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1. Johdanto 

Selvityksen tarkoituksena on antaa yleiskuva Vähä Ruokjärven tämän hetken 

vesikasvillisuuden tilanteesta sekä esittää havaintoja järven ja sen 

lähiympäristön tilan muutoksista, kuten myös antaa näkökulmia järven 

ympäristön kehittämiseen. Selvitys on osa Hämjoen pilottihanketta, jota hallinnoi 

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY ry.). Tämän raportin tiedot 

tallennetaan hankkeen järjestelmiin pohjatiedoiksi tulevaa jatkoseurantaa 

varten. https://www.vesientila.fi/fi/vesistokunnostus/hamjoen_pilotti 

 

VähäRuokjärvi 

Selvityksen kohteena oli Lohjan kunnassa, Sammatin Mustlahden kylässä 

sijaitseva 61,54 ha kokoinen Vähä Ruokjärvi. Järvi kuuluu pintavesityyppinä 

mataliin humusjärviin, sen korkeus merenpinnasta on 62,3 m, keskisyvyys 3 m 

ja rantaviivaa 10,45 km.  Lähivaluma-alue on 276 ha ja viipymä 241 vrk.  Järvi 

on muodoltaan mutkainen ja osin jyrkkäreunainen, rantaviiva toisesta päästä 

metsäinen, toisesta peltoihin rajautuva. Veden syvyys vaihtelee 0 - 7,8 metriin. 

Järven veden laatu on ollut viimeisten mittausten mukaan tyydyttävä (v.2017). 

Talvisin järven happipitoisuus kuitenkin laskee, kuten matalissa järvissä usein 

käy. Järventunnus on 23.074.1.008, jolla voi seurata järven tilaa mm. Järviwikin 

kautta, kuvakaappaus liitteellä 2. (Lähteet: SYKE avoin tieto, LUVY ry.) 

Järvi kuuluu Hämjoen valuma-alueen latvaosan järviin ja siihen laskevat Lihava 

sekä Laiha (Lihavan laskuojan kautta). Vähä Ruokjärvi taas puolestaan laskee 

pelkästään IsoRuokjärveen järven itäpäässä sijaitsevan laskuojansa kautta. 

Järven vesi on aina ollut puhdasta ja kirkasta. Humusta on, koska järvi on 

mutapohjainen. Järven pohjassa sijaitsee lähteitä, jotka voivat sameuttaa 

näkyvyyttä niiltä kohdin missä niitä sijaitsee. Järvellä on oma vesien 

suojeluyhdistyksensä VÄRY ry., joka on toiminut jo 10 vuotta poistaen mm. 

talkoilla vesikasveja joka kesä järvestä. Epäilyjä sinilevästä on joskus ollut, 

muttei todistetusti niitä ei ole löydetty. Veden laadusta tehty mittaukset vuosina 

2014, 2017, 2018. 

 

2. Tutkimusmenetelmä   

Olen jakanut järven tarkastelun kahteen osaan: läntiseen ja itäiseen. Lännen 

puolella maasto on metsäisää rinnettä, ja mökkiasutusta on pääsääntöisesti vain 

kesäkaudella. Järven ‘keskikohdan’ jälkeen asutus muuttuu itään päin 

mentäessä vakituisemmaksi ja varsinkin sen pohjoispuolen rannat 

tasaisemmiksi peltoalueiksi. Rantaviivalla oleva vesikasvillisuus vaihtelee 

suuresti valon ja varjostuksen määrän mukaan.  

https://www.vesientila.fi/fi/vesistokunnostus/hamjoen_pilotti
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Maastotyöt tehtiin järvellä 6-8.9.2018 veneellä kuvaten rannat ja niiden kasvit. 

Osa kasveista jouduttiin havainnoimaan etäämmältä asukkaiden läsnäolon 

vuoksi. Pohjaa tutkittiin haraten sään ja näkyvyyden sallimissa puitteissa, varjot 

ja aallokko peittivät osin näkyvyyden paikka paikoin. 

Kaikkia mahdollisia kasveja ei tiheän ruovikon tai muun esteen vuoksi ole ehkä 

pystytty kartoittamaan, joten järven rannoilla voi esiintyä muitakin tässä 

mainitsemattomia lajeja. Kuitenkin useat kuvat ja videot kattavat suuren osan 

rannoista, varsinkin niistä paikoista, missä esiintyy useita eri lajeja.  Laskuojia 

käytiin kuvaamassa 27.9.2018 erikseen maitse, samoin kuin Iso Ruokjärven 

lahtea Vähä Ruokjärven laskuojan suuntaan. Tätä raporttia ja liitteitä on tarkoitus 

hyödyntää jatkossa eri yleisötilaisuuksissa kertomassa järven tilasta, siksi liitteen 

pp-esitys on yksityiskohtaisempi, ’yleisöystävällisempi’ esitysmuoto lukuisten 

kuvien kera. 

Vähä Ruokjärvestä ei ole ennen tehty vastaavaa, koko järven kattavaa 

vesikasvikartoitusta. Pieni osa järvestä kartoitettiin kesällä 2017 Juha Korhosen 

toimesta (ranta-asukas ja Hämjoen pilotin koordinaattori). Itsekin kiinteistön 

omistajana ja yli 40 v. ranta-asukkaana olleena pystyn antamaan paikallista 

taustatietoa alueella tapahtuneista muutoksista.  

 

Kuva 1. LAJI.FI karttaote n.1:10 000, jossa KKJ:n yhteiskoordinaattiviivasto (YKJ) 
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3. Tulokset  

Järven valtalajien kasvupaikat on jaettu (eri värisinä symbolit kartalla) kolmeen 

eri ryhmään lajin ja esiintymistiheyden mukaan: tiheä ruovikko, harva ruovikko ja 

korteikko/saraikko. Erityismainittavat kohteet on lisätty kartalle omanaan, samoin 

isoimmat yksittäiset raatekasvustot, jotka on merkitty erilliselle kartalle 

koordinaatein. Tunnistettujen kasvien kasvupaikat on numeroitu kartalle ja 

listattu taulukkoon, joka suunnilleen yleisimmästä (1) vähiten (50) esiintyvään.  

Kuva 2. järven länsiosa (Lähde: MML, n. 1:15 000) 
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Kuva 3. järven itäosa (Lähde MML, n. 1:15 000) 
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3.1 Tiheä ruovikko 

Valtalajina on järviruoko, seassa muitakin kasveja. Kasvusto on iso ja 

yhtenäinen, levittyen laajalle alalle rantaviivalle tai syväys suuri, yli metrin verran. 

Korkeuseroja on valon ja varjon puolella kasvavissa ruovikoissa, kuten 

Mustikkasaaren länsipuolisen väylän kohdalla, jossa saaren rannassa, valon 

puolella järviruokojen pituus on noin kolmasosan enemmän kuin mantereen 
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varjonpuolella. Myös lahtien pohjukoissa, missä valoa riittää, ruovikot ovat 

huomattavasti runsaampia kuin varjoisilla lahdelmilla.  

3.2 Harvempi ruovikko 

Harvemmassa ruovikossa kasvaa järviruo’on lisäksi myös muita lajeja. Usein 

mukana on paljon saroja ja syvyys on reilusti alle metrin, vaikka leveyttä olisikin 

reilusti. 

3.3 Korteikko/saraikko 

Valtalajina ovat sarat ja kortteet, jotka peittävät rantaviivan vesirajan näkyvistä. 

Paikka paikoin nämä saravoittoiset rantaviivat on perattu ranta-asukkaiden 

toimesta järviruo’oista ja joissain kohtaa erottuu hyvin tonttien rajat, kun sarat 

vaihtuvat rantaviivalla tarkkarajaisesti ruovikkoon, kuten Kuivalahden niemen 

kohdalla. Eri kortteita esiintyy suhteellisen vähän ja lähes joka paikasta ne oli 

niitetty noin 10 cm korkeuteen veden pinnasta. 

 

 

 

 

 

3.4 Muut kasvilajit 

Eri kasvit on numeroitu kartalle (kuva 2) esiintyvyyden mukaan, yksittäisiä ei ole 

erityisesti huomioitu, vaan ryhmänä esiintyvät havainnot on merkitty. Lajien 

esiintyvyydessä on eroja järven länsi- ja itäpäissä, mm. länsipäässä mättäillä 

esiintyvää suoputkea ei näkynyt itäpäässä ollenkaan, mutta yksittäinen ja ainoa 

juolukkakasvusto esiintyi vain itäpäässä Saukoon kallion länsipuolen juurella. 

Myös ratamosarpiota näkyi vain yhdessä kohdassa Saukoon niemen 

pohjoisrannalla, sekin vain kuivuneena edellisvuoden kasvustona. Terttualpi on 

yksi järven ‘jokapaikan kasveista’ se esiintyy sekä harvakseltaan, että isompina 

yhtenäisinä ‘puskina’, eikä vaadi kasvualustaltaan ihmeitä. Lapintaipalon niemen 

itäpuolella se kasvaa kallion pienessä kuopassa isona ryppäänä. Se leviää myös 

hyvin vahvan juurakkonsa avulla paikasta toiseen. Lumpeiden ja uistinvitan 

määrä on vähentynyt virtaavissa salmissa lähes olemattomiin verrattuna 

parinkymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen. Toisaalta taas mm. 

Lapintaipalon lahdella näkyi uistinvitan lisääntyminen sellaisiin paikkoihin missä 

sitä ei ainakaan viimeisen 40 v. aikana ole ollut.  

Missään ei näkynyt yhtään järvisätkintä tai ärviöitä, joita joskus aikaisempina 

vuosina on näkynyt joissain paikoissa runsaastikin. Ahvenvitaa oli harvakseltaa 

vain muutamissa harvoissa paikoissa. Yksi epäselvä havainto siitä 

Mustikkasaaren kaakkoispuolella tai sitten ehkä vesirutosta? (kuva 4). Tämän 

asian vahvistaminen tehdään kesällä 2019. Laskuojan edustalla Iso 

Ruokjärveen päin oli myös näkyvissä levää pinnan alla olevissa kasveissa, laji 
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määrittämättä, selvitetään/otetaan näyte myös siitäkin ensikesänä. Iso 

Ruokjärven laskuojan heti alkupään varrella pellon reunamilla oli reilu 

jättipalsamikasvusto. 

Pohjassa olevia uposkasveja näkyi verraten vähän jollain paikoilla, syynä voi 

olla osin ruoppauksen vaikutus ja näkyvät lajit olivatkin kelluvalehtisiä (lähinnä 

ulpukoita ja lumpeita).  Rantavedessä kasvavien kortteiden tarkempi tunnistus 

oli mahdotonta, koska ne olivat kaikki niitetty hiljattain, mutta lukumääräisesti 

niitä oli harvakseltaan varjonpuolen rannoilla. 

 

 

 

 

Kuva 4 Vesiruttoa-ko? Tämä selvitetään ensi kesänä! 

 

3.5 Eläimistö 

Järvellä on pesinyt kuikkia jo kymmeniä vuosia; joskus enemmän, joskus 

vähemmän. Varsinkin Lapintaipalon lahden pohjukan mättäillä on hyviä, 

rauhallisia pesäpaikkoja, kun ranta-asukkaitakaan ei siinä päässä järveä ole 

liiemmälti joka viikonloppuna paikalla häiritsemässä. Joutsenpariskuntia on 

viimevuosina myös näkynyt useasti järvellä, mutta poikasia ei aina ole ollut. 

Kuikat ja joutsenet eivät kilpaile samoista reviireistä ja pesäpaikoista. Kuikka 

pesii soisella rantaviivalla, syystä että ei kävele, eivätkä poikaset kykene 

muualta siirtymään veteen. Joutsenet taas elävät ruovikkoisilla alueilla 

kekopesissään. Myöskään kilpailutilannetta ei synny ruokailusta koska kuikat 

kalastavat kirkkaissa syvissä selkävesissä ja joutsenet puolisukeltajina 

rantavesissä.  

Sorsapoikueitakaan ei ole länsipäässä näkynyt enää viimevuosina kovin 

montaa, eivätkä poikueet ole olleet isoja kuten ennen.  Sorsalintujen 
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väheneminen on globaaliongelma vesien saastuessa, rauhallisten pesimä 

alueiden pienentyessä ja muuttomatkojen käydessä yhä vaarallisimmiksi.  

Myös metsästys on voinut lisääntyä sorsien osalta rauhoitettujen lintujen 

metsästyspaineen vuoksi. Rauhoitettuja vesilintujakin kun ammutaan 

vahingossa esim. iltalentojen aikaan metsästyskausina. 

Rantasipit ja tukkasotkat ovat uudempia tuttavuuksia (pesinnästä ei ole 

varmuutta), joita ei ole ennen näkynyt. Rantasipin pesä voi olla rantapajukkojen 

tms. alla. Sipi ei aina tee "kivikolle" pesäänsä ja niitä voikin löytyä sepelikön 

reunuksilta tai rantapuiden katveesta, koska puiden alla on yleensä isompia tai 

isompaa raekokoa olevaa kivikkoa. 

Näille kaikille linnuille ruovikot ja rauhalliset lahdenpohjukat ovat arvokkaita 

pesimäpaikkoja, eikä niitä pidä turhaan perata, ruopata tai muokata, varsinkaan 

pesimäaikaan! 

Lokkeja näkyy lähinnä vain ilmassa järven länsiosassa, itäosan pienellä 

saarella on usein ollut lokkien pesäpaikka. 

Rantakäärmeitä on aina ollut Lapintaipalon lahdella, määrällisesti ehkä vielä 

lisääntyneet viime vuosina. Piisameja (jotka muokkaavat myös voimakkaasti 

rantakasvillisuutta) ei ole enää näkynyt, eikä myöskään kallioilla niiden jättämiä 

simpukankuoria talven jäljiltä. Niitä oli joskus kymmeniä vuosia sitten jokaisella 

rantakalliolla läjäpäin. 

 Vähähappiset vyöhykkeet voivat olla monille eläinplanktonlajeille tärkeitä 

piilopaikkoja kalojen saalistukselta ja eräät vesikirput voivat selviytyä alle 1 mg/l 

happipitoisuudessa (Vanderploeg ym. 2009). Simpukat ovat hyviä 

suodattamaan ja puhdistamaan vettä järvessä, jopa 40 litraa vuorokaudessa, 

joten niiden hyvinvoinnista kannattaa myös huolehtia. Simpukoita esiintyi 

ainakin tänä kesänä taas Lapintaipalon lahden rannalla reilusti. Pohjaeläimet 

voivat toimia myös pitkän aikavälin indikaattoreina mitattaessa veden pH-

arvoja, pohjan happipitoisuutta tai raskasmetalleja. Rantojen ja vesistöjen 

hyönteiset ovat hyviä veden indikaattoreita.  Mitä enemmän vedessä on eri 

hyönteislajeja, sitä parempi on veden laatu.  

Kaloista ja muista vedessä elävistä lajeista ei ole tässä yhteydessä tehty sen 

tarkempaa tutkimusta. 

 

4. Johtopäätökset ja näkökulmat  

Järven yleisilme on vesikasvien osalta hallinnassa, johtuen ranta-asukkaiden ja 

yhdistyksen aktiivisuudesta. Runsasravinteisuutta ilmentävistä lajeista 

osmankäämikasvustot ja kurjenmiekat ovat suhteellisen harvahkoja. Ruovikot 

ovat runsaita paikka paikoin, mutta ne toisaalta taas suodattavat maalta valuvaa 

maa-ainesta tehokkaasti ja puhdistavat siten vettä, samoin kuin muutkin 
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ilmaversoiset kuten esim. osmankäämit. Toisaalta taas yhtään ravinteikkaitten 

(eutrofinen) järvien tunnusomaisia kasveja kuten vesitatarta tai myrkkykeisoa ei 

yhtään löytynyt. Lintujen pesimisrauhan vuoksi mahdolliset ruovikoiden niitot 

kannattaa jättää vasta elokuulle. Kuitenkin jos vaikka uimarannan ruovikkoa 

halutaan poistaa, leikkaus joudutaan uusimaan kesän mittaan muutamaan 

otteeseen, koska kertaniitto ei riitä.  Kaikki katkotut niittojätteet tulee tuoda 

kuivalle maalle, koska joidenkin kasvien pelkkä katkottu palanenkin riittää 

jatkamaan kasvustoja vedessä, tästä hyvänä esimerkkinä uistinvita. 

Uposlehtisten kasvien määrä oli vähäistä joka paikassa, pohjaruusukkeellisia ei 

mainittavaksi asti ollenkaan. 

 

Veden korkeuden vaihtelut viime kesänä olivat vähäisiä, jopa kuumimpaan 

aikaan ei pinta paljon laskenut. Useimpina vuosina sulan veden aikaan pinnan 

korkeuden vaihtelut ovat olleet noin +- 30 cm. Lapintaipalon lahdella veden alla 

oleva karin päällä olevat kivet eivät tulleet tänä kesänä näkyviin pintaan 

kertaakaan, joinain vuosina ne ovat olleet reilusti näkyvissä. Laskuojien määrä 

Vähä Ruokjärveen päin on vähentynyt vuosikymmenten aikana. Pitkänperän 

mäeltä Lapintaipalon lahteen aikoinaan laskenut oja kuivui kasaan 

Pitkänperänmäen metsän avohakkuiden seurauksena reilut kymmenkunta 

vuotta sitten. Myös Pitkäperänmäenlahteen laskevasta ojasta ei ole varmuutta, 

sitä ei ainakaan havaitse järveltä käsin ruovikon läpi.  

Vähä Ruokjärveltä Iso Ruokjärveen laskevan laskuojan virtaus oli kartoitus-

päivänä hyvin ‘rauhallista’. Ojan alkupää näytti matalalta ja se oli paljolti 

kasvillisuuden peitossa. Komeat jättipalsamikasvustot vierustivat ojan vartta, 

joka on erittäin nopeasti leviävä vieraslaji, ja joka syytä poistaa juuri tällaisista 

paikoista, josta siemenet pääsevät leviämään eteenpäin. Tarkoitus olisi vielä 

käydä tarkastamassa laskuojan virtauksen tilanne koko matkalta ensi keväänä 

ja kesällä jotta saadaan vertailutietoa alkusyksyn tilanteeseen. Olen ollut heidän 

vesiensuojeluyhdistyksensä puheenjohtajan kanssa yhteyksissä laskuojan ja 

jättipalsamien suhteen (joka siis jo levinnyt sinnekin ja järjestävätkin 

kitkentätalkoot kesällä). Valokuvasin myös liitteenä olevaan ppt-esitykseen myös 

Iso Ruokjärven lahtea, jonne Vähä Ruokjärven laskuoja laskee. 

Erityishuomioina ja suosituksena toimenpiteitä varten Kuivalahden pohjukan 

epämääräinen öljymäinen (kenties eloperäinen?) kalvo vedenpinnalla ja itäpään 

laskuojan varrella olevat jättipalsamikasvustot.   

 

5. Rehevöitymisen ehkäisytoimet 

Rehevöitymisen ehkäisyssä niitto ei kuitenkaan ole ratkaisevassa asemassa, 

sillä lähinnä korjataan jo aiheutunutta haittaa tai epätasapainoa järven tilassa. 

Kuten entinen LUVYn asiantuntija Eeva Ranta totesi aikaisempina vuosina 

laatimissaan raporteissa muiden lähialueiden järvien tilasta, valumat eli 
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ravinnekuormitus pitää saada vähenemään. Tämä koskee erityisesti järven 

itäpään peltoja, jotka viettävät suoraan järveen.  

Levää syövien kalojen ja vesikirppujen kannalta kelluslehtiset vesikasvit ovat 

hyviä piilopaikkoja, kuten puut ja pensaat, jota kaartuvat veden päälle ja osin 

pinnan allekin antaen suojaa. Liiallinen ulpukoiden, lumpeiden ja muiden 

uposkasvien poisto ei ole myöskään hyvä, varsinkin sellaisista paikoista, joissa 

se ei ole tarpeen. Veden virtauksen kannalta salmissa taas on hyvä poistaa 

liiallinen kasvusto, kuten nyt on jo tehtykin monessa kohtaa. Rehevöitymisen 

merkkejä ja virtausta estäviä kasveja ovat mm. laajat palpakkokasvustot, kuten 

Saukoon pohjukassa esiintyy (kuva 4). 

 

Kuva 4. Saukoon palpakkokasvusto 

Ennen poistoa siis kannattaa selvittää mitkä kasvit ovat hyödyllisiä poistaa juuri 

siitä paikasta. Osa kasveista on niin sanottuja puhtaan veden indikaattoreita, 

jotka kertovat järven tilasta sillä kohtaa. Jotkut lajit taas lisäävät pohjan 

happipitoisuutta, kuten lahnaruoho, jota ei pohjassa kuitenkaan näkynyt yhtään 

(ei niin, etteikö sitä voisi siellä jossain kohtaa olla).  Koneellisesta ruop- 

pauksesta tulee aina tehdä ilmoitus ELY-keskukselle 30 vrk ennen aloitusta. 
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Kuva 5 Taulukko indikaattorikasveista/rehevöitymisen merkeistä järvissä. Vastaavasti 

jos vähentyneitä esiintyykin paljon, on järvi hyvässä kunnossa. (Taulukon lähde: 

Luopioisten kasvisto) 

Hämjoen pilotin sivuilta löytyy ohjeita kasvien tunnistamiseen ja niiden 

poistoon, linkki liitteellä 2, jossa myös muitakin hyviä ohjeita/linkkejä. 

Taulukot alla eri vesistötyypeistä ja niissä esiintyvistä tyypillisistä vesi- ja 

rantakasveista: 

 

Niukka- 
ravinteinen 
(oligotrofinen)  

Pohjaversoiset yleisiä: nuottaruoho, tummalahnanruoho, vaalealahnanruoho, 
äimäruoho, hapsiluikka, rantaleinikki; hieman ravinteisimmissa jo vesirikkoja. 

Uposkasveja vähän:  ruskoärviä, pikkuvesiherne, isovesiherne; hieman 
ravinteisimmissa järvisätkin, ahven- ja heinävita, vesitähtiä 

Vesisammalia voi olla runsaasti: sirppisammalia, rahkasammalia, 
kuirisammalia, näkinsammalia. Irtokellujat puuttuvat 

Kelluslehtisiä harvoina kasvustoina: ulpukoita, lumpeita, kaita- ja 
rantapalpakkoa 

Ilmaversoiskasvustot ja rantasaraikot harvoja ja matalia: järvikorte, 
järviruoko, rantaluikka, pullosara, terttualpi. 

 

Keskiravinteinen 
(mesotrofinen) 

Pohjaversoisia vesikasveja, mutta kasvustot niukempia  

Uposkasveja runsaammin: ahvenvita ja muita vitoja, isovesiherne. 
Vesisammalia voi olla runsaasti. 

Irtokellujia suojaisilla paikoilla: pikkulimaska 

Kelluslehtisten kasvustot tavallisia: ulpukka ja lumme, siima- ja 
rantapalpakko, vesitatar 

Ilmaversoiskasvustot ja rantasaraikot jo sulkeutuneita: järviruoko, 
järvikaisla, järvikorte, osmankäämi, ratamosarpio, pullo- ja viiltosara 
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Runsasravinteinen 

(eutrofinen) 

Pohjaversoisia vesikasveja vähän tai ne puuttuvat. 

Uposkasvit runsaita: vitoja, karvalehti, kiehkuraärviä, isovesiherne, 

sahalehti. 

Vesisammalia vähän tai ne puuttuvat. 

Irtokellujia runsaasti: pikkulimaska, isolimaska, kilpukka. 

Kelluslehtisten kasvustot tiheitä: ulpukkaa ja lummetta 

Ilmaversoiskasvusto tiheitä ja korkeita: järviruoko, isosorsimo, leveä- ja 
kapeaosmankäämi, haarapalpakko, viiltosara 

 

Ylirehevöitynyt 

vesistö 

Vesi usein sameaa leväesiintymien takia 

Pohjaversoiset ja vesisammalet puuttuvat. 

Uposkasveja ei yleensä ole, mutta toisinaan voi kasvaa massoittain 

karvalehteä, vesiruttoa tai poimuvitaa 

Irtokellujat runsaita. 

Kelluslehtisiä erittäin tiheässä, ulpukkaa tai lummetta 

Ilmaversoiskasvustot erittäin tiheitä ja korkeita 

 

 

 

6. Lähteet  

https://www.vesientila.fi/easydata/customers/vesientila/files/pdf/vesistokunnostus/

raporttihamjoen_pilotin__jarvien__veden_laatu_2017.pdf 

 

https://www.vesientila.fi/fi/kunnat/lohja/jarvet/vaha_ruokjarvi  

https://www.vesientila.fi/easydata/customers/vesientila/files/pdf/lohja_8_2012_

alkaen/2014/vaha_ruokjarven_veden_laatu_2014.pdf 

 

http://www.jarviwiki.fi/wiki/Vähä_Ruokjärvi_(23.074.1.008) 

 http://www.syke.fi/avoindata 

https://www.luopioistenkasvisto.fi/  

https://suomenluonto.fi/uutiset/mennaan-jarven-rantaan/ 

https://www.vesientila.fi/easydata/customers/vesientila/files/pdf/vesistokunnostus/raporttihamjoen_pilotin__jarvien__veden_laatu_2017.pdf
https://www.vesientila.fi/easydata/customers/vesientila/files/pdf/vesistokunnostus/raporttihamjoen_pilotin__jarvien__veden_laatu_2017.pdf
https://www.vesientila.fi/fi/kunnat/lohja/jarvet/vaha_ruokjarvi
https://www.vesientila.fi/easydata/customers/vesientila/files/pdf/lohja_8_2012_alkaen/2014/vaha_ruokjarven_veden_laatu_2014.pdf
https://www.vesientila.fi/easydata/customers/vesientila/files/pdf/lohja_8_2012_alkaen/2014/vaha_ruokjarven_veden_laatu_2014.pdf
http://www.jarviwiki.fi/wiki/Vähä_Ruokjärvi_(23.074.1.008
http://www.syke.fi/avoindata
https://www.luopioistenkasvisto.fi/
https://suomenluonto.fi/uutiset/mennaan-jarven-rantaan/
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https://www.puhdasvesijarvi.fi/easydata/customers/puhdasvesijarvi/files/tutkim

usraportteja/vesij-elainplankton2017-1_kuoppamaki.pdf  : 

Vanderploeg, H.A., Ludsin, S.A., Cavaletto, J.F., Höök, T., Pothoven, S.A., 

Brandt, S.B., Liebig, J.R. & Lang, G.A. 2009. Hypoxic zones as habitat for 

zooplankton in Lake Erie: Refuges from predation or exclusion zones? – J. 

Exp. Mar. Biol. Ecol. 381: S108–S120.      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

LIITE 1   JÄRVIWIKI karttaote 

https://www.puhdasvesijarvi.fi/easydata/customers/puhdasvesijarvi/files/tutkimusraportteja/vesij-elainplankton2017-1_kuoppamaki.pdf
https://www.puhdasvesijarvi.fi/easydata/customers/puhdasvesijarvi/files/tutkimusraportteja/vesij-elainplankton2017-1_kuoppamaki.pdf
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LIITE 2: Ohjeita ja tietoa: 

https://www.vesientila.fi/easydata/customers/vesientila/files/pdf/vesistokunnostus/

raporttihamjoen_pilotin__jarvien__veden_laatu_2017.pdf 

 

https://www.vesientila.fi/easydata/customers/vesientila/files/pdf/vesistokunnostus/raporttihamjoen_pilotin__jarvien__veden_laatu_2017.pdf
https://www.vesientila.fi/easydata/customers/vesientila/files/pdf/vesistokunnostus/raporttihamjoen_pilotin__jarvien__veden_laatu_2017.pdf


   17/18 
 

     17/18 
  

 

https://suomenluonto.fi/uutiset/mennaan-jarven-rantaan/ 

 

https://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus 

 

https://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Vesistokunnostusverkosto/Apua_vesiston_kunnostamiseen/Opetusmateriaaleja 

 

https://www.valonia.fi/fi/ajankohtaista/18375-vesi/583108-perustietoa-

yleisimmista-vesikasveista-ja-niiden-poistosta 

 

https://peda.net/Catalunya/vedet/vesikasvit 

https://peda.net/Catalunya/vedet/vesikasvit/ok/rantakasvit 

 

LIITE 3 

Linkki PPT –esitykseen järvestä, jossa laaja paikkakohtainen kuvagalleria 

infotekstien kera: 

https://hyria-

my.sharepoint.com/:p:/g/personal/eva_lumio_edu_hyria_fi/EenbbOmmn

LNFjSmqlY8OgfEBaLYj37R_Dk4EypPqWr_qPw?e=IjT5TP 

 

 

 

 

 

 

                            

https://suomenluonto.fi/uutiset/mennaan-jarven-rantaan/
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesistokunnostusverkosto/Apua_vesiston_kunnostamiseen/Opetusmateriaaleja
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesistokunnostusverkosto/Apua_vesiston_kunnostamiseen/Opetusmateriaaleja
https://www.valonia.fi/fi/ajankohtaista/18375-vesi/583108-perustietoa-yleisimmista-vesikasveista-ja-niiden-poistosta
https://www.valonia.fi/fi/ajankohtaista/18375-vesi/583108-perustietoa-yleisimmista-vesikasveista-ja-niiden-poistosta
https://peda.net/Catalunya/vedet/vesikasvit
https://peda.net/Catalunya/vedet/vesikasvit/ok/rantakasvit
https://hyria-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/eva_lumio_edu_hyria_fi/EenbbOmmnLNFjSmqlY8OgfEBaLYj37R_Dk4EypPqWr_qPw?e=IjT5TP
https://hyria-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/eva_lumio_edu_hyria_fi/EenbbOmmnLNFjSmqlY8OgfEBaLYj37R_Dk4EypPqWr_qPw?e=IjT5TP
https://hyria-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/eva_lumio_edu_hyria_fi/EenbbOmmnLNFjSmqlY8OgfEBaLYj37R_Dk4EypPqWr_qPw?e=IjT5TP
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