä Ruokjärven
osalta.
Vedenlaadun mittausten jatkaminen jatkuu ELY:n ja Lohjan toimista suhteellisen harvoilla mittauksilla. Hallitus pyrkii rohkaisemaan ranta-asukkaita tekemään vapaaehtoisia
mittauksia mm. vedenkorkeuden, näkösyvyyden, vedenlämpötilan (sekä happitilanteen
ja pH-arvojen) suhteen. VÄRY ohjeistaa näistä tarkemmin.
Vieraslajien seurantaa jatketaan pilotissa laadittujen ohjeiden mukaisesti. Uudeksi seurattavaksi vieraslajiksi on mediassa kerrottu hyytelösammaleläin
(https://www.vieraslajit.fi/lajit/MX.206797/show).
Vieraslajien leviämisen ehkäisemiseksi VÄRY suunnittelee jättipalsamin poistotalkoita
vuonna 2020 yhteistyössä maanomistajien ja mahdollisesti naapurijärvien kanssa. Tarpeen mukaan poistotalkoita järjestetään myöhemminkin.
Vesikasvien poistoja jatketaan ranta-asukkaiden toimista lähinnä omien rantojensa lähistöllä. Jos todetaan tarpeelliseksi, niin VÄRY järjestää poistotalkoita virtauksen parantamiseksi erityisesti salmissa.
Levätilanteen seurantaa jatketaan [ja tarpeen mukaan levänäytteiden myrkyllisyyttä pyritään analysoimaan.]
Sedimenttitutkimus. VÄRY selvittää mahdollisuuksia Vähä Ruokjärven sedimenttitutkimuksen tekemiseen, jolla saataisiin monipuolista tietoa mm. järven rehevöitymiskehityksestä.
Lähteiden selvittely. Pyritään järjestämään selvitys, paljonko lähteitä on järvien pohjassa
ja millaisia vesimääriä niistä purkautuu. Esimerkiksi opinnäytetyönä.

Lisätietoja järvestä ja sen mittaustiedoista löytyy Hämjoen pilotin sivuilta (Google-haku
”Hämjoen pilotti” tai suoraan https://www.luvy.fi/hankkeet/lansi-uudenmaan-vesistokunnostusverkosto/hamjoen-pilotti/ ) sekä LUVY:n vesientila.fi-sivuilta (www.vesientila.fi).
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Liite 3.10

Iso Ruokjärven tarkentavia ja täydentäviä tietoja

Iso Ruokjärven laskuojan suu Haarjärvelle päin. Kuva Eva Lumio.

Iso Ruokjärven kartta. Kartta syvyystietoineen Maanmittaushallituksen
aineistosta 2018. Kartalla ruutuviivojen väli on 500 m.
Vähä Ruokjärvi laskee Iso Ruokjärveen. Nämä järvet ovat pinta-alaltaan likimäärin
samankokoiset ja keskisyvyyskin on molemmilla noin kolme metriä.
Iso Ruokjärven tulo-oja on järven eteläpäässä ja laskuoja pohjoispäässä, jonka vuoksi veden
vaihtuvuus järven eri lahdelmissa on suurempi kuin Vähä Ruokjärvessä. Iso Ruokjärven
vedenvaihtuvuus on kohtalaisen suuri, yli kaksi kertaa vuodessa. Virtaus voi tuoda
”puhtaampaa” vettä tilalle, mutta joiltakin valuma-alueilta tulee myös erityisen korkean
fosforipitoisuuden omaavaa vettä.
Sammatin suosituin yleinen uimaranta sijaitsee Iso Ruokjärven rannalla.
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Fosforipitoisuudet

Fosforin pitoisuuden mittausarvot (siniset pisteet,
osa menee asteikon alarajan ohi) sekä ja VEMALAmallin laskema fosforin pitoisuus [µg/l] vuosille
2017-2019.

Lähivaluma-alueen fosforikuormituksen
jakautuminen kuormituslähteittäin.

Iso Ruokjärvi saa malliarvion mukaan yli puolet kuormituksestaan Vähä Ruokjärvestä (Kuva
4.5). Tämä virtaus ei välttämättä ”kuormita”; mikäli tuleva vesi on ”puhtaampaa” kuin Iso
Ruokjärven vesi niin vaikutus on pitoisuutta alentava. Vähä Ruokjärven itäpään pitoisuus on
usein Vähä Ruokjärven keskimääräistä pitoisuutta korkeampi. Iso Ruokjärven omalta
lähivaluma-alueelta tuleva (piirakkakuva yllä) ja Vähä Ruokjärvestä tulevan laskuojan varrella
olevilta peltoalueilta tulevien valumavesien pitoisuudet ovat mallin laskennan mukaan
suuria (Kuva 4.9).

Iso Ruokjärven virtaamat [m3/s] VEMALA-mallin mukaan vuosina 2017 –
2019. Punainen viiva tulovirtaama ja sininen viiva lähtövirtaama.
Virtaama-arvio sisältää Vähä Ruokjärvestä ja Iso Ruokjärven lähivaluma-alueilta tulevan
virtaaman.
Lähtövirtaus tapahtuu puron kautta Haarjärveen.
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Loppusyksyllä 2017 ja myös 2019 oli sateista. Lasketut pitoisuudet aiheutuvat virtaaman
mukana tulevasta kuormituksesta ja sisäisestä kuormituksesta.
Malli arvio kesäkauden sisäisen kuormituksen olevan huomattavaa.

Iso Ruokjärven fosforimittaustuloksisia [Iso Ruokjärven suojeluyhdistyksen
jäsenkirje 24.7.2019]
Iso Ruokjärvestä on 2000-luvulla enemmän mittaustuloksia kuin muista
alueen järvistä. Kokonaisfosforipitoisuudet eivät näyttäisi kasvaneen
2000-luvulla vaan ovat pikemminkin pienentyneet. Näkösyvyyden
suureneminen viittaisi samaan suuntaan.

Näkösyvyyden mittauksia

Iso Ruokjärven näkösyvyyden mittaustuloksista [Iso Ruokjärven
suojeluyhdistyksen jäsenkirje 24.7.2019]
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Vesikasvikartoitukset ym.
Vuonna 2000 tehty LUVY:n toimesta vesikasvikartoitus Haarjärven, Iso Ruokjärven ja
Valkjärven osalta [2].
Uusi veskikasvikartoitus tehty 2019 [12]. Tässä tutkittu koko järven kasvillisuus.
Kasvihavaintojen muutoksia on verrattu myös vuoden 2000 kartoitukseen. Tässä raportissa
on annettu myös hyviä ohjeita kasvistoihin liittyvien toimenpiteiden osalta.
Järvessä havaittu mm. monessa kohden vesiruttoa 2019. Näistä paikoista Eva Lumio on
laittanut merkinnät LAJI.FI:n vieraslajien havainnointilomakkeelle.
Levänäyte järven eteläpäästä analysoitu LUVY:n toimesta 18.8.2019. Näytepurkissa (Iso
Ruokjärvi 18.8.2019 ja Vähä Ruokjärvi 20.8.2019) makroskooppista, rihmamaista levää,
pääasiassa Cladophora sp (”ahdinpartaa”) tai vastaavaa. Ilmentävät veden/rannan
suurehkoa ravinteisuutta, riippuu toisaalta esiintymien määrästä.
Iso Ruokjärvellä on tehty koekalastus vuonna 2001. Tätä voisi käyttää vertailukohtana, jos
järjestetään uusi koekalastus.
Iso Ruokjärven suojeluyhdistys
Iso Ruokjärven suojeluyhdistys on perustettu 2004 ja jäseniä on n. 50. Yhdistyksen rahat on
käytetty pääasiassa vesianalyyseihin, kartoituksiin ja vesikasvien koneelliseen poistoon. Iso
Ruokjärven suojeluyhdistyksen kotisivut: www.isoruokjarvi.fi
Yhdistyksen kertomaa tietoa järvestä ja järvensuojelutoimenpiteistä:
Yleistila: Rehevä ja matala järvi. Leväkukintoja on ollut kuitenkin vain harvoin ja (toistaiseksi)
viimeinen vuonna 2000. Järveen on osakaskunnan toimesta istutettu rapuja ja erinäköisiä
eväkkäitä. Rantapeltojen viljely on suurelta osin vaihtunut kesannoinniksi. Ranta-asukkaiden
omat teot vesien suojelun kannalta ovat menneet oikeaan suuntaan jo vuosikymmenien
ajan.
Monivuotinen veden laadun seuranta tuntuu vihdoin kantavan hedelmää: Aikasarjoista
uskaltaa nyt vetää huojentavia johtopäätöksiä trendien oikeasta suunnasta. Laakereille ei
kuitenkaan kannata jäädä lepäämään, vaan jatkaa työtä.
Hoitotyöt: Roskakalojen poistoa, ruoppausta, vesikasvien, vesikasvien juurien ja rantaviivan
kasvien poistoa yksityisesti, talkoilla tai yhdistyksen rahoilla.
Suunnitelmat: Kasvustokartoituksen (2019) suositusten perusteella tehdään kasvien ja/tai
juurien poistoa. Virtaamia pyritään parantamaan. Informaatiota jaetaan ja
yhteisvastuullisuutta ja osallistumista pyritään kasvattamaan talkoiden ja vaikka
juhannusjuhlien avulla.
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Lihavalla, Vähä Ruokjärvellä, Iso Ruokjärvellä ja Kaiturilla on suoritettu järven pinnan
laskeminen vuonna 1925.
Iso Ruokjärvestä on hyvää tietoa LUVY:n raportissa vuodelta 2001 [1].
Lisätietoja järvestä ja sen mittaustiedoista löytyy Hämjoen pilotin sivuilta (Google-haku
”Hämjoen pilotti” tai suoraan https://www.luvy.fi/hankkeet/lansi-uudenmaanvesistokunnostusverkosto/hamjoen-pilotti/ ) sekä LUVY:n vesientila.fi-sivuilta
(www.vesientila.fi).
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Liite 3.11

Märrän tarkentavia ja täydentäviä tietoja

Märrän rantamaisemia syvyysluotauksen aikaan 29.7.2019. Kuvat Juha Korhonen.

Märrän vuoden 2019 luotausten perusteella laadittu syvyyskartta. Maastoaineisto Maanmittaushallituksen maastotietokannasta 2018. Kartalla ruutuviivojen väli on 100 m.
Märrä on pieni alle hehtaarin kokoinen latvajärvi. Järven keskisyvyys on luotausten perusteella 2.6 m.
Järven vedenlaatua on tutkittu ensimmäisen kerran vuonna 2017. Fosforin pitoisuus oli tällöin maaliskuussa 41 µg/l ja elokuussa 75 µg/l. Happipitoisuus oli erityisen huono.
Märrästä ei ole erikseen kuormitusarvioita, vaan Märrä sisältyy VEMALA-mallissa Haarjärven
valuma-alueeseen.
Märrä vaatisi huolenpitoa, jotta sen tila saataisiin kohenemaan.
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Ranta-asukkaiden kommentteja:
Vedenpinnan korkeus ei juuri vaihtele kesän aikana.
Vesi on sitten todella tummaa ja kyllähän sen jo kalatkin kertoo; hauet, ahvenet ja särjet
tummia.
Lampi on lähdepohjainen ja veden korkeus erittäin stabiili.
Pieni puro virtaa suosta ja pieni puro laskee Hämjoen suuntaan.
Haarjärven tila erittäin huono verrattuna silloin kun oli pikku nassikka noin 10v. Veneellä
mentiin ojaa pitkin Haarikkasaaren uimaan, nykyään mahdotonta. Iso Ruokjärven ja Haarjärven välissä oli todella hieno kosteikko mikä todellakin toimi. Niin kaloille kun sorsillekin.
Siellä sorsastettiin ja paljon muitakin vesilintuja. Sitä ei ole pidetty kunnossa. Yritin kymmen
vuotta ajaa yhteissuossa hanketta eteenpäin, mutta kiinnostusta ei ollut. Yhteissuossa oli
monta hienoa lampea mitkä keräsivät ravinteet talteen, nykyään kaikki menee läpi Haarjärveen ja rehevöitys on sen mukainen. Kaikki on umpeenkasvanut, edes kalat eivät nykyään
pääse.

Lisätietoja järvestä ja sen mittaustiedoista löytyy Hämjoen pilotin sivuilta (Google-haku
”Hämjoen pilotti” tai suoraan https://www.luvy.fi/hankkeet/lansi-uudenmaan-vesistokunnostusverkosto/hamjoen-pilotti/ ) sekä LUVY:n vesientila.fi-sivuilta (www.vesientila.fi).
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Liite 3.12

Valkjärven tarkentavia ja täydentäviä tietoja

Valkjärven maisemia vuodelta 2005, Koulunlahti ja Rajasaari. (Kuvat Heidi Leppäkoski)

Valkjärven kartta. Kartta syvyystietoineen Maanmittaushallituksen aineistosta 2018.
Kartalla ruutuviivojen väli on 500 m.
Valkjärvestä on hyvää tietoa LUVY:n raportissa vuodelta 2001 [1].

Liite 3.12. Valkjärvi_täydentäviä tietoja.docx

Sivu 1 (3)

2020-02-29

Fosforipitoisuudet

Fosforin pitoisuuden mittausarvot vuonna 2017 (siniset pisteet) sekä ja VEMALA-mallin laskema fosforin pitoisuus [µg/l]
vuosille 2017-2019.

Valkjärven kokonaisfosfori 2000 – 2017. [www.Vesientila.fi]. Huom. Eri aikajana
kuin edellisissä kuvissa. Havaintopisteet yhdistetty käyräviivoilla.
Valkjärvi on latvajärvi ja sen vedenvaihtuvuus on pieni (viipymä noin 3 vuotta), jonka vuoksi
valtaosa valuma-alueelle syntyvästä fosforista jää järveen. Oman valuma-alueen merkitys on
tärkeä. Iso osa fosforikuormasta siirtyy sedimenttiin (VEMALA-mallin mukaan noin 70%,
Kuva 4.5).
Valuma-alueen pellot ovat nykyään pääasiassa luomukesannolla, joten fosforikuormitus on
ilmeisesti vähenemässä. Pitoisuuksiin vaikuttaa lähinnä vain lähivaluma-alueelta tulevan virtaaman tuoma kuormitus. VEMALA-malli arvioi sisäisen kuormituksen olevan pieni. On tärkeää, että järven tila ei muutu niin että sisäinen kuormitus lisääntyy.
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Vesikasvikartoitukset
Vuonna 2000 tehty LUVY:n toimesta vesikasvikartoitus Haarjärven, Iso Ruokjärven ja Valkjärven osalta [2].
Ranta-asukkaiden kommentteja:
Tässä lyhyt yhteenveto ranta-asukkaan (maallikon) näkökulmasta katsottuna:
Pienimuotoista vesikasvien poistoa tehty yksittäisten asukkaiden rannoissa, ei laajempia.
Valkjärveen istutettu täplärapua joskus 80/90-lukujen taitteessa ja ravustusta on voinut
harrastaa n. vuodesta 1995 lähtien. Järvessä on vahva täplärapukanta mutta taudit (rapurutto ym. sen tyyppiset) vaivaavat ja rapusaaliit ovat tyydyttävällä tasolla. Saaliit olivat
runsaampia joskus 2000-luvun alussa.
Luskalan Osakaskunta istuttaa järveen kuhanpoikasia 2-3 v. välein (samalla aina myös Iso
Ruokjärveen). Seuraava istutus suunniteltu vuodelle 2020.
Osakaskunta määritellyt verkon silmäkooksi min. 50 mm, koskee myös Iso Ruokjärveä. Poikkeuksena ns. täkyverkko (15-20) jota saa käyttää ravunsyöttikalojen pyydystämiseen.
Verkolla järvestä saadaan ainakin haukea, kuhaa, lahnaa ja suutaria. Vetouistimella kuhaa, ahventa ja haukea.
Täkyverkolla (15-20 mm) syöttikaloja (ns. ”roskakaloja”) pyydystettäessä särkikalojen
osuus n. 95% ja ahvenien n. 5%.
Valkjärvelle suunniteltuja järvensuojelutoimenpiteitä
-

Vesikasvien poisto Koulunlahdelta 6/2020.
Vesimittaukset ELY:n ja LUVY:n toimesta ja tarvittaessa itse (suojeluyhdistys), jotta
ainakin kahden vuoden välein saadaan dataa järven tilasta.

Lisätietoja järvestä ja sen mittaustiedoista löytyy Hämjoen pilotin sivuilta (Google-haku
”Hämjoen pilotti” tai suoraan https://www.luvy.fi/hankkeet/lansi-uudenmaan-vesistokunnostusverkosto/hamjoen-pilotti/ ) sekä LUVY:n vesientila.fi-sivuilta (www.vesientila.fi).
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Liite 3.13

Kaitajärven tarkentavia ja täydentäviä tietoja

Kaitajärven maisemia kesällä 2017. Kuvat Marketta Kännö.

Kaitajärven vuoden 2017 luotausten perusteella laadittu syvyyskartta.
Maastoaineisto Maanmittaushallituksen maastotietokannasta 2018.
Kartalla ruutuviivojen väli on 500 m.

Kaitajärvi on syvin Hämjoen latvan järviketjun järvistä. Luotauksessa havaittiin syvimmillään
yli 10 metrin syvyysarvoja. Keskisyvyys luotausten perusteella 4.8 m.
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Fosforipitoisuudet

Fosforin pitoisuuden mittausarvot vuonna 2017
(siniset pisteet) sekä ja VEMALA-mallin laskema
fosforin pitoisuus [µg/l] vuosille 2017-2019.

Lähivaluma-alueen fosforikuormituksen
jakautuminen kuormituslähteittäin.

Kaitajärvi on karuksi luokiteltu järvi, jolla on paljon loma-asutusta.
Järvestä on tehty vain vähän vedenlaadun tutkimuksia.
Pilotin toimesta maaliskuussa 2017 tehdyn mittauksen mukaan syvänteen happipitoisuus oli
hyvä.
Kaitajärven pitoisuuksissa loma-asuntojen kuormituksella on suhteellisesti merkittävä rooli.
Myös pitkä veden viipymäaika korostaa sitä. Jätevesien fosfori on myös suurelta osin
muodossa, joka on helposti kasvillisuudelle käyttökelpoista.
Sisäisen kuormituksen on arvioitu aiheuttavan merkittävää pitoisuuden nousua
kesäkaudella, kesällä 2018 yli 5 μg/l. Sisäisen kuormituksen merkityksen hävitessä
pitoisuudet pienenevät, vaikka virtaaman mukana tulee kuormitusta.
Kaitajärveltä on vähän vedenlaadun tutkimustuloksia. Malli näyttäisi yliarvioivan
fosforipitoisuutta.
Syvänteen pitoisuustulokset eivät viittaa fosforin vapautumiseen sedimentistä.

Liite 3.13. Kaitajärvi_täydentäviä tietoja.docx

Sivu 2 (3)

2020-02-29

Virtaama 2017 -2019

Kaitajärven virtaamat [m3/s] VEMALA-mallin mukaan vuosina 2017 – 2019.
Punainen viiva tulovirtaama ja sininen viiva lähtövirtaama.
Kiintoainepitoisuudet

Kaitajärven kiintoainepitoisuudet [mg|l] VEMALA-mallin mukaan vuosina
2017 – 2019.
Kaitajärven laskennalliset kiintoainepitoisuudet ovat pieniä, suhteellinen vaihtelu on
kuitenkin suuri. Kiintoaine pidättyy suurimmaksi osaksi Kaitajärven sedimenttiin, noin
kymmenen prosenttia kulkeutuu edelleen Haarjärveen (mallilaskujen mukaan).
Kaitajärven ranta-asukkaiden vaikutus järven tilaan on merkittävä. Tilan seurantaa ja
toimenpiteitä kannattaisi hoitaa yhdessä.
Lisätietoja järvestä ja sen mittaustiedoista löytyy Hämjoen pilotin sivuilta (Google-haku
”Hämjoen pilotti” tai suoraan https://www.luvy.fi/hankkeet/lansi-uudenmaanvesistokunnostusverkosto/hamjoen-pilotti/ ) sekä LUVY:n vesientila.fi-sivuilta
(www.vesientila.fi).
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Liite 3.14

Haarjärven tarkentavia ja täydentäviä tietoja

Haarjärven kartta. Kartta syvyystietoineen Maanmittaushallituksen aineistosta 2018. Kartalla ruutuviivojen väli on 500 m.
Haarjärvi on noin kolmenkymmenen hehtaarin kokoinen melko syvä järvi, keskisyvyys 4,3 m.
Haarjärvi on järviketjun viimeinen järvi, katso Kuva 1.2. Haarjärvi kokoaa tämä järviketjun vedet, jotka virtaavat järven läpi edelleen Hämjokeen ja sitten Lohjanjärven läpi Karjaanjokeen.
Järven vedenvaihtuvuus on siksi suuri, noin 5 kertaa vuodessa.
Peltoalueilta tulee ravinteikasta korkean fosforipitoisuuden omaavaa vettä Haarjärveen.
Myös haja-asutuksen vaikutus on merkittävä lähivaluma-alueen kuormituksessa. Järviketjun
järvistä tuleva virtaama vaikuttaa siten, että Haarjärven pitoisuustaso ei ole kovinkaan korkea. Haarjärven syvänteen pitoisuudet ovat joissain mittauksissa olleet hyvin suuria.
Vaikka Haarjärveen sedimentoituu vain pieni osa (vain viidesosa, Kuva 4.5) järveen tulevasta
fosforikuormasta, on pinta-alaa kohden sedimentoituva määrä kuitenkin suhteellisen suuri
(Kuva 4.9).
Myös kiintoaineen siirtyminen sedimenttiin on pinta-alaa kohden suurempaa kuin useimmissa muissa järviketjun järvissä (Kuva 4.12).
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Fosforipitoisuudet
Fosforin pitoisuudet 2017-2019 ja VEMALA-mallin laskema 10 vuoden keskiarvo fosforin
kuormituksesta

Fosforin pitoisuuden mittausarvot vuonna 2017 (siniset pisteet) sekä ja VEMALA-mallin laskema fosforin pitoisuus [µg/l] vuosille 2017-2019.

Lähivaluma-alueen fosforikuormituksen jakautuminen kuormituslähteittäin.

Alla mitatut ja lasketut pitoisuusarvot Hämjoen mittauspisteessä, joka on lähellä Haarjärven
pohjoisosan laskuojan alkupäätä. Hämjoen pitoisuus on lähes sama kuin Haarjärven pitoisuus.

Hämjoen mitatut ja lasketut fosforipitoisuuden [µg/l] vuosina 2017 – 2020.
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Virtaama 2017 -2019

Haarjärven virtaamat [m3/s] VEMALA-mallin mukaan vuosina 2017 – 2019.
Punainen viiva tulovirtaama ja sininen viiva lähtövirtaama.

Haarjärven kokonaisfosfori 2001 – 2017. [www.Vesientila.fi]. Huom. Eri aikajana kuin
edellisissä kuvissa. Havaintopisteet yhdistetty käyräviivoilla.
Hämjoen fosforipitoisuus on pysynyt melko vakaana 2000-luvulla, jolloin joesta on fosforin
pitoisuusmittauksia, katso kuvaa alla.

Haarjärven mitatut ja lasketut fosforipitoisuudet [µg/l] vuosina
2000 – 2020 ovat pysyneet melko vakaina
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Vesikasvikartoitukset
Vuonna 2000 tehty LUVY:n toimesta vesikasvikartoitus Haarjärven, Iso Ruokjärven ja Valkjärven osalta [2].
Ranta-asukkaiden kommentteja:
Haarjärven vesiensuojeluyhdistys on järjestäytynyt uudelleen syksyllä 2018. Yhdistyksen
aiempia dokumentteja ei ole vielä tutkittu.
Haarjärven kunnostustoimenpiteitä ei valitettavasti ole juurikaan aineistoa. Tommanlahden
ruoppaukseen liittyen on tallessa jotakin asiakirjoja, mutta nekin ovat noin 15 vuotta vanhoja. Haarjärvellä ei ole tapahtunut suoraan sanottuna mitään tällä vuosikymmenellä ja sitä
ennenkin toiminta on ollut melko vähäistä.
Haarjärven lähivaluma-alueiden kuormitukseen kannattaa kiinnittää huomiot; niiltä tulevat
valuvesien pitoisuudet ovat ilmeisesti korkeita.
Lisätietoja järvestä ja sen mittaustiedoista löytyy Hämjoen pilotin sivuilta (Google-haku
”Hämjoen pilotti” tai suoraan https://www.luvy.fi/hankkeet/lansi-uudenmaan-vesistokunnostusverkosto/hamjoen-pilotti/ ) sekä LUVY:n vesientila.fi-sivuilta (www.vesientila.fi).
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