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1 TAUSTAA
Tämä Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän kunnostussuunnitelma on laadittu osana
Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n toteuttamaa Kymijoen alueen järvikunnostushanketta
(2013–2014), jonka rahoittajina ovat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
sekä Kaakkois-Suomen ja Hämeen ELY-keskukset. Hankkeen tavoitteena on ollut auttaa
osakaskuntia hoitamaan omia järviään tarjoamalla asiantuntija-apua järven alkutilan
kartoitukseen sekä kunnostussuunnitelmien laatimiseen. Hankkeeseen valituilla 10 järvellä
oli todettavissa rehevöitymisen aiheuttamia haittoja vesiekosysteemille sekä järven
virkistyskäytölle. Järvet olivat vesipuitedirektiivin mukaisen laatuluokituksen mukaan
tyydyttävässä tilassa, kun vesienhoidon tavoitteena on hyvä ekologinen tila. Hankkeeseen
valituilla järvillä oli merkittävää paikallista aktiivisuutta ja kiinnostusta järven kunnostamista
kohtaan. Näin oli tilanne myös Sanijärvellä ja Enäjärvellä.
Kunnostussuunnitelmassa käydään läpi Sanijärven, Enäjärven sekä Palonselän tila,
kuormitus, ongelmat sekä kunnostuksen tavoitteet. Tämän jälkeen käsitellään näille järville
suositeltavia toimenpiteitä, joille on laadittu myös tarkemmat suunnitelmat. Nämä
toimenpidesuunnitelmat ovat tämän kunnostussuunnitelman liitteenä, mutta ne ovat
ladattavissa yhdistyksen verkkosivuilta myös erillisinä tutkimusraportteina.

2 SANIJÄRVI, ENÄJÄRVI JA PALONSELKÄ
2.1 JÄRVIEN PERUSTIEDOT
Kouvolassa, entisen Anjalankosken kaupungin alueella sijaitsevat Sanijärvi (13.002.1.010),
Enäjärvi (13.002.1.009) sekä Palonselkä (13.002.1.007) kuuluvat Summanjoen vesistöalueeseen ja Summanjoen keskiosan valuma-alueeseen (13.002). Koko Summanjoen
yläosan valuma-alueen (13.003) vedet laskevat Sanijärven eteläpäähän. Sanijärvestä vedet
jatkavat reilun 300 metrin mittaisen jokiosuuden kautta Enäjärveen. Enäjärvellä on kaksi
selkää, Kotoselkä ja Keskinen, joiden välissä sijaitsee Kotosaari. Enäjärvestä vedet jatkavat
Riissalmen kautta pitkänomaiseen Palonselkään, jossa on kaksi selkäaluetta, Palosenselkä
sekä Alimmaistenselkä. Nämä selät tunnetaan paremmin Enäjärven osina, mutta järvelle on
oma järvinumeronsa ja nimi Palonselkä. Palonselän eteläpäästä vedet jatkavat Turpaan
kosken kautta Summanjokea pitkin Suomenlahteen.
Ympäristöhallinnon OIVA Ympäristö- ja paikkatietopalvelun perustiedot järvistä on esitetty
Taulukossa 1. Pinta-alaltaan Enäjärvi on suurin (166 ha) ja Sanijärvi on pienin (88 ha).
Rantaviivaa kolmella järvellä on yhteensä 28,3 km. Järvet ovat hyvin matalia. Sanijärvi on
syvin, suurimman syvyyden ollessa 4,1 m. Järvien keskisyvyydet jäävät alle kahteen metriin,
Palonselällä jopa alle yhteen metriin. Suuren valuma-alueen (Kuva 1) ja pienen tilavuuden
johdosta järvien veden laskennallinen viipymä on erittäin lyhyt, vain 1–2 viikkoa.
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Taulukko 1. Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän perustiedot on poimittu ympäristöhallinnon OIVAtietojärjestelmän Hertta-tietokannasta, lukuun ottamatta valuma-alueen pinta-alaa* ja viipymää.
Viipymät ovat Suomen ympäristökeskuksen vesistömallijärjestelmästä (VEMALA). Koska Sanijärvi
laskee Enäjärveen ja Enäjärvi Palonselkään, on taulukossa esitetty myös ”oma valuma-alue”, josta
on vähennetty yläpuolisen järven osuus valuma-alueesta.
Sanijärvi

Enäjärvi

Palonselkä

87,9

166,5

142,3

Valuma-alueen pinta-ala, ha

13 491

20 523

21 758

”Oma valuma-alue”, ha

13 491

7 032

1 234

1 614 360

2 083 560

1 299 350

Suurin syvyys, m

4,1

3,1

2,3

Keskisyvyys, m

1,8

1,3

0,9

Rantaviivan pituus, km

6,9

10,7

10,7

Saarten lukumäärä

0

2

1

Saarten pinta-ala, ha

0

7,7

2,9

0
12

1,6
10

2,9
6

Pinta-ala, ha

Tilavuus, m³

Saarten ranta-viivan pituus, km

Viipymä, vrk
* Valuma-alueen rajaus määriteltiin Value-työkalulla. Value-mallinnuksessa hyödynnetään korkeusmallin pohjalta laskettua virtaussuuntagridiä, joka pohjautuu maanmittauslaitoksen 25 metrin hiloihin
laskettuun korkeusmalliin.

Sanijärvi

Kuva 1. Sanijärven, Enäjärven sekä Palonselän valuma-alueet Value-työkalulla rajattuna. Kartassa
on esitetty myös ympäristöhallinnon OIVA Ympäristö- ja paikkatietopalvelusta löytyvät
pohjavesialueet (sininen vaakaviivoitus), luonnonsuojelualueet (vihreä vaakaviivoitus) sekä Naturasuojelualueet (punainen vaakaviivoitus).
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2.2 VALUMA-ALUE
Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän valuma-alueiden rajaukset määriteltiin
ympäristöhallinnon Value-työkalulla (Taulukko 1; Kuva 1). Sanijärven 13 490 ha:n valumaalueesta suuren osan muodostaa Summanjoen yläosan valuma-alue. Summanjoen latvoilla
on useita pieniä, 10–30 hehtaarin suuruisia järviä. Summanjokeen yhtyy Kelkanjoki, jota
pitkin Summanjokeen laskevat hieman suuremmat Saaramaanjärvi (186 ha) sekä
Kyynelmyksenjärvi (107 ha). Lisäksi Summanjokeen laskee Hytjärvi (28 ha). Enäjärven
valuma-alue sisältää Sanijärven valuma-alueen, sekä 7 032 ha ns. omaa valuma-aluetta,
josta merkittävän osan muodostaa Enäjärven Kotoselkään pohjoisesta laskeva
Kuoppalanjoki. Palonselän valuma-alue on laajin, sillä se sisältää Sanijärven ja Enäjärven
valuma-alueet. Järven ns. oma valuma-alue on 1 234 ha, joka sisältää pienen Miesolammen
(17 ha). Kaiken kaikkiaan vesiala muodostaa 6,3–6,9 % järvien valuma-alueista. Kunkin
järven oma pinta-ala muodostaa vain alle prosentin valuma-alueensa pinta-alasta.
Pohjavesialueet painottuvat etenkin valuma-alueen pohjoisosaa reunustavan Salpausselän
reunamuodostuma-alueelle (Kuva 1). Pohjavesialueita on myös Sanijärven pohjoispuolella
Tykkärinkankaan alueella, ja Summanjoen valuma-alueella Teirisuonkankaalla sekä
Saaramaanjärven pohjoispuolella.
Sanijärven valuma-alueen maaperä on vaihtelevaa. Alue koostuu suurelta osin pinnankorkeudeltaan vaihtelevasta kalliomaasta. Kallioiden ruhjelaaksoissa on savi- sekä hiekkaja soramoreenialueita sekä kohtalaisen laajoja hiekkamaita sekä sara- ja rahkaturvealueita.
Valuma-alueen pohjoisreunaa myötäilee Salpausselän hiekkavaltainen reunamoreenimuodostuma, jonka eteläpuolella on myös laajahko hiesun ja karkean hiedan alue (Kuva 2).
Enäjärven ja Palonselän valuma-alueen maaperä on niin ikään vaihtelevaa. Järvien
läheisyydessä vuorottelevat pääasiassa kallio- ja savimaat. Kuoppalanjoen valuma-alueella
esiintyy lisäksi laajemmin hiekka- ja hiekkamoreenimaita sekä laajoja sara- ja rahkaturvealueita. Valuma-alueen pohjoisosaa reunustavan hiekkavaltaisen reunamoreenimuodostuman eteläpuolella on laajahko alue karkeaa ja hienoa hietaa. Alueen
luoteisosassa on myös löydettävissä hiekkamoreenikumpuja, joita ympäröi laaja hiesualue
(Kuva 3).
Järvien valuma-alueella on aktiivista maataloutta ja pellot ovat sijoittuneet lähinnä järveä
ympäröiville savimaille, sekä etenkin Enäjärven ja Kuoppalan kylien alueen savimaille.
Peltoalan osuus koko maa-alasta Sanijärven valuma-alueella on 8 %, Enäjärvellä 10 % ja
Palonselällä 11 %. Etenkin Sanijärven valuma-alue on metsätalousvaltaista. Lukuisat suoalueet ovat pääasiassa ojitettuja. Alueen pohjoisosassa sijaitsee kuitenkin EnäsuoLupansuo, joka on laaja, lähes luonnontilainen aapasuo. Sani- ja Enäjärven valumaalueiden laajoja turvemaita on otettu myös turvetuotantoon. Sanijärven valuma-alueella
Summanjoen
puolella
sijaitsevat
turvetuotannossa
olevat
Saaransuo
sekä
Kankaaniemensuot. Enäjärveen laskevan Kuoppalanjoen valuma-alueella sijaitsee
Karhunsuon turvetuotanoalue.
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Kuva 2. Sanijärven valuma-alueen maaperäkartta.

Kuva 3. Enäjärven ja Palonselkän valuma-alueen maaperäkartta.
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Järvien suurella valuma-alueella on myös runsaasti kyliä sekä viemäriverkon ulkopuolella
olevaa haja- ja loma-asutusta. Enäjärven kylä sijaitsee Enäjärven pohjoisrannalla. Suurempi
Kaipiaisten taajama on Kuoppalanjoen valuma-alueen pohjoisosassa. Aikanaan Enäjärvi on
saanut runsaasti asutuksen ja teollisuuden jätevesiä Kuoppalanjokea pitkin. Tilanne on
kuitenkin parantunut Kaipiainen-Utti siirtoviemärin valmistuttua. Vuodesta 2010 alkaen
Enäjärvellä on toiminut Pohjois-Sippolan vesihuolto-osuuskunta, johon suurin osa
Enäjärven ja Sanijärven pohjoisosien vakituisista asukkaista on liittynyt.

2.3 SÄÄNNÖSTELY
Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän pinnankorkeuteen vaikuttaa nykyään laskujoen
Turpaankoskessa oleva pohjapato (Kuva 4). Järvien säännöstelyhistoria on pitkä. Laineen
(2014) kokoamien kirjallisuustietojen mukaan Turpaankoski valjastettiin teolliseen käyttöön
ensi kerran vuonna 1877, kun koskeen perustettiin ruutitehdas. Tämän jälkeen koskessa
toimi mylly vuosina 1902–1954. Vuonna 1954 Enso Gutzeit Oy haki lupaa väliaikaiseen
säännöstelyyn Enäjärvessä ja Sanijärvessä, tarkoituksena riittävä vedensaannin
turvaaminen Summan kylään rakennetuille teollisuuslaitoksille ja Turpaankosken
vesilaitokselle. Vuonna 1957 myönnetyssä väliaikaisessa luvassa Enäjärven vedenpinta tuli
pitää välillä NN+51,50 – NN+52,00 lukuun ottamatta uittoaikaa, jolloin vedenpinta sai olla
korkeampi. Rajat vahvistettiin vuonna 1973 Itä-Suomen hovioikeuden antamassa
lopullisessa lupapäätöksessä, johon sisältyi lupa myös säännöstelypadon rakentamiseen
Saaramaanjärvestä lähtevään Kelkanjokeen. Säännöstelytarve päättyi Summan
paperitehtaan lopettaessa toimintansa vuonna 2008, minkä johdosta Stora Enso haki
aikaisempien säännöstelypäätösten kumoamista. Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi
päätöksen vuonna 2010 vanhojen päätösten kumoamisesta ja Turpaan ja Saaramaan
pohjapatojen rakentamisesta (Laine 2014).

Kuva 4. Turpaan pohjapato 27.6.2013.
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Vanhat säännöstelypadot purettiin ja uudet pohjapadot Turpaalle ja Saaramaalle
valmistuivat vuonna 2011. Turpaan padon riittävän harjapituuden varmistamiseksi rakenne
suunniteltiin vinoksi virtaamasuuntaa vastaan (Kuva 4). Pohjapato on turvannut riittävän
kesävedenpinnan korkeuden. Laineen (2014) selvityksen mukaan Turpaan pohjapato ei
kuitenkaan pura vettä tulva-aikoina niin hyvin kuin sen pitäisi, mikä on näkynyt tulvaaikaisena vedenpinnantason nousuna Enä- ja Sanijärvessä. Purkautumisen määrää
betoniharjan sijaan padon yläpuolella verhoilukivien muodostama kynnys, jonka pituus on
betoniharjaa selvästi lyhempi (Laine 2014).

2.4 LUONNONSUOJELULLISET ARVOT
Sanijärven ja Enäjärven valuma-alueilla sijaitsee kaksi luontodirektiivin (SCI) puolesta
Euroopan unionin Natura-ohjelmassa olevaa aluetta (Kuva 1). Enäsuon Natura-alue
(FI0401005) on valtakunnallisestikin merkittävä, edustava eteläinen aapasuo. EnäsuoLupansuo on monipuolisuudessaan myös arvokas lintukohde. Kuoppalanjoen valumaalueella sijaitseva Karhunsuon-Hietakankaaniemen Natura-alue (FI0401008) on laaja
erilaisten suotyyppien ja vanhan metsän muodostama kokonaisuus. Lisäksi Kuoppalanjoen
valuma-alueella sekä Saaramaanjärvellä on muutama pieni yksityinen luonnonsuojelualue
(Kuva 1).
Enäjärvellä esiintyy EU:n luontodirektiivin perusteella rahoitettua täplälampikorentoa
(Ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus).

2.5 VESIALUEEN OMISTUS
Sanijärven ja Enäjärven vesialueet sekä Palonselän länsiosa ovat Enäjärven-Kaipiaisten
osakaskunnan halussa. Palonselän itäosa on Haapalan osakaskunnan hallinnassa.

2.6 JÄRVEN KÄYTTÖ
Sani- ja Enäjärven sekä Palonselän valuma-alueella on runsaasti haja-asutusta sekä pieniä
kyliä. Enäjärven rannalla oleva Enäjärven kylä on valittu vuoden kymenlaaksolaiseksi
kyläksi vuonna 2004. Alueella on aktiivinen kyläyhteisö, joka on mm. talkoilla kunnostanut
kylän vanhan koulun. Alueella on myös maaseutumatkailuyrityksiä. Järvillä on merkittävää
paikallista maisema- ja virkistyskäyttöarvoa alueen asukkaille sekä mökkiläisille. Kolmen
järven rantakiinteistöillä on kartalta laskien yli 60 loma-asuntoa, sekä yli kymmenen
vakituista asuntoa. Sekä Sanijärvellä että Enäjärvellä on osakaskunnan yleiset uimarannat
sekä useampia venerantoja. Virkistyskäytön, kuten uinnin ja veneilyn lisäksi järvillä
harrastetaan virkistys- ja kotitarvekalastusta sekä metsästystä. Vesiliikenne on pääasiassa
soutu- ja pienmoottoriveneliikennettä.
6
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3 SANIJÄRVEN, ENÄJÄRVEN JA PALONSELÄN TILA JA SEN KEHITYS
3.1 VESIPUITEDIREKTIIVIN MUKAINEN LAATULUOKITUS
Tyypittely ja luokittelu
Sanijärven järvityypiksi on määritelty Matalat humusjärvet (Mh), ja toissijaiseksi tyypiksi
Matalat runsashumuksiset järvet (MRh). Enäjärven ja Palonselän järvityyppi on Matalat
runsashumuksiset järvet (MRh). Tyypittely perustuu EU:n vesipuitedirektiiviin, jossa järven
ominaispiirteistä huomioidaan mm. järven koko, syvyys, viipymä sekä veden väri, joka
heijastaa valuma-alueen suoperäisyyttä. Jokaiselle järvityypille on omat raja-arvonsa, joiden
perusteella määritellään järven ekologinen tila. Mitä kauempana tyypille ominaisista,
luontaisista olosuhteista järvi on, sitä huonomman laatuluokituksen se saa (Vuori ym. 2009;
Aroviita ym. 2012). Ekologisen tilan luokittelussa otetaan mahdollisuuksien mukaan
huomioon biologiset laatutekijät (kasviplankton, vesikasvit, pohjaeläimet ja kalat) sekä
veden fysikaalis-kemialliset laatutekijät (typpi- ja fosforipitoisuus). Lisäksi arvioidaan
hydrologis-morfologinen muuntuneisuus, joka voi olla este hyvän ekologisen tilan
saavuttamiselle. Vesienhoidon kansallisena tavoitteena on hyvä ekologinen tila (asteikko
erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono).
Ekologinen tila
Sekä Sanijärven että Enäjärven ekologinen tila on syksyllä 2013 valmistuneessa
luokituksessa määritelty tyydyttäväksi (OIVA Ympäristö- ja paikkatietopalvelu). Ekologisen
luokittelun taustalla olevista biologista laatutekijöistä molempien järvien tila on arvioitu
tyydyttäväksi kasviplanktonin perusteella. Muista biologisista laatutekijöistä (vesikasvit,
pohjaeläimet, kalat) ei ole ollut käytössä riittävästi tietoa luokittelun tekemiseksi. Fysikaaliskemiallisten tekijöiden mukaan Sanijärven laatuluokka on hyvä ja Enäjärven tyydyttävä.
Hydrologis-morfologisen luokittelun mukaan kumpaakaan järveä ei ole voimakkaasti
muutettu, ja muuntuneisuusluokka on erinomainen. Palonselkä on tarkempien tietojen
puuttuessa luokiteltu Enäjärven mukaisesti.
Kemiallinen tila
Luokittelussa järville määritetään ekologisen tilan lisäksi kemiallinen tila. Enäjärveltä
mittauksia ei ole. Sanijärven kemiallinen tila on ns. suppean aineiston perusteella arvioitu
hyvää huonommaksi. Vuoden 2014 koekalastuksesta saaduista ahvenista määritettiin
elohopeapitoisuus ELY-keskuksen toimesta (10 kpl). Elohopeapitoisuus ylitti ympäristölaatunormin 8 kalan osalta, keskipitoisuuden ollessa 0,45 mg/kg (vaihteluväli 0,21–0,68
mg/kg). Hyvän kemiallisen tilan määrittelyyn annettu ympäristönlaatunormi on humusjärville
0,22 mg/kg (laatunormi + humusjärvien taustapitoisuus 0,02 + 0,20 = 0,22 mg/kg). Kalojen
käyttökelpoisuudelle asetettu raja-arvo on 0,5 mg/kg. Sanijärvellä tämäkin raja ylittyi puolella
kaloista. Ympäristölaatunormi on 15–20 cm:n pituisille kaloille, mutta suuremmissa kaloissa
pitoisuudet voivat olla vielä korkeammat. Elohopea kertyy kaloihin ajan kuluessa ravinnon
mukana.
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Summanjoen yläosan kalataloudelliseen velvoitetarkkailuun liittyen elohopeapitoisuuksia on
määritetty myös vuonna 2013 Enäjärveltä katiskoilla saaduista ahvenista (2 kpl, pituus 32–
37 cm) ja hauista (3 kpl, pituus 50–65 cm). Pitoisuus vaihteli välillä 0,53–0,91 mg/kg, joten
käyttökelpoisuudelle asetettu raja-arvo ylittyi kaikissa kaloissa (Mänttäri 2014). Työ- ja
elinkeinoministeriön asettama myyntikiellon raja-arvo 1 mg/kg ei ylittynyt. Sani- ja Enäjärven
kalojen käyttöä ravinnoksi tulisi kuitenkin rajoittaa. Syöntisuositus on korkeintaan 0,5 kg
viikossa (Mänttäri 2014).

3.2 VEDEN LAATU JA SEN KEHITYS
Seuranta-aineistot
Ensimmäiset vedenlaatuhavainnot Sanijärvestä ympäristöhallinnon Hertta-tietokannassa
(OIVA Ympäristö- ja paikkatietopalvelu) ovat vuodelta 1984 (piste 008). Nykyisellä
syvännepisteellä (piste 105) seuranta on alkanut vuonna 2000, ja nykyään sitä toteuttaa
Kymijoen vesi ja ympäristö ry kaksi kertaa vuodessa (maaliskuu ja elo/syyskuu) osana
Summanjoen turvetuotantoalueisiin liittyvää velvoitetarkkailua. Enäjärvestä vedenlaatumittauksia on enemmän. Ensimmäinen mittaustulos Hertta-tietokannassa on vuodelta 1970.
Eniten tuloksia on Kotoselältä, jossa tarkkailua suorittaa nykyään Saimaan Vesi- ja
Ympäristötutkimus Oy kaksi kertaa vuodessa (maalis- ja heinä/elokuu) Enäjärven
Kuoppalanjoen valuma-alueella olevien turvetuotantoalueiden velvoitetarkkailuun liittyen.
Palonselältä on lähinnä yksittäisiä mittaustuloksia. Tulokset on esitetty Kuvissa 5–8.
Happipitoisuus
Sanijärvellä talviaikaan pohjanläheisen veden happipitoisuus on ajoittain alentunut, mutta
lähellä nollaa olevia pitoisuuksia ei ole havaittu (Kuva 5). Sanijärvellä on pienialainen
syvänne (syvyys 4,1 m), ja mataluudesta huolimatta järvi voi kesän lämpimillä tyynillä
jaksoilla kerrostua (Ks. Kappale 3.3). Sanijärvellä happipitoisuus on alentunut ajoittain
pohjanläheisessä vesikerroksessa myös kesällä. Alhaisia happipitoisuuksia mitattiin
elokuussa 2013 ja 2014. Syyskuun mittauksissa tilanne on yleensä ollut jo parempi.
Voimakkaasta levätuotannosta kertovaa hapen ylikyllästyneisyyttä (>100 %) pintavedessä
ei ole havaittu. Yhteyttäessään levät tuottavat veteen enemmän happea, kuin siihen
normaalitilanteessa liukenee.
Enäjärvellä ei ole syvännekuoppaa, ja siellä kesäaikainen happitilanne on yleensä ollut hyvä
myös pohjanläheisessä vedessä (Kuva 6). Muutamat havaitut heikommat happitilanteet ovat
liittyneet talviaikaan ja vain pohjanläheiseen veteen. Pinnan läheisessä vedessä happea on
yleensä riittänyt. Talvella 2002–2003 jäät tulivat aikaisin, ja useat matalat järvet kärsivät
hapenpuutteesta. Tuolloin myös Enäjärvellä happipitoisuus oli Kotoselällä alentunut
vesipatsaassa kauttaaltaan, sillä pinnanläheisenkin veden happipitoisuus oli alentunut.
Viime vuosina happitilanne on ollut hyvä. Myöskään voimakkaasta levätuotannosta kertovaa
ylikyllästyneisyyttä ei ole 1990-luvun alun jälkeen havaittu.
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Fosfori
Fosfori on yleensä tärkein järven tuotantoa rajoittava tekijä, niin myös Sanijärvellä ja
Enäjärvellä (ks. Kappale 4.3). Sanijärven fosforipitoisuudet ovat liikkuneet pääasiassa välillä
20–40 µg/l. Viime vuosien (2010–14) kesäajan keskiarvo pintavedessä 33 µg/l, mikä
rehevyysluokituksen mukaan tarkoittaa rehevää (Oravainen 1999). Matalille humusjärville
(Mh) määritellyt hyvän tilan luokkarajat ovat varsin korkeat (hyvä 25–40 µg/l; Aroviita ym.
2012), joten Sanijärven fosforipitoisuus on hyvän tilan puolella. Luokkaraja on kuitenkin
ajoittain ylittynyt, viimeksi kesällä 2013. Tätä ennen luokkaraja on ylittynyt 2000-luvun
alussa. Talviaikaan fosforipitoisuudet ovat yleensä alhaisempia, kun biologinen tuotanto ei
pidä fosforia kierrossa, vaan sitä sedimentoituu järven pohjalle. Kevättalvella 2014 havaittiin
kuitenkin erittäin korkea pitoisuus (63 µg/l). Pohjanläheisessä vedessä pitoisuudet ovat
olleet lähellä pintaveden tasoa. Pitkäaikaisen kehityksen arviointia vaikeuttaa näytteiden
vähäisyyys. Vaihtelu on suurta ja selvää muutossuuntaa ei voida havaita. Suurimmat
pitoisuudet Sanijärvellä on mitattu 1980-luvulla, 2000-luvun alussa, sekä uudelleen aivan
viime vuosina.
Enäjärven Kotoselällä pintaveden ja pohjanläheisen veden fosforipitoisuudet ovat yhtä
havaintoa lukuun ottamatta hyvin lähellä toisiaan. Kotoselällä fosforipitoisuus on ollut 2000luvulle saakka selvästi suurempi kuin Keskisellä tai Palonselältä. Viime vuosilta mittauksia
muilta seliltä on vain vähän, mutta arvot ovat olleet enää vain hieman Kotoselän arvoja
alhaisempia. Kotoselän fosforipitoisuus on liikkunut pääasiassa välillä 30–60 µg/l. Kesäajan
keskiarvo viime vuosilta (2010–14) on 56 µg/l ja talviajan 31 µg/l. Tämä on
rehevyysluokituksen mukaan erittäin rehevä taso (Oravainen 1999). Matalille
runsashumuksisille järville (MRh) määriteltyjen luokkarajojen mukaan kesäajan keskiarvo
on tyydyttävän tilan puolella (hyvä 30–45 µg/l; tyydyttävä 45–60 µg/l; välttävä 60–75 µg/l;
Aroviita ym. 2012). Kesällä 2012 ja 2014 on mitattu kuitenkin jopa välttävän tilan puolella
olevia pitoisuuksia (Kuva 6). Muutoin selvää muutossuuntaa ei ole havaittavissa. Suurimmat
pitoisuudet Kotoselällä on tavattu 1990-luvun lopussa.
Typpi
Sanijärven kokonaistyppipitoisuus (Kuva 5) on pintavedessä vaihdellut suuresti. Viime
vuosien (2010–14) kesäajan pintaveden keskiarvo on 632 µg/l ja talviajan 995 µg/l, mikä on
humusvesille tyypillinen taso (Oravainen 1999). Pohjanläheisen veden typpipitoisuudet ovat
lähellä pintaveden tasoa. Matalille humusjärville määritelty hyvän tilan luokkaraja 750 µg/l
(Aroviita ym. 2012), joten kesäajan keskiarvo on hyvän tilan puolella. Selvää muutossuuntaa
on vaikea havaita mittausten vähäisyydestä johtuen. 2000-lukuun verrattuna viime vuosien
kesäajan keskiarvo on alhaisempi ja talviajan keskiarvo suurempi. Suurimmat
kokonaistyppipitoisuudet Sanijärvellä on mitattu 2000-luvun alussa. Ammonium-muodossa
olevan typen pitoisuudet Sanijärvessä ovat ajoittain varsin suuria, etenkin talviaikana, jolloin
nitrifikaatio on hidasta. Viime vuosina pintaveden talviarvot ovat vaihdelleet välillä 63–130
µg/l. Suuria ammoniumtyppipitoisuuksia on jätevesissä sekä turvesoiden valuma-vesissä.
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Kuva 5. Sanijärven vedenlaatutiedot happipitoisuuden, ravinteisuuden sekä sähkönjohtavuuden
osalta 1980-luvulta lähtien pinnan ja pohjan läheisessä vedessä. Kuvaan on yhdistetty kahden eri
näytepisteen tiedot. Näytepisteet on esitetty kartalla ojavesitulosten yhteydessä (Kuva 22).
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Kuva 6. Enäjärven Kotoselän vedenlaatutiedot pinnan- ja pohjanläheisestä vedestä sekä Keskisen ja
Palonselän vedenlaatutiedot pinnanläheisessä vedessä 1970-luvulta lähtien happipitoisuuden,
ravinteisuuden sekä sähkönjohtavuuden osalta. Näytepisteet on esitetty kartalla ojavesitulosten
yhteydessä (Kuvat 24 ja 26).

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 288/2014

11

Kuva 7. Sanijärven vedenlaatutiedot veden kirkkautta, humuspitoisuutta sekä happamuutta
kuvaavien muuttujien osalta 1980-luvulta lähtien pinnan ja pohjan läheisessä vedessä. Kuvaan on
yhdistetty kahden eri näytepisteen tiedot.
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Kuva 8. Enäjärven Kotoselän vedenlaatutiedot pinnan- ja pohjanläheisestä vedestä sekä Keskisen ja
Palonselän vedenlaatutiedot pinnanläheisessä vedessä 1970-luvulta lähtien veden kirkkautta,
humuspitoisuutta sekä happamuutta kuvaavien muuttujien osalta.
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Myös Enäjärvellä kokonaistyppipitoisuus vaihtelee suuresti (Kuva 6). Kokonaistyppipitoisuus Kotoselällä on Keskisen sekä Palonselän pitoisuuksia korkeampi. Kotoselän
viime vuosien kesäajan keskiarvo on 862 µg/l ja talviajan 1320 µg/l. Matalille
runsashumuksisille järville (MRh) määritelty hyvän tilan luokkaraja 800 µg/l (Aroviita ym.
2012), joten kesäajan keskiarvo on tyydyttävän tilan puolella. Selvää muutossuuntaa ei
voida havaita, mutta 2010-luvun keskiarvo on kuitenkin hieman 2000-luvun keskiarvoa
alhaisempi sekä kesä- että talviarvojen osalta.
Sähkönjohtavuus
Sähkönjohtavuus heijastaa sisävesissä yleistä rehevöitymiskehitystä ja kallioperän
rapautumista. Suomen vedet ovat vähäsuolaisia, sillä kallioperä on heikosti rapautuvaa.
Peltolannoitus ja jätevedet voivat kohottaa sähkönjohtavuutta. Sähkönjohtavuutta lisäävät
lähinnä natrium, kalium, kalsium, magnesium, kloridit ja sulfaatit (Oravainen 1999).
Sanijärven sähkönjohtavuus on vaihdellut pääasiassa välillä 5–6 mS/m, eikä suuria
muutoksia voida havaita. Enäjärven Kotoselältä mittauksia on Sanijärveä enemmän, ja
sähkönjohtavuudessa voidaan havaita varsin suurta vuodenaikaista vaihtelua talviarvojen
ollessa selvästi korkeampia. 2010-luvun kesäajan keskiarvo on 6 mS/m ja talviajan 8 mS/m.
Kotoselän sähkönjohtavuus on ravinnepitoisuuksien tavoin hieman korkeampi Kotoselällä
kuin Keskisellä tai Palonselällä. Selvää muutossuuntaa ei voida havaita, mutta 9 mS/m
ylittäviä arvoja ei ole vuoden 2006 jälkeen havaittu.
Näkösyvyys ja sameus
Veden kirkkautta heijasteleva näkösyvyys on Sani- ja Enäjärvellä varsin alhainen (Kuvat 7
ja 8). Näkösyvyyteen vaikuttaa paitsi leväkasvu, myös muu vedessä oleva kiintoaines ja
veden tumma väri. Mittausjakson suurin näkösyvyys Sanijärvellä on 1,5 m, mikä on mitattu
talvella 1991. Sanijärven 2010-luvun keskiarvo on kesäajalta 1 m ja talviajalta 0,6 m.
Näkösyvyydessä on havaittavissa pientä laskua, etenkin talviarvoissa. Varsinaisia
sameusmittauksia on vähemmän, mutta niidenkin mukaan talviaikainen sameus on noussut.
Viime vuosien kesäkeskiarvo on 4 FNU, mikä on lähes edellisvuosien tasolla. Talvella 2012
ja 2014 on mitattu korkeat, 12 ja 20 FNU:n sameusarvot.
Suurin Enäjärvellä mitattu näkösyvyys on 1,8 m Keskiseltä, niin ikään talvelta 1991. Viime
vuosien (2010–14) kesäajan keskiarvo Kotoselälle on 0,5 m ja talviajalle 0,6 m. Enäjärven
Kotoselän vesi on siis kesäaikaan Sanijärveä sameampaa. Viime vuosien (2010–14)
sameuskeskiarvo Kotoselällä on 6 FNU ja talviarvo 10 FNU. Suurimmat sameusarvot
Enäjärven Kotoselällä on mitattu kevättalvella 1998, 1999 ja 2002, joten niihin nähden
Enäjärven talviaikainen sameus on laskenut. Pohjanläheisen veden arvot ovat lähellä
pintaveden tasoa.
Väri
Sanijärven ja Enäjärven veden väri on selvästi ruskeaa, mikä heijastelee suurta
humuspitoisuutta. Sanijärven veden väri ovat viime vuosien (2010–14) keskiarvona
kesäajalta 150 mg Pt/l ja talviajalta 140 mg Pt/l, mikä on erittäin runsashumuksisen veden
14
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taso (Oravainen 1999). Veden väriarvoissa ei ole havaittavissa selvää muutossuuntaa.
Enäjärvellä vesi on Sanijärveä ruskeampaa, viime vuosien (2010–14) keskiarvon ollessa
kesäajalta 220 mg Pt/l ja talviajalta 270 mg Pt/l. Keskisellä ja Palonselällä väriarvot ovat
olleet hieman Kotoselkää alhaisempia, mutta ero on kaventunut viime vuosina. Selvää
muutossuuntaa ei kuitenkaan voida havaita. Suurimmat väriarvot Kotoselällä on mitattu
vuosina 2004 ja 2005.
Kemiallinen hapenkulutus
Kemiallinen hapenkulutus (COD, chemical oxygen demand) mittaa vedessä olevien
kemiallisesti hapettavien orgaanisten aineiden määrää. Jätevedet kohottavat arvoa, mutta
suomalaisissa järvissä COD-arvo heijastelee lähinnä humuspitoisuutta ja valuma-alueen
suoperäisyyttä. Metsäojitukset ovat kohottaneet arvoa useissa järvissä (Oravainen 1999).
Sanijärven COD-arvot ovat vaihdelleet 20 mg O2/l molemmin puolin, viime vuosien (2010–
14) keskiarvon ollessa sekä talvi- että kesäajalta 20 O2/l:aan (Kuva 7), mikä on
runsashumuksisen veden taso. Selvää muutossuuntaa ei voida havaita, mutta kesäajan
arvot ovat 2000-lukuun nähden alhaisempia ja talviarvot hieman korkeampia.
Enäjärvellä viime vuosien (2010–14) kesäajan keskiarvo pintavedessä on 26 mg O2/l, ja
talviarvo 20 mg O2/l. Arvot ovat hieman pienemmät kuin 2000-luvulle lasketut keskiarvot.
Erityisesti 2000-luvun puolivälissä on mitattu korkeita arvoja. Muutoin selvää muutossuuntaa
ei voida havaita. COD-arvot ovaa olleet yleensä Kotoselällä hieman Keskistä ja Palonselkää
korkeampia.
Happamuus ja alkaliniteetti
Sanijärvi ja Enäjärvi ovat lievästi happamia pH:n vaihdellessa pääasiassa välillä pH 6-7.
Sanijärven viime vuosien (2010–14) keskiarvo on kesäajalta pH 6,7 ja talviajalta pH 6,3.
Alhaisempia, pH 6 alittavia arvoja on tavattu toisinaan talviaikaan (pH 5,9). Alhaisin arvo (pH
5,5) on mitattu vuonna 1988. Korkeita, pH 8 ylittäviä arvoja havaintosarjassa ei ole lainkaan.
Enäjärven Kotoselällä viime vuosien (2010–14) keskiarvo kesäajalta on pH 7 ja talviajalta
pH 6,7. Alhaisempia, pH 6 alittavia on arvoja tavattu viimeksi 1990-luvun alussa. Alhaisin
arvo (pH 5,5) on mitattu talvella 1990. Korkeita, pH 8 ylittäviä arvoja ole myöskään Enäjärven
havaintosarjassa. Keskisen ja Palonselän pH arvot ovat olleet samaa tasoa Kotoselän
kanssa.
Alkaliniteetti eli haponsitomiskyky ilmentää järven herkkyyttä happamoitumiselle. Karut,
kallioiset alueet ovat tyypillisiä happamoituville järville. Sen sijaan peltovaltaisuus vähentää
happamoitumista. Alkaliniteettia on mitattu varsin vähän. Sanijärven ja Enäjärven arvot ovat
vaihdelleet sekä tyydyttävällä (0,1–0,2 mmol/l) että hyvällä tasolla (>0,2 mmol/l; Oravainen
1999).
Yhteenveto
Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän pitkäaikaisen kehityksen arviointia vaikeuttaa varsin
harvakseltaan toteutettu näytteenotto. Arvot vaihtelevat vuodenajan mukaan, ja rehevissä
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järvissä vaihtelu on suurempaa kuin karuissa järvissä. Myös järvien lyhyen viipymän takia
veden laadun vaihtelut voivat olla varsin nopeita, jolloin näytteenoton ajoitus vaikuttaa
suuresti tuloksiin. Tämä näkyy suurena vaihteluna tuloksissa, jolloin mahdollisia
muutossuuntia on vaikea havaita. Näytteenotto on alkanut varsin myöhään, vasta 1980luvulla yhtä 1970-luvun tulosta lukuun ottamatta. Järvet ovat jo tuolloin olleet reheviä ja
ruskeavetisiä. Enäjärvi on kuitenkin selvästi Sanijärveä rehevämpi. Enäjärven Kotoselkä on
myös Keskistä ja Palonselkää rehevämpi, vaikka ero näyttäisi hieman tasoittuneen viime
vuosina. Suurimmat rehevyyttä ilmentävät arvot on tavattu Sanijärvellä 1980-luvulla ja 2000luvun taitteessa. Tosin viime vuosina Sanijärvellä ovat talviaikaiset fosforipitoisuudet
nousseet. Enäjärvellä suurimmat rehevyyttä ilmentävät arvot on tavattu 1980-luvulla sekä
1990-luvun lopussa.
Enäjärven Kotoselän vesi on Sanijärveä sekä muita selkiä sameampaa ja
humuspitoisempaa. Aivan viime vuosina Sanijärvellä on kuitenkin tavattu myös varsin suuria
talviaikaisia sameusarvoja. Enäjärvellä suurimmat sameusarvot on mitattu 2000-luvun
taitteessa, ja suurimmat humuspitoisuutta heijastelevat veden värin ja kemiallisen
hapenkulutuksen arvot 2000-luvun puolivälissä. Happamuutta ilmentävä pH arvo on järvillä
pikemminkin noussut kuin laskenut, joten järvet eivät ole tällä hetkellä happamoitumassa.

3.3 HAPPIPITOISUUS
Matalassa järvessä riski happipitoisuuden alenemiseen on suuri lähinnä talviaikaan, kun
valo ei riitä yhteyttämiselle eikä ilmasta saada happitäydennystä jääkannen alle. Happea
kuluttavat hengitysreaktiot ja orgaanisen aineen hajotustoiminta kuitenkin jatkuvat hitaasti
talvellakin. Sanijärvellä ja Enäjärvellä viime vuosien talviaikainen happitilanne on ollut varsin
hyvä (ks. Kappale 3.2). Suurivirtaamainen Summanjoki parantaa luultavasti happitilannetta
pitkälle syksyyn ja sulamisvedet alkavat vaikuttaa aikaisin keväällä. Ilmastonmuutoksen
myötä jääpeitteisen ajan lyheneminen vaikuttaa myös talviaikaista happitilannetta
parantavasti, joskin kääntöpuolena on ulkoisen kuormituksen kasvu sateiden piiskatessa
paljasta maata pitkälle syksyyn. Enäjärvellä heikkoa happitilannetta ei ole tavattu vuoden
2004 jälkeen (Kuva 6). Sanijärvellä talviaikaiset mittaukset puuttuvat 2000-luvun
loppupuolelta. 2010-luvulla tilanne on kuitenkin ollut elokuussa talvea heikompi (Kuva 5).
Sanijärvellä on pienialainen syvänne (syvyys 4,1 m), ja mataluudesta huolimatta järvi
kerrostuu kesän lämpimillä tyynillä jaksoilla. Tällöin pohjanläheiset vesikerrokset eivät saa
happitäydennystä ilmasta ja valo ei pimeässä alusvedessä riitä happea tuottavalle
yhteyttämiselle. Kesäaikaan vesi on lämmintä, joten myös happea kuluttavat reaktiot ovat
nopeampia. Tällöin happivajetta voi syntyä myös kesäaikaan syvänteen pohjanläheisessä
vesikerroksessa. Tilanteen pitkäaikaista kehittymistä Sanijärvellä on vaikea arvioida, sillä
useat Sanijärven kesäajan mittauksista on tehty syyskuussa, jolloin järven vesi on jo
viilennyt, eikä järvi ole enää lämpötilan suhteen kerrostunut. Elokuussa 2013 ja 2014 pieni
lämpötilakerrostuneisuus on havaittavissa (Kuva 9). Lisäksi pohjanläheinen vesi on ollut
hyvin lämmintä, mikä lisää hapen kulutusta.
16
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Kuva 9. Sanijärven veden lämpötila pinnan ja pohjanläheisessä vedessä. Lämpötilaero pinnan ja
pohjan välillä kertoo kerrostuneisuudesta, joka on talvella käänteinen kesään nähden. Syksyllä ja
keväällä vesi on tasalämpöistä pinnasta pohjaan, jolloin vesi kiertää ja on tasalaatuista.

Hapettoman vesikerroksen paksuutta ja alueellisesta laajuutta selvitettiin tarkemmin
Sanijärven syvännepisteellä lämpimän, tyynen jakson aikaan 1.8.2014 mittaamalla
happipitoisuus metrin välein pinnasta pohjaan kenttäkäyttöön soveltuvalla optisella
happimittarilla (YSI 6920 V2). Mittalaitteessa on myös muita vedenlaatua mittavia antureita,
kuten pH, sähkönjohtavuus ja sameus (Kuva 10).

Kuva 10. Sanijärven veden lämpötila, happipitoisuus, hapen kyllästysaste, sähkönjohtavuus, pH-arvo
sekä sameus puolen metrin välein pinnasta pohjaan mitattuna syvännepisteellä (4,1 m) 1.8.2014.
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Elokuun alussa 2014 Sanijärvi oli tyynellä säällä mataluudestaan huolimatta
syvännealueella selvästi lämpötilakerrostunut (Kuva 10). Lämpötilan harppauskerros
muodostui 2–3 metrin välille. Pohjanläheisen veden lämpötila oli 13,5 asteista pintaveden
ollessa lähes 24 asteista. Koko alusvesi oli lähes hapetonta happipitoisuuden laskiessa
lähelle nollaa jo 3 metrin syvyydessä. Sähkönjohtavuus nousi kohti pohjaa. Lisäksi havaittiin
erikoinen sameuspiikki tuottavan kerroksen alapuolella, 2,5 metrin syvyydellä. Samassa
syvyydessä pH-arvo laski. Kyseessä eivät siis olleet yhteyttävät levät. Mahdollisesti
kyseessä oli tyynellä jaksolla laskeutuva, suhteellisen kevyt orgaaninen, hajoava aines,
jonka laskeutuminen kohti pohjaa on hidastunut kyseisellä syvyydellä, kun veden tiheys
kasvaa lämpötilan laskiessa ja suolaisuuden kasvaessa. Olosuhteet voivat olla kyseisessä
vesikerroksessa otolliset myös toisenvaraisille, eli heterotrofeille tai miksotrofeille leville ja
bakteereille, jotka voivat hyödyntää orgaanista ainetta.
Vaikka happipitoisuus laski lähelle nollaa jo kolmen metrin syvyydellä, on yli kolme metriä
syvän veden osuus Sanijärven pohjan pinta-alasta (12,9 %) ja vesitilavuudesta (2,4 %)
suhteellisen pieni (Kuva 11). Näin ollen ravinteiden vapautumiseen syvännealueen
ajoittaisella hapettomuudella on todennäköisesti vain vähäinen merkitys.

Kuva 11. Kuvassa on esitetty kumulatiivisesti Sanijärven eri syvyysvyöhykkeiden pinta-alat ja
tilavuudet. Esimerkiksi vasemman puoleisesta pinta-alakuvasta voidaan nähdä, että koko järven ala
(88 ha) on vähintään 0 metriä syvää, kun vähintään 3 metriä syvää on järven pohjan pinta-alasta vain
11 ha. Kuvaan on merkitty punaisella 3 metriä ylittävät vesikerrokset, joilla happipitoisuus meni
tyynellä jaksolla lähelle nollaa.

3.4 KASVIPLANKTON JA A-KLOROFYLLI
Sanijärven tila on luokiteltu kasviplanktonin perusteella tyydyttäväksi. Kasviplanktonista on
saatavilla tuloksia lähinnä a-klorofyllistä (Kuva 12). Tämän levämäärää ilmentävän
yhteyttämispigmentin pitoisuudet ovat vaihdelleet koko mittausjakson aikana välillä 4–150
µg/l. Alhaisimmat mittaustulokset ovat myöhäiseltä syksyltä, jolloin levämäärät ovat jo
laskeneet. Korkein tulos (150 µg/l) on mitattu heinäkuussa 2001, mutta myös elokuussa
2013 klorofyllipitoisuus on ollut 130 µg/l. Näin suuri pitoisuus ilmentää jo jonkinlaista
leväkukintaa. Korkea arvo nostaa 2010-luvun keskiarvoksi 53 µg/l. Ilman tätä tulosta
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keskiarvo on 34 µg/l, mikä on myös 2000-luvun keskiarvo. Sekin on rehevyysluokituksen
mukaan erittäin rehevä taso. Yli 50 µg/l on jo ylirehevä taso (rehevä 10–20; erittäin rehevä
20–50; ylirehevä >50 µg/l; Oravainen 1999). Matalille humusjärville (Mh) määritelty hyvän
tilan luokkaraja on 20 µg/l (hyvä 12–20, tyydyttävä 20–40, välttävä 40–60, huono 60–80 µg/l;
Aroviita ym. 2012). 2000-luvun keskiarvo on siis tyydyttävän tilan puolella, ja 2010-luvun
keskiarvo välttävän tilan puolella.
Myös Enäjärven a-klorofyllipitoisuus on erittäin rehevällä tasolla. Enäjärven Kotoselällä
klorofyllipitoisuus on koko mittausjakson aikana vaihdellut välillä 5–43 µg/l. Sielläkin
alhaisimmat arvot on mitattu myöhään syksyllä. Arvoissa tuntuisi olevan kasvua, sillä 2000luvun keskiarvo on 21 µg/l ja 2010-luvun keskiarvo 35 µg/l. Muilta seliltä mittauksia on
vähemmän. Keskisen arvot ovat olleet lähes samaa tasoa, Palonselän hieman alhaisempia.
Matalille runsashumuksisille järville (MRh) määritellyt raja-arvot ovat varsin korkeat (hyvä
13,5–25, tyydyttävä 25–50, välttävä 50–100, huono 100–150 µg/l; Aroviita ym. 2012). Niiden
mukaan 2010-luvun keskiarvo on tyydyttävän tilan puolella.

Kuva 12. Yläkuvassa Sanijärven ja alakuvassa Enäjärven Kotoselän ja Keskisen sekä Palonselän aklorofyllin pitoisuudet. Ensimmäiset mittaustulokset ovat vuodelta 1988. Kuviin on merkitty punaisella
hyvän ja tyydyttävän tilan luokkaraja, joka on Matalille humusjärville (Mh) 20 µg/l (yläkuva) Matalille
runsashumuksisille järville (MRh) 25 µg/l (alakuva).

Järvessä esiintyvien levien määrä riippuu paitsi järven ravinteisuudesta, myös leviä
laiduntavan eläinplanktonin laidunnustehosta. Jos levien laidunnus on tehokasta, esiintyy
samalla fosforimäärällä vähemmän levää, kuin jos laidunnus on tehotonta (Mazumder 1994;
Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 288/2014
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Sarvala ym. 2000). Tätä voidaan arvioida tarkastelemalla a-klorofyllin ja kokonaisfosforin
suhdetta (Kuva 13). Kun suhdeluku on 0,3–0,4 tai suurempi, katsotaan sen ilmentävän
hoitokalastuksen tarvetta (Sammalkorpi & Horppila 2005; Sarvilinna & Sammalkorpi 2010).
Sanijärvellä suhdeluku on vaihdellut suuresti, mutta on ollut pääosin selvästi raja-arvon
yläpuolella, muutamia syksyn tuloksia lukuun ottamatta. Tämä viitaa eläinplanktonin
heikkoon laidunnustehoon ja hoitokalastustarpeeseen (ks. Kappaleet 4.4 ja 7.3). Enäjärven
puolella suhdeluku on vaihdellut raja-arvon molemmin puolin, mutta on ollut viime vuosina
pääosin raja-arvon yläpuolella.

Kuva 13. Kuvassa on esitetty eläinplanktonin laidunnustehoa ilmentävä a-klorofyllin ja
kokonaisfosforin suhde. Kuvaan on merkitty punaisella suhdeluku 0,4, jonka katsotaan ilmentävän
hoitokalastuksen tarvetta (Sammalkorpi & Horppila 2005). Yläkuvassa Sanijärvi, alakuvassa
Enäjärven Kotoselkä, Keskinen sekä Palonselkä.

Varsinaisia, mikroskoopilla analysoituja kasviplanktonnäytteitä järviltä on vähän. Muutamat
näytteet on otettu turvesoiden velvoitetarkkailuihin liittyen. Sanijärvellä kasviplanktonia on
määritetty 3.9.2012 (Zwerner 2013). Sanijärven kasviplanktonin biomassa oli huomattavan
korkea (4,9 mg/l), mikä yleisluokituksen perusteella tarkoittaa rehevää. Suurimman osan,
peräti 82 % biomassasta muodosti suurikokoinen limalevä Gonyostomum semen. Sinilevää
biomassasta oli 1 %. Limalevä on miksotrofinen laji, joka pystyy aktiivisesti liikkumaan
vedessä. Se voi hakea ravintoa järven pohjakerroksista. Laji sisältää myös runsaasti
klorofylliä suhteessa biomassaan (Zwerner 2013). Laji suosii Sanijärven kaltaisia
humuspitoisia, reheviä ja matalia järviä. Uimarille laji on kiusallinen, sillä se rikkoutuu iholla
muodostaen ruskehtavan, kuivuessaan kiristävän kalvon (Lepistö 1992). Myrkyllinen se ei
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kuitenkaan ole. Matalille humusjärville (Mh) määritelty hyvän tilan raja-arvo
kasviplanktonbiomassalle on 2,5 mg/l. Limalevän takia luokkarajoihin vertaaminen on
hankalaa. Biomassa oli tyydyttävän tilan puolella, lähellä välttävän tilan rajaa (Aroviita ym.
2012).
Enäjärveltä kasviplanktonia on määritetty velvoitetarkkailuun liittyen 23.7.2013 (OIVA
Ympäristö- ja paikkatietopalvelu, kasviplanktonrekisteri). Kasviplanktonin biomassa oli
korkea (5,4 mg/l) ilmentäen rehevää järveä. Limalevän osuus biomassasta oli 29 % ja
sinilevien 4 %. Matalille runsashumuksisille järville (MRh) määritelty luokkaraja
kasviplanktonbiomassalle on 4 mg/l (Aroviita ym. 2012), joten Enäjärven kasviplanktonbiomassa ilmensi tyydyttävää tilaa. Kasviplanktoniin perustuvassa luokittelussa on aklorofyllin ja kasviplanktonbiomassan lisäksi kaksi muuta muuttujaa, joista haitallisten
sinilevien prosenttiosuus (2,9 %) Enäjärvellä oli erinomainen, ja TPI-trofiaindeksin arvo (1,7)
oli välttävä.
Paikallisten havaintojen mukaan Sani- ja Enäjärvellä esiintyy ajoittain myös
sinileväkukintoja. Lisäksi on havaittu limalevän aiheuttama liukkautta ja kutinaa iholla.

3.5 POHJAELÄIMET
Sanijärven ja Enäjärven Kotoselän ja Keskisen pohjaeläimistöä on tutkittu vuonna 2009
syvännepohjaeläinten näytteenotolla (Raunio ym. 2009). Koska järvet ovat matalia, eivätkä
välttämättä soveltuvia syvännepohjaeläimiin perustuvaan tila-arviointiin (Vuori ym. 2009;
Aroviita ym. 2012), on tilaa kartoitettu myös ns. CPET eli surviaissääskien
kotelonahkamenetelmällä (Raunio ym. 2009). CPET-tutkimus toistettiin samoilta
näytepisteiltä vuonna 2013 mahdollisten muutosten selvittämiseksi. Kotelonahkamenetelmä
on perinteisiin pohjaeläinten tarkkailumenetelmiin nähden kustannustehokas. Sen avulla
saadaan kattava otos eri syvyyksien, pohjanlaatutyyppien ja pienelinympäristöjen lajistosta
(Wilson & Ruse 2005). Aikaisempien tutkimusten perusteella loppukesän aikana on
mahdollista saada kattava otos niin karun kuin rehevän pohjanlaadun ilmentäjälajeista.
Koska eri lajit kuoriutuvat eri aikaan vuorokaudesta kerätään kotelonahkoja
kerääntymisalueilta tai ajelehtivaa aineista keräävistä pisteistä. Tällöin näytteen voidaan
katsoa edustavan viimeisen kahden vuorokauden aikana aikuistuneita lajeja (Coffman
1973). Järviolosuhteissa kerääntymisalue tarkoittaa tuulen vastaista rantaa, jonne pinnalla
ajelehtivaa ainesta on kerääntynyt. Näytteenotto tapahtui haavimalla rantaveden pinnalla
kelluvaa aineista käsihaavilla (havas 250 µm). Menetelmät sekä näytepisteet on esitetty
tarkemmin vuoden 2009 osalta Sani- ja Enäjärven tutkimusraportissa (Raunio ym. 2009), ja
vuoden 2013 osalta Kouvolan järvien tutkimusraportissa (Ketola & Raunio 2013).
Kotelonahkamenetelmällä kerätyn surviaissääskiaineiston perusteella Sanijärven,
Enäjärven ja Palonselän näytepisteet olivat vuonna 2013 pohjanlaadultaan lievästi
reheviä/reheviä. Indeksiarvoissa oli melko vähäistä näytepisteiden välistä vaihtelua, mutta
rehevintä pohjanlaatu oli indeksin perusteella Sanijärvellä ja karuinta Palonselällä, jossa
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näytepiste sijaitsi Alimmaisten selällä. Näytepisteet luokiteltiin melko rehevään (Palonselän
Alimmaistenselkä) tai rehevään luokkaan (Sanijärvi ja Enäjärven Kotoselkä). Yleisiä lajeja
järvillä olivat mm. Ablabesmyia monilis, Endochironomus albipennis, sekä Glyptotendipesja Procladius-sukujen lajit (Ketola & Raunio 2013). Vuoden 2009 tutkimuksessa näytepisteet
luokiteltiin pohjanlaadultaan niin ikään lievästi rehevään tai rehevään luokkaan, joten
merkittävää muutosta järvien rehevyystasossa ei näytä tapahtuneen. Tuolloin Enäjärven
Kotoselän näytepiste oli rehevin, mutta ero Sanijärven indeksiarvoon oli vähäinen.
Alimmaistenselkä oli tuolloinkin karuin. Rehevyysluokituksen ohella myös järvien lajistossa
oli vuonna 2013 paljon samoja lajeja kuin vuonna 2009, mikä tukee tila-arviota (Ketola &
Raunio 2013).
Vuoden 2009 syvännepohjaeläintutkimuksessa lajisto oli köyhää, ja indikoi rehevää tai hyvin
rehevää pohjaa (Raunio ym. 2009). Alhaisia tiheyksiä selitti mahdollisesti paitsi varsin
aikainen näytteenottoajankohta (elokuu), myös pohjan laatu, sillä paksua, orgaanisen
aineksen kerrostumaa ei näytepisteillä ollut. Lisäksi ajoittain heikko happitilanne on voinut
vaikuttaa pohjaeläinten määriin. Sanijärven syvännepisteellä pohjaeläimistö oli niukin, ja
siellä esiintyi vain Chaoborus flavicans sulkasääskentoukkia, Procladius-surviaissääsken
toukkia sekä vesipunkkeja (Raunio ym. 2009)

3.6 KALASTO
Sanijärven, Enäjärven tai Palonselän kalastoon perustuvaa tilaluokkaa ei ole määritelty
ympäristöhallinnon vuoden 2013 ekologisen tilan määrittelyssä, sillä koekalastusrekisterissä
ei ole ollut käytössä koekalastusaineistoa. Enä- ja Sanijärvellä on kuitenkin suoritettu
kalastotutkimuksia useina vuosina turvetuotannon velvoitetarkkailuihin liittyen. Kymijoen
vesi ja ympäristö ry on suorittanut useita koeverkkokalastuksia Sanijärvellä vuosina 2005,
2008, 2011 (Mäntynen 2012) ja 2014. Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy on suorittanut
koeverkkokalastuksen Sanijärvellä ja Enäjärvellä vuonna 2010 (Saukkonen 2010).
Palonselän kalastoa ei ole selvitetty ennen hankkeessa vuonna 2013 tehtyä koekalastusta.
Kaikki koekalastukset on tehty Nordic-yleiskatsausverkoilla. Menetelmät sekä tulokset on
kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän hoitokalastussuunnitelmassa (Liite 3, Kuisma 2014). Eri vuosien koekalastusten yksikkösaaliit ja
särkikalojen osuus saaliista ovat koottuina Taulukoihin 2 ja 3.
Sanijärvellä yksikkösaaliit olivat vuosina 2005–2011 selvässä nousussa. Vuosina 2005 ja
2008 yksikkösaalis oli reilu 0,5 kg/verkko, mutta vuonna 2011 saalis oli jo 1,8 kg/verkko
(Taulukko 2). Vuonna 2011 koekalastussaaliin painosta aiempaa suurempi osuus
muodostui särkikaloista (52 %). Särjen osuus saaliin painosta oli 41 % ja ahvenen 37 %
Kappalemääräisesti tarkasteltuna ahven oli kuitenkin selvästi yleisin laji (61 %) ja särki
toiseksi yleisin (32 %) (Mäntynen 2012). Muita saaliiksi saatuja lajeja olivat lahna, salakka,
kiiski, hauki, kuha, sekä ensi kertaa saaliiksi saatu suutari ja särkilahna risteymä.
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Taulukko 2. Sanijärven koekalastustulokset verrattuna Matalille humusjärville (Mh) määriteltyihin
hyvän ja tyydyttävän tilaluokan välisiin raja-arvoihin (H/T luokkaraja) kolmen kalastomuuttujan osalta
(Aroviita ym. 2012). Vuonna 2014 raja-arvot alittuivat selvästi, mutta tuloksiin vaikutti verkkojen
voimakas limoittuminen.
Painoyksikkösaalis,

Lukumäärä yksikkö-

Särkikalojen osuus,

g/verkko

saalis, kpl/verkko

(paino) %

H/T luokkaraja

1983

64,8

49,7

Sanijärvi 2005

515

15,1

43,4

Sanijärvi 2008

575

52,5

46,9

Sanijärvi 2010

1485

Sanijärvi 2011

1825

120,4

52,3

Sanijärvi 2014

658

31,9

38,8

44,3

Taulukko 3. Enäjärven ja Palonselän koekalastustulokset verrattuna Matalille runsashumuksisille
järville (MRh) määriteltyihin hyvän ja tyydyttävän tilaluokan välisiin raja-arvoihin (H/T luokkaraja)
kolmen kalastomuuttujan osalta (Aroviita ym. 2012).
Painoyksikkösaalis,

Lukumäärä yksikkö-

Särkikalojen osuus,

g/verkko

saalis, kpl/verkko

(paino) %

H/T luokkaraja

1579

61,3

61,9

Kotoselkä 2010

1937

40,9

Keskinen 2010

1569

36,8

Palonselkä 2013

1705

98,1

28,9

Sanijärven vuoden 2014 koekalastuksessa saalis oli selvästi vuosia 2010 ja 2011 pienempi,
vain 658 g/verkko (Liite 3, Kuisma 2014). Ahven oli selvästi yleisin laji sekä painon että
kappalemäärien suhteen (56 % painosta ja 69 % yksilömääristä). Muita saaliiksi saatuja
lajeja olivat painon mukaisessa runsausjärjestyksessä särki (14 %), suutari, lahna, kiiski,
kuha (1 %) ja sorva. Vaikka haukea ei saaliiksi saatukaan ja ahvenet olivat pääosin
pienikokoisia (8–10 cm), oli joukossa myös petokokoisia ahvenia. Petokalojen osuus saaliin
painosta oli hyvä, 31 %.
Vuoden 2014 alhaista yksikkösaalista selittää verkkojen erittäin voimakas limoittuminen
(Kuva 14). Limoittuminen heikentää verkkojen pyyntitehoa. Verkkojen paikat arvottiin
satunnaisesti, ja varsin moni sijoittui syvännealueelle (Liitteen 2 Kuva 1), jossa myös
happitilanne on koekalastuksen aikaan 23.–25.7.2014 ollut todennäköisesti heikko, ja
alentanut syvimpien verkkojen kalamääriä (ks. Kappale 3.3). Myös likaantuminen oli
voimakkainta syvännealueella. Sanijärvellä ja Enäjärven Kotoselällä ja Keskisellä on tehty
vuonna 2009 havasten limoittumistutkimus (Raunio ym. 2009). Tutkimuksessa verkkojen
likaantuminen oli voimakkainta Sanijärvellä.
Vuoden 2014 tulosten perusteella Sanijärven kalastoluokitus olisi Matalille humusjärville
(Mh) määritettyjen raja-arvojen mukaan jopa erinomainen (Taulukko 3; Vuori ym. 2009;
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Aroviita ym. 2012), mutta tuloksiin vaikutti verkkojen likaantuminen. Sanijärven
tämänhetkinen kalamäärä on todennäköisesti havaittua suurempi. Vuoden 2011 tulosten
perusteella kalastoluokitus oli painoyksikkösaaliin osalta hyvä, lukumäärä yksikkösaaliin
perusteella välttävä, ja särkikalojen osuuden perusteella tyydyttävä.

Kuva 14. Sanijärven koeverkot 23.–25.7.2014 tehdyssä koekalastuksessa. Verkkojen pyyntiaika oli
noin 18 tuntia. Verkot likaantuivat erittäin voimakkaasti. Likaantuminen oli suurinta syvännealueella.

Enäjärvellä koekalastukset on suoritettu vuonna 2010 (Saukkonen 2010). Kotoselän
keskimääräinen yksikkösaalis oli 1937 g/verkko ja Keskisen 1569 g/verkko (Taulukko 3).
Koekalastusten yleisin laji oli molemmilla selillä ahven 44 %:n ja 47 %:n paino-osuuksilla.
Muita saaliskaloja Kotoselällä olivat ruutana, särki, kuha, lahna, kiiski ja säyne. Keskisellä
ahvenen lisäksi saadut lajit olivat särki, lahna, kuha, kiiski ja hauki. Suurin osa ahvenista oli
molemmilla selillä alle 10 cm:n mittaisia, mutta myös petokokoisia ahvenia tavattiin.
Petokaloja saaliin painosta oli Kotoselällä 30 % ja Keskisellä 34 %. Kuhan osuus eri selillä
oli 13,5 % ja 11 %, mikä on selvästi suurempi kuin Sanijärvellä, jossa kuhaa ei vuoden 2010
koekalastuksessa tavattu lainkaan, ja vuosina 2011 ja 2014 noin 1 % saaliin painosta.
Enäjärven kalastoluokitus olisi Matalille runsashumuksisille järville (MRh) määriteltyjen rajaarvojen mukaan (Taulukko 3) painoyksikkösaaliin osalta Kotoselälle välttävä ja Keskiselle
niukasti hyvä. Särkikalojen osuuden perusteella luokitus olisi molemmille selille
erinomainen.
Palonselän vuoden 2013 koekalastuksen yksikkösaalis oli 1705 g/verkko ja 98 kpl/verkko
(Liite 3, Kuisma 2014). Ahven muodosti saaliin painosta 50 % ja yksilömääristä peräti 72 %.
Seuraavaksi yleisimmät lajit olivat lahna ja särki. Muita saaliiksi saatuja lajeja olivat hauki,
kiiski, salakka ja sorva. Palonselän ahvenista suurin osa kuului pituusluokkiin 6-10 cm. Silti
joukossa oli varsin runsaasti myös petoahvenia. Kuhaa ei Palonselältä saatu, mutta
petoahvenet ja hauet nostivat petokalojen osuuden peräti 53 %:iin. Palonselän
kalastoluokitus olisi Matalille runsashumuksisille järville (MRh) määriteltyjen raja-arvojen
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mukaan (Taulukko 3) painoyksikkösaaliin osalta tyydyttävä, lukumääräyksikkösaaliin osalta
välttävä ja särkikalojen osuuden perusteella erinomainen.
Sani- ja Enäjärveä on osakaskunnan toimesta hoitokalastettu nuottaamalla ja rysäpyynnillä
vuosina 2005–2007 sekä tämän jälkeen katiskoilla vuosina 2010-2012 (Liite 3, Kuisma
2014). Lisäksi Sani- ja Enäjärveen on istutettu kuhaa sekä jonkin verran siikaa ja kirjolohta
(Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen istutusrekisteri).
Tarkemmin Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän kalastoa ja koekalastuksen tuloksia
käsitellään liitteenä olevassa hoitokalastussuunnitelmassa (Liite 3, Kuisma 2014).

3.7 VESIKASVILLISUUS
Myös vesikasvillisuudelle on kehitetty erilaisia indeksiarvoja, joiden perusteella järven tilaa
verrataan kyseiselle järvityypille ominaisiin arvoihin. Sanijärvelle, Enäjärvelle tai Palonselälle
ns. päävyöhykelinja-menetelmällä tehtyä tutkimusta ei kuitenkaan ole, eikä järvien tilaa ole
kasvillisuuden perusteella luokiteltu. Tässä hankkeessa järvien kasvillisuus kartoitettiin
yleispiirteisesti kesällä 2014 niittotarpeen arvioimista varten (Liite 4, Kokko 2014).
Kartoituksessa havaitut yleisimmät lajit ja niiden rehevyysluokitukset ovat koottuna
Taulukkoon 4.
Sanijärvi, Enäjärvi ja Palonselkä ovat matalarantaisia, mutta niiden tummavetisyyden vuoksi
upos- ja pohjakasvillisuus käytännössä puuttuu kokonaan. Lajisto painottuu ilmaversoisiin,
joista runsain on järviruoko. Etenkin Sanijärvellä ja Enäjärven pohjoisosassa, Kotoselällä,
esiintyy yleisesti myös järvikaislaa ja järvikortetta. Kasvillisuuden perusteella Sanijärvi ja
Kotoselkä ovat järvikokonaisuuden osa-alueista selvästi rehevöityneimpiä. Kelluslehtisistä
järvillä esiintyy etenkin ulpukkaa, lummetta ja uistinvitaa, jotka ovat runsaita etenkin
pohjoisosien matalissa lahdissa. Lisäksi Sanijärven ja Enäjärven alueella on useita
suursara- ja järviruokovaltaisia avoluhtia, joilla on suuri ekologinen merkitys esimerkiksi
linnuston kannalta (Liite 4, Kokko 2014).
Järvillä vuonna 2014 yleisinä havaitut lajit ilmentävät pääasiassa keskirehevää tai
keskirehevää-rehevää kasvupaikkaa (Taulukko 4). Upos- ja pohjalehtisiä lajeja ei yleisenä
esiintynyt. Sen sijaan rannoilla kasvoi erilaisia luhtakasveja, joista kaikkia ei ole sisällytetty
taulukkoon (luhtakastikka, luhtavilla, harmaasara, suoputki, mesiangervo, keltaängelmä,
suo-orvokki, rantamatara, rantaminttu).
Tarkemmin Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän kasvillisuutta ja niittotarvetta käsitellään
liitteenä olevassa niittosuunnitelmassa (Liite 4, Kokko 2014).
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Taulukko 4. Sanijärven, Enäjärven ja Palonselkän kasvillisuutta vuonna 2014 yleispiirteiseen
kartoitukseen perustuen (Liite 4, Kokko 2014). On huomattava, ettei lajilista ole kattava, vaan esillä
ovat lähinnä yleisimmät lajit. Kasvilajien ilmentämät ravinteisuusluokat ovat seuraavat (Toivonen
1981, 1984): i = indifferentti eli esiintyy ravinteisuudeltaan erilaisissa kasvupaikoissa; o = oligotrofia
eli karu; m = mesotrofia eli keskiravinteinen; e = eutrofia eli rehevä.
Tieteellinen
nimi

Suomenkielinen
nimi

Vesisammalet
Ricciocarpos natans

sorsansammal

Rantakasvit
Calla palustris
Caltha palustris
Carex sp.
Carex acuta
Carex rostrata
Carex vesicaria
Cicuta virosa
Lycopus europaeus
Lysimachia vulgaris
Potentilla palustris
Menyanthes trifoliata
Scirpus sylvaticus

(suo)vehka
rentukka
sarat
viiltosara
pullosara
luhtasara
myrkkykeiso
rantayrtti
ranta-alpi
kurjenjalka
raate
korpikaisla

Ilmaversoiset
Alisma plantago-aquatica
Equisetum fluviatile
Hippuris vulgaris
Iris pseudacorus
Lysimachia thyrsiflora
Phragmites australis
Ranunculus lingua
Schoenoplectus lacustris
Typha latifolia
Eleocharis sp.
Sparganium sp.

ratamosarpio
järvikorte
(lampare)vesikuusi
(kelta)kurjenmiekka
terttualpi
järviruoko
jokileinikki
järvikaisla
leveäosmankäämi
luikka
palpakko

Kelluslehtiset
Nuphar lutea
Nymphaea alba
ssp. alba
ssp. candida
Potamogeton natans

(iso)ulpukka
lumme
isolumme
pohjanlumme
uistinvita

i
i
i
i
i

Irtokellujat
Lemna minor

pikkulimaska

m-e
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Ravinteisuus Sani-luokka
järvi

Enäjärvi

Palonselkä

m-e

i
m
m-e
i
m-e
m
m-e

Riissalmi

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x

i
o-m
m

x
x
x
x

m-e
i
o-m
m-e
i
i
m-e
i
m-e

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 288/2014

x

x

3.8 SEDIMENTTI
Sedimentti eli kerrostuma on järven pohjalle laskeutunutta ainetta. Sedimentti sisältää
kivennäisainetta, kuten savea, sekä eloperäistä ainesta, kuten mutaa ja liejua. Eloperäinen
aines voi olla peräisin valuma-alueelta tai järven omasta tuotannosta. Sedimentti on osa
järven prosesseja varastoiden tai vapauttaen aineita kuten ravinteita, sekä kuluttamalla
happea. Prosessit sisältävät sekä fysikaalisia, kemiallisia, että mikrobien ja muun eliöstön
aiheuttamia reaktioita. Sedimentin rooli on keskeinen järven sisäisessä kuormituksessa,
jossa ravinteita etupäässä vapautuu veteen, sen sijaan että ne varastoituisivat sedimenttiin
ja poistuisivat kierrosta (ks. Kappale 4.4). Sanijärven ja Enäjärven osalta aikaisemmin on
kartoitettu mahdollisia turvetuotannon aiheuttamia muutoksia pohjan laatuun (Raunio ym.
2009). Tuolloin järvien pohjalta ei kuitenkaan löydetty paksuja kerrostumia liejua eikä
valuma-alueelta peräisin olevaa turvehumusta.
Sanijärven, Enäjärven ja Palonselkän sedimentin laatua kartoitettiin uudelleen
sedimenttinäytteenotolla vuonna 2014 (Kuvan 15). Sanijärvellä (1.8.2014) keskityttiin
etenkin Summanjoen tulouoman suulle sekä syvänne alueelle. Lisäksi Sanijärven
syvännealuetta tutkittiin viistokaikuluotaimella. Enärvellä (7.10.2014) näytepisteet olivat
samat kuin edellisessä tutkimuksessa, mutta Kotosaaren viereisen Valkaman alueelle
lisättiin uusi näytepiste. Lisäksi otettiin kolme näytettä Palonselältä.

3.8.1 Sedimenttinäytteet
Näytepisteiltä otettiin viipaloivalla Limnos-näytteenottimella yhteensä 15 näytettä, joista
analysoitiin pintasedimentin (0–2 cm) vesipitoisuus, orgaaninen aines (hehkutushäviö SFS
3008), sekä hiili- ja typpipitoisuus (Leco CNS-2000) Helsingin yliopiston AlmaLab
ympäristölaboratoriossa. Myös hapettomissa olosuhteissa syntyvien mustien sulfidiraitojen
esiintymistä tarkasteltiin koko näytteen pituudelta (Taulukko 5; Kuva 16). Näytteenotin
upposi näytepaikasta ja käytetyistä painoista riippuen 9–26 cm:n syvyyteen. Eteläsuomalaisissa järvissä kerrostumisnopeus vaihtelee suuresti, joten ilman luotettavaa
ajoitusta on vaikea sanoa, mitä ajanjaksoa tämä edustaa. Keskimääräinen sedimentaationopeus suomalaisissa järvissä on 0,1–0,3 cm vuodessa, mutta rehevöitymisen myötä tämä
voi jopa 5–10-kertaistua (Alasaarela & Rantala 1990). Järven syvyyssuhteet ja virtaukset
vaikuttavat kuitenkin suuresti siihen, kuinka hyvin sedimentti tietylle alueelle kerääntyy.
Pintasedimentin vesipitoisuus oli kaikilla pisteillä varsin alhainen (<90 %). Tämä viittaa
siihen, etteivät näytepisteet olleet varsinaista akkumulaatioaluetta, vaan ns.
transportaatiopohjaa, jossa ainesta välillä sedimentoituu, välillä sekoittuu uudelleen veteen
(Håkanson & Jansson 1983). Korkein vesipitoisuus (90 %) oli Palonselän P2 pistellä, joka
on pienialainen syvennys lähellä rantaa. Orgaanisen aineen pitoisuutta ilmentävä
hehkutushäviö vaihteli välillä 8–15 %, minkä perusteella sedimentti voidaan luokitella kaikilla
pisteillä saviliejuksi. Suurin vaihtelu tavattiin Sanijärvellä (8–15 %), jossa orgaanisen aineen
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pitoisuus oli suurin Summanjoen tulo-uoman läheisyydessä, sekä syvännealueen pisteellä
S4. Enäjärven puolella Kotoselällä sedimentin orgaanisen aineen pitoisuus oli alhaisempi
(8–9 %) kuin Keskisellä, ja hyvin tiukka savikerros tuli vastaan nopeasti (Taulukko 5).
Keskisen puolella sekä Valkamassa orgaanisen aineen pitoisuus oli hieman Kotoselkää
suurempi (11–13 %). Palonselällä orgaanisen aineen pitoisuus oli (13–15 %) Keskisen tasoa
tai hieman suurempi, ja sedimentti oli myös hieman Enäjärveä löyhempää.

Kuva 15. Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän sedimenttitutkimuksen näytepisteet vuonna 2014.
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Taulukko 5. Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän sedimenttinäytteenoton tulokset sekä veden syvyys
näytteenottopisteillä. Sanijärven näytteet on otettu kaikuluotaustutkimuksen yhteydessä 1.8.2014,
Enäjärven ja Palonselän näytteet 7.10.2014. Näytepisteiden sijainti (tunnus Sanijärvi S1-S6, Enäjärvi
E1-E6, Palonsekä P1-P3) on esitetty kartalla Kuvassa 15.
VesipiSyvyys
toisuus
Tunnus
m
%

Hehkutushäviö C % N %
%

C/N

Sedimentin kuvailu

Sanijärvi
S1

2,5

71

13

4,0

0,25

15,7

0‐3 cm hieman tummempaa ainesta, syvemmällä
vaalean harmaata savea

S2

2,7

74

8

3,9

0,30

13,2

Vaalean ruskeaa sedimenttiä, savea

S3

3,9

77

9

4,2

0,33

13,0

Pinnalla hieman tummempaa ainesta, myös
tummia/mustia hippuja. Muutoin vaaleaa savea

S4

3,3

66

15

3,9

0,28

13,6

0‐2 cm vaalean ruskeaa, joukossa hieman mustia
hippuja. Sen alla puhdasta savea.

S5

4,2

77

9

4,6

0,36

12,7

0‐2 cm hyvin tummaa, löyhempää aineista,
sen alla ruskeaa liejua,
vaalean harmaata savea
(Kuva 16)

S6

1,7

85

9

4,1

0,35

11,7

Kuvaus puuttuu

E1

2,8

83

9

4,2

0,36

11,8

E2

1,8

80

8

3,8

0,29

13,1

Enäjärvi

E3

3,4

87

12

5,8

0,57

10,3

E4

1,9

87

11

5,3

0,52

10,2

E5

1,3

83

11

4,7

0,47

9,8

E6

1,6

88

13

6,0

0,58

10,3

1,3

79

13

6,0

0,67

9,0

0‐2 cm: hapekasta, vaaleanruskeaa saviliejua
3 cm: hieman mustia raitoja
5‐9 cm: tiivistä savea
0‐7 cm: hapekasta, vaaleanruskeaa saviliejua
8‐11 cm: varsin tiivistä savea
0‐1 cm: vaalean ruskeaa liejua
1‐4 cm joukossa mustia raitoja
5‐14 cm: vaaleampaa ja kiinteämpää ainesta
15‐21 cm: vaalean harmaata savea
22‐26 cm: hieman ruskeampaa liejusavea (Kuva 16)
0‐2 cm: vaalean ruskeaa liejua
6‐10 cm: tiivistyy ja vaalenee hieman
11‐13 cm: väri harmaampaa
14‐17 cm: tiivistä savea
0‐1 cm: punaruskeaa liejua
1‐3 cm: vaaleanruskeaa saviliejua
4‐15 cm: tiiviimpää vaaleanruskeaa saviliejua
(9 cm: surviaissääsken toukka)
0‐5 cm: Pinnalla löyhempi esilieju, hapekas,
vaaleanruskea savilieju
5‐16 cm: sedimentti tiivistyy, myös tumman ruskeita
raitoja. 17‐22 cm: savea

Palonselkä
P1

P2

1,9

90

15

7,2

0,75

9,5

P3

1,5

87

14

6,7

0,74

9,1

0‐2 cm: vaalean ruskeaa liejua ja savea
4‐17 cm: sedimentti tiivistyy ja väri hieman vaalenee
0‐4 cm: vaalean ruskeaa liejua
5‐6 cm: kiinteytyy hieman
8‐24 cm: väri harmaantuu ja sedimentti kiinteytyy
hieman (mutta ei tiukkaa)
0‐4 cm: vaalean ruskeaa liejua, mutta edellisiä
tummempaa ja löysempää
5‐24 cm: selvästi pintaa kiinteämpää, harmaan‐
ruskeaa (ei niin tiukkaa kuin Enäjärvellä) (Kuva 16)

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 288/2014

29

Sedimentin kuiva-aineen hiilipitoisuus vaihteli välillä 3,8–7,2 %, mikä oli tyypillisesti hieman
alle puolet orgaanisesta aineesta (Taulukko 5). Sedimentin kuiva-aineen typpipitoisuus
vaihteli välillä 0,25–0,74 %. Sekä hiili- että typpitoisuus olivat suurimmat Palonselällä.
Sedimentin C/N-suhteesta voidaan päätellä orgaanisen aineksen alkuperää, sillä levien
korkea typpipitoisuus heijastuu C/N-suhteeseen (C/N plankton 5,6; humus 10–20;
Håkanson & Jansson 1983). Kun suhdeluku on alle 10, voidaan sedimentti luokitella
karkeasti autoktoniseksi, eli silloin pääosa pohjalle kertyneestä orgaanisesta aineesta on
peräisin järven omasta tuotannosta. Kun suhdeluku on yli 10, on pääosa orgaanisesta
aineesta peräisin valuma-alueelta. Sanijärvellä C/N-suhde vaihteli välillä 11,7–15,7 eli se
voidaan luokitella alloktoniseksi. Pääosa Sanijärven sedimentin orgaanisesta aineesta on
siis peräisin valuma-alueelta. Korkein suhdeluku oli pisteellä S1, joka oli lähimpänä
Summanjoen tulosuuta. Enäjärvellä suhdeluku vaihteli välillä 9,8–13,1, eli sekin voidaan
pääosin luokitella alloktoniseksi. Korkein suhdeluku oli Kotoselällä ja alhaisin Keskisen
pohjoisosassa. Palonselällä suhdeluku vaihteli välillä 9,0–9,5 %, eli siellä suurempi osa
sedimentin orgaanisesta aineesta on peräisin järven omasta tuotannosta, kuin muilla selillä.
Sedimentti oli väriltään vaaleaa, pääosin hapellisissa olosuhteissa kerrostuvaa (Taulukko 5;
Kuva 16). Hapettomista jaksoista kertovia mustia sulfidiraitoja tai lähinnä hippuja esiintyi
Sanijärven kolmessa syvimmässä (yli 3 m) näytepisteessä sedimentin pintaosassa. Tämä
käy yhteen happipitoisuuden mittaustuloksen kanssa, jossa syvännealueella happipitoisuus
laski kesän tyynellä jaksolla lähelle nollaa jo 3 m:n syvyydellä (ks. Kappale 3.3). Enäjärvellä
mustia raitoja havaittiin sekä Kotoselän (E1) että Keskisen (E3) syvimmillä pisteillä noin 3
cm:n syvyydellä, mikä voi kertoa heikommasta happitilanteesta menneinä talvina, mutta
paremmasta tilanteesta nykyisin. Palonselällä mustia raitoja ei havaittu.

Kuva 16. Vasemmalla Sanijärven (S5), keskellä Enäjärven (E3) ja oikealla Palonselän (P3)
sedimenttinäytteet vuonna 2014.
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3.8.2 Sanijärven syvännealueen kaikuluotaustutkimus
Sanijärven pohjasedimentin profiilia ja kerrostumia selvitettiin loppukesästä 2014 (1.8.2014)
kaikuluotaustutkimuksella. Tutkimuksessa käytettiin ns. matalataajuusluotainta (Stratabox
10 kHz, valmistaja; SyQwest Inc.). Matalan taajuuden ansiosta ääniaalto tunkeutuu hyvin
pohjasedimenttiin, joten laitteen avulla on mahdollista tutkia mm. ihmistoiminnasta
aiheutuneen sedimentaation vaikutuksia. Aikaisempien selvitysten perusteella tiedettiin, että
Sani- ja Enäjärven pohjanlaatu on monin paikoin savea. Näin ollen Summanjoen tuoma
kiintoaine voisi näkyä järven luontaisen sedimenttikerroksen päällä eräänlaisena patjana.
Tavoitteena oli selvittää, millä alueella sedimentaatiota tapahtuu ja kuinka paksu on
savikerroksen päällä oleva pehmeämmän sedimentin kerros. Laite kiinnitettiin veneen
laitaan ja upotettiin n. 20 cm:n syvyydelle. Tämän jälkeen ajettiin hiljaisella nopeudella (n. 56 km/h) Sanijärven syvännealueen yli etelä-pohjoissuuntaisia linjoja. Lisäksi ajettiin
muutamia risteäviä itä-länsisuuntaisia linjoja. Aineiston analysoinnissa käytettiin SonarWiz
5 –ohjelmaa. Tutkimuksen toteutuksesta ja tässä esitetystä raportoinnista vastasi Kymijoen
vesi ja ympäristö ry:n tutkija Janne Raunio.
Sanijärven luotausaineiston käsittelyä vaikeutti järven vähäinen vesisyvyys. Osa luotaimen
lähettämistä äänipulseisseista ei palaa anturiin heti ensimmäisestä pohjakaiusta, vaan
ääniaaltoja jää pomppimaan pinnan ja pohjan välille. Näistä anturille tulevat ns. 2, 3 jne.
kaiut peittävät yleensä alleen erilaiset pohjasedimentin kerrostumat. Näin ollen tulosten
tulkinta jää yleensä vesisyvyyttä vastaavan pohjakerroksen tutkimiseen. Sanijärven
luotauksissa pohjasedimentistä tuli monin paikoin hyvin vahva kaiku (Kuva 17), vaikka
sedimentin koostumuksen (muta ja savi) perusteella ääniaaltojen olisi voinut olettaa
uppoavan hyvin sedimenttiin. Vahvat pohjakaiut ovat tyypillisiä kivi- ja kalliopohjille, joiden
sisään ääniaallot eivät pääse tunkeutumaan. Vahvojen pohjakaikujen alue käsitti Sanijärven
syvännealueen etelä- ja keskiosan. Sen sijaan syvänteen pohjoisosassa erilaisia
sedimenttikerroksia saatiin näkyviin, mikä johtui sedimentin koostumuksen muutoksesta
mutapohjasta savipitoiseen sedimenttiin (Kuvat 18 ja 19). Syy pehmeästä pohjasta saatuihin
voimakkaisiin kaikuihin voi liittyä runsaaseen sedimentaatioon ja sedimentin runsaaseen
orgaanisen aineen pitoisuuksiin, ja siitä johtuvaan voimakkaaseen hajotustoimintaan.
Orgaanisen aineksen hajoaminen vaatii happea, joka voi pohjalla käydä vähiin.
Hapettomissa olosuhteissa hajoamisprosessissa muodostuu metaania. Sedimentin seassa
oleva ilma (metaani) saattaa olla keskeisin syy pehmeästä mutapohjasta tulleisiin
voimakkaisiin kaikuihin. Ilma eroaa ympäröivän veden tiheydestä huomattavasti, joka
havaitaan vahvana kaikuna.
Koska kaikuluotaamalla ei voitu erottaa pohjasedimentistä erilaisia kerrostumia, ei tulosten
perusteella voida myöskään esittää arviota pehmeän mutapohjan paksuudesta.
Luotainkuvan perusteella voidaan kuitenkin esittää arvio alueesta, johon Summanjoen
mukanaan tuoma orgaaninen aines järven syvännealueella pääsosin laskeutuu (Kuva 20).
Luonnollisesti orgaanista ainesta kertyy etenkin myös joen suulle, mutta tällä alueella vesi
oli luotauksiin liian matalaa.
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2
3
4

Voimakas kaiku
sedimentin
pinnasta

Kuva 17. Kaikuluotaimen piirtämää kuvaa Sanijärven pohjasedimentistä.

Sedimenttikerroksia

Kuva 18. Kaikuluotaimen piirtämää kuvaa Sanijärven syvänteen pohjoisosan savipitoisesta
pohjasedimentistä.
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Kuva 19. Kaikuluotaimen kuvaa Sanijärven syvännealueen
syvännealueelta pohjois-eteläsuunnassa (vasemmalta oikealle).
pohjanlaatu oli pääosin savea ja keskiosassa pehmeää mutaa.

pohjasedimentistä järven
Syvänteen pohjoispäässä

Kun luotainaineistosta tulkittua paksumman orgaanisen kerrostuman aluetta verrataan
sedimenttinäytteenoton pisteisiin (Kuva 20), havaitaan, ettei mikään piste sattunut
täsmälleen alueen keskelle. Piste S2 oli alueen reunalla, mutta näytteessä ei kuitenkaan
ollut mitään poikkeavaa muihin pisteisiin nähden. Eniten näytteitä on syvimmältä alueelta,
jossa havaittiin 3,5 metrin syvyydellä samea vesikerros (ks. Kappale 3.3). Tämä samentuma
havaittiin myös kaikuluotaimella siten, että luotaimen tehoa piti alueella kasvattaa.
Yhteenveto
Yhteenvetona molemmista sedimenttitutkimuksista voidaan todeta, että Sanijärven,
Enäjärven ja Palonselän mataluudesta, lyhyestä viipymästä ja läpivirtaamaluonteesta
johtuen sedimenttiä ei kerrostu järven pohjaalueille tasaisesti. Tyynillä jaksoilla
sedimentaatiota todennäköisesti tapahtuu, mutta tuulinen sää voi sekoittaa laskeutuvan
aineksen uudelleen kiertoon. Tämä tulkinta sopii yhteen ranta-asukkaiden havaintojen
kanssa, että tyynellä säällä vesi kirkastuu ja tuulilla samenee hyvinkin nopeasti. Orgaanisen
aineen kasautumis-alueet ovat todennäköisesti muualla, esimerkiksi suojaisissa lahdissa
kasvillisuuden joukossa. Suuri osa aineksesta jatkaa Summanjokea alaspäin. Selvimmin
humuskuormaa (korkein C/N-suhde) heijastelivat Summanjoen ja Kuoppalanjoen
vaikutusalueita lähimmät, Sanijärven sekä Kotoselän sedimentit. Kotoselälle sedimenttiä ei
kuitenkaan juuri keräänny, vaan tiukka pohjasavi on hyvin lähellä pintaa. Sen sijaan
Sanijärvellä tällainen kerääntymisalue mahdollisesti on Summanjoen tulosuun ja järven
syvimmän pisteen välissä.
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Kuva 20. Kaikuluotauksiin perustuva arvio Sanijärven sedimentaatioalueesta (oranssi raidoitus).
Samassa kuvassa on esitetty myös sedimenttinäytteiden ottopisteet (ks. Kappale 3.8).
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4 SANIJÄRVEN, ENÄJÄRVEN JA PALONSELÄN KUORMITUS
Ulkoinen kuormitus tarkoittaa kaikkea järveen sen ulkopuolelta tulevaa kuormitusta, kuten
ilmaperäistä laskeumaa sekä valuma-alueelta veden mukana kulkeutuvaa ainesta.
Yleisimmin kuormituksella viitataan ravinnekuormitukseen. Ravinteilla tarkoitetaan etenkin
levien tarvitsemia pääravinteita, fosforia ja typpeä, jotka aiheuttavat vesistöjen
rehevöitymistä ja siihen liittyviä moninaisia ongelmia. Valumavesien mukana järveen tulee
myös humusta ja muuta kiintoainesta. Näihinkin partikkeleihin on sitoutuneena ravinteita,
mutta ne eivät välttämättä ole leville yhtä nopeasti käyttökelpoisia kuin liukoisessa
muodossa huuhtoutuvat ravinteet. Ruskeat humusyhdisteet (partikkelimaiset ja liukoiset)
aiheuttavat kuitenkin rehevöitymisen lisäksi veden tummumista, pohjan liettymistä sekä
hapen kulumista. Kiintoaineella tarkoitetaan kaikkea partikkelimaista ainesta, sekä
orgaanista että epäorgaanista (esim. savea), joka aiheuttaa veden samenemista ja etenkin
ranta-alueella mataloitumista. Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän ulkoista kuormitusta
arvioitiin ojavesinäytteenotolla (Kappale 4.1) sekä laskennallisten mallinnusten perusteella
(Kappaleet 4.2 ja 4.3).
Järven hoidossa ulkoisen kuormituksen vähentäminen järven sietokykyä vastaavalle tasolle
on ensiarvoisen tärkeää. Kuormituksen vähentämisen vaikutukset voivat kuitenkin olla
hitaita, jos järvi on myös sisäkuormitteinen. Tällöin voidaan tarvita myös muita, järven
sisäisiä hoitotoimia. Suuri osa järveen tulevista ravinteista laskeutuu järven pohjalle suoraan
tai kierrettyään eliöstön kautta. Osa ravinteista poistuu järvestä lasku-uoman kautta tai
esimerkiksi kalansaaliin mukana. Sisäisellä kuormituksella tarkoitetaan järvessä jo olevien,
eli pohjasedimenttiin tai eliöihin varastoituneiden ravinteiden vapautumista uudelleen
kiertoon ja levien käyttöön. Mekanismeja on useita, ja niitä käsitellään tarkemmin
kappaleessa 4.4.

4.1 OJAVESINÄYTTEENOTTO
Valuma-alueen vedet laskevat Sanijärveen, Enäjärveen ja Palonselkään Summanjokea ja
Koukkujokea pitkin, sekä useita pienempiä ojia pitkin. Tulo-uomien suhteellista merkitystä
järven kuormitukselle pyrittiin arvioimaan ojavesinäytteenotolla. Näytteistä analysoitiin
kiintoaines, kemiallinen hapenkulutus, kokonaistyppi sekä kokonaisfosfori. Samalla mitattiin
ojien virtaamat ainevirtaamien laskemiseksi (Kuva 21). Tutkimus toteutettiin lokakuun
lopussa 2013, jolloin virtaamat ojissa olivat jo kasvaneet syyssateiden myötä. Keväällä 2014
kartoitettiin lisäksi tarkemmin Summanjoen sekä Kuoppalanjoen kuormitusta ottamalla
näytteitä jokien eri haaroista. Menetelmät on kuvattuna ja tulokset taulukoituna Liitteessä 1.
Lokakuun tutkimuksen tulokset on myös raportoitu erillisessä Kouvolan järvien raportissa
(Ketola & Raunio 2013).
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Kuva 21. Sanijärven, Enäjärven sekä Palonselän tulouomien virtaamat 31.10.2013. Jokien virtaamat
ylittävät käytössä olevan akselin, joten niiden virtaamat on annettu pylvään päällä numeroarvona.

4.1.1 Sanijärvi
Sanijärven ojanäytepisteet on esitetty Kuvassa 22. Sanijärveen tulevien uomien virtaamat
31.10.2013 heijastelivat niiden valuma-alueen laajuutta (Kuva 21). Suurin virtaama oli
luonnollisesti Summanjoessa. Sanijärven muiden tulouomien kuin Summanjoen virtaamat
vaihtelivat lokakuun lopussa välillä 2-87 l/s. Suurin virtaama oli Pajulan ojassa ja
seuraavaksi suurin Rantalan ojassa. Pienimmät virtaamat olivat Lahtelan ja Nätkinotkon
ojissa. Summanjoen virtaamaa ei saatu tässä näytteenotossa mitatuksi sillan huonon
kunnon takia, mutta Summanjoen virtaamat Koskelan pisteellä ovat vaihdelleet
velvoitetarkkailun huhti-touko- ja elo-syyskuun mittauksissa välillä 100–14 387 l/s vuosina
2011–2013. Enä- ja Sanijärven aikaisemmassa tutkimuksessa (Raunio ym. 2009)
lokakuussa 2009 virtaama Koskelassa oli peräti 50 306 l/s. Ympäristöhallinnon
vesistömallijärjestelmässä (VEMALA) on Koskelan pisteelle päivittäin simuloituja arvoja,
jotka lokakuussa vaihtelivat suuresti. Näytteenottopäivälle (31.10.2013) simuloitu arvo on
3274 l/s, kun koko edeltävän viikon (25.–31.10.2013) keskiarvo oli 11 488 l/s.
Ainevirtaamalaskelmissa käytettiin näytteenottopäivän simuloitua arvoa. Sanijärven lähtövirtaamaksi Sanijärven ja Enäjärven välisessä joessa mitattiin lokakuun lopussa 2791 l/s.
Kiintoainepitoisuudet Sanijärven ojissa olivat varsin maltillisia vaihdellen välillä 1,2–11 mg/l
(Liite 1; Kuva 23). Suurin pitoisuus oli Summanjoessa. Myös Rantalan ojassa
kiintoainepitoisuus oli järven pitoisuutta heijastelevaa laskujokea hieman suurempi. Pienin
pitoisuus oli Nätkinnotkonojassa.
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Kuva 22. Sanijärven ojavesinäytteenoton näytepisteet 31.10.2013. Kuvassa näkyvät myös ojien
osavaluma-aluerajaukset (value-työkalu) sekä ojien eroosioriski (Metsäkeskuksen eroosioriskiaineisto). Punainen tarkoittaa suurta ja oranssi väri kohtalaista eroosioriskiä. Oja 1) Laskujoki, 2)
Lynkän oja, 3) Lahtelan oja, 4) Rantalan oja, 5) Pajulan oja, 6) Nätkinnotkon oja, Oja 7) Summanjoki.
Jos ojalla ei ole kartalla nimeä, on nimenä käytetty lähistöltä löytyvää paikannimeä. Kuvassa on
esitetty myös Sanijärven pitkäaikaiset vedenlaadun seurantapisteet (Sanijärvi 008 ja 105).

Kemiallinen hapenkulutus (CODMn) mittaa kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden
määrää. Niitä on jätevesissä, mutta myös humusyhdisteet hapettuvat määrityksessä.
Humusleimaa heijasteleva COD-arvo vaihteli tulouomissa välillä 6–53 mgO2/l. Suurimmat
arvot olivat Pajulanojassa ja Summanjoella, joiden COD-arvo oli laskujokea suurempi.
Pienin arvo oli Lahtelan ojassa (Kuva 23).
Kiintoaineeseen ja humukseen sitoutuneena vesistöön tulee myös vesistöä rehevöittäviä
ravinteita. Ojavesiin voi irrota ravinteita myös liukoisessa, epäorgaanisessa muodossa, joka
on leville suoraan käyttökelpoista, erityisesti runsaasti viljellyiltä alueilta. Fosforipitoisuus on
tärkeä vesistön rehevyyden arvioinnissa, sillä se on usein perustuotannon minimitekijä.
Kokonaisfosforipitoisuus sisältää vedessä eri muodoissa olevan fosforin kokonaismäärän.
Kiintoainekseen sitoutunut fosfori ei ole välttämättä heti levien käytössä, toisin kuin
liukoisessa muodossa oleva fostaattifosfori. Tulouomien kokonaisfosforipitoisuudet
vaihtelivat välillä 34–90 μg/l (Kuva 23). Kokonaisfosforipitoisuus oli selvästi muita ojia
korkeampi Lynkän ojassa. Muissa ojissa pitoisuudet olivat varsin tasaiset ja lähellä laskujoen
tasoa. Nätkinotkon ojassa pitoisuus oli alhaisin.
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Kokonaistyppipitoisuus sisältää kaikki typen muodot. Kokonaistyppipitoisuudet olivat varsin
korkeita useassa ojassa, vaihdellen välillä 910–3400 μg/l (Kuva 23). Suurimmat
typpipitoisuudet olivat Lynkänojassa, Rantalanojassa sekä Lahtelan ojassa. Pienimmät
pitoisuudet olivat Nätkinnotkonojassa.

Kuva 23. Sanijärven tulouomien sekä laskujoen ainepitoisuudet 31.10.2013. Kiintoainepitoisuus,
kemiallinen hapenkulus (COD), kokonaisfosforipitoisuus sekä kokonaistyppipitoisuus.

Ainevirtaamiksi laskettuina (Liite 1) Summanjoki muodostui luonnollisesti selvästi
suurimmaksi kuormittajaksi kaikkien aineiden osalta korkean virtaamansa vuoksi.
Seuraavaksi suurimmat ainevirtaamat tulivat Pajulan ojasta ja kolmanneksi suurimmat,
mutta jo selvästi Pajulan ojaa pienemmät ainevirtaamat tulivat Rantalan ojasta.
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4.1.2 Enäjärvi
Enäjärven ojanäytepisteet on esitetty Kuvassa 24. Enäjärven tulouomista selvästi
suurimmat virtaamat olivat Sanijärvestä tulevassa joessa sekä Kuoppalanjoessa (Kuva 21).
Seuraavaksi suurin, mutta edellisiä selvästi alhaisempi virtaama oli Töyrylän ojassa. Pienin
virtaama oli Keskisen ojassa. Enäjärven lähtövirtaamaa ei saatu Riissalmen korkealta sillalta
luotettavasti mitatuksi. Arvioituna se oli noin 3800 l/s.
Myös Enäjärveen tulevien uomien kiintoainepitoisuudet olivat lokakuun lopussa maltillisia
vaihdellen välillä <1–11 mg/l (Kuva 25). Pienin kiintoainepitoisuus oli Keskisen ojassa, jossa
pitoisuus olivat alle määritysrajan, ja selvästi Enäjärvestä lähtevän veden pitoisuutta
alhaisempi. Suurimmat pitoisuudet olivat Kuoppalanjoessa ja seuraavaksi suurimmat
Sanijärvestä tulevassa joessa. Humusleimasta kertova kemiallinen hapenkulutus (CODMn)
vaihteli tulouomissa välillä 26–61 mgO2/l. Kemiallinen hapenkulutus oli suurin Töyrylän
ojassa, jossa se oli kaikista Sani- ja Enäjärvi-kokonaisuuden ojista suurin. Pienin COD-arvo
oli Valkaman ojassa, jossa se oli Enäjärven lähtöuoman (Riissalmi) tasolla.
Tulouomien vesi oli vaihtelevan ravinteikasta. Kokonaisfosforipitoisuudet vaihtelivat välillä
20–120 μg/l. Korkein fosforipitoisuus tavattiin Töyrylänojassa, jossa pitoisuus oli myös koko
järvikokonaisuuden suurin (120 µg/l). Pitoisuus oli varsin korkea myös Kuoppalanjoessa.
Pienimmät fosforipitoisuudet tavattiin Keskisen ojassa, jossa fosforipitoisuus oli ainoana
lähtöuoman pitoisuutta alhaisempi. Enäjärven laskuojassa (Riissalmi) ravinnepitoisuudet
olivat rehevän järven tasolla (Kuva 25).
Kokonaistyppipitoisuudet vaihtelivat välillä 1000–2800 μg/l. Suurimmat, 2500 µg/l ylittävät
pitoisuudet mitattiin varsin tasaisesti Töyrylän ojasta, Kuoppalanjoesta sekä Valkaman
ojasta. Alhaisin pitoisuus mitattiin jälleen Keskisen ojasta, jossa pitoisuus oli laskujoen
tasolla (Kuva 25).
Ainevirtaamiksi laskettuina (Liite 1) Sanijärvestä tuleva joki sekä Kuoppalanjoki
muodostuivat selvästi suurimmiksi kuormittajiksi korkeiden virtaamiensa vuoksi.
Kuoppalanjoen virtaama oli lähes puolet Sanijärveltä tulevaa jokea pienempi, mutta
ainepitoisuudet olivat korkeampia. Näin ollen kahden joen ainevirtaamat Enäjärveen olivat
lokakuussa hyvin lähellä toisiaan. Kiintoainetta tuli Enäjärveen hieman enemmän
Sanijärveltä ja COD-kuormaa Kuoppalanjoesta. Typpi- ja fosforikuormat olivat lähes yhtä
suuret molemmista joista. Erot olivat todella pienet ja huomattava on, että
virtaamamittauksiin sisältyy aina epävarmuutta, etenkin näin suurten virtaamien kyseessä
ollessa. Seuraavaksi suurimmat, mutta jo selkeästi pienemmät ainevirtaamat tulivat
Töyrylänojasta. Töyrylänojan ainevirtaamat olivat samaa luokkaa Sanijärven Pajulan ojan
ainevirtaamien kanssa, mutta olivat ravinteiden, etenkin fosforin osalta, hieman
korkeammat. Pienimmät ainevirtaamat tulivat Keskisen ojasta.
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Kuva 24. Enäjärven ojavesinäytteenoton näytepisteet 31.10.2013. Kuvassa näkyvät myös ojien
osavaluma-aluerajaukset (value-työkalu) sekä ojien eroosioriski (Metsäkeskuksen eroosioriskiaineisto). Punainen tarkoittaa suurta ja oranssi väri kohtalaista eroosioriskiä. Oja 1) Sanijärven
laskujoki, 2) Kuoppalanjoki, 3) Töyrylän oja, 4) Valkaman oja, 5) Keskisen oja, 6) Enäjärven laskujoki.
Jos ojalla ei ole kartalla nimeä, on nimenä käytetty lähistöltä löytyvää paikannimeä. Kuvassa on
esitetetty myös Kotoselän ja Keskisen pitkäaikaiset vedenlaadun seurantapisteet.
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Kuva 25. Enäjärven tulouomien sekä laskujoen ainepitoisuudet 31.10.2013. Kiintoainepitoisuus,
kemiallinen hapenkulus (COD), kokonaisfosforipitoisuus sekä kokonaistyppipitoisuus.

4.1.3 Palonselkä
Palonselän ojanäytepisteet on esitetty Kuvassa 26. Palonselän tulouomista selvästi suurin
virtaama tuli Enäjärvestä Riissalmen kautta (Kuva 21). Seuraavaksi suurin, mutta selvästi
pienempi virtaama tuli Teerisuonojasta. Miesolammen ojan virtaama oli lähes yhtä suuri.
Vähäisin virtaama oli Palosenkulman ojasta. Palonselän lähtövirtaamaa ei saatu Turpaalla
mitatuksi, sillä koski oli liian vuolas siivikolla mitattavaksi. Ojien ainepitoisuudet on esitetty
Kuvassa 27.
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Kuva 26. Palonselän ojavesinäytteenoton näytepisteet 31.10.2013. Kuvassa näkyvät myös ojien
osavaluma-aluerajaukset (value-työkalu) sekä ojien eroosioriski (Metsäkeskuksen eroosioriskiaineisto). Punainen tarkoittaa suurta ja oranssi väri kohtalaista eroosioriskiä. Oja 1) Enäjärven
laskujoki, 2) Palosenkulman oja, 3) Miesolammen oja, 4) Teerisuon oja, 5) Palonselän laskujoki, jossa
näytepiste oli Turpaalla. Jos ojalla ei ollut kartalla nimeä, on nimenä käytetty lähistöltä löytyvää
paikannimeä. Kuvassa on esitetty myös Palonselän vedenlaadun pitkäaikainen seurantapiste.
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Kuva 27. Palonselkän tulouomien sekä laskujoen (Turpaa) ainepitoisuudet 31.10.2013. Kiintoainepitoisuus, kemiallinen hapenkulus (COD), kokonaisfosforipitoisuus sekä kokonaistyppipitoisuus.

Palonselkään tulevien uomien kiintoainepitoisuudet lokakuun lopussa olivat järvien
tulouomista alhaisimpia, vaihdellen välillä <1–5,9 mg/l (Kuva 27). Pienimmät pitoisuudet
Teerisuon ojassa olivat alle määritysrajan. Suurimmat pitoisuudet olivat Miesolammen
ojassa. Humusleimasta kertova kemiallinen hapenkulutus (CODMn) vaihteli tulouomissa
välillä 36–56 mgO2/l ja oli kaikissa ojissa lähtöuoman arvoa suurempi. Suurin arvo oli
Teerisuon ojassa ja alhaisin Enäjärvestä tulevassa vedessä (Kuva 27).
Tulouomien kokonaisfosforipitoisuudet vaihtelivat välillä 18–95 μg/l (Kuva 27). Selvästi
muita ojia suurimmat fosforipitoisuudet tavattiin Miesolammenojassa. Teerisuon ojassa
pitoisuus oli alhaisin ja laskuojan pitoisuutta pienempi. Kokonaistyppipitoisuudet vaihtelivat
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välillä 1200–5300 μg/l. Typpipitoisuus oli suurin Palosenkulman ojassa, jossa pitoisuus oli
koko järvikokonaisuuden suurin ja runsaasti viljelyllekin alueelle korkea (Oravainen 1999).
Alhaisin typpipitoisuus oli Enäjärvestä tulevassa vedessä. Palojärven laskuojassa
typpipitoisuus oli kaikkia tulouomia alhaisempi.
Ainevirtaamiksi laskettuna (Liite 1) Enäjärvestä Riissalmen kautta tuleva kuorma oli suuren
virtaaman takia Palonselällä selvästi suurin kaikkien aineiden osalta. Seuraavaksi suurin
kuorma tuli kiintoaineen, typen ja fosforin osalta Miesolammen ojasta, ja kemiallisen
hapenkulutuksen osalta Teerisuonojasta. Palosenkulman ojan merkitys jäi vähäiseksi
pienen virtaaman vuoksi, vaikka etenkin typpipitoisuus oli suuri.

4.1.4 Summanjoen yläosa
Keväällä 2014 (15.5.2014) kartoitettiin lisäksi tarkemmin Summanjoen kuormitusta ottamalla
näytteitä jokien eri haaroista. Valuma-alue on suuri, eikä kaikkia haaroja ollut mahdollista
sisällyttää näytteenottoon. Näytepisteiden valinnassa pyrittiin ottamaan mukaan suurimmat,
toisiinsa yhtyvät haarat. Näytteet otettiin samoilla menetelmillä kuin syksyn 2013
tutkimuksessa. Tulokset ovat niin ikään taulukoituna Liitteessä 1. Summanjoen näytepisteet
on esitetty Kuvassa 28 ja ainepitoisuudet Kuvassa 29.

Kuva 28. Sanijärveen laskevan Summanjoen yläosan ojavesinäytteenoton näytepisteet 15.5.2014.
Kuvassa näkyvät myös ojien osavaluma-aluerajaukset (value-työkalu).
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Kuva 29. Summanjoen eri haarojen ainepitoisuudet 15.5.2014. Kiintoainepitoisuus, kemiallinen
hapenkulus (COD), kokonaisfosforipitoisuus sekä kokonaistyppipitoisuus.

Kiintoainepitoisuus Summanjoen eri näytepisteillä oli keväällä huomattavasti korkeampi, kun
syksyn ojavesinäytteenoton mittauksissa, vaihdellen välillä 9–46 mg/l (Kuva 29).
Korkeimmat pitoisuudet olivat Holmanojan sekä Kissamäen näytepisteillä, ja alhaisin
pitoisuus Kelkan suurilta järviltä tulevassa haarassa. Humusleimaa heijasteleva COD-arvo
vaihteli tulouomissa välillä 18–56 mgO2/l. Arvot olivat varsin korkeita lähes kaikillä
näytepisteillä, suurin Holmanojassa. Kelkan näytepisteellä COD-arvo oli selvästi muita
alhaisempi. Tulouomien kokonaisfosforipitoisuudet vaihtelivat välillä 28–80 μg/l (Kuva 29).
Kelkan näytepisteen kokonaisfosforipitoisuus oli selvästi muita ojapisteitä alhaisempi. Muilla
näytepisteillä pitoisuudet olivat varsin tasaiset, Jussilassa kuitenkin alhaisemmat ja
Holmanojassa suurimmat. Typpipitoisuus vaihteli välillä 900–2600 µg/l. Korkein arvo
mitattiin Kissamäen pisteellä ja alhaisin jälleen Kelkassa.

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 288/2014

45

4.1.5 Kuoppalanjoki
Myös Kuoppalanjoen kuormitusta kartoitettiin useammalla näytepisteellä keväällä 2014
(15.5.2014). Kuoppalanjokeen laskee useita pieniä haaroja, eikä kaikkia ollut mahdollista
ottaa mukaan näytteenottoon. Näytepisteet on esitetty Kuvassa 30 ja ainepitoisuudet
Kuvassa 31. Tulokset ovat taulukoituna Liitteessä 1.

Kuva 30. Enäjärveen laskevan Kuoppalanjoen yläosan ojavesinäytteenoton näytepisteet 15.5.2014.
Kuvassa näkyvät myös ojien osavaluma-aluerajaukset (value-työkalu).

Kiintoainepitoisuus Kuoppalanjoen eri näytepisteillä vaihteli välillä 18–54 mg/l (Kuva 31).
Korkeimmat kiintoainepitoisuudet olivat Metolanpellon ojassa. Humusleimaa heijastelevat
COD-arvot olivat varsin korkeita kaikilla näytepisteillä vaihdellen tulouomissa välillä 51–77
mg O2/l. Suurin COD-arvo mitattiin Kuulumatoin-haarassa, jossa on runsaasti ojitettuja
metsäalueita.
Kokonaisfosforipitoisuudet vaihtelivat välillä 54–110 μg/l. Suurin, 100 µg/l ylittävä pitoisuus
mitattiin Metolanpellon ojassa. Myös Kuoppalanjoen suulla pitoisuus oli korkea. Alhaisin
fosforipitoisuus mitattiin Kuulumatoin haarassa. Typpipitoisuus vaihteli välillä 1300–4200
µg/l. Selvästi muita näytepisteitä korkeampi typpipitoisuus mitattiin Metolanpellon ojassa.
Ojan lähes koko valuma-alue on peltoa, mikä selittää muita näytepisteitä korkeampia
ravinne- ja kiintoainepitoisuuksia (Kuva 30 ja 31).
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Kuva 31. Kuoppalanjoen eri näytepisteiden ainepitoisuudet 15.5.2014. Kiintoainepitoisuus,
kemiallinen hapenkulus (COD), kokonaisfosforipitoisuus sekä kokonaistyppipitoisuus.

Yhteenveto
Pitoisuudet ja virtaamat voivat vaihdella voimakkaasti jopa päivienkin välillä, joten
vesinäytteenoton tulokset kuvaavat lähinnä hetkellisiä arvoja. Yhtä aikaa useassa ojassa
toteutettu tutkimus antaa kuitenkin varsin hyvän kuvan eri ojien suhteellisesta merkityksestä
järvien kuormitukselle. Summanjoen ja Kuoppalanjoen merkitys on suurien virtaamiensa
tähden suuri. Summanjoessa vesiensuojelutoimenpiteitä kannattaisi suunnata Saninmäen
haaran osavaluma-alueille, Kelkan haaran veden ollessa puhtaampaa. Koskelassa veden
laatuun vaikuttaa myös turvetuotanto. Kuoppalanjoessa on useita pieniä osavaluma-alueita,
joilla olisi tehtävissä vesiensuojelutoimenpiteitä. Järviin laskee myös suoraan pienempiä
ojia, joissa mitattiin varsin korkeita pitoisuuksia. Näistä virtaamiltaan suurimmat ovat
Sanijärven puolella Pajulan oja ja Enäjärven puolella Töyrylän oja.
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4.2 VEMALA-KUORMITUSLASKENTA
Suomen ympäristökeskuksen kehittämän vesistömallijärjestelmän kuormituslaskentaosion
(VEMALA) avulla on mahdollista arvioida yksittäisen järven fosfori- ja typpi- kuormituksen
suuruusluokkaa sekä sen jakaantumista kuormituslähteittäin (Taulukot 6-8; Kuva 32). Malli
ottaa huomioon toteutuneen sadannan vaikutuksen valuntaan sekä valuma-alueella
esiintyvät maankäyttömuodot. On kuitenkin huomattava, ettei mallilaskennassa ole tietoa
siitä, miten esimerkiksi yksittäistä peltoa lannoitetaan tai muokataan. Tämä tuo
epävarmuutta tuloksiin. Kuormitusarviot perustuvat useisiin malleihin, joista pelloilta tulevaa
kuormitusarviota on kehitetty eniten (Vihma- ja tulevaisuudessa Icecream-mallit).
Karjatalous (myös mm. turkistuotanto) on mukana peltojen kuormituksessa pelloille
levitettävän lannan kautta tulevana kuormituksena. Lantatiedot perustuvat MYTVAS
tutkimuksen (Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus) tietoihin alueen
eläinmääristä. Tarkkaa tietoa lannan levityksestä ei kuitenkaan ole. Metsätalouden
kuormitusarvio sekä hajajätevedet tulevat Veps-mallista. Pistekuormitustiedot tulevat
VAHTI-järjestelmästä. Kaikki turvesuot eivät kuitenkaan ole pistekuormittajina VAHTIjärjestelmässä (Markus Huttunen, SYKE, sähköpostitiedonanto 4.12.2014). Vaikuttaa siltä,
että Summanjoen alueen turvesuot ovat pistekuormitustiedoissa mukana, mutta
Kuoppalanjoen valuma-alueella sijaitsevat suot eivät.
VEMALAssa on arviot myös kiintoaineksen ja orgaanisen aineen (TOC) kuormitukselle
(Taulukot 6-8). Nämä mallit ovat yksinkertaisia ja vasta kehitteillä. Mallissa ei ole toistaiseksi
huomioitu esimerkiksi maalajeja tai toimenpiteitä valuma-alueella, vaan jako pellon ja
metsän välillä on tehty suoraan niiden pinta-alojen suhteessa (Markus Huttunen, SYKE,
sähköpostitiedonanto 31.10.2014).
VEMALAn mukaan Sanijärven keskimääräinen vuosikuorma ajanjaksolla 2000–2013 on
fosforin osalta 1667 kg/vuosi ja typen osalta 40 200 kg/vuosi (Taulukko 6). Enäjärvellä
fosforin vuosikuorma on 3291 kg/vuosi ja typen 74 281 kg/vuosi (Taulukko 7). Palonselällä
vastaavat luvut ovat 3457 kg/vuosi ja 78 930 kg/vuosi (Taulukko 8). Kuorma kasvaa valumaalueen pinta-alan kasvaessa. Suurin osa fosforikuormituksesta tulee VEMALAn mukaan
peltoviljelystä (Sanijärvellä 43 %, Enäjärvellä ja Palonselällä hieman yli puolet; Kuva 32)..
Haja- ja loma-asutuksen osuus järvien kokonaisfosforikuormasta on varsin suuri, 6-7 %.
Kyseessä on vuosien 2000–2013 keskiarvo, joten tilanne on viime vuosina luultavasti
hieman parantunut Pohjois-Sippolan vesihuolto-osuuskunnan myötä. Pistekuormituksen
osuus fosforista on Sanijärvellä vuosien 2000–2013 keskiarvona 2 %. Osuus voi olla viime
vuosien osalta hieman kasvanut, kun turvetuotantoa on Summanjoen alueella laajennettu.
Enäjärven ja Palonselän pistekuormituksessa näyttäisi mukana olevan vain Sanijärveltä
tuleva osuus. Näin ollen pistekuormitus Enäjärvellä ja Palonselällä on todennäköisesti
suurempi, jos myös Karhunsuon kuormitus olisi mukana. Karhunsuon kuormitustarkkailuraporttien (Ritari 2011 ja 2012) mukaan pistekuormitus Karhunsuolta on samaa
suuruusluokkaa kuin VEMALAssa Sanijärvelle tuleva pistekuormitus.
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Kiintoaineesta suurin osa tulee pinta-alojen perusteella Sanijärvellä metsäalueilta,
Enäjärvellä ja Palonselällä osuus on metsän ja peltojen kesken melkein tasan. Orgaanisesta
hiilestä noin 90 % tulee pinta-alojen perusteella metsäalueilta kaikilla järvillä.

Taulukko 6. Vesistömallijärjestelmän (VEMALA) laskemat arvot Sanijärven keskimääräiselle (20002013) fosfori- ja typpikuormitukselle kuormituslähteittäin. Lisäksi karkeat arviot kiintoainekselle ja
orgaaniselle aineelle (TOC) metsien ja peltojen pinta-alojen suhteessa.

Pellot, peltoviljely
Pellot, luonnonhuuhtouma
Metsät, metsätalous
Metsät, luonnonhuuhtouma
Haja-asutus
Hulevesi
Pistekuormitus
Laskeuma
Yhteensä

Fosfori,

Typpi,

Kiintoaines,

TOC,

kg/vuosi

kg/vuosi

kg/vuosi

kg/vuosi

714
52
114
623
98
1,4
34
30
1667

9930
1560
2230
22560
590
60
1000
2270
40200

417870
47370
103490
563340
0
0
4210
0
1136290

0
74180
0
957880
0
0
0
0
1032060

Taulukko 7. Vesistömallijärjestelmän (VEMALA) laskemat arvot Enäjärvelle.

Pellot, peltoviljely
Pellot, luonnonhuuhtouma
Metsät, metsätalous
Metsät, luonnonhuuhtouma
Haja-asutus
Hulevesi
Pistekuormitus
Laskeuma
Yhteensä

Fosfori,

Typpi,

Kiintoaines,

TOC,

kg/vuosi

kg/vuosi

kg/vuosi

kg/vuosi

1725
111
174
987
214
2,7
30
48
3291

24590
3650
3480
36680
1360
130
950
3430
74270

686960
70370
112180
633070
0
0
2150
0
1504740

0
128870
0
1302760
0
0
0
0
1431630

Taulukko 8. Vesistömallijärjestelmän (VEMALA) laskemat arvot Palonselälle.

Pellot, peltoviljely
Pellot, luonnonhuuhtouma
Metsät, metsätalous
Metsät, luonnonhuuhtouma
Haja-asutus
Hulevesi
Pistekuormitus
Laskeuma
Yhteensä

Fosfori,

Typpi,

Kiintoaines,

TOC,

kg/vuosi

kg/vuosi

kg/vuosi

kg/vuosi

1835
117
178
1015
225
2,8
28
55
3457

26730
3930
3620
38260
1460
140
910
3880
78930

600520
63320
97260
551890
0
0
1500
0
1314490

0
137590
0
1348560
0
0
0
0
1486150
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Kuva 32. Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän ravinnekuormituksen jakaantuminen
kuormituslähteittäin vesistömallijärjestelmän kuormituslaskennan (VEMALA) mukaan (Suomen
ympäristökeskus 2014).
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4.3 LLR-KUORMITUSVAIKUTUSMALLINNUS
LLR (Lake Load Response) on Suomen ympäristökeskuksessa kehitetty mallinnustyökalu
kuormitusvaikutusten arviointiin. LLR auttaa arvioimaan, minkä verran järveen tulevaa
ravinnekuormitusta tulisi vähentää, jotta hyvä ekologinen tila voitaisiin saavuttaa. Malli
hyödyntää kuormituksen osalta Suomen ympäristökeskuksen vesistömallijärjestelmää
(VEMALA; Kuva 33), sekä järvestä mitattuja vedenlaatutietoja mahdollisimman pitkältä
ajalta. Mallinnuksella lasketaan, miten ulkoinen kuormitus ja sen muutokset vaikuttavat
vesimuodostuman kokonaisravinne- ja a-klorofyllipitoisuuksiin. Malli antaa arvion myös
sisäisen kuormituksen merkityksestä järvessä.

Kuva 33. Sanijärveen, Enäjärveen ja Palonselkään tuleva ravinnekuormitus vesistömallijärjestelmän
kuormituslaskennan (VEMALA) mukaan ajanjaksolla 1991–2013 (Suomen ympäristökeskus, 2014).
LLR-mallinnus käyttää viipymäjaksolle keskiarvoistettuja kuormitusarvoja niiltä vuosilta, joilta on
vedenlaatuaineistoa. Järvien viipymä on selvästi alle vuoden. Mallinnus käyttää vuosikeskiarvoja.
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LLR-mallinnuksen periaatteet sekä tulokset ovat kokonaisuudessaan Liitteenä 2 (Kotamäki
2014). Mallinnuksen mukaan fosforin ns. nykykuorma (1998–2013) Sanijärvessä on 4,4
kg/vrk (järven pinta-alaan suhteutettuna 1,76 g/m2/vuosi), millä järvi on fosforin osalta
Matalille humusjärville (Mh) määriteltyjen raja-arvojen mukaan hyvässä tilassa. Typen
nykykuorma on 111 kg/vrk, ja hyvään tilaan pääsemiseksi kuormituksen vähennystarvetta
olisi 7 %. LLR-mallilla saadaan ulkoisen kuormituksen lisäksi arvio sisäisen kuormituksen
suuruusluokasta fosforin osalta. Sanijärven sisäinen kuormitus on mallinnuksen mukaan 15
% ulkoisesta kuormituksesta. Keskimääräisillä fosforin ja typen tulokuormilla sekä arvioidulla
sisäisen fosforikuormituksen arvolla levämäärää kuvastava a-klorofyllipitoisuus on järvessä
mallinnuksen mukaan 35 µg/l, kun hyvän tilan raja-arvo olisi 20 µg/l. Nykykuormilla järvi on
siis a-klorofyllipitoisuuden osalta tyydyttävässä tilassa suurella todennäköisyydellä.
Mallinnuksen mukaan järvi on fosforirajoitteinen. Klorofyllipitoisuuden alentamiseksi hyvän
tilan tasolle tarvitaan kuormitusvähennyksiä myös fosforin osalta.
Enäjärven fosforin ns. nykykuorma (1998–2013) on mallinnuksen mukaan 8,4 kg/vrk (järven
pinta-alaan suhteutettuna 1,82 g/m2/vuosi), millä järvi on fosforin osalta Matalille
runsashumuksisille järville (MRh) määriteltyjen raja-arvojen mukaan tyydyttävässä tilassa.
Kuormitusvähennystarve hyvään tilaan pääsemiseksi on noin 10 %. Typen nykykuorma on
200 kg/vrk, ja hyvään tilaan pääsemiseksi kuormituksen vähennystarvetta olisi 19 %.
Sisäisen kuormituksen merkitys on Enäjärvellä mallinnuksen mukaan noin 17 % ulkoisesta
kuormituksesta. Keskimääräisillä fosforin ja typen kuormilla levämäärää kuvastava aklorofyllipitoisuus on järvessä mallinnuksen mukaan 22 µg/l, mikä alittaa hyvän tilan rajaarvon 25 µg/l. Mallinnuksen mukaan järvi on selkeästi fosforirajoitteinen, joten
fosforikuormituksen muutokset vaikuttavat voimakkaasti klorofyllitasoon.
Palonselän lähtöaineisto mallinnusta varten on erittäin suppea, joten tulokset ovat hyvin
suuntaa-antavia. Palonselän fosforin ns. nykykuorma (1998–2013) on mallinnuksen mukaan
9,5 kg/vrk, millä järvi on fosforin osalta Matalille runsashumuksisille järville (MRh)
määriteltyjen raja-arvojen mukaan hyvässä tilassa. Typen nykykuorma on 220 kg/vrk, ja
myös typen suhteen järvi on keskimäärin hyvässä tilassa. Sisäisen kuormituksen merkitys
on Palonselällä mallinnuksen mukaan pieni, vain noin 5 % ulkoisesta kuormituksesta.
Keskimääräisillä fosforin ja typen kuormilla levämäärää kuvastava a-klorofyllipitoisuus on
järvessä mallinnuksen mukaan 18 µg/l, mikä alittaa hyvän tilan raja-arvon 25 µg/l.
Mallinnus on hyvä ja käyttökelpoinen työkalu kuormituksen vähennystarpeen arviointiin. Silti
on huomattava, että mallinnuksessa on myös useita virhelähteitä. Arvio ulkoisesta
kuormituksesta perustuu mallinnukseen, ei todellisiin pitoisuusmittauksiin. Mallia voidaan
parantaa, kun mittaustietoa ojista ajan myötä karttuu. On myös huomattava, että kaikkien
kolmen järven viipymät ovat hyvin lyhyet, vain 6-12 vrk. Tällöin veden laadussa voi olla
huomattavia vaihteluja, ja näytteenoton ajoitus vaikuttaa tuloksiin. Kun kuormituslaskennassa käytetään vuosikeskiarvoja, ei vastaavuus havaintojen ja kuormituksen välillä
ole kovinkaan hyvä, mikä näkyy mallissa leveinä luottamusväleinä. Tämän vuoksi tulokset
ovat lähinnä suuntaa-antavia. Mallinnuksen mukaan järvien tilaan pystyttäisiin kuitenkin
tehokkaimmin vaikuttamaan ulkoista kuormitusta vähentämällä.
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4.4 SISÄINEN KUORMITUS
LLR-mallinnuksen (ks. Kappale 4.3 sekä Liite 2, Kotamäki 2014) mukaan Sanijärven,
Enäjärven sekä Palonselän sisäinen kuormitus on varsin pieni ulkoiseen kuormitukseen
nähden (5-17 %). Jos sisäinen kuormitus saataisiin puolitettua, olisi sillä mallinnuksen
mukaan suurin vaikutus järven fosforipitoisuuteen Enäjärvellä (Liite 2, Kotamäki 2014).
Mahdollisia sisäisen kuormituksen mekanismeja on useita, ja seuraavassa niiden merkitystä
järvien tilalle pyritään arvioimaan.
Tuuli
Järven pohjassa ja pohjasedimentin huokosvedessä on aina huomattavasti enemmän
ravinteita kuin yläpuolisessa vesipatsaassa. Matalissa järvissä tuulen sekoittava vaikutus
voi ulottua pohjaan saakka, jolloin ravinteita voi sekoittua pohjalta veteen. Näin voi käydä
etenkin, jos pohjalla ei ole kasvillisuutta sitomassa löyhää sedimenttiä. Rehevissä järvissä
plaktonlevien lisääntynyt kasvu samentaa vettä heikentäen pohjan valaistusolosuhteita,
jolloin pohjakasvillisuus tyypillisesti taantuu. Runsashumuksisissa järvissä myös tumma vesi
rajoittaa pohjakasvillisuuden kehittymistä.
Järven alttiutta resuspensiolle, eli sedimentin uudelleen sekoittumiselle voidaan arvioida
sekoittumisindeksin avulla (Index of mixing; Giziński 1978), mikä on päällysveden paksuus
jaettuna järven keskisyvyydellä. Lämpötilan vertikaalimittausten perusteella Sanijärven
päällysveden paksuus oli tyynellä jaksolla pienimmillään 2 m (Kuva 10). Teoreettinen
päällysveden paksuus kaikilla järvillä on noin 5 metriä laskentakaavalla, jossa käytetään
järven suurinta tuulelle tehoisaa pituutta ja leveyttä (Patalas 1960, Mieszczankin &
Noryśkiewicz 2000 mukaan; 4,4√ , jossa D = (pituus + leveys, km)/2). Molemmilla arvoilla
sekoittumisindeksiksi tulee yli 1, mikä viittaa suureen resuspension todennäköisyyteen.
Tähän sisäisen kuormituksen mekanismiin on vaikea puuttua, sillä se riippuu järven
muodoista ja syvyyssuhteista. Jos järven ulkoinen kuormitus vähenee ja kunnostustoimien
myötä vesi kirkastuu, voivat pohjalehtiset kasvit levitä syvemmälle sitoen sedimenttiä.
pH
Leväkukintojen aikaan aktiivinen yhteyttäminen voi kohottaa päällysveden pH:n jopa yli
9:ään. Myös hyvin tiheissä vesikasvikasvustoissa pH voi kohota päiväaikaan yhteyttämisen
seurauksena (Kairesalo 1980). Syvässä vedessä pH on yleensä matalampi hengitysreaktioiden tuottamasta hiilidioksidista johtuen. Korkeaksi nouseva pH voi lisätä ravinteiden
vapautumista sedimentistä etenkin matalilla alueilla, jotka ovat kosketuksissa päällysveden
kanssa. Jos pH sedimentin ja veden rajapinnassa nousee yli 8:n, fosforin vapautuminen
sedimentistä voi lisääntyä useiden eri prosessien kautta, irroten mm. rauta- ja
alumiiniyhdisteistä (Håkanson & Jansson 1983). Sanijärvi, Enäjärvi ja Palonselkä ovat
lievästi happamia, eikä millään järvellä pintaveden pH ei ole seurantajakson aikana ylittänyt
arvoa 8 (Kuva 7–8). Tähänkään sisäisen kuormituksen mekanismiin ei olisi suoraa
ratkaisua. Jos järven ulkoinen kuormitus vähenee ja muiden kunnostustoimien myötä
rehevyys ja leväkukinnot vähenevät, alenee myös riski pH:n nousuun.
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Hapettomuus
Orgaanisen aineen hajotus ja hengitysreaktiot kuluttavat happea. Happi saattaa kulua
loppuun etenkin järven syvänteissä, joihin orgaanista, hajoavaa ainesta kertyy. Syvän veden
alueella valo ei riitä yhteyttämiselle. Kun päällysvesi kesällä lämpenee, tiheyseroista johtuen
järvi kerrostuu, eikä tuulen voima pääse sekoittamaan järveä ja tuomaan hapekasta vettä
pohjalle. Näin ollen happi voi syvänteissä kulua loppuun. Myös hyvin tiheissä ruovikoissa
voi happi käydä vähiin yöllä, kun happea tuova yhteyttäminen on vähäistä ja hengitysreaktiot
vallitsevat. Happi voi kulua loppuun myös talviaikana, jolloin ilmasta ei saada
happitäydennystä jääkannen alle, eikä valo riitä yhteyttämiselle. Happea kuluttava
orgaanisen aineen hajotustoiminta jatkuu hitaasti myös talvella. Hapettomissa olosuhteissa
järven pohjaan muodostuvat pelkistävät olosuhteet, jolloin etenkin rautayhdisteisiin
sitoutunut fosfaatti voi vapautua. Kemiallisen pelkistysreaktion lisäksi mikrobitoiminnalla on
merkitystä fosfaatin vapautumisessa (Kalff 2003). Mikrobiprosessien muuttuminen
anaerobisiksi voi näkyä myös ammoniumtyppipitoisuuden kohoamisena alusvedessä, kun
nitrifikaatio hidastuu. Hapettomissa olosuhteissa voi syntyä myös kaasua, kuten metaania
ja rikkivetyä. Kaasukuplien kohoaminen sedimentistä tehostaa ravinteiden siirtymistä
pohjalta veteen.
Sanijärven syvännealueella tavataan ainakin ajoittain hapettomuutta kesäkerrostuneisuuskausina (ks. Kappale 3.3). Talviaikaan on havaittu alhaisia happipitoisuuksia lähinnä
Enäjärven puolella, mutta viime vuosina happitilanne on ollut hyvä (ks. Kappale 3.2).
Sedimentistä tehdyt havainnot tukevat vesianalyysien tuloksia: Sanijärven syvänteessä
hapettomuutta on esiintynyt lähinnä viime aikoina, Enäjärvellä joitakin vuosia aikaisemmin,
sedimentin ollessa kuitenkin pääasiassa hapellisissa olosuhteissa kerrostuvaa. Sanijärvellä
vähähappinen vesi nousi enimmillään 3 metrin syvyyteen. Hetkellisesti hapettomuudesta
kärsivien, yli 3 metriä syvien alueiden osuus järven kokonaispinta-alasta on 13 %, ja
mahdollisesti pidempiaikaisista ongelmista kärsivät alueet ovat tätä pienialaisempia
(hypsografia, Kuva 11). Järvien pohjanläheisen veden fosforipitoisuus ei myöskään ole ollut
yhteydessä happipitoisuuden alenemiseen (Kuva 34).

Kuva 34. Sanijärven ja Enäjärven kokonaisfosforipitoisuuden yhteys happipitoisuuteen
pohjanläheisessä vedessä (1 m pohjasta). Fosforipitoisuuden ja happipitoisuuden välillä ei ole
yhteyttä.
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Järvien happitilanteen parantamiseksi kunnostamiskeinona voidaan käyttää hapetusta
(Lappalainen & Lakso 2005). Sanijärvellä, Enäjärvellä ja Palonselällä hapetuksella ei voitaisi
parantaa järvien tilaa.

Särkikalat
Termillä bioturbaatio tarkoitetaan järven eliöstön aiheuttamaa pohjan pöyhintää ja
muokkausta, joka vaikuttaa sedimentin rakenteeseen ja ravinteiden vapautumiseen.
Pohjaeläimet, kuten surviaissääsken toukat, liikkuvat pohjassa ja kaivavat sinne käytäviä.
Sekoitustoiminta voi lisätä ravinteiden vapautumista, mutta pohjaeläinten toiminta voi myös
edistää ravinteiden pidättymistä. Kaivamalla käytäviä sedimenttiin pohjaeläimet pitävät sitä
hapellisena ja luovat hapettoman ja hapellisen sedimentin rajapintoja, jotka ovat
mikrobitoiminnalle edullisia.
Rehevöitymisen myötä järven ravintoverkon rakenne ja toiminta muuttuu. Särkikalat
runsastuvat ahvenkalojen kustannuksella, sillä sameassa vedessä ne pystyvät kilpailemaan
ravinnosta paremmin. Särkikalat, etenkin särki ja lahna, käyttävät pohjaeläimiä
ravinnokseen, ja ravintoa etsiessään ne pöllyttävät sedimenttiä ja vapauttavat siitä ravinteita
veteen. Särkikalat ruokailevat pohjalla ja ranta-alueilla, ja siirtyessään ulappa-alueelle ne
kuljettavat pohjalta sitomansa ravinteet ja vapauttavat niitä veteen levien käyttöön. Toisaalta
myös ahvenkannat voivat olla tiheitä ja koostua pääosin pienistä yksilöistä. Pienet kalat
kierrättävät ravinteita nopeammin suhteessa isoihin kaloihin (Tarvainen ym. 2002;
Tarvainen 2007). Tiheät, pienistä yksilöistä koostuvat särkikalakannat voivat vaikuttaa
merkittävästi veden laatuun (Horppila & Kairesalo 1992; Horppila ym. 1998). Tämä voi näkyä
selvänä järven ravinnepitoisuuden nousuna kesän aikana. Sanijärvellä ja Enäjärvellä
ravinnepitoisuuksia ei ole yleensä mitattu useana kertana kesän aikana, joten kesänaikaista
nousua on vaikea arvioida.
Kalojen aiheuttama ravinteiden siirto sedimentistä veteen aiheuttaa suoraan sisäistä
kuormitusta, mutta kaloilla on myös epäsuora vaikutus levämääriin eläinplanktonin kautta.
Eläinplanktonilla on keskeinen rooli järviekosysteemin ravintoverkossa. Eläinplankton
säätelee laidunnuksellaan levien määrää. Toisaalta eläinplankton on kalojen tärkeää
ravintoa ulappa-alueella, joten se välittää levien sitoman auringon energian ylemmille
ravintoverkon tasoille. Kalat saalistavat eläinplanktonia näköaistinsa avulla, joten ne
valikoivat saaliikseen äyriäisplanktonin suurikokoisia, näkyviä lajeja ja yksilöitä.
Eläinplanktonia syövän kalaston kantojen vaihtelut vaikuttavat eläinplanktonin runsauteen
(Sarvala ym. 1998), lajikoostumukseen ja kokojakaumaan (Brooks & Dodson 1965; Hall ym.
1976; Helminen & Sarvala 1997). Kalojen lisäksi eläinplanktonia käyttävät ravintonaan myös
selkärangattomat pedot, kuten Leptodora kindtii ja Bythotrepes longimanus -petovesikirput
sekä Chaoborus-sulkasääsken toukka (Branstrator 1998; Liljendahl-Nurminen ym. 2003).
Selkärangattomat pedot ovat myös kalojen suosimaa ravintoa, joten muutokset kalastossa
vaikuttavat selkärangattomien petojen esiintymiseen, ja myös sitä kautta leviä laiduntavaan
eläinplanktoniin.
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Eläinplanktonin runsaus ja yhteisökoostumus vaikuttavat sen laidunnustehoon ja kykyyn
pitää leväkasvua kurissa. Kun eläinplanktonissa vallitsee suurikokoinen äyriäisplankton,
erityisesti vesikirput, levää on ravinnetasoon nähden tyypillisesti vähemmän kuin jos
vallitsevina ovat pienikokoinen äyriäisplankton ja rataseläimet (Mazumder 1994; Sarvala
ym. 2000; Hietala ym. 2004, Vakkilainen ym. 2004). Lisäksi eri eläinplanktonlajit varastoivat
itseensä eri suhteessa ravinteita ja vaikuttavat siten leville käytettävissä olevien ravinteiden
saatavuuteen (Hessen ym. 2013) ja leväkukintojen syntymiseen. Eräs ravintoketjukunnostuksen, eli biomanipulaation keskeinen tavoite on vähentää kalojen eläinplanktoniin
kohdistuvaa saalistusta, jolloin suurikokoiset, tehokkaasti leviä laiduntavat lajit voivat
runsastua ja pitää leväkasvua kurissa (Shapiro ym. 1975; Shapiro & Wright 1984).
Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän eläinplanktonin koostumusta ei ole tutkittu.
Eläinplanktonin laidunnustehoa voidaan kuitenkin arvioida myös klorofylli/fosfori-suhteen
perusteella (Kuva 13). Luku ilmentää hoitokalastuksen tarvetta, jos se on 0,3–0,4 tai
suurempi (Sammalkorpi & Horppila 2005; Sarvilinna ja Sammalkorpi 2010). Sanijärvellä,
Enäjärvellä ja Palonselällä suhdeluku on heilahdellut voimakkaasti, mutta on ollut yleensä
selvästi tätä arvoa suurempi. Suhdeluvun tulkintaa haittaa limalevän (Gonyostonum semen)
runsas esiintyminen, sillä levä sisältää biomassaansa nähden paljon klorofylliä, ja voi
käyttää pintaveden fosforin lisäksi myös muita ravinnelähteitä. Levän esiintyminen
todennäköisesti korottaa suhdelukua.
Vuoden 2009 syvännepohjaeläintutkimuksen (Raunio ym. 2009) Sanijärvellä ja Enäjärvellä
esiintyy myös jonkin verran Chaoborus-sulkasääsken toukkaa, jotka myös saalistavat
eläinplanktonia. Niiden tiheydet olivat kuitenkin alhaisia, ja matalissa järvissä riski niiden
haitallisesta lisääntymisestä on pieni. Runsaana esiintyessään ne voisivat kumota ravintoketjukunnostuksen eläinplanktonin kautta välittyviä edullisia vaikutuksia veden laatuun
(Liljendahl-Nurminen ym. 2003; Horppila & Liljendahl-Nurminen 2005).
Koekalastusten perusteella kalasto on melko runsas ja koostuu varsin pienikokoista kaloista
(Liite 3, Kuisma 2014). Petokalojen osuus on kuitenkin hyvä. Tulosten perusteella kaloilla
voi olla merkitystä Sanijärven ja Enäjärven sisäiselle kuormitukselle, joka LLR-mallinnuksen
mukaan on kuitenkin kohtuullisen pieni ulkoiseen kuormaan verrattuna. Kalojen
aiheuttamaan sisäiseen kuormitukseen kunnostuskeinona on käytetty ravintoketjukunnostusta, eli käytännössä teho- ja hoitokalastusta sekä petokalakantojen vahvistamista
istutuksin tai kalastusta sääntelemällä (Sammalkorpi & Horppila 2005). Kalastetun massan
mukana järvestä saadaan myös pois kaloihin sitoutuneita ravinteita. Järvien
hoitokalastustarvetta on arvioitu tarkemmin Liitteessä 3 (Kuisma 2014; ks. myös Kappale
7.3).
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5 JÄRVEN ONGELMIEN KUVAUS
Sekä Sanijärven että Enäjärven ekologinen tila on tällä hetkellä tyydyttävä. Järvien
ongelmana on pitkällä aikavälillä tapahtunut rehevöityminen, mikä ilmenee
sinileväkukintoina, verkkojen limoittumisena, sekä kasvillisuuden lisääntymisenä matalilla
lahti- ja ranta-alueilla. Järvillä esiintyy myös reheville humusjärville tyypillistä limalevää.
Leväongelmien lisäksi uimareita haittaa ajoittain runsas humuksen määrä. Järvistä rehevin
ja humuspitoisin on Enäjärven Kotoselkä. Verkkojen limoittuminen on voimakkainta
Sanijärvellä, jossa matalahko syvännealue kärsii kesäaikana ajoittain myös happiogelmista.
Lisääntynyt orgaanisen aineen kuormitus lisää happea kuluttavaa hajotustoimintaa. Kalasto
on rehevöitymisen myötä muuttunut tiheäksi, ja järvillä on tehty hoitokalastusta ja
petokalaistutuksia. Petokalojen osuus on varsin hyvä, mutta kalat ovat pääasiassa
pienikokoisia. Kaloissa on havaittu käyttökelpoisuudelle asetetun raja-arvon ylittäviä
elohopeapitoisuuksia, minkä vuoksi etenkin suurien kalojen käyttöä ravinnoksi on syytä
rajoittaa.
Rehevöitymisen taustalla on pitkään jatkunut järven sietokykyyn nähden liian suuri ulkoinen
kuormitus. Sani- ja Enäjärven sekä Palonselän valuma-alueella on aktiivista maa- ja
metsätaloutta sekä viemäröinnin ulkopuolella olevaa haja- ja loma-asutusta. Lisäksi
molempia järviä kuormittaa turvetuotanto. Järvien viipymä on lyhyt, joten ulkoisen
kuormituksen vaihtelut näkyvät nopeasti veden laadussa. Lyhytviipymäisessä järvessä
ulkoisen kuormituksen merkitys korostuu, ja sisäisen kuormituksen osuus jää varsin
pieneksi. Ilmastonmuutos ei tule helpottamaan järvien tilan kehitystä, jos ulkoinen kuormitus
kasvaa lisääntyneen sadannan myötä, ja samaan aikaan kesäkerrostuneisuus voimistuu
pintaveden lämpötilojen noustessa. Talviaikainen happitilanne voi sen sijaan parantua
jääpeitteisen ajan lyhetessä.

6 HANKKEEN TAVOITTEET
Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän kunnostamisen tavoitteena tulisi olla Matalille
humusjärville (Mh) tai Matalille runsashumuksisille järville (MRh) määritelty hyvä ekologinen
tila. Lisäksi tavoitteena on järven virkistyskäyttöarvon paraneminen, mikä on tavoitteena
yhteneväinen ekosysteemin tilan parantamisen kanssa. Konkreettisena tavoitteena on
veden laadun paraneminen, eli käytännössä veden kirkastuminen, sinileväkukintojen
harventuminen sekä limoittumishaittojen väheneminen. Järven kalaston osalta tavoitteena
on särkikalavaltaistumisen estäminen ja petokalakantojen tukeminen, mikä osaltaan lisää
järven kalastuksellista arvoa ja vähentää hoitokalastuksen tarvetta. Matalien lahtialueiden
osalta tavoitteena on umpeenkasvun hidastaminen. Muiden kunnostustoimien myötä
tavoitteena on myös happitilanteen paraneminen.
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7 SUOSITELTAVAT TOIMENPITEET
7.1 SOVELTUVAT TOIMENPITEET
Hyvään tilaan pääsemiseksi ulkoisen kuormituksen vähentäminen on Sanijärvellä,
Enäjärvellä ja Palonselällä ensisijaista, sillä lyhyen viipymänsä vuoksi järvet heijastelevat
hyvin nopeasti tulouomien veden laatua. Ravinnekuormituksen lisäksi huomiota kannattaa
kiinnittää kiintoaine- sekä humuskuormaan. Ulkoisen kuormituksen vähentäminen
kannattaa senkin vuoksi, että järven sisäisten toimenpiteiden vaikutukset ovat vähäisiä tai
nopeasti palautuvia, jos ulkoinen kuormitus ylittää jatkuvasti järven sietokyvyn. Sisäisen
kuormituksen osuus ulkoisesta kuormituksesta oli mallinnuksen mukaan varsin pieni kaikilla
järvillä. Eniten sisäisen kuormituksen vähentämisellä olisi merkitystä Enäjärven veden
laatuun.
Arvio erilaisten kunnostusmenetelmien soveltuvuudesta Sanijärvelle, Enäjärvelle ja
Palonselälle on esitetty tiivistettynä Taulukossa 9. Koska järvet ovat yhteydessä toisiinsa,
on Sanijärvellä ja Enäjärvellä tehdyillä toimenpiteillä suuri merkitys myös Palonselän
vedenlaatuun. Ensisijaisena toimenpiteenä suositellaan ulkoisen kuormituksen
vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä valuma-alueella. Järven sisäisistä, rehevyyttä
vähentävistä toimenpiteistä järville suositellaan ravintoketjukunnostusta, jota on jo
toteutettukin. Monitavoitteisista menetelmistä tarvetta on lähinnä vesikasvillisuuden niitoille
umpeenkasvavissa lahdissa ja salmissa.
Taulukko 9. Eri kunnostusmenetelmien soveltuvuus Sanijärvelle, Enäjärvelle ja Palonselälle: +++
suositeltava toimenpide, +- hyödyt eivät selviä haittoihin tai kustannuksiin nähden, - ei suositella.
Menetelmä

Soveltuvuus

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen
Kuormituksen synnyn
+++
vähentäminen
Kuormituksen alentaminen syntypaikan
ulkopuolella

+++

Perustelut
Ulkoisen kuormituksen vähentämistarve, myös
mahdollisuuksia toteuttaa
Ulkoisen kuormituksen vähentämistarve, myös
mahdollisuuksia toteuttaa

Rehevyyttä vähentävät, järven sisäiset kunnostusmenetelmät
Ravintoketjukunnostus
+++(-)
Kalasto ahvenkalavaltaista, mutta pienikokoista.
Petokalojen osuus varsin hyvä. Leväkukinnot
kuitenkin jatkuvat ja klorofylli/fosfori suhde suuri →
hoitokalastukselle edelleen tarvetta
Hapetus

-

Happiongelmat pääosin lyhytaikaisia, eikä niillä ole
havaittavaa yhteyttä järven ravinnepitoisuuksiin.
Hapetuksella ei voitaisi parantaa järvien tilaa.

Fosforin kemiallinen
saostus

-

Soveltuu pienempiin ja rehevämpiin järviin, joiden
viipymä pidempi. Vaikutus olisi lyhtyaikainen.

Alusveden
poisjohtaminen

-

Ei tarvetta matalissa järvissä.
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Monitavoitteiset menetelmät
Vesikasvillisuuden
vähentäminen

+++

Matalissa lahdissa ja salmissa niittotarvetta
umpeenkasvun estämiseksi. Palonselällä niittotarve
vähäinen.

Ruoppaus

+-

+ Pienimuotoisena mahdollisesti Valkaman
salmessa, jos salmi uhkaa kasvaa umpeen.
- Aiheuttaa samentumista ja ravinteiden irtoamista.

Säännöstelyn
kehittäminen

+

Turpaan padon kunnostaminen, jos pato ei tulvaaikoina pura vettä suunnitellulla tavalla.

7.2 ULKOISEN KUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN
Järville tehdyn LLR-mallinnuksen (Liite 2, Kotamäki 2014) mukaan ulkoisen kuormituksen
vähennystarve Sanijärvellä on typen osalta 7 %. Fosforin osalta kuormitusvähennystarvetta
ei ole, mutta levämäärää heijastavan klorofylli-pitoisuuden saamiseksi hyvälle tasolle
tarvitaan kuormitusvähennystä myös fosforin osalta. Enäjärvellä fosforin vähennystarve on
10 % ja typen 19 %. Palonselän mallinnus oli pienen aineiston takia epävarmin. Palonselän
tilaan vaikuttaa suuresti Enäjärveltä tulevan veden laatu, joten toimenpiteet Enäjärven
kuormituksen vähentämiseksi hyödyttävät myös Palonselkää. LLR-mallinnus koskee
pelkästään ravinteita, mutta myös humus- ja kiintoaine-kuormitukseen kannattaa kiinnittää
huomiota.
Kuormitusta voidaan vähentää useilla eri menetelmillä, jotka voidaan jakaa kuormituksen
synnyn vähentämiseen sekä kuormituksen vähentämiseen syntypaikan ulkopuolella.
Kaikkein tehokkainta on kuormituksen synnyn vähentäminen, sillä suureen vesimäärään
liuennutta kuormitusta on vaikea pysäyttää myöhemmin. Kuormituksen vähentäminen
syntypaikan ulkopuolella tarkoittaa erilaisia vesiensuojelurakenteita, joilla kuormitusta
pyritään pidättämään ennen sen päätymistä järveen. Seuraavaan on koottu yleisiä,
kirjallisuudesta löytyviä ohjeita kuormituksen vähentämiseen.

7.2.1 Kuormituksen synnyn vähentäminen
Maatalous
Sanijärven, Enäjärven sekä Palonselän valuma-alueilla on aktiivista maataloutta.
Maatalouden aiheuttamaa kuormitusta voidaan estää parhaiten sellaisilla toimenpiteillä,
jotka estävät peltojen pintaeroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista. Ravinteiden ja
pintamaan pysyminen pellossa sekä maan hyvä kasvukunto ja kuivatustila ovat myös viljelyn
kannattavuuden kannalta olennaisia asioita ja siten yhteneväisiä kuormituksen
vähentämistavoitteiden kanssa. Eroosion määrä vaihtelee paljon pellon maalajista,
kaltevuudesta, kasvipeitteestä sekä sääoloista riippuen. Suurin kiintoaine- ja
ravinnekuormitus tapahtuu yleensä keväällä lumien sulaessa tai kesällä ja syksyllä
rankkasateiden aikaan. Ilmastonmuutoksen myötä lauhtuvat, lumettomat talvet voivat lisätä
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talviaikaista valuntaa samalla, kun lumen sulamisesta johtuvat kevättulvat jäävät pois.
Voimakkainta eroosio on silttipitoisilla mailla, kun taas runsas orgaanisen aineen määrä
maaperässä rajoittaa eroosiota (Peltonen 1996, Mattilan 2005 mukaan).
Lannoitusmäärien saamiseksi oikealle tasolle peltojen fosforitaso voidaan määrittää
viljavuusanalyysillä. Nykyään tehdään myös lohkokohtaisia ravinnetaselaskelmia, joilla
pyritään mahdollisimman tehokkaaseen lannoituksen käyttöön, mikä vähentää myös
ravinnehuuhtoumia (Rajala 2001, Hagmanin 2012 mukaan; Mattila 2005). Karjanlannan
aiheuttamaa kuormitusta vähentää lannan levittäminen vain kokonaan sulaan maahan
mieluiten kasvukauden alussa, hehtaaria kohti määritetyn enimmäismäärän mukaisesti.
Tämä edellyttää tiivistä lantalaa ja 12 kk:n varastotilavuutta (Mattila 2005).
Ympäristöministeriön ohjeet kotieläintalouden ympäristönsuojelusta antaa ohjeita myös
lannanlevityksestä (Ympäristöministeriö 2010).
Kuormitusta voidaan vähentää myös viljelyteknisillä toimenpiteillä (Mattila 2005). Jos pelto
kynnetään rantojen ja ojien suuntaisesti, vähenee fosforikuormitus huomattavasti verrattuna
ojaan kohtisuorasti tehtyyn kyntöön. Maan rakenteen hoito ja kasvipeitteisen ajan
lisääminen vähentävät eroosiota ja fosforin huuhtoumaa etenkin eroosioherkillä tai
tulvavesien vaivaamilla alueilla (kevätmuokkaus, syysviljat, kerääjäkasvit, nurmiviljely,
suorakylvö).
Säätösalaojitus on keino parantaa pellon vesitaloutta kasvukauden aikana. Siinä normaaliin
salaojitukseen on lisätty säätökaivot, joiden avulla salaojissa olevan veden pinnankorkeutta
voidaan säätää vallitsevien sääolosuhteiden mukaan. Tällöin kastelutarve vähenee ja kasvit
käyttävät ravinteet tehokkaammin hyväkseen. Menetelmä toimii ja on taloudellisesti
kannattava kuitenkin vain hiekka- tai hietapitoisilla, varsin tasaisilla peltomailla (Mattila
2005).
Kuormitusta voidaan pidättää myös muodostumisalueellaan erilaisten toimenpiteiden, kuten
suojakaistojen ja -vyöhykkeiden avulla (Harjula ja Sarvilinna 2003; Mattila 2005).
Suojavyöhykkeet vähentävät tehokkaasti ravinne- ja kiintoainekuormitusta vesistöihin.
Suojavyöhyke on pellolle järven, joen, puron tai valtaojan varrelle perustettu monivuotisen
kasvillisuuden peittämä alue, jota ei lannoiteta eikä käsitellä kasvinsuojeluaineilla.
Perustamiseen voi saada ympäristötukea, jonka määrittelyn mukaan vyöhykkeen on oltava
vähintään 15 m leveä. Hoito tapahtuu ensisijaisesti niittämällä tai laiduntamalla.
Suositeltavia kohteita ovat erityisesti kaltevat (kaltevuus yli 10 %), ojaan tai vesistöön
viettävät pellot, helposti sortuvat rantapellot, sekä toistuvasti tulvavesien alle jäävät alueet
Suojakaistat ovat kapeampia, 1–3 metrin levyisiä ojan tai vesistön varteen jätettäviä alueita,
jotka ovat maatalouden ympäristötuen perustuen edellytyksenä. Enäjärven ja Palonselän
sekä osin myös Sanijärven valuma-alueelle on tehty kosteikkojen, suojavyöhykkeiden ja
luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma (Pakkanen & Inki 2011), jossa mm.
suojavyöhykkeille suositeltavia paikkoja on kartoitettu.
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Pelto-ojien uomaeroosiota voidaan vähentää luiskia vahvistamalla tai loiventamalla.
Loiventaminen lisää uoman tulvatilavuutta ja vähentää sortumista (Mattila 2005). Jos uoman
vedenjohtokykyä on tarvetta parantaa, voidaan se tehdä luonnonmukaisen
vesirakentamisen menetelmillä kaivamalla uoman poikkileikkaus kaksitasoiseksi. Vanha
mutkitteleva uoma säilytetään koskemattomana alivesiuomana, jossa vesi virtaa kuivaan
aikaan. Keskivedenkorkeuden yläpuolelle alivesiuoman viereen kaivetaan tulvatasanne,
jonka annetaan kasvittua. Vesi nousee sille korkean veden aikaan hilliten tulvavesien
nousua pelloille ja vähentäen luiskien sortumista (Toivonen & Korkiakoski 2014). On myös
huomattava, että valuma-alueen yläosaan rakennettavat pato- tai allasratkaisut varastoivat
vettä valuma-alueen yläosiin. Tällöin ylivalumat alapuolisilla alueilla pienenevät, jolloin
veden hallinta pelto-ojissa helpottuu ja uomaeroosio pienenee. Suuremmissa uomissa
eroosioherkkiä kohtia voidaan vahvistaa esimerkiksi kiveyksin.
Asiantuntevaa, tilakohtaista neuvontaa maatalouden tuotantomenetelmien, maaperän
kasvukunnon ja vesiensuojelun kehittämiseksi sekä erilaisten ympäristötukien hakemiseksi
saa ProAgria Etelä-Suomesta sekä Neuvo 2020-maatilojen neuvontajärjestelmän kautta.
Lisätietoa maatalouden ympäristötuista löytyy myös Maaseutuviraston Internet-sivuilta
(www.mavi.fi) kohdasta viljelijätuet.

Metsätalous
Etenkin Sanijärven ja Enäjärven valuma-alueilla on runsaasti metsätaloutta. Metsätalouden
kuormitukseen vaikuttavat paitsi toteutetut metsänhoitotoimenpiteet, niiden etäisyys
vesistöön, alueen maaperä ja pinnanmuodot, sekä sääolot (Harjula & Sarvilinna 2003; Ahola
& Hyvärinen 2013). Uusia ojituksia ei nykyään juuri tehdä, joten eniten
metsätaloustoimenpiteistä kuormitusta aiheuttaa kunnostusojitus. Peratusta uomasta irtoaa
kiintoainetta ja ravinteita, jotka kulkeutuvat valumaveden mukana alapuoliseen vesistöön,
etenkin heti perkausta seuraavien vuosien aikana. Ravinteet aiheuttavat rehevöitymistä,
orgaaninen kuormitus hapen kulumista ja kiintoaines liettymistä. Vesistökuormitusta
aiheuttaa myös muokkaus, jonka tarkoituksena on johtaa vettä pois muokkausalueelta (mm.
ojitusmätästys). Muita metsätalouden kuormituslähteitä voivat olla ojiin jääneet
hakkuutähteet sekä metsänlannoitus (Ahola & Hyvärinen 2013).
Tehokkain keino kuormituksen synnyn vähentämiseksi on perkaamatta jättäminen. Jos
alueen ojastoa täytyy perata, valitaan perattavaksi vain ne ojat, joissa on välitön
perkaustarve. Perkaamista tulisi kuitenkin välttää etenkin isoissa laskuojissa, sekä jyrkissä
rinteissä olevissa ojissa. Ojia ei myöskään pidä perata järven tai lammen rantaan asti, vaan
rantaan jätetään kaivukatko. Myös perattaviin ojiin suositellaan jätettäväksi perkaamattomia
kaivukatkoja, jos niiden teko on mahdollista. Tarvittavat vesiensuojelurakenteet rakennetaan
ennen perkausta. Suojavyöhykkeet parantavat vesiensuojelua myös metsätalousalueilla.
Järven rannalle ja ojien reunoille jätettävässä suojavyöhykkeessä ei muokata, lannoiteta tai
poisteta pintakasvillisuutta. Rinnemaastossa suojavyöhykkeiden pitäisi olla leveämpiä kuin
tasaisessa maastossa (Liite 5, Ahola 2014). Äestyksen osalta kuormitusta voidaan vähentää
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tekemällä äestys rannan tai ojan suuntaisesti, ei rinteen laskusuunnassa, eli suoraan kohti
vesistöä.
Metsätaloudessa vesiensuojelun tavoitteena on eroosion synnyn estäminen sekä jo
syntyneen eroosion vähentäminen erilaisilla vesiensuojelurakenteilla (ks. Kappale 7.2.2).
Vesiensuojelun kannalta riskikohteiden tunnistaminen on tärkeää. Oikein tehdyillä, kohteen
ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvalla ja oikein mitoitetulla vesiensuojeluratkaisuilla
voidaan vähentää merkittävästi kiintoaineen ja ravinteiden huuhtoumaa (Ahola & Hyvärinen
2013).
Metsätalouden vesiensuojelua valvotaan vesilailla. Vesilain mukaan kunnostusojitushankkeesta tai muusta ojan perkauksesta vastaavan on ilmoitettava kirjallisesti muusta kuin
vähäisestä ojituksesta valtion valvontaviranomaiselle vähintään 60 vuorokautta ennen
ojitukseen ryhtymistä. Lisäksi metsätalouden vesiensuojelua valvotaan esimerkiksi
kestävän metsätalouden rahoituslain tuella rahoitettavissa kunnostusojitushankkeissa,
joissa pitää tehdä kattava, tuen myöntävän viranomaisen tarkastama vesiensuojelusuunnitelma. Hyvän vesiensuojelun toteuttaminen metsätaloudessa on kansallisen
metsäohjelman 2015 ja valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite. Metsätalouden
kehittämiskeskus Tapio on laatinut yleiset metsätalouden vesiensuojelusuositukset
(Joensuu ym. 2012). Lisäksi useilla metsäyhtiöillä on omat suosituksensa omille mailleen.

Turvetuotanto
Sanijärven valuma-alueella Summanjoen yläosassa sijaitsevat turvetuotannossa olevat
Saaransuo (VAPO) sekä Kankaaniemensuot (PJ-turve; Heposaaresuo, Lakiasuo,
Kähöjärvensuo). Enäjärveen laskevan Kuoppalanjoen valuma-alueella sijaitsee Karhunsuo
(VAPO). Turvetuotanto lisää vesistöjen kiintoaine-, humus- ja ravinnekuormitusta sekä lisää
joidenkin metallien, kuten raudan ja alumiinin pitoisuuksia valumavesissä. Kuormitus on
varsinaista tuotantokautta suurempaa suota tuotantokuntoon valmisteltaessa, kun tehokas
ojitus tyhjentää suon vesivaraston. Tuotantoaikainen kuormitus riippuu monesta tekijästä,
kuten turpeen laadusta, valuma-vesien käsittelymenetelmästä sekä sääoloista (Mattila
2005). Turvetuotantoalueilla on ympäristöluvat, joissa määritellään tehtävät toimenpiteet
kuormituksen vähentämiseksi ja vaikutusten tarkkailemiseksi. Vesiensuojelurakenteita ovat
mm. ulkopuolisten vesien eristysojat, sarkaoja-altaat ja päisteputkipidättimet, laskeutusaltaat sekä pintavalutuskenttä.

Haja-asutuksen ja loma-asuntojen jätevesien hallinta
Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän valuma-alueella on viemäriverkon ulkopuolella olevaa
haja-asutusta sekä runsaasti loma-asuntoja. Hajajätevesien sisältämä fosfori on suoraan
leville käyttökelpoisessa liukoisessa muodossa, minkä vuoksi jätevesikuormitus rehevöittää
järveä hyvin helposti. Lisäksi jäteveden orgaaninen aines kuluttaa happea ja käymälävesien
bakteerit ja virukset ovat hygieniariski.
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Haja-asutuksen talousjätevesien käsittelystä säädetään ympäristönsuojelulaissa (YSL). Sitä
koskeva lakimuutos tuli voimaan maaliskuussa 2011. Tällöin annettiin valtioneuvoston
uusittu asetus 209/2011 talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen
ulkopuolisilla alueilla. Asetuksen 3 §:ssä annetaan vähimmäisvaatimukset jätevesien
puhdistustasolle. Talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva
kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin
osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna
haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden
kuormitukseen. Kunta voi halutessaan tiukentaa kyseisiä määräyksiä pilaantumiselle
herkillä alueilla, kuten vesistöjen läheisyydessä ja pohjavesialueilla. Vuoden 2014 lopussa
ympäristöministeri on ilmoittanut, että jätevesiasetusta hieman muutetaan. Merkittävin
muutos rantakiinteistöjen osalta on se, että siirtymäajan loppua jatketaan parilla vuodella
vuoden 2018 maaliskuuhun.
Jos oma jätevesien käsittelyjärjestelmä ei täytä lain vaatimuksia, on liittyminen
vesihuoltolaitoksen tai vesiosuuskunnan viemäriverkostoon suositeltavaa myös hajaasutusalueilla, kuten Enäjärven alueella on jo paljolti tehtykin. Jos tällaista mahdollisuutta ei
ole, on talousvesien käsittelyyn tarjolla useita vaihtoehtoja, mm. sakokaivot ja
maahanimeytys tai maasuodattamo, umpisäiliö tai pienpuhdistamo. Vesi-WC:n hyvänä
vaihtoehtona voi olla myös kuivakäymälä. Jätevesijärjestelmän toimivuuden kannalta
olennaista on valita kiinteistölle oikeantyyppinen järjestelmä. Mahdollisuuksiin vaikuttavat
asukkaiden määrä, kiinteistön käyttöaika ja varustetaso sekä tontin koko ja maaperä. Sijainti
lähellä vesistöä tai pohjavesialueella tuovat omat puhdistusvaatimukset käsittelyjärjestelmälle. Kiinteistökohtainen selvitys ja ammattilaisten suunnitteluapu auttavat
käsittelyjärjestelmän valinnassa. Lisätietoja saa kunnan ympäristöviranomaisilta sekä
esimerkiksi ajan tasaisilta internet-sivuilta http://www.ymparisto.fi/hajajatevesi.

7.2.2 Kuormituksen alentaminen syntypaikan ulkopuolella
Syntynyttä kuormitusta voidaan vähentää erilaisilla vesiensuojelurakenteilla ennen sen
päätymistä järveen (Harjula ja Sarvilinna 2003; Mattila 2005; Ahola & Hyvärinen 2013; Liite
5, Ahola 2014). Sopivan vesiensuojelurakenteen valintaan vaikuttavat ennen kaikkea
yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala, maaston kaltevuus sekä maalaji. Tulouomaan järven
läheisyyteen sijoitettavat rakenteet käsittelevät kaiken järveen tulevan kuormituksen, ja ovat
siksi vesiensuojelun kannalta edullisia. Jos yläpuolinen valuma-alue on hyvin suuri, voi
ongelmia tulla kuitenkin siitä, että hallittavat vesimäärät kasvavat suuriksi. Tällöin toimivan
vesiensuojelurakenteen vaihtoehdot vähenevät, ja esimerkiksi kosteikon vaatimat pinta-alat
kasvavat suuriksi. Valuma-alueen yläosaan rakennettavat pato- tai allasratkaisut varastoivat
vettä valuma-alueen yläosiin, jolloin ylivalumat alapuolisilla alueilla pienenevät ja selvitään
usein huomattavasti pienemmillä rakenteilla, jotka ovat myös edullisia ja helpommin
huollettavia (Mattila 2005).
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Lietekuopat ovat metsätalouden yksittäisten sarkaojien vesiensuojelukeino (valuma-alue
korkeintaan 5 ha), joiden tarkoituksena on kerätä veden mukana kulkeutuvaa karkeaa
kiintoainesta. 1–2 m3 suuruinen syvennys tehdään jokaisen sarkaojan alkuun sekä
pidempiin sarkaojiin 100–150 metrin välein.
Laskeutusallas soveltuu sekä metsä- että maatalousvaltaisille alueille. Tarkoituksena on
hidastaa veden virtausta niin, että kiintoaines laskeutuu altaan pohjalle. Laskeutussallas
soveltuu etenkin karkeiden ja keskikarkeiden maalajien laskeuttamiseen alle 50 hehtaarin
valuma-alueilla. Altaan mitoitus tehdään yläpuolisen valuma-alueen koon mukaan (2–5
m3/ha). Lähtöojaan tehdään kynnys tai pato, jottei altaan pohjalle kerääntyvä aines lähde
liikkeelle.
Putkipato on etenkin ojitettujen suoalueiden tehokas vesiensuojelukeino, sillä siellä
padottava vesi voi varastoitua sarkaojiin tulvahuippujen aikana. Putkipadon yhteyteen
tehdään usein laskeutusallas. Putkipadon tarkoitus on hidastaa vedenvirtausta padon
yläpuolisella valuma-alueella ja siten vähentää uomaeroosiota. Se muistuttaa ojarumpua ja
toimii myös ojanylityspaikkana. Putkipato sopii yleensä alle 250 hehtaarin valuma-alueille.
Pohjapato on kivistä tai puusta tehty pato ojassa. Sen tavoitteena on vedenvirtauksen
hidastaminen ja siten uomaeroosion vähentäminen. Ojan vesipoikkileikkauksen on oltava
riittävän suuri ylivaluman aikaiselle vesimäärälle. Pohjapadot sopivat käytettäviksi erityisesti
eroosioherkissä laskuojissa ja rinnemaastossa alle 1 000 hehtaarin valuma-alueilla. Niitä
voidaan käyttää myös pienillä valuma-alueilla kohteissa, joissa uomien maalaji on
hienojakoista, eikä laskeutusallas sen vuoksi sovi.
Kosteikon tarkoituksena on veden mukana kulkevan kiintoaineksen laskeuttaminen ja ravinteiden sitominen (Puustinen ym. 2007). Kosteikot sopivat alle 1 000 ha:n valuma-alueille.
Metsätaloudessa kosteikon suosituspinta-ala on noin 1 – 2 % kosteikon yläpuolisen valumaalueen pinta-alasta, turvetuotantoalueilla 3 – 4 %. Maatalousalueilla suosituspinta-ala on 1
%, mutta ei-tuotannollista investointitukea kosteikon perustamiseen on myönnetty, kun
pinta-ala on ollut vähintään 0,5 % ja yläpuolisen valuma-alueen peltoisuus vähintään 20 %.
Veden tavoiteviipymä kosteikossa on 24 – 48 tuntia ylivaluman aikana. Mitä kauemmin vesi
viipyy kosteikossa, sitä pienemmät partikkelit ehtivät laskeutua. Kosteikoissa on yleensä
laskeutusaltaan kaltainen osa kiintoaineksen laskeuttamiseen, sekä matalampi osa, jossa
on myös ravinteita poistavaa kosteikkokasvillisuutta. Kosteikkoja ja altaita suositellaan
tehtäväksi mieluiten luontaisiin notkelmiin, jolloin vältytään kaivamiselta. Kaivamalla tehty
allas voi kuormittaa vesistöä pitkäänkin, jos altaiden reunoilla tapahtuu eroosiota. Loivat
tulvatasanteet vähentävät eroosiota ja edesauttavat kasvillisuuden kehittymistä. Kosteikot
ovat mieluisia elinympäristöjä linnuille, ja niitä voidaan perustaa myös riistakosteikoiksi
(Aitto-oja ym. 2010).
Pintavalutuskentän tarkoituksena on kosteikon tapaan kiintoaineksen laskeuttaminen ja
ravinteiden sitominen. Pintavalutuskentällä vesi jakautuu tasaisesti kentälle, joka on yleensä
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ojittamaton suoalue. Vesi suodattuu kentän kasvillisuudessa ja turpeessa. Eniten
menetelmää on käytetty turvetuotannon valumavesien käsittelyyn. Pintavalutuskentän
suosituspinta-ala on vähintään yksi prosentti yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta, joka
on yleensä alle 100 hehtaaria. Oikein mitoitettu ja toteutettu pintavalutuskenttä on tehokas
vesiensuojelurakenne.

Valuma-aluesuunnitelmat
Sanijärven valuma-alueelle tehtiin vesiensuojelusuunnittelu Pajulan ojaan ja Enäjärven
valuma-alueelle Kuoppalanjoen alueelle sekä Töyrylän ojaan. Soveltuvien vesiensuojelurakenteiden paikat sekä ehdotus niiden toteuttamisjärjestyksestä on esitetty liitteenä
olevassa vesiensuojelusuunnitelmassa (Liite 5, Ahola 2014). Koska vesiensuojelurakenteiden rakentamiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa, on suunnitteluvaiheessa oltu
yhteydessä maanomistajiin. Suunnitelmassa esitetään vain ne rakenteet, joille on saatu
maanomistajalta alustava suostumus. Kun suunnitelmat etenevät, on maanomistajiin oltava
uudelleen yhteydessä, jotta vesiensuojelurakenteen sijoittamisesta maanomistajan maalle
voidaan tehdä kirjallinen sopimus.
Ennen rakennustöitä toteutettavalle vesiensuojelurakenteelle tulee tehdä rakennesuunnittelu, jotta toteutus onnistuu ja vaikutus on vedenlaatua parantava. Erityisesti
pohjapatojen rakentaminen vaatii ojien vaaituksen, jolla selviää padon sopiva korko ja paras
sijoituspaikka. Myös putkipadon ja kosteikon teko vaatii suunnitellun alueen vaaituksen.
Suunnitteluun kannattaa käyttää asiantuntijaa. Lisäksi suunnittelun yhteydessä tulee
arvioida, tarvitaanko esimerkiksi kosteikon rakentamiseen vesilain mukainen lupa. Myös
pohjavesialueet voivat vaikuttaa vesiensuojelurakenteiden toteutukseen. Pohjavesialueella
kosteikkojen ja patojen yhteyteen tehtävien laskeutusaltaiden teossa voi joutua tinkimään
kaivuusyvyydestä. Purojen kaltaisten uomien vesiensuojelurakenteissa kannattaa ottaa
huomioon myös kalojen kulku, sillä purot voivat toimia tärkeinä lisääntymisalueina.
Vesiensuojelurakenteet ja esimerkiksi suojavyöhykkeet tukevat myös kalataloudellisia
kunnostuksia, sillä uoman liettyminen vähenee (Harjula & Sarvilinna 2003; Aulaskari ym.
2003). Valmiit vesiensuojelurakennesuunnitelmat pitää tarkastuttaa ELY-keskuksessa, joka
kommentoi, jos muutoksiin on tarvetta.
Vesiensuojelurakenteet on pyritty suunnitelmassa sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan
tien tai pellon reunaan niin, että vesiensuojelurakenteita pääsee tarvittaessa kunnostamaan.
Rakenteet tulisi tarkistaa aina runsaiden virtaamien jälkeen mahdollisten vuotojen varalta.
Laskeutusaltaat tulee tyhjentää laskeutuneesta lietteestä ajoittain. Kertynyt liete voidaan
mahdollisuuksien mukaan hyödyntää viereisillä pelloilla. Pienet altaat voi tyhjentää
traktorikaivurilla, suuriin altaisiin tarvitaan iso kaivinkone. Jos kerrostunut aines on hyvin
löyhää, kannattaa tyhjennys tehdä lietepumpulla ja viedä putki riittävän kauas maa-alueelle,
ettei aines pääse valumaan takaisin järveen tai altaaseen. Tyhjennys olisi toteutettava
mahdollisimman alhaisen virtaaman aikaan (talvi, keskikesä). Kosteikkojen kasvillisuutta voi
joutua ajoittain niittämään ja pajukoita poistamaan liiallisen umpeenkasvun estämiseksi.
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7.3 RAVINTOKETJUKUNNOSTUS
Ravintoketjukunnostuksella eli biomanipulaatiolla tarkoitetaan menetelmää, jolla pyritään
parantamaan vedenlaatua vähentämällä rehevöitymisen seurauksena vesistöön
muodostunutta särkikalavaltaista kalastoa (Shapiro ym. 1975; Shapiro & Wright 1984;
Sammalkorpi & Horppila 2005; Niinimäki & Penttinen 2014). Kalamassan mukana järvestä
poistuu ravinteita, kalojen ruokailusta aiheutuva ravinteiden kierrätysvaikutus pienenee,
eläinplankton muuttuu tehokkaammin laiduntavaksi ja näin ollen myös veden laatu paranee
ja sinileväkukinnot vähenevät. Veden kirkastuminen voi saada aikaan myönteisiä, itseään
vahvistavia vaikutuksia (Scheffer ym. 1993). Veden kirkastuessa pohjakasvillisuus voi levitä
syvemmälle ja edesauttaa veden pysymistä kirkkaana mm. sitomalla sedimenttiä ja
kilpailemalla ravinteista levien kanssa. Ravintoketjukunnostus soveltuu järviin, jotka ovat
rehevöityneet ulkoisen kuormituksen vaikutuksesta, mutta joiden tila ei ole parantunut
merkittävästi kuormituksen alentamisen jälkeen, koska sisäinen kuormitus pitää yllä korkeaa
rehevyystasoa. Ravintoketjukunnostuksen vaikutukset ovat yleensä nähtävissä erityisen
hyvin matalissa ja rehevissä järvissä (Sammalkorpi ja Horppila 2005).
Yleisin toimenpide ravintoketjukunnostuksessa on särkikalojen, joskus myös kuoreen ja
pienten ahvenkalojen poistopyynti troolaamalla, nuottaamalla, rysillä tai katiskoilla.
Poistopyynnin vaikutusta vahvistetaan lisäämällä petokalojen kantoja istutuksin sekä
kalastusta säätelemällä. Jos särkikalakanta on runsas, aloitetaan ravintoketjukunnostus
tehokalastuksella, jonka tavoitteena on saada selkeä muutos kalakantoihin. Tämän jälkeen
pyyntiä jatketaan hoitokalastuksena, jolla ylläpidetään saavutettua muutosta kunnostuksen
jälkeen. Rehevissä järvissä liian pieneksi jäävä saalis ei tuo merkittäviä muutoksia veden
laatuun. Lisäksi kalojen lisääntymiskyky on suuri, joten ne täyttävät tehokkaasti
vapautuneen tilan ravintokilpailun hellittäessä. Tällöin vain kohotetaan kalakannan
tuottavuutta, ja kalaston rakenne saattaa muuttua jopa haitallisesti pienten kalojen
suuntaan. Pienet kalat syövät tehokkaasti eläinplanktonia ja kierrättävät ravinteita
nopeammin suhteessa isoihin kaloihin (Tarvainen ym. 2002; Tarvainen 2007). Kalastusta
onkin varauduttava jatkamaan useana vuonna, jotta uusien vuosiluokkien runsastuminen
ehkäistään. On myös erittäin tärkeää, että järveen muodostuu riittävän vahva petokalakanta,
joka pystyy pitämään särkikalojen lisääntymisen kurissa.
Tarkan saalistavoitteen määrittely on vaikeaa, sillä se riippuu useasta tekijästä. Yleensä
saalistavoite suhteutetaan järven pinta-alaan ja veden fosforipitoisuuteen. Sammalkorpi ja
Horppila (2005) esittävät fosforitasoon suhteutetun kaavan, jonka mukaisella poistetun
särkikalan määrällä Jeppesen ja Sammalkorpi (2002) ovat havainneet ainakin lyhytaikaisia
vedenlaatuvaikutuksia. Sanijärven viime vuosien (2010–2014) pintaveden kokonaisfosforipitoisuuden (TP) kesäajan keskiarvo on 33 µg/l ja Enäjärven Kotoselän 56 µg/l.
Kaavan (16,9 * TP0,52) mukaan poistotarve olisi 82–114 kg/ha vuodessa, jotta selviä
vedenlaatuvaikutuksia näkyisi.
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Järville on laadittu hoitokalastussuunnitelma (Liite 3, Kuisma 2014). Siinä järvien fosforitasot
ja koekalastustulokset huomioiden tehokalastusvaiheen saalistavoitteeksi asetetaan 50
kg/ha/vuosi ja hoitokalastusvaiheen tavoitteeksi 15–20 kg/ha/vuosi. Saalistavoitetta tulee
tarvittaessa tarkentaa seurannan perusteella. Lisäksi suositellaan petokalakantojen
vahvistamista tuki-istutuksin sekä kalastusta säätelemällä.

7.4 VESIKASVILLISUUDEN NIITOT
Kasvillisuuden lisääntyminen ja vähittäinen umpeenkasvu kuuluvat järven luontaiseen
kehitykseen, mutta ihmistoiminta voi nopeuttaa tätä kehitystä huomattavasti. Liiallinen
vesikasvillisuus koetaan usein virkistyskäyttöä ja maisema-arvoa alentavana.
Vesikasvillisuuden niiton tavoitteena on torjua vesikasvien liiallista runsastumista ja
umpeenkasvua, ei poistaa kaikkia kasveja. Rehevöitymisen myötä ilmaversoiset
kasvillisuusalueet (järviruoko, järvikaisla, osmankäämi, järvikorte) tyypillisesti laajenevat ja
tihenevät. Myös kelluslehtiset kasvit (etenkin lumme ja ulpukka) saattavat lisääntyä
haitallisesti. Sen sijaan upos- ja etenkin pohjalehtinen kasvillisuus yleensä taantuu pohjan
liettyessä, veden samentuessa ja leväkasvun lisääntyessä rehevöitymisen myötä. Joskus
ongelman kuitenkin muodostavat nimenomaan uposlehtiset kasvit, kuten rehevissä vesissä
menestyvät vesirutto tai karvalehti (Kääriäinen & Rajala 2005; Laita ym. 2007). Sani- ja
Enäjärven tumman veden vuoksi upos- ja pohjalehtistä kasvillisuutta ei juuri ole. Rantaalueilla vesikasvillisuus on kuitenkin alkanut runsastua (Liite 4, Kokko 2014).
Jokien ja ojien mukanaan tuoma liete mataloittaa etenkin ojien suulla olevia lahtialueita, joille
kehittyy laajat ilmaversoisista koostuvat kasvustot. Tiheissä kasvustoissa edellisvuotinen,
kuollut kasvusto ei pääse huuhtoutumaan pois, vaan jää maatumaan uuden kasvuston alle
muodostaen turvetta ja liejua, mikä edesauttaa rannan mataloitumista ja umpeenkasvua.
Tiheässä kasvustossa happi voi ajoittain kulua loppuun. Tämä voi aiheuttaa haitallisia
ilmiöitä sedimentissä, kuten ravinteiden vapautumista sekä hajuhaittoja, jos pohjalla kehittyy
rikkivetyä. Niitoilla pyritään ehkäisemään näitä haitallisia vaikutuksia. Vesikasvillisuuteen
niitetyt väylät parantavat veden kiertoa alueella ja hidastavat umpeenkasvukehitystä.
Vesikasvillisuuden mukana järvestä poistuu myös ravinteita, tosin suurimman osan niistä
kasvit ovat sitoneet juuriston avulla sedimentistä, joten vaikutus vedenlaatuun on sitä kautta
yleensä pieni.
Vesikasvillisuudella on myös myönteisiä vaikutuksia veden laatuun, mikä tulee muistaa
kasvillisuuden poistossa. Ilmaversoiskasvillisuuden laaja juuristo ehkäisee aallokon
aiheuttamaa ranta-alueen eroosiota. Ranta-alueiden kasvillisuus sitoo tehokkaasti
pintavalunnan mukana tulevaa kuormitusta. Etenkin tulouomien suulla kasvillisuus sitoo
kiintoainetta ja ravinteita ennen kuin ne päätyvät ulapalle samentamaan vettä ja lisäämään
planktonlevien kasvua. Tämän vuoksi kaikkea ranta-alueen kasvillisuutta ei tule poistaa,
etenkään tulouomien suulta. Pohjaan juurtuva kasvillisuus vähentää tuulen ja virtausten
aiheuttamaa resuspensiota, eli ravinteikkaan pohjasedimentin sekoittumista veteen.
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Vesikasvillisuuden läheisyydessä vesi on usein kirkkaampaa kuin kasvustojen ulkopuolella,
sillä kasvillisuus tarjoaa leviä laiduntavalle suurikokoiselle eläinplanktonille suojaa kalojen
saalistusta vastaan. Vesikasvien pinnoilla kasvavat päällyslevät kilpailevat tehokkaasti
ravinteista planktisten levien kanssa edesauttaen veden pysymistä kirkkaana. Laaja-alainen
niitto voi joissain tapauksissa johtaa leväkukintaan, kun nämä tekijät poistuvat. Niitettyjen
ilmaversoisten kasvien juuret myös jatkavat jonkin aikaa ravinteiden pumppaamista
sedimentistä veteen katkaistun verson kautta (Kääriäinen ja Rajala 2005).
Kasvillisuusvyöhyke on myös tärkeä elinympäristö monille selkärangattomille eläimille,
kaloille ja linnuille. Osa linnuista, kuten kaulushaikara, tarvitsee nimenomaan
ruovikkokasvillisuutta. Hauki tarvitsee sekä ilmaversoisia että uposkasveja kutu- ja
poikastuottoalueiksi. Myös ahven hyötyy kasvillisuudesta, sillä se on kasvillisuuden
joukossa tehokkaampi saalistaja kuin särki. Kuitenkin, jos rantakasvillisuus käy liian tiheäksi,
sopivat kutualueet katoavat. Väylien niittämisellä tiheään kasvustoon voidaan parantaa
eliöstön elinolosuhteita. Usein ruovikkoon niitetyt väylät korvautuvat muilla kasveilla, mutta
ruovikon monimuotoistuminen on eduksi eliöstölle, myös linnuille ja sudenkorennoille.
Vesikasvillisuuden mekaanisella poistolla tarkoitetaan kasvien irrottamista kasvupaikaltaan
leikkaamalla, kaivamalla (ruoppaus) tai haraamalla. Maatuneilla, umpeenkasvaneilla
rannoilla vesikasvillisuutta voidaan myös murskata ja juurakko jyrsiä, jolloin tavoitteena on
yleensä maisemallisesti arvokkaan, vesi- ja rantalinnustolle sopivan rantaniityn luominen
(Javanainen ym. 2013). Niitolla tarkoitetaan vesikasvin leikkaamista mieluiten läheltä
pohjaa. Tämä on tavallisin, etenkin järviruo’on ja muiden ilmaversoisten poistoon käytetty
menetelmä. Vedessä irrallaan esiintyviä kasveja voidaan myös nuotata pois. Esimerkiksi
karvalehti ja vesirutto voivat lisääntyä verson palasista, joten niiden leikkaamista tulisi
välttää. Kelluslehtisten, kuten ulpukan juurakoita voidaan poistaa haraamalla. Irrotettu
kasvijäte on aina poistettava vedestä, sillä hajoavat kasvinjätteet kuluttavat happea ja
vapauttavat ravinteita, mikä voi lisätä levämääriä. Ruovikoissa paikoilleen jätetty niittojäte
muodostaa mataloittavaa ruokoturvetta, jonka muodostumista niitoilla nimenomaan pyritään
vähentämään. Lisäksi kasvimassa voi muualle ajautuessaan aiheuttaa ongelmia laskuojan
suulla tai vaikkapa naapurin rannassa.
Tehokkain tulos niitolla saavutetaan, jos se voidaan toistaa 3 kertaa kesässä: ensin
kesäkuussa ennen kasvien kukkimista, sitten 3–4 viikon välein. Jos niitto tehdään vain
kerran, on paras ajankohta heinä-elokuun vaihde, jolloin suurin osa ravinteista on kasveissa,
eikä juurakossa. Tällöin myös lintujen pesintäaika on päättynyt. Niitto on kuitenkin toistettava
3–4 vuotena peräkkäin, jotta vaikutus olisi pysyvämpi. Niittoa voidaan tehdä myös jään
päältä, mikä helpottaa seuraavan kesän niittoa ja ehkäisee ruokoturpeen syntymistä
(Javanainen ym. 2013).
Niittoon on kehitetty useita erilaisia konetyyppejä, joita on kuvannut mm. Kääriäinen ja
Rajala (2005). Konetyypin soveltuvuus kyseessä olevaan tilanteeseen kannattaa varmistaa
etukäteen. Jotkut konetyypit soveltuvat myös leikatun kasvijätteen keräämiseen tai
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työntämiseen rannalle, mutta tähän voidaan käyttää myös erillisiä haravointi-, keräily- tai
nostolaitteita. Niittojätteen keräys on oleellinen osa niittoa, ja siitä kannattaa sopia etukäteen
työstä mahdollisesti vastaavan urakoitsijan kanssa. Jos niitetty massa voidaan kompostoida
tai hyödyntää maanparannusaineena, maatuu se tehokkaimmin esimerkiksi niittosilppurilla
silputtuna.
Sani- ja Enäjärven sekä Palonselän kasvillisuutta ja niittokohteita käsitellään tarkemmin
liitteenä olevassa niittosuunnitelmassa (Liite 4, Kokko 2014).

7.5 RUOPPAUS
Ruoppauksella tarkoitetaan vesistön pohjalle kertyneen pohjasedimentin tai muun maaaineksen poistamista veden alta. Ruoppauksen tavoitteena on yleensä vesisyvyyden
kasvattaminen, ravinnekierron vähentäminen veden ja sedimentin välillä, kasvillisuuden
vähentäminen juurineen ja saastuneiden tai myrkyllisten ainesten poistaminen järvestä.
Lisäksi ruoppauksilla voidaan parantaa rantojen käyttökelpoisuutta uimapaikkana tai
esimerkiksi veneväylänä (Viinikkala ym. 2005).
Enäjärvellä Valkamaan johtavan salmen syventäminen ruoppaamalla voi olla
tulevaisuudessa tarpeen, mikäli matalaa salmea uhkaa umpeenkasvu. Toimenpiteellä
parannetaan myös järven virkistyskäyttöä, sillä Valkamalla on merkitystä myös
kulkuväylänä. Ruoppaus aiheuttaa veden samentumista ja kiintoainepitoisuuden nousua.
Myös veden ravinnepitoisuudet voivat kasvaa, kun niitä irtoaa sedimentistä. Tämä heikentää
vedenlaatua. Toimenpide pitää ajoittaa mieluiten talviaikaan tai myöhäiseen syksyyn, jolloin
sen aiheuttamat haittavaikutukset jäävät vähäisemmäksi. Salmeen ei myöskään kannata
kaivaa muuta ympäristöä syvempää kuoppaa, sillä sellainen täyttyy nopeasti. Tällä hetkellä
akuuttia tarvetta ruoppaukselle ei vielä ole, ja salmen pysymistä auki voidaan edistää myös
niitolla.
Jos ruoppaukseen joskus tulevaisuudessa päätetään ryhtyä, suositellaan sitä varten
tehtäväksi erillinen ruoppaussuunnitelma, jossa lasketaan poistettavan massan määrä ja
selvitetään läjitysalueet. Läjitykset on tehtävä riittävän kauas maalle, ettei massa pääse
valumaan takaisin veteen, ja niille on oltava maanomistajan suostumus. Myös
maisemoinnista on huolehdittava. Ruoppaukselle tulee aina hakea vesilupa
aluehallintovirastosta, kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3. Pienemmät ruoppaukset
eivät vaadi lupaa, mutta niistäkin on ilmoitettava kirjallisesti Kaakkois-Suomen ELYkeskukseen vähintään kuukautta ennen työhön ryhtymistä. Lisäksi ruoppaamisesta on
ilmoitettava vesialueen omistajalle. Asiassa kannattaa olla yhteydessä kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiseen tai rakennusvalvontaan. Myös ELY-keskus neuvoo lupaasioissa, ja aluehallintovirasto kertoo, mitä tietoja hakemuksessa tarvitaan.
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7.6 SÄÄNNÖSTELYN KEHITTÄMINEN
Turpaalle valmistui uusi pohjapato vanhan säännöstelypadon tilalle vuonna 2011. Pohjapato
on turvannut riittävän kesävedenpinnan korkeuden ja luonnonmukaisena myös kalan kulun.
Laineen (2014) selvityksen mukaan Turpaan pohjapato ei kuitenkaan pura vettä tulvaaikoina niin hyvin kuin sen pitäisi, mikä on näkynyt tulva-aikaisena vedenpinnantason
nousuna Enä- ja Sanijärvessä. Purkautumisen määrää betoniharjan sijaan padon
yläpuolella verhoilukivien muodostama kynnys, jonka pituus on betoniharjaa selvästi
lyhempi. Asia tulisi korjata, mahdollisesti yläpuolista kiviverhousta madaltamalla (Laine
2014).

8 SUOSTUMUKSET, SOPIMUKSET JA LUVAN TARVE
Merkittävät, isot kunnostushankkeet vaativat usein ympäristölupaviranomaisen luvan.
Pienet hankkeet voidaan usein toteuttaa vesialueen ja rantakiinteistöjen suostumuksiin
perustuen. Töiden aloittamisesta ja valmistumisesta on kuitenkin hyvä ilmoittaa aina sekä
kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle että Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen.
Taulukkoon 10 on koottu eri toimenpiteiden edellyttämiä lupa- ja ilmoitusasioita.

Taulukko 10. Sanijärvelle, Enäjärvelle ja Palonselälle soveltuvien kunnostusmenetelmien luvantarve.

Menetelmä

Luvantarve

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen
Toimenpiteet valuma-alueella
Maa-alueella ja vesistöä pienemmissä uomissa tehtävät toimet
saattavat edellyttää ympäristölupakäsittelyä, joten
rakennesuunnitelmat tulee tarkistuttaa ELY-keskuksessa
Alueen omistajan suostumus useimmiten riittävä
Kirjallisen suostumuksen sanamuotoon kannattaa kiinnittää
huomiota, mm. omistajan muutoksiin varautuminen
Rehevyyttä vähentävät, järven sisäiset kunnostusmenetelmät
Ravintoketjukunnostus
Vesialueen omistajan lupa
- troolit, nuotat, rysät, katiskat
Kalastukseen osallistuvilla valtion kalastuksenhoitomaksu
suoritettu
Kalamassan sijoitus sovittu ennen kalastuksen aloittamista ja
hygienia- ja ympäristösäädökset huomioitu (ohjeita mm. ELYkeskuksesta)
Monitavoitteiset menetelmät
Vesikasvillisuuden niitto

Ruoppaus
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Laajaan niittoon vesialueen omistajan lupa
Läjityspaikkoista sovittava maanomistajan kanssa
Koneellisesta niitosta aina ilmoitus ELY-keskukseen vähintään
kuukautta ennen niittoa
Pienimuotoinen käsin niitto omassa rannassa ilman ilmoitusta
IImoitus ELY-keskukseen vähintään kuukautta ennen
toimenpidettä, ELY-keskus päättää hankkeen
luvanvaraisuudesta
Vähäistä suuremmasta ruoppauksesta (>500 m3) vesilupa
aluehallintovirastosta (AVI)
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Säännöstelyn kehittäminen

Padon toimivuuden parannukset ELY-keskuksen hyväksymällä
tavalla (kuuluu luvanhaltijalle).

Sekä ruoppaus- että niittoilmoitus tehdään samalle lomakkeelle, joka löytyy linkin takaa:
www.ymparisto.fi/lomakkeet > Vesiasiat. Nykyään ilmoituksen voi tehdä sähköisesti.

9 RAHOITUSMAHDOLLISUUDET
Vesistökunnostuksiin voi hakea rahoitusta useilta eri tahoilta, joita on käsitelty laajasti
tuoreessa vesistöjen kunnostus- ja hoitohankeoppaassa (Rahkila ym. 2014), joka löytyy
sähköisenä
internetistä
esimerkiksi
vesistökunnostusverkoston
sivustoilta
(http://www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto). Tässä on esitelty lyhyesti em.
oppaassa esitetyt erilaiset rahoitusmahdollisuudet (Taulukko 11), joista kustakin löytyy
tarkempaa tietoa ko. julkaisusta. Hankerahoitusta haettaessa on syytä muistaa, että vaikka
myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen päästään työt aloittamaan, niin rahat maksetaan
takautuvasti vasta toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Jos hankkeen rahoituksesta yli
50 % on julkista rahoitusta ja hankkeen hinta ylittää laissa määritetyt kynnysarvot, on tuolloin
noudatettava hankintalakia.

Taulukko 11. Vesistökunnostusten erilaisia rahoitusmahdollisuuksia (Rahkila ym. 2014).

Rahoitus

Muuta

Valtion avustus
ympäristöministeriön tai ELYkeskusten kautta

Kunnostuksella täytyy olla huomattava yleinen merkitys
Avustuksen osuus enintään 50 %
Ajantasaista tietoa: Ympäristöministeriön www-sivut TAI sposti: ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

KEMERA-rahoitus eli Kestävän
metsätalouden rahoituslain
mukainen tuki

Metsien luonnonhoitohankkeisiin, jotka pienentävät
metsätalouden vesistövaikutuksia.
Myös suunnitelmien rahoitukseen

Maatalouden ympäristökorvauksen
ympäristösopimukset

Maanviljelijöille ja rekisteröityneille yhdistyksille
Myös yhdistykset voivat hakea tukea ei-tuotannollisten
investointien tukea kosteikon perustamiseen ja
ympäristösopimusta kosteikon hoitoon.
Lisää tietoa ELY-keskuksesta.

Valtion tuki peruskuivatushankkeeseen ja sen yhteydessä
tehtäviin vesiensuojelutoimenpiteisiin

Ympäristönsuojelu ja –hoitotoimenpiteisiin (kosteikon
perustaminen, uoman monipuolistaminen) voi saada 100
% tuen.
Tulee olla pätevän suunnittelijan tekemä suunnitelma.
Haetaan ELY-keskuksesta.
Kertyvät esim. voimalaitosten ja turvetuotantoalueiden
ympäristölupiin liittyvistä velvoitteista.
ELY laatii varojen käyttösuunnitelman yhdessä
toiminnoista haittaa kärsivien kanssa (esim. osakaskunnat)

Kalatalousmaksuvarat
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Kalavesien kunnostukseen
tarkoitettu rahoitus

ELY-keskukset hallinnoivat
Kalastollisesti merkittävän puron/muun vesistön
kunnostuksesta voi tehdä aloitteen ELY-keskuksen
kalatalousyksikölle

Alueelliset erityisavustukset
kalatalouden edistämishankkeisiin
(myönnetään kalastuksenhoitomaksuvaroista eli
lupamaksuvaroista)

Kalakantojen kestävää käyttöä ja hoitoa sekä vapaa-ajan
kalataloutta edistävät hankkeet.
Hakija rekisteröitynyt yhdistys tai oikeustoimikelpoinen
yhteisö
Tarvitaan myös muuta rahoitusta.
Lisätietoa ELY-keskuksista

Maaseuturahasto (Leaderyhdistysten kautta)

Lisätietoa oman alueen Leader-ryhmästä (leadersuomi.fi)
Tuen osuus vaihtelee

ELY-keskusten myöntämä tuki
maaseuturahastosta

Maaseutua kehittävät hankkeet
Tiedotus, koulutus, mutta myös luonnon
monimuotoisuuden lisääminen ja vesistöjen tilan
parantaminen
Tuen määrä enintään 75–90 %
Haetaan ELY-keskuksesta

Euroopan aluekehitysrahasto
(EAKR)

Rahoituksen suuntaaminen vaihtelee rahoituskausittain.
Haetaan maakuntaliitoilta ja ELY-keskuksilta, joilta saa
myös lisätietoa

Maakuntaliittojen rahoitus erityisistä
kehittämisrahastoista

Maakunnan kannalta merkittävät hankkeet.
Korostetaan yhteistyötä ja maakunnan vetovoimaisuuden
edistämistä.
tuen määrä yleensä 50–70 %.

Työllisyysmääräraha (valtion
virastot/ laitokset) tai palkkatuki
(muut työnantajat)

Voi mahdollistaa työttömän henkilön palkkaamisen esim.
ympäristönhoito- ja kunnostustyöhön.
Lisätietoa oman alueen TE-toimistosta (www.te-palvelut.fi)

Talkootyö

Usein merkittävässä roolissa
Voi kattaa osan valtion/EU:n rahoittamien hankkeiden
omarahoitusosuudesta.

Osakaskunnat

Voivat osallistua pieniin toimenpiteisiin ja
tarvikehankintoihin.
Voi olla toteuttajana hankkeissa, joihin haetaan
ulkopuolista rahoitusta.

Asukkaat ja rannanomistajat

Talkootyö mutta myös taloudellinen panostus mahdollinen

Kalastusalueet

Voivat toteuttaa omalla rahoituksella erilaisia suunnitelmia
ja esim. hoitokalastusta.
Voivat omistaa kunnostuksessa tarvittavaa kalustoa, esim.
niittokoneen

Kunnat

Voivat olla osallisina ja myös rahoittajina.
Lisää tietoa kunnan ympäristöviranomaiselta.
Usein hyviä yhteistyötahoja

Paikalliset yritykset
Yksityiset rahastot ja säätiöt
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Voivat myöntää avustuksia vesistöjen kunnostukseen ja
virkistyskäytön edistämiseen.
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10 JATKOSUOSITUKSET
Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän kunnostuksessa ensisijaista on ulkoisen kuormituksen
vähentäminen. Kuormitus on laskennallisesti arvioituna liian suuri hyvän ekologisen tilan
saavuttamiselle. Järvien lyhyestä viipymästä johtuen ulkoisen kuormituksen muutokset
näkyvät nopeasti veden laadussa. Kuormitusta vähentävillä toimenpiteillä voitaisiin
merkittävästi parantaa järvien veden laatua. Järven sisäisten hoitotoimien vaikutukset ovat
palautuvia, jos ulkoinen kuormitus ylittää järven sietokyvyn. Ravinnekuormituksen lisäksi
huomiota kannattaa kiinnittää humus- ja kiintoainekuormaan.
Ulkoisen kuormituksen vähentämisessä tehokkainta on kuormituksen synnyn vähentäminen
niin maa- ja metsätalouden, turvetuotannon, kuin hajajätevesienkin osalta (ks. Kappale
7.2.1). Lisäksi kuormitusta voidaan vähentää vesiensuojelurakenteilla, joiden toteuttamista
Sanijärven ja Enäjärven valuma-alueelle suositellaan tehdyn vesiensuojelusuunnitelman
mukaisesti (Liite 5, Ahola 2014). Suunnittelussa oli mukana Sanijärven kuormituksen
kannalta toiseksi suurin oja. Summanjoen yläosan valuma-alue on laaja, ja sinne
suositellaan tulevaisuudessa vesiensuojelusuunnittelua ja toteutusta Kemera-hankkeena
(Kestävän metsätalouden rahoituslain mukainen hanke). Enäjärveltä suunnittelussa oli
mukana kaksi merkittävintä ojaa, joista toinen oli laaja Kuoppalanjoki. Alueella havaittiin
useissa uomissa merkittävää eroosiota, joten alueella olisi tehtävissä enemmänkin
kuormituksen vähentämiseksi, esimerkiksi Kemera-hankkeena. Suunnitelmassa on ehdotus
toteutusjärjestyksestä, jos kaikkia rakenteita ei saada tehtyä yhtä aikaa. Maanomistajilta on
saatu alustava hyväksyntä rakenteiden sijoittamisesta heidän mailleen. Toteutusta varten
heihin on oltava uudelleen yhteydessä, otettava kirjallinen suostumus ja tehtävä
rakennesuunnittelu.
Järvien sisäisen kuormituksen vähentämiseksi järville suositellaan ravintoketjukunnostusta.
Särkikalakannat ovat olleet runsastumassa ja ahven on erittäin pienikokoista. Petokalojen
osuus on kuitenkin varsin hyvä. Viimeisimmästä Sanijärven koekalastuksesta (2014) ei
saatu kalastosta oikeaa kuvaa, sillä verkot limoittuivat erittäin voimakkaasti. Teho- ja
hoitokalastusta suositellaan järville tehdyn hoitokalastussuunnitelman mukaisesti (Liite 3,
Kuisma 2014). Samalla suositellaan petokalakantojen vahvistamista tuki-istutuksin sekä
kalastuksen säätelyllä, eli pitämällä verkkojen solmuvälirajoitukset ja alamitat, mahdollisesti
myös ylämitat. Jotta kalaston kehitystä voidaan seurata, tulee hoitokalastussaaliista ja sen
koostumuksesta pitää mahdollisimman tarkkaa kirjanpitoa. Myös koekalastus suositellaan
uusittavaksi tulevaisuudessa, kun kunnostustyöt etenevät. Ulkoisen kuormituksen
vähentäminen on kuitenkin tärkeää, sillä pelkän hoitokalastuksen vaikutukset jäävät
vähäiseksi ja ovat palautuvia.
Kasvillisuuskartoituksen perusteella niitettäviä kohteita Enäjärvellä on Kotoselän koillis- ja
lounaisosissa, Kotoselän ja Keskisen välisessä salmessa sekä Keskisen itäosassa.
Sanijärven puolella niittotarvetta on järven pohjoisosassa Lynkänlahden uimarannan
alueella sekä Enäjärveen laskevan joen suulla järven lounaisosassa. Niittoa suositellaan
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Kannusjärvelle tehdyn niittosuunnitelman mukaisesti (Liite 4, Kokko 2014). Kasvillisuuden
kehittymistä ongelmalliseksi koetuilla alueilla kannattaa seurata esimerkiksi valokuvin.
Sanijärven ja Enäjärven tilanne vedenlaadun sekä eliöstön seurannan osalta on varsin hyvä
velvoitetarkkailuihin liittyvien seurantojen takia. Kunnostuksen vaikutusten seuraamiseksi
näytteenoton olisi hyvä jatkua myös tulevaisuudessa, mieluiten useamman kerran kesässä
toteutetulla näytteenotolla. Sanijärven kaikuluotaintutkimuksessa havaitulle mahdolliselle
kerrostuma-alueelle suositellaan sedimenttinäytteenottoa jään päältä toteutettuna, jolloin
kerrostuman paksuus ja koostumus voitaisiin tarkemmin selvittää.

Lisätietoja vesistökunnostuksesta
Erittäin hyödyllinen tietolähde vesistökunnostajille on Suomen ympäristökeskuksen
ylläpitämän vesistökunnostusverkoston internet-sivut. Sivuston kautta saa kattavasti tietoa
vesistökunnostusmenetelmistä, menneillään olevista hankkeista ja tapahtumista sekä
aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta.
http://www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto
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Ojavesinäytteenoton menetelmät
Näytteenotoista vastasivat Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n sertifioidut näytteenottajat.
Vesinäytteet analysoitiin akreditoidussa KCL Kymen laboratoriossa laatuohjeiden sekä
olemassa olevien SFS-standardien mukaan. Näytteenottojen yhteydessä mitattiin veden
virtausnopeus MiniAir20-siivikolla (m/s) sekä mitattiin uoman leveys ja syvyys.
Virtausnopeuden ja uoman pinta-alatietojen avulla laskettiin sen hetkinen uoman virtaama
(l/s), mitä käytettiin ainevirtaamia laskettaessa.

Ojavesinäytteenoton tulokset 2013, ainepitoisuudet
Taulukko 1. Ainepitoisuudet Sanijärven ojanäytepisteillä 31.10.2013: kiintoaine (mg/l), kemiallinen
hapenkulutus (CODMn; mgO2/l), kokonaistyppi (N; µg/l), ja kokonaisfosfori (P; µg/l).

Lynkän oja
Lahtelan oja
Rantalan oja
Pajulan oja
Nätkinnotkon oja
Summanjoki yo
Sanijärven laskujoki

Tunnus
s_oja2
s_oja3
s_oja4
s_oja5
s_oja6
s_oja7
s_oja1

Kiintoaine
6,2
3,3
9,5
4,8
1,2
11
8,1

CODMn
13
6,3
28
53
26
52
29

Kok.N
3400
2600
3000
1600
910
2000
1400

Kok. P
90
38
49
45
34
54
51

Taulukko 2. Ainepitoisuudet Enäjärven ojanäytepisteillä 31.10.2013: kiintoaine (mg/l), kemiallinen
hapenkulutus (CODMn; mgO2/l), kokonaistyppi (N; µg/l), ja kokonaisfosfori (P; µg/l).

Sanijärven joki
Kuoppalanjoki
Töyrylän oja
Valkaman ojansuu
Keskisen oja
Enäjärven laskujoki

Tunnus
s_oja1
e_oja2
e_oja3
e_oja4
e_oja5
e_oja1

Kiintoaine
8,1
11
7,2
6
<1
4,7

CODMn
29
55
61
26
37
26

Kok.N
1400
2600
2800
2600
1000
1000

Kok. P
51
86
120
74
20
42

Taulukko 3. Ainepitoisuudet Palonselän ojanäytepisteillä 31.10.2013: kiintoaine (mg/l), kemiallinen
hapenkulutus (CODMn; mgO2/l), kokonaistyppi (N; µg/l), ja kokonaisfosfori (P; µg/l).

Enäj. lasku, Riissalmi
Palosenkulman oja
Miesolammen oja
Teerisuon oja
Palonselän laskujoki

Tunnus
e_oja1
p_oja2
p_oja3
p_oja4
p_oja1

Kiintoaine
4,7
2,7
5,9
<1
3,3

CODMn
26
46
36
56
17

Kok.N
1000
5300
1800
1200
820

Kok. P
42
49
95
18
30
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Ojavesinäytteenoton tulokset 2013, ainevirtaamat
Taulukko 4. Sanijärven uomien virtaamat (l/s) ja ainevirtaamat (kg/vrk) 31.10.2013. *Summanjoen
tulovirtaamaa ei saatu Koskelan sillan huonon kunnon vuoksi mitattua, joten Summanjoen
ainevirtaamalaskelmat on tehty Koskelalle simuloidun virtaaman perusteella (VEMALA).

Lynkän oja
Lahtelan oja
Rantalan oja
Pajulan oja
Nätkinnotkon oja
Summanjoki yläosa*

Tunnus
s_oja2
s_oja3
s_oja4
s_oja5
s_oja6
s_oja7

Virtaama
2,7
1,6
10,9
87,0
1,9
3274,0*

Kiintoaine
1,5
0,4
8,9
36
0,2
3112

CODMn
3,1
0,8
26
398
4,2
14709

Kok.N
0,8
0,3
2,8
12
0,1
566

Kok. P
0,02
0,01
0,05
0,34
0,01
15

Taulukko 5. Enäjärven tulouomien virtaamat (l/s) ja ainevirtaamat (kg/vrk) 31.10.2013.

Sanijärven joki
Kuoppalanjoki
Töyrylän oja
Valkaman ojansuu
Keskisen oja

Tunnus
s_oja1
e_oja2
e_oja3
e_oja4
e_oja5

Virtaama
2791,2
1497,3
64,8
21,7
2,5

Kiintoaine
1953
1423
40
11
<0,2

CODMn
6994
7115
342
49
8,0

Kok.N
338
336
16
4,9
0,2

Kok. P
12
11
0,67
0,14
0,004

Taulukko 6. Palonselän tulouomien virtaamat (l/s) ja ainevirtaamat (kg/vrk) 31.10.2013. Enäjärven
laskujoen (Riissalmi) virtaamaa ei saatu tarkasti mitattua, joten virtaama perustuu arvioon.

Enäj. laskujoki *
Palosenkulman oja
Miesolammen oja
Teerisuon oja

Tunnus
e_oja1
p_oja2
p_oja3
p_oja4

Virtaama
3843,8
7,3
51,1
59,0

Kiintoaine
1560,9
1,7
26,0
<5,1

CODMn
8634,6
29,1
158,9
285,5

Kok.N
332,1
3,3
7,9
6,1

Kok. P
13,95
0,03
0,42
0,09
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Ojavesinäytteenoton tulokset 2014, Summanjoki ja Kuoppalanjoki
Taulukko 7. Ainepitoisuudet Summanjoen yläosan näytepisteillä 15.5.2014: kiintoaine (mg/l),
kemiallinen hapenkulutus (CODMn; mgO2/l), kokonaistyppi (N; µg/l), ja kokonaisfosfori (P; µg/l).

Kissamäki
Holmanoja
Saninmäki
Kelkka
Koskela
Jussila

Kiintoaine
40
46
26
9,2
30
17

CODMn
45
56
50
18
46
38

Kok.N
2600
2000
1600
900
1600
1500

Kok. P
63
80
61
28
68
41

Taulukko 8. Ainepitoisuudet Kuoppalanjoen näytepisteillä 15.5.2014: kiintoaine (mg/l), kemiallinen
hapenkulutus (CODMn; mgO2/l), kokonaistyppi (N; µg/l), ja kokonaisfosfori (P; µg/l).

Rajamäki
Kuoppalanjoki 2
Metolanpelto
Kuulumatoin
Kuoppalanjoen suu

Kiintoaine
30
21
54
19
18

CODMn
62
53
51
77
53

Kok.N
1500
2400
4200
1600
1300

Kok. P
67
81
110
54
86

Taulukko 9. Summanjoen yläosan eri näytepisteiden virtaamat (l/s) ja ainevirtaamat (kg/vrk)
15.5.2014. *Koskelan virtaamaa ei saatu suuren virtaaman vuoksi mitattua, joten
ainevirtaamalaskelmat on tehty Koskelalle simuloidun virtaaman perusteella (VEMALA).

Kissamäki
Holmanoja
Saninmäki
Kelkka
Koskela
Jussila

Virtaama
2023
982
5468
747
6107
288

Kiintoaine
6991
3901
12284
594
15829
423

CODMn
7864
4749
23622
1162
24272
945

Kok.N
454
170
756
58
844
37

Kok. P
11,0
6,8
28,8
1,8
35,9
1,0

Taulukko 10. Kuoppalanjoen eri näytepisteiden virtaamat (l/s) ja ainevirtaamat (kg/vrk) 15.5.2014.
Rajamäki
Kuoppalanjoki 2
Metolanpelto
Kuulumatoin
Kuoppalanjoen suu

Virtaama
964
3856
188
497
4593

Kiintoaine
2499
6996
877
815
7143

CODMn
5165
17656
828
3304
21033

Kok.N
125
800
68
69
516

Kok. P
5,6
27,0
1,8
2,3
34,1
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1 JOHDANTO
Tämä työ on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa laadittua Sani- ja Enäjärven
ja Palonselän kunnostussuunnitelmaa. Työn tavoitteena on arvioida LLR-mallilla Enäjärven,
Palonselän ja Sanijärven ulkoisen kuormituksen määrää ja sen vähentämistarvetta, sekä
arvioida sisäisen kuormituksen merkitystä järvien tilaan ja kuormitusvähennyksiin. Mallin tuloksista saadaan tukea kunnostussuunnitelmien toimenpidesuositusten mitoittamiseen ja oikein kohdentamiseen.
LLR, eli Lake Load Response, on SYKEssä kehitetty mallinnustyökalu kuormitusvaikutusten
arviointiin. LLR auttaa kuormitusvähennystarpeen arvioinnissa ja siten vesistöalueiden hoidon suunnittelussa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa. LLR:llä lasketaan, miten ulkoinen
kuormitus ja sen muutokset vaikuttavat vesimuodostuman kokonaisravinne- ja a-klorofyllipitoisuuksiin. LLR soveltuu erityisesti huonokuntoisten tai hyvän ja tyydyttävän tilan rajalla
olevien järvien ja sisempien rannikkovesialueiden kuormitusvähennystavoitteiden laskemiseen sekä tueksi ekologisen tilan arviointiin.
LLR:n laskelmat perustuvat yksinkertaisiin yhteyksiin ravinnekuormituksen ja vedenlaadun
välillä. Tunnettuihin ravinnetaseyhtälöihin perustuvan ravinteiden pidättymismallin avulla
voidaan laskea vesimuodostuman kokonaisravinnepitoisuus. LLR:n fosforimalliin on lisätty
myös sisäisen kuormituksen aiheuttama vaikutus. Ravinnekuormitusten avulla laskettuja kokonaisravinnepitoisuuksia käytetään vesimuodostuman a-klorofyllipitoisuuden laskentaan.
Ravinteiden ja a-klorofyllin pitoisuuksien suhteesta saadaan edelleen johdettua yhteys kuormituksen ja a-klorofyllipitoisuuden välille. LLR:ssä olevien mallien tarkempi kuvaus ja sovellusesimerkkejä löytyy mm. seuraavista lähteistä Kotamäki (2014), Malve (2006) ja Pätynen
(2009).
Lisätietoa myös SYKEn mallien ja työkalujen verkkosivuilla: http://www.syke.fi/fi-fi/Tutkimus__kehittaminen/Itameri_vesistot_ja_vesivarat/Mallit_ja_tyokalut/Vesienhoidon_mallit/Kuormitusvaikutusmalli__LLR

2 SANIJÄRVI
2.1 SYÖTTÖTIEDOT
Laskennan syöttötietoina tarvitaan tarkasteltavan vesimuodostuman keskisyvyys, tilavuus
ja pintavesityyppi sekä mahdollisimman pitkät havaitut aikasarjat tulevasta kuormituksesta,
lähtövirtaamasta ja edustavimman syvänteen kokonaisravinnepitoisuuksista. Lisäksi tarvitaan arvio sisäisen kuormituksen suuruusluokasta.
Nimi: Sanijärvi 13.002.1.009
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Tyyppi: Matalat humusjärvet (Mh=8). Huom. edellisellä luokittelukierroksella Sanijärvi oli
tyyppiä MRh (Matala runsashumuksinen järvi). A-klorofyllimallitarkastelu tehdään molemmille järvityypeille.
Tilavuus: 1,64 milj. m3
Keskisyvyys: 1,84 m
Viipymä: 1 vuosi (13 vrk, hyvin lyhytviipymäinen)
Sisäisen kuormituksen alkuarvo: puolet ulkoisesta
Luokittelu: Tyydyttävä (kokonaisluokka), (TotP=Hyvä, TotN=Hyvä, chl-a=Tyydyttävä)
Kuormitusarvoina käytetään viipymäjaksolta arvioitua, järveen tulevaa keskimääräistä päivittäistä kokonaistyppi- ja kokonaisfosforikuormaa. Kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuudeksi lasketaan viipymäjakson keskiarvo, mutta laskennassa huomioidaan vain kasvukauden aikana tehtyjen näytteenottojen tulokset. Sanijärvellä on kaksi lähellä toisiaan olevaa näytepistettä (Sanijärvi 008 ja Sanijärvi 105), joista on kaksi näytesyvyyttä ja kaksi näytekertaa/vuosi. Laskentaa varten yhdistetään näiden näytepaikkojen tiedot. Koska näytteenottotuloksia on eri syvyyksistä, lasketaan jokaiselle näytteenottokerralle ensin erikseen tilavuuspainotettu keskiarvo (Taulukko 1). Tilavuuspainotus on tehty käyttämällä järven
hypsografian tilavuustietoja s.e että pohjan läheinen vesikerros on alemman mittaussyvyyden alla oleva vesi (3–4 m) ja loppu vesimassa (0–3 m) kuvaa pintahavainnon mukaista
tilaa.
Taulukko 1. Havaitut kokonaisfosfori- ja -typpipitoisuudet pinnasta ja pohjasta sekä tilavuuspainotetut
pitoisuudet.
vuosi
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Pinta
totN µg/l
735
620
935
770
600
1400
730
680
900
730
590
540
620
640
660

Pohja
totN µg/l
695
746,67
1260
1030
700
1400
730
550
620
670
730
480
1000
640
610

Pinta
totP µg/l
32
28
37
33,67
24
38
28
28
25
28
29
28
26
35
42

Pohja
totP µg/l
30
29
47
32,33
24
31
26
31
23
26
30
21
34
30
34

TILAVUUSPAINOTETUT
totN µg/l
totP µg/l
734,1
32,0
623,0
28,0
942,7
37,2
776,1
33,6
602,4
24,0
1400,0
37,8
730,0
28,0
676,9
28,1
893,4
25,0
728,6
28,0
593,3
29,0
538,6
27,8
629,0
26,2
640,0
34,9
658,8
41,8

Taulukkoon 2 on koottu LLR-mallin syöttötiedot Sanijärvelle. Kuormitukset (LN ja LP) sekä
virtaama (Q) ovat Vemala-mallin laskemia vuosikeskiarvoja vuosilta 1998 sekä 2000–2013
ja pitoisuudet (TotN ja TotP) ovat mitatut tilavuuspainotetut kasvukauden (touko–syyskuu)
keskiarvot vastaavilta vuosilta.
2
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Taulukko 2. LLR-mallin syöttötiedot: kokonaistyppikuormitus (LN, kg/d), kokonaisfosforikuormitus
(LP, kg/d), tilavuuspainotettu kokonaistyppipitoisuus (TotN, µg/l), tilavuuspainotettu kokonaisfosforipitoisuus (TotP, µg/l) ja lähtevä virtaama (Q, m3/s).
LN
118,21
121,33
88,67
75,18
67,22
155,82
110,65
82,37
123,47
150,06
82,84
69,91
161,67
151,24
102,95

LP
4,53
4,41
3,57
2,98
3,15
5,99
4,21
3,35
4,74
6,66
3,07
3,79
6,75
6,67
4,64

TotN
734,1
623,0
942,7
776,1
602,4
1400,0
730,0
676,9
893,4
728,6
593,3
538,6
629,0
640,0
658,8

TotP
32,0
28,0
37,2
33,6
24,0
37,8
28,0
28,1
25,0
28,0
29,0
27,8
26,2
34,9
41,8

Q
1,42
1,55
1,11
0,90
0,91
1,95
1,36
1,09
1,55
2,22
1,18
1,17
2,09
2,21
1,50

2.2 TULOKSET
Taulukon 3 ja Kuvan 1 perusteella Sanijärven keskimääräinen fosforipitoisuus on 30,8 µg/l
eli järvi on keskimäärin hyvässä tilassa fosforin osalta (Mh-tyypin raja-arvojen perusteella).
Typpipitoisuus on keskimäärin 797 µg/l, joka indikoi tyydyttävää tilaa kokonaistypen perusteella. Kuormitusvähennys tavoitteen (750 µg/l) saavuttamiseksi olisi 7 %, eli noin 8 kg/d.
Taulukko 3. LLR:n ravinnemallin tuottama fosfori- ja typpikuormitusten ja -pitoisuuksien nykytila, tavoitetila ja tavoitteeseen pääsemiseksi tarvittava vähennys. Nykytilan ja tavoitetilan ulkoiset kuormitukset on esitetty päiväkuormana (kg/d) ja kuormana järvipinta-alaa kohden (g/m2/a). Pitoisuusennuste nykytilassa (µg/l) on mallin laskema keskimääräinen pitoisuus annetuilla kuormitustiedoilla. Sisäinen kuormitus on mallin laskema sisäisen kuormituksen arvo sekä päiväkuormana että pintakuormana.

Nykytila

Tavoitetila

Pitoisuusennuste

kg d-1
g m-2 a-1
μg l-1

Sedimentaationopeus (laskettu)

m d-1

Sisäinen kuormitus

kg d-1
g m-2 a-1
kg d-1
g m-2 a-1
μg l-1

Ulkoinen kuormitus

Ulkoinen kuormitus
Pitoisuus (H/T-raja)

Vähennystarve

Ulkoinen kuormitus

Pitoisuusvähennys
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kg d-1
g m-2 a-1
%
μg l-1

Fosfori
4,4
1,76

Typpi
111
44,23

30,8

797

0,047
0,7
0,28
5,9
2,37

0,016

40
-

750
8
2,98
7
47

103
41,25

3

Sanijärven sisäisen kuormituksen arvioitiin alustavasti olevan puolet ulkoiseen kuormitukseen verrattuna (2,2 kg/d eli 0,88 g/m2/a). Malli arvioi sisäisen kuormituksen annettujen lähtötietojen perusteella vielä pienemmäksi (0,28 g/m2/a, Kuva 2). Sisäinen kuormitus ei vaikuttaisi tämän järven osalta olevan erityinen ongelma keskimääräisiä pitoisuuksia tarkasteltaessa.

Kuva 1. Kokonaisfosforipitoisuuden (kuva vasemmalla) ja kokonaistyppipitoisuuden (oikealla) keskimääräinen ennuste ja 90 % luottamusväli ulkoisen kuormituksen funktiona. Punainen nuoli osoittaa
kuormaa, jolla tavoitepitoisuuteen päästään ja sininen nuoli kuvaa nykyisellä kuormitustasolla saatavaa pitoisuutta.

Kuva 2. Sisäisen kuorman puolittamisen vaikutus fosforipitoisuuteen ja kuormitusvähennystarpeeseen.
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Kuvassa 3 on esitetty LLR-mallin sovitus annettuun lähtöaineistoon. Fosforimallin kuvasta
(vasemmalla) nähdään, että fosforipitoisuuden vaste ulkoiseen fosforikuormitukseen ei ole
kovin vahva ja vaihtelua on paljon. Näin ollen ulkoisen P-kuormituksen muutokset eivät vaikuta pitoisuuksiin kovin voimakkaasti. Toisaalta fosforin osalta pitkän ajan pitoisuudet ovat
lähes poikkeuksetta H/T-rajan alapuolella. Typellä havainnot vaihtelevat erinomaisen ja välttävän tilan välillä (Kuva 3, oikea). Leveät luottamusvälit heijastavat sekä luonnollista vaihtelua että mallin ja havaintojen puutteellisuudesta aiheutuvaa epävarmuutta.

Kuva 3. Mallinnetut ja havaitut fosfori- (vasemmalla) ja typpipitoisuudet (oikealla) eri kuormituksilla.
Järvityyppikohtaiset luokkarajat on esitetty vaakasuorina katkoviivoina.
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A-klorofyllin osalta Sanijärven kuormitusvähennyksiä tarkastellaan sekä nykyisen tyypin
(Mh), että toissijaisen tyypin (MRh) perusteella. Kun Sanijärven on ajateltu olevan tyyppiä
Mh, A-klorofyllipitoisuus annetuilla keskimääräisillä ulkoisen kuormituksen arvoilla on 35,1
µg/l, joka siis ylittää reilusti Mh-tyypin raja-arvon (20 µg/l). Kuvasta 4 voidaan arvioida, että
vähentämällä fosforikuormitusta hieman yli 30 % päästäisiin hyvään tilaan a-klorofyllin
osalta.

Kuva 4. A-klorofylliennuste typpi- ja fosforikuormitusten funktiona. Tasa-arvokäyrät ovat a-klorofyllipitoisuuden tyyppikohtaiset luokkarajat, punainen käyrä on tavoitetila. Havaitut pintakuormayhdistelmät on merkitty pisteinä ja sininen tähti kuvastaa a-klorofyllipitoisuutta annetuilla keskimääräisillä
kuormitusarvoilla nykyisellään.
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Kun järven tyypiksi on asetettu MRh, niin fosforikuormitusvähennyksen tulisi olla vain reilut
10 % (Kuva 5). Tarvittava kuormitusvähennys on pienempi ensinnäkin siksi, että tyypin MRh
raja-arvo on suurempi kuin Mh-tyypin raja-arvo. Lisäksi LLR:n klorofyllimalli huomioi järven
tyyppivaikutuksen klorofylliennusteessa. Kun järvi kuuluu MRh-tyyppiin, sen tyyppikohtaiset
korjaustermit ovat erilaiset kuin Mh-tyyppiin kuuluvalla järvellä.

a-klorofylliennuste tulokuorman funktiona
Sanijärvi 13.002.010

60
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80

Havaitut pintakuormat
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TotP-pintakuorma [g/m2/a]

Kuva 5. A-klorofylliennuste typpi- ja fosforikuormitusten funktiona, kun järvi kuuluu tyyppiin matalat
runsashumuksiset järvet (MRh). Tasa-arvokäyrät ovat a-klorofyllipitoisuuden tyyppikohtaiset luokkarajat, punainen käyrä on tavoitetila. Havaitut pintakuormayhdistelmät on merkitty pisteinä ja sininen
tähti kuvastaa a-klorofyllipitoisuutta annetuilla keskimääräisillä kuormitusarvoilla nykyisellään.
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Kuvassa 6 on esitetty LLR-mallin tuottamat pitoisuusjakaumat ja eri luokkiin kuulumisen todennäköisyydet nykyisellä kuormitustasolla. Fosforipitoisuuksien perusteella järvi on todennäköisimmin hyvässä tilassa (83 %). Typen osalta järvi on todennäköisimmin tyydyttävässä
tilassa (52 %), vaikkakin raja-arvo alitetaan 41 %:ssa tapauksista. A-klorofylli on 88 % todennäköisyydellä tyydyttävä ja 12 % todennäköisyydellä välttävässä tilassa, kun järvi on
tyyppiä Mh. Kun tyyppi on MRh, järvi on edelleen todennäköisimmin tyydyttävässä tilassa,
mutta myös hyvän tilan saavuttamiseen on myös pieni todennäköisyys (4 %).

Kuva 6. Kokonaisfosforin, -typen ja a-klorofyllin pitoisuuksien todennäköisyysjakaumat annetuilla
kuormituksilla. Luokkarajat esitetty pystyviivoin (tavoiteraja, H/T, punainen katkoviiva) ja luokkien todennäköisyydet eri väreillä. A-klorofyllin osalta todennäköisyysjakaumat ja raja-arvot on esitetty sekä
tyypille Mh (ylempi klorofyllikuva) ja tyypille MRh (alempi klorofyllikuva).
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3 ENÄJÄRVI
3.1 SYÖTTÖTIEDOT
Laskennan syöttötietoina tarvitaan tarkasteltavan vesimuodostuman keskisyvyys, tilavuus
ja pintavesityyppi sekä mahdollisimman pitkät havaitut aikasarjat tulevasta kuormituksesta,
lähtövirtaamasta ja edustavimman syvänteen kokonaisravinnepitoisuuksista. Lisäksi tarvitaan arvio sisäisen kuormituksen suuruusluokasta.
Nimi: Enäjärvi 13.002.1.009
Tyyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Tilavuus: 2,1 milj. m3
Keskisyvyys: 1,25 m
Viipymä: 1 vuosi (11 vrk, hyvin lyhytviipymäinen)
Sisäisen kuormituksen alkuarvo: puolet ulkoisesta keskimääräisestä fosforikuormituksesta,
eli 4,2 kg/d
Luokittelu: Tyydyttävä (kokonaisluokka), (TotP=Tyydyttävä, TotN=Tyydyttävä, chl-a=Tyydyttävä)
Kuormitusarvoina käytetään viipymäjaksolta arvioitua, järveen tulevaa keskimääräistä päivittäistä kokonaistyppi- ja kokonaisfosforikuormaa. Kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuudeksi lasketaan viipymäjakson keskiarvo, mutta laskennassa huomioidaan vain kasvukauden aikana tehtyjen näytteenottojen tulokset. Jos järvestä on havaintoja useasta eri paikasta, käytetään sen keskeisimmän syvänteen näytteenottotuloksia (tässä Enäjärvi Kotoselkä 007). Jos näytteenottotuloksia on lisäksi syvänteen eri syvyyksistä, lasketaan jokaiselle näytteenottokerralle niistä ensin erikseen tilavuuspainotettu keskiarvo (Taulukko 4).
Tilavuuspainotus on tehty käyttämällä järven hypsografian tilavuustietoja s.e että pohjan läheinen vesikerros on alemman mittaussyvyyden alla oleva vesi (2–3 m) ja loppu vesimassa
(0–2 m) kuvaa pintahavainnon mukaista tilaa.

Taulukko 4. Havaitut kokonaisfosfori- ja -typpipitoisuudet pinnasta (1m) ja pohjasta (2m) sekä tilavuuspainotetut pitoisuudet.
vuosi

Pinta
totN µg/l

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

1300
540
640
810
720
1400
750
1345
600
880
1215

Pohja
totN µg/l

Pinta
totP µg/l

Pohja
totP µg/l

780
1700
600
1000
1000

41
49
45
53
42
54
47
72,5
49
40,33
51

49
140
48
45
56
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TILAVUUSPAINOTETUT
totN µg/l
totP µg/l
1300,0
41,0
540,0
49,0
640,0
45,0
810,0
53,0
720,0
42,0
1400,0
54,0
751,5
47,1
1362,7
75,9
600,0
49,0
886,0
40,6
1204,3
51,2
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

740
1200
1400
1400
710
920
780
730
860
700
950
840

730
1100
1400
1300
780
910
770
690
760
950
900
810

43
41
55
48
58
49
51
43
55
48
67
45

37
44
61
48
56
48
53
43
55
46
62
49

739,5
1195,0
1400,0
1395,0
713,5
919,5
779,5
728,0
855,0
712,5
947,5
838,5

42,7
41,1
55,3
48,0
57,9
49,0
51,1
43,0
55,0
47,9
66,8
45,2

Taulukkoon 5 on koottu LLR-mallin syöttötiedot Enäjärvelle. Kuormitukset (LN ja LP) sekä
virtaama (Q) ovat Vemala-mallin laskemia vuosikeskiarvoja jaksolta 1991–2013 ja pitoisuudet (TotN ja TotP) ovat mitatut tilavuuspainotetut kasvukauden (touko-syyskuu) keskiarvot
vuosilta 1991–2013.
Taulukko 5. LLR-mallin syöttötiedot: kokonaistyppikuormitus (LN, kg/d), kokonaisfosforikuormitus
(LP, kg/d), tilavuuspainotettu kokonaistyppipitoisuus (TotN, µg/l), tilavuuspainotettu kokonaisfosforipitoisuus (TotP, µg/l) ja lähtevä virtaama (Q, m3/s).
LN
212,30
202,95
125,02
207,47
229,59
200,12
132,07
224,51
134,91
206,55
154,65
116,85
131,10
286,36
186,87
149,56
220,45
294,27
154,16
145,71
309,67
294,31
200,44

10

LP
8,64
8,32
5,27
8,41
9,56
9,98
5,84
9,43
6,28
8,36
6,58
4,70
6,48
12,12
8,01
6,34
9,82
13,29
6,57
7,20
13,82
13,90
9,14

TotN
1300,0
540,0
640,0
810,0
720,0
1400,0
751,5
1362,7
600,0
886,0
1204,3
739,5
1195,0
1400,0
1395,0
713,5
919,5
779,5
728,0
855,0
712,5
947,5
838,5
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TotP
41,0
49,0
45,0
53,0
42,0
54,0
47,1
75,9
49,0
40,6
51,2
42,7
41,1
55,3
48,0
57,9
49,0
51,1
43,0
55,0
47,9
66,8
45,2

Q
2,18
2,08
1,34
2,08
2,44
2,27
1,53
2,32
1,48
2,24
1,69
1,27
1,40
2,99
2,02
1,59
2,36
3,33
1,77
1,75
3,20
3,41
2,29

3.2 TULOKSET
Taulukon 6 ja Kuvan 7 perusteella Enäjärven keskimääräinen fosforipitoisuus on 49 µg/l eli
järvi on keskimäärin tyydyttävässä tilassa. Kuormitus, jolla hyvään tilaan (H/T-raja-arvo 45
µg/l) päästään on 7,5 kg/d, eli noin 0,9 kg/d (10 %) vähemmän kuin nykyinen keskimääräinen kuormitus (8,4 kg/d). Annetun aineiston (Taulukko 5) ja sisäisen kuormituksen alkuarvon (4,2 kg/d) perusteella malli laskee sisäisen kuormituksen arvoksi 1,4 kg/d. Typpipitoisuus on keskimäärin 971 µg/l, joka indikoi tyydyttävää tilaa kokonaistypen perusteella. Kuormitusvähennys typpitavoitteen (800 µg/l) saavuttamiseksi olisi 19 %.
Taulukko 6. LLR:n ravinnemallin tuottama fosfori- ja typpikuormitusten ja -pitoisuuksien nykytila, tavoitetila ja tavoitteeseen pääsemiseksi tarvittava vähennys. Nykytilan ja tavoitetilan ulkoiset kuormitukset on esitetty päiväkuormana (kg/d) ja kuormana järvipinta-alaa kohden (g/m2/a). Pitoisuusennuste nykytilassa (µg/l) on mallin laskema keskimääräinen pitoisuus annetuilla kuormitustiedoilla. Sisäinen kuormitus on mallin laskema sisäisen kuormituksen arvo sekä päiväkuormana että pintakuormana.

Nykytila

Tavoitetila

Pitoisuusennuste

kg d-1
g m-2 a-1
μg l-1

Sedimentaationopeus (laskettu)

m d-1

Sisäinen kuormitus

kg d-1
g m-2 a-1
kg d-1
g m-2 a-1
μg l-1

Ulkoinen kuormitus

Ulkoinen kuormitus
Pitoisuus (H/T-raja)

Vähennystarve

Ulkoinen kuormitus

Pitoisuusvähennys

kg d-1
g m-2 a-1
%
μg l-1

Fosfori
8,4
1,82

Typpi
200
43,55

48,8

971

0,012
1,4
0,31
7,5
1,63

0,014

45
0,9
0,19
10
3,8

800
37
8,09
19
171

163
35,46

Enäjärven sisäisen kuormituksen arvioitiin alustavasti olevan puolet ulkoiseen kuormitukseen verrattuna (4,2 kg/d eli 1,4 g/m2/a). Malli arvioi sisäisen kuormituksen annettujen lähtötietojen perusteella vielä jonkin verran pienemmäksi (0,31 g/m2/a, Kuva 8). Ilman ulkoisen
kuormituksen vähentämistä, mutta sisäisen kuormituksen puolittamisella tavoitetila voitaisiin
lähes saavuttaa.
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Kuva 7. Kokonaisfosforipitoisuuden (kuva vasemmalla) ja kokonaistyppipitoisuuden (oikealla) keskimääräinen ennuste ja 90 % luottamusväli ulkoisen kuormituksen funktiona. Punainen nuoli osoittaa
kuormaa, jolla tavoitepitoisuuteen päästään ja sininen nuoli kuvaa nykyisellä kuormitustasolla saatavaa pitoisuutta.

Kuva 8. Sisäisen kuorman puolittamisen vaikutus fosforipitoisuuteen ja kuormitusvähennystarpeeseen.
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Kuvassa 9 on esitetty LLR-mallin sovitus annettuun lähtöaineistoon. Fosforimallin kuvasta
(vasemmalla) nähdään, että fosforipitoisuuden vaste ulkoiseen fosforikuormitukseen ei ole
kovin vahva ja vaihtelua on paljon. Näin ollen ulkoisen P-kuormituksen muutokset eivät vaikuta pitoisuuksiin kovin voimakkaasti. Fosforin osalta pitkän ajan pitoisuudet vaihtelevat
H/T-rajan molemmin puolin. Typellä vaihtelu on jopa voimakkaampaa: havainnot vaihtelevat
erinomaisen ja huonon tilan välillä (Kuva 9, oikea). Leveät luottamusvälit heijastavat sekä
luonnollista vaihtelua että mallin ja havaintojen puutteellisuudesta aiheutuvaa epävarmuutta.

Kuva 9. Mallinnetut ja havaitut fosfori- (vasemmalla) ja typpipitoisuudet (oikealla) eri kuormituksilla.
Järvityyppikohtaiset luokkarajat on esitetty vaakasuorina katkoviivoina.
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A-klorofyllipitoisuus annetuilla keskimääräisillä ulkoisen kuormituksen arvoilla on Enäjärvessä mallin mukaan 22,6 µg/l, joka siis alittaa raja-arvon (25 µg/l). Kuvasta 10 voidaan
katsoa, minkälaisilla muilla (kuin nykyisillä) kuormitusyhdistelmillä päästäisiin tavoitetilaan
keskimäärin (punainen tasa-arvokäyrä). Järvi on Kuvan 10 perusteella selkeästi fosforirajoitteinen, ja fosforikuormituksen muutokset vaikuttavat voimakkaasti a-klorofyllitasoon.

Kuva 10. A-klorofylliennuste typpi- ja fosforikuormitusten funktiona. Tasa-arvokäyrät ovat a-klorofyllipitoisuuden tyyppikohtaiset luokkarajat, punainen käyrä on tavoitetila. Havaitut pintakuormayhdistelmät on merkitty pisteinä ja sininen tähti kuvastaa a-klorofyllipitoisuutta annetuilla keskimääräisillä
kuormitusarvoilla nykyisellään.
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Kuvassa 11 on esitetty LLR-mallin tuottamat pitoisuusjakaumat ja eri luokkiin kuulumisen
todennäköisyydet nykyisellä kuormitustasolla. Fosforipitoisuuksien perusteella järvi on 56 %
todennäköisyydellä tyydyttävässä tilassa ja hyvä tila saavutetaan 32 % todennäköisyydellä.
Jotta järvi olisi keskimäärin hyvässä tilassa, taulukon 3 mukaiset kuormitusvähennykset tulisi tehdä. Typpipitoisuudet ovat nykykuormalla suurimmaksi osaksi hyvää huonompia (yht.
72 %), mutta hyviä ja erinomaisia arvojakin mitataan annetuilla kuormilla (28 % varmuudella). A-klorofyllin osalta annetut kuormitukset tuottavat mallin mukaan hyvän tilan 82 %
varmuudella.

Todennäköisyys kuulua tiettyyn luokkaan totP:n perusteella

0.02

Huono 0 %
Välttävä 11 %
Tyydyttävä 56 %
Hyvä 32 %
Erinomainen 2 %
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Kuva 11. Kokonaisfosforin, -typen ja a-klorofyllin pitoisuuksien todennäköisyysjakaumat annetuilla
kuormituksilla. Luokkarajat esitetty pystyviivoin (tavoiteraja, H/T, punainen katkoviiva) ja luokkien todennäköisyydet eri väreillä
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4 PALONSELKÄ
4.1 SYÖTTÖTIEDOT
Laskennan syöttötietoina tarvitaan tarkasteltavan vesimuodostuman keskisyvyys, tilavuus
ja pintavesityyppi sekä mahdollisimman pitkät havaitut aikasarjat tulevasta kuormituksesta,
lähtövirtaamasta ja edustavimman syvänteen kokonaisravinnepitoisuuksista. Lisäksi tarvitaan arvio sisäisen kuormituksen suuruusluokasta.
Nimi: Palonselkä 13.002.1.007 (kuuluu Enäjärveen, mutta on oma vesimuodostumansa)
Tyyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh), tyyppi muuttunut edelliseltä luokittelukaudelta (jolloin oli Rh)
Tilavuus: 1,28 milj. m3
Keskisyvyys: 0,91 m
Luokittelu: Tyydyttävä. Luokka on arvioitu ryhmittelyperiaatteella Enäjärven luokittelun perusteella. (TotP, TotN ja chl-a ei luokiteltu erikseen)
Viipymä: 1 vuosi (6 vrk, hyvin lyhytviipymäinen)
Sisäisen kuormituksen alkuarvo: puolet ulkoisesta
Kuormitusarvoina käytetään viipymäjaksolta arvioitua, järveen tulevaa keskimääräistä päivittäistä kokonaistyppi- ja kokonaisfosforikuormaa. Kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuudeksi lasketaan viipymäjakson keskiarvo, mutta laskennassa huomioidaan vain kasvukauden aikana tehtyjen näytteenottojen tulokset. Jos järvestä on havaintoja useasta eri paikasta, käytetään sen keskeisimmän syvänteen näytteenottotuloksia (tässä Enäjärvi Palosens 005). Jos näytteenottotuloksia on lisäksi syvänteen eri syvyyksistä, lasketaan jokaiselle
näytteenottokerralle niistä ensin erikseen tilavuuspainotettu keskiarvo. Palonselältä on mittauksia ainoastaan yhdeltä syvyydeltä, joten tilavuuspainotuksia ei tehdä (Taulukko 7).
Palonselältä on kasvukauden aikaisia havaintoja viideltä vuodelta (1998, 2000, 2001, 2011
ja 2013). LLR-mallille syötetään vain pelkkiä havaintovuosia vastaavat tiedot. Aineiston vähyys tulee muistaa johtopäätöksiä tehtäessä.

Taulukko 7. Palonselän syöttötietoja LLR-malliin: kokonaistyppikuormitus (LN, kg/d), kokonaisfosforikuormitus (LP, kg/d), mallinnetut ja havaitut kokonaistyppi- (TotN, µg/l) ja kokonaisfosforipitoisuudet
(TotP, µg/l) sekä lähtevä virtaama (Q, m3/s). Kuormitukset (LN ja LP) sekä virtaama (Q) ovat Vemalamallin laskemia vuosikeskiarvoja ja pitoisuudet (TotN Vemala,TotP Vemala sekä TotN havaittu, TotP
havaittu) ovat Vemalalla lasketut tai vastaavasti järvestä mitatut kasvukauden (touko-syyskuu) keskiarvot.
vuosi

LN

LP

TotN
Vemala

1991
1992
1993
1994
1995

226,2
215,6
130,7
218,1
248,5

9,2
8,6
5,4
8,6
10,1

941
731
744
738
973

16

TotN
havaittu

TotP
Vemala

TotP
havaittu

41,3
43,2
42,1
44,0
50,7
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Q

2,3
2,2
1,4
2,2
2,6

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

214,9
139,7
239,0
140,7
219,9
161,4
121,8
136,1
308,4
195,3
158,0
231,7
317,8
164,5
154,9
327,9
319,1
212,6

10,6
6,0
9,9
6,3
8,8
6,8
4,7
6,7
13,0
8,3
6,5
10,3
14,1
6,9
7,5
14,5
14,9
9,5

971
709
967
755
807
903
783
933
1011
993
788
855
713
796
888
825
789
637

620
710
1000

650
780

50,6
42,2
45,7
46,0
37,8
44,8
38,8
48,5
47,7
44,9
47,9
42,8
38,9
40,4
48,6
45,3
45,3
42,1

36
28,5
39

45
43

2,4
1,7
2,5
1,5
2,4
1,9
1,4
1,4
3,2
2,2
1,6
2,5
3,5
1,9
1,9
3,2
3,8
2,3

Taulukkoon 8 on koottu LLR-mallin syöttötiedot Palonselälle. Kuormitukset (LN ja LP) sekä
virtaama (Q) ovat Vemala-mallin laskemia vuosikeskiarvoja ja pitoisuudet (TotN ja TotP)
ovat mitatut kasvukauden (touko–syyskuu) keskiarvot vuosilta 1998, 2000, 2001, 2011 ja
2013. Koska lähtöaineisto on näin suppea, tuloksiin tulee suhtautua varauksella.
Taulukko 8. LLR-mallin syöttötiedot: kokonaistyppikuormitus (LN, kg/d), kokonaisfosforikuormitus
(LP, kg/d), tilavuuspainotettu kokonaistyppipitoisuus (TotN, µg/l), tilavuuspainotettu kokonaisfosforipitoisuus (TotP, µg/l) ja lähtevä virtaama (Q, m3/s).
LN
239,0
219,9
161,4
327,9
212,6

LP
9,9
8,8
6,8
14,5
9,5

TotN
620
710
1000
650
780

TotP
36
29
39
45
43

Q
2,5
2,4
1,9
3,2
2,3

4.2 TULOKSET
Taulukon 9 ja Kuvan 12 perusteella Palonselän keskimääräinen fosforipitoisuus on 38 µg/l
eli tulosten perusteella järvi on hyvässä tilassa. Typpipitoisuusennuste on 726 µg/l, joka
merkitsee hyvää tilaa myös kokonaistypen perusteella.
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Taulukko 9. LLR:n ravinnemallin tuottama fosfori- ja typpikuormitusten ja -pitoisuuksien nykytila, tavoitetila ja tavoitteeseen pääsemiseksi tarvittava vähennys. Nykytilan ja tavoitetilan ulkoiset kuormitukset on esitetty päiväkuormana (kg/d) ja kuormana järvipinta-alaa kohden (g/m2/a). Pitoisuusennuste nykytilassa (µg/l) on mallin laskema keskimääräinen pitoisuus annetuilla kuormitustiedoilla. Sisäinen kuormitus on mallin laskema sisäisen kuormituksen arvo sekä päiväkuormana että pintakuormana.

Nykytila

Tavoitetila

Pitoisuusennuste

kg d-1
g m-2 a-1
μg l-1

Fosfori
9,5
2,47
38,3

Typpi
219,9
57,06
725,7

Sedimentaationopeus (laskettu)

m d-1

0,037

0,066

Sisäinen kuormitus

-1

0,5
0,12
11,2
2,91

NA
NA
239,7
62,21

45
-

800
-

Ulkoinen kuormitus

Ulkoinen kuormitus
Pitoisuus (H/T-raja)

Vähennystarve

Ulkoinen kuormitus

Pitoisuusvähennys

kg d
g m-2 a-1
kg d-1
g m-2 a-1
μg l-1
kg d-1
g m-2 a-1
%
μg l-1

Palonselän sisäisen kuormituksen arvioitiin alustavasti olevan noin puolet ulkoiseen kuormitukseen verrattuna. Malli arvioi sisäisen kuormituksen annettujen lähtötietojen perusteella
vielä pienemmäksi, noin 5 % ulkoisesta kuormituksesta (0,12 g/m2/a, Kuva 13).

Kuva 12. Kokonaisfosforipitoisuuden (kuva vasemmalla) ja kokonaistyppipitoisuuden (oikealla) keskimääräinen ennuste ja 90 % luottamusväli ulkoisen kuormituksen funktiona. Punainen nuoli osoittaa
kuormaa, jolla tavoitepitoisuuteen päästään ja sininen nuoli kuvaa nykyisellä kuormitustasolla saatavaa pitoisuutta.
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Kuva 13. Sisäisen kuorman puolittamisen vaikutus fosforipitoisuuteen ja kuormitusvähennystarpeeseen.

Kuvassa 14 on esitetty LLR-mallin sovitus annettuun lähtöaineistoon. Fosforin osalta havaitut pitoisuudet ovat H/T-rajan paremmalla puolella. Typen havainnot H/T-rajan molemmin
puolin. Leveät luottamusvälit heijastavat sekä luonnollista vaihtelua että mallin ja havaintojen puutteellisuudesta aiheutuvaa epävarmuutta.

Kuva 14. Mallinnetut ja havaitut fosfori- (vasemmalla) ja typpipitoisuudet (oikealla) eri kuormituksilla.
Järvityyppikohtaiset luokkarajat on esitetty vaakasuorina katkoviivoina.
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Kuvassa 15 on a-klorofylliennuste erilaisilla pintakuormitusten arvoilla. Nykyisillä keskimääräisillä ulkoisen kuormituksen arvoilla Palonselän a-klorofyllipitoisuus on mallin mukaan 18 µg/l, joka alittaa raja-arvon (25 µg/l).

Kuva 15. A-klorofylliennuste typpi- ja fosforikuormitusten funktiona. Tasa-arvokäyrät ovat a-klorofyllipitoisuuden tyyppikohtaiset luokkarajat, punainen käyrä on tavoitetila. Havaitut pintakuormayhdistelmät on merkitty pisteinä ja sininen tähti kuvastaa a-klorofyllipitoisuutta annetuilla keskimääräisillä
kuormitusarvoilla nykyisellään.

Kuvassa 16 on esitetty LLR-mallin tuottamat pitoisuusjakaumat ja eri luokkiin kuulumisen
todennäköisyydet nykyisellä kuormitustasolla. Fosforipitoisuuksien perusteella järvi on todennäköisimmin tavoitetilassa (hyvä 90 % ja erinomainen 3 %). Typellä epävarmuus on
suurempaa, ja Palonselkä on 70 % todennäköisyydellä hyvää paremmassa tilassa, mutta
alle tavoitetilassa kuitenkin 30 % todennäköisyydellä. A-klorofyllin osalta annetut kuormitukset tuottavat mallin mukaan hyvän tilan 77 % ja erinomaisen tilan 15 % varmuudella.
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Todennäköisyys kuulua tiettyyn luokkaan totP:n perusteella

0.04

Huono 0 %
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Kuva 16. Kokonaisfosforin, -typen ja a-klorofyllin pitoisuuksien todennäköisyysjakaumat annetuilla
kuormituksilla. Luokkarajat esitetty pystyviivoin (tavoiteraja, H/T, punainen katkoviiva) ja luokkien todennäköisyydet eri väreillä.
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1 TAUSTAA
Tämä hoitokalastussuunnitelma on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa
laadittua Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän kunnostussuunnitelmaa. Biomanipulaatiolla
eli ravintoketjukunnostuksella tarkoitetaan menetelmää, jossa pyritään parantamaan
kohdevesistön laatua vähentämällä rehevöitymisen seurauksena vesistöön muodostunutta
särkikalavaltaista kalastoa tehokalastuksin tai estämään järven tilan heikkenemistä
hoitokalastuksilla. Teho- ja hoitokalastusten vaikutuksia pyritään yleensä myös
tehostamaan särkikaloja ravinnokseen käyttävien petokalojen (mm. kuha, ahven, hauki)
kantoja vahvistamalla. Ravintoketjukunnostus soveltuu järviin, jotka ovat rehevöityneet
ulkoisen kuormituksen vaikutuksesta, mutta joiden tila ei ole parantunut merkittävästi
kuormituksen alentamisen jälkeen. Tällaisissa järvissä sisäinen kuormitus pitää yllä
korkeaa rehevyystasoa (Sammalkorpi ja Horppila 2005). Eräs sisäistä kuormitusta
aiheuttava tekijä on ravintoketjun rakenteen ja toiminnan muuttuminen rehevöitymisen
vaikutuksesta. Ylitiheäksi kasvaneet kalakannat saalistavat tehokkaasti etenkin
suurikokoista eläinplanktonia, jonka laidunnusteho ja merkitys leväkasvun rajoittajana
vähenevät (Brooks & Dodson 1965). Pohjalla ruokaillessaan särkikalavaltainen kalasto
(etenkin särki ja lahna) kierrättää tehokkaasti ravinteita järven pohjalta ja ranta-alueilta
ulapalle levien käyttöön (Horppila ja Kairesalo 1992; Horppila ym. 1998). Kun kalaston
rakenne ja veden laatu paranevat ravintoketjukunnostuksen myötä, nousee myös järven
virkistyskäyttöarvo, virkistyskalastus mukaan lukien (Sammalkorpi ja Horppila 2005).
Yleisin toimenpide ravintoketjukunnostuksessa on särkikalojen sekä joissain tapauksissa
myös kuoreen ja pienten ahvenkalojen (pieni ahven ja kiiski) poistopyynti. Samalla pyritään
myös vahvistamaan poistopyyntien vaikutusta petokalaistutuksin. Poistopyynnit aloitetaan
yleisesti tehokalastuksella, jolla pyritään saavuttamaan selkeä muutos kalakantoihin.
Tämän jälkeen pyynti jatkuu hoitokalastuksena, jolla ylläpidetään saavutettua muutosta
kunnostuksen jälkeen ja estetään hyvän tilan heikkeneminen. Teho- ja hoitokalastusten
positiiviset vaikutukset ovat erityisen hyvin havaittavissa matalissa ja rehevissä
särkikalavaltaisissa järvissä. Näissä särkikalojen tehokas poisto voi johtaa merkittävään
veden kirkastumiseen ja sisäisen fosforikuormituksen vähenemiseen (Sammalkorpi ja
Horppila 2005).

1.1 TARPEEN ARVIOINTI
Ravintoketjukunnostuksen tarvetta arvioitaessa on hyvä ottaa huomioon monia eri asioita.
Selkeä tarve kunnostukselle on, kun järven kalasto on koekalastusten perusteella hyvin
runsas ja heikentää järven tilaa. Kun arvioidaan järven rehevyystason tai leväkukintojen
vähentämismahdollisuuksia ravintoketjukunnostuksella, keskeisiä mittareita ovat suuri
koekalastuksen yksikkösaalis, ravinnetasoon nähden korkea levämäärä ja veden laadun
selvät vuodenaikaisvaihtelut (Sammalkorpi ja Horppila 2005). Ravintoketjukunnostusta
voidaan pitää perusteltuna myös, jos kalaston rakenteessa on havaittavissa epäedullisia
muutoksia. Tällöin kalasto on hyvin särkikalavaltainen, särkikalat ja ahvenet ovat
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pienikokoisia ja särkikalojen kasvu on hidasta. Myös petokalojen (kuha, hauki, iso, yli 15
cm:n ahven) pieni osuus kalakannassa on merkki kalakannan vinoutumisesta, huolimatta
siitä, että esimerkiksi kuhan kasvu voi olla nopeaa.
Ravintoketjukunnostuksen tarvetta voidaan arvioida myös tutkimalla vesinäytteistä
klorofylli-a:n ja kokonaisfosforin pitoisuuksien suhdetta. Ravintoketjukunnostus voi olla
tarpeen, mikäli klorofylli-a:n ja fosforin suhde on kasvukaudella keskimäärin 0,3–0,4 tai sitä
korkeampi (Sarvilinna ja Sammalkorpi 2010). Myös isojen vesikirppujen puuttuminen
eläinplanktonista viittaa ravintoketjukunnostuksen tarpeeseen. Jos veden fosforipitoisuus
on jatkuvasti yli 100 µg/l, on se merkki hyvin korkeasta ulkoisesta ja sisäisestä
ravinnekuormituksesta. Ulkoisen kuormituksen saaminen kuriin onkin edellytys hyvin
onnistuvalle ravintoketjukunnostukselle, sillä ilman ulkoisen kuormituksen vähentämistä
teho- ja hoitokalastusten vaikutukset jäävät lyhytaikaisiksi ja ohimeneviksi. Tällaisissa
tapauksissa tehokalastus olisi uusittava usein (Sammalkorpi ja Horppila 2005).

1.2 SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA
Teho- ja hoitokalastuksia suunniteltaessa kannattaa huolehtia siitä, että kaloja poistetaan
järvestä riittävästi. Kuitenkin tarkkaa lukemaa tehokalastuksen poistotarpeesta on vaikea
antaa esim. koekalastusten perusteella, koska saalistavoite riippuu järven kalamäärän
lisäksi monesta muustakin tekijästä. Tehokalastuksen saalistavoite on suhteutettava järven
pinta-alaan ja veden fosforipitoisuuteen. Mikäli tehokalastuksilla halutaan vaikutusta
vedenlaatuun 1–2 vuoden ajanjaksolla, Etelä- ja Keski-Suomen rehevissä järvissä järkevä
saalistavoite noin 50–100 kg/ha vuodessa, jos järven fosforipitoisuus on alle 50 µg/l. Mikäli
fosforipitoisuus on 100 µg/l, tulisi vuoden saalistavoitteen olla tasolla 150–200 kg/ha
(Sammalkorpi ja Horppila 2005; Sarvilinna ja Sammalkorpi 2010). Kalastus on tehokkainta,
kun se kohdistuu sekä vanhoihin että nuoriin kaloihin. Kuitenkin nuorilla särkikaloilla on
yleensä suurin vaikutus ravintoketjun toimintaan. Nuorten särkikalojen vähentämiseen on
myös varauduttava tehokalastushankkeen toisena ja kolmantena vuonna, koska
särkikalojen suuri lisääntymiskapasiteetti tuottaa runsaasti jälkeläisiä, jotka täyttävät
kalastuksen tekemää vapaata tilaa. Tällöin eläinplanktoniin kohdistuva saalistus voi jopa
kasvaa. Kynnystaso, jonka alle jäävällä saaliilla ei ole vaikutusta veden laatuun, nousee
veden fosforipitoisuuden noustessa. Rehevimpien järvien kalamäärä voi olla niin suuri,
etteivät edes 100 kg/ha ylittävät vuosisaaliit saa aikaan näkyviä vaikutuksia. Muutos ei
myöskään ole pysyvä, mikäli ulkoinen kuormitus on liian korkea. Tällöin kalasto palautuu
nopeasti ilman jatkuvaa tehokasta kalastusta ja erittäin vahvaa petokalakantaa
(Sammalkorpi ja Horppila 2005).
Kun teho- ja hoitokalastusten määrää vähennetään, on tärkeää että kohdejärveen
muodostuu tai on muodostunut vahva petokalakanta. Tämä on tärkeä edellytys sille, että
kalakannan rakenne pysyy hyvänä. Mikäli kalabiomassasta noin 30 % on petokaloja,
voivat ne säädellä tehokkaasti nuorten särkikalojen määrää. Pienempikin petokalamäärä
2
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voi hyödyntää järven ravintoketjun hoitotoimia välillisesti, vaikka suora petokalavaikutus
jäisikin vähäiseksi. Tavoitteena tulisikin olla runsaat kannat sekä rantavyöhykkeen petoja,
kuten haukea, että avovesialueen lajeja kuten ahventa ja kuhaa. Jos em. vyöhykkeistä
vain toisessa on vahvat petokalakannat, pystyvät nuoret särjet siirtymään siihen
ympäristöön, jossa petokalojen osuus on vähäisempää. Jos molempien, sekä ranta-alueen
haukikanta että avovesialueen ahven- ja kuhakannat ovat riittävän vahvat, voi petokalojen
vaikutus ravintoverkkoon nousta merkittäväksi (Berg ym. 1997).
Teho- ja hoitokalastukset voimistavat usein petokalakantoja, koska mm. ahventen koko
kasvaa särkikalojen aiheuttaman ravintokilpailun vähenemisen johdosta. Myös ahvenen ja
kuhan poikastuoton on usein havaittu paranevan. Veden kirkastuminen ja uposkasvien
leviäminen hyödyttää paitsi ahventa myös haukea (Sammalkorpi ja Horppila 2005). Tämän
lisäksi petokalakantoja voi vahvistaa mm. tuki-istutuksin ja kalastuksen ohjauksella.
Erityisesti kalastuksen ohjaus on isossa roolissa petokalakantojen vahvistamisessa. Esim.
kuhan osalta tulisi alamittaa kohottaa 45 cm:iin ja verkkojen silmäkoko kuhan pyynnissä
tulisi olla vähintään 55 mm. Pienissä vesistöissä myös kalastuksen ajallinen tai alueellinen
rajoittaminen olisi usein tarpeellista. Näiden toimenpiteiden tuloksena saavutettaisiin
vahvempi, särkikaloja hyödyntävä petokalakanta, ja kalastajatkin saisivat aikaisempaa
suurempia saaliskaloja (Sarvilinna ja Sammalkorpi 2010). Lisäksi vesistöissä, joissa on
runsaat lahna-, pasuri- tai sulkavakannat, on tärkeää huolehtia haukikannan ja erityisesti
suurten haukien kannoista. Tämä siksi, että jo 15 cm:n pituinen lahna on liian korkea
profiililtaan esim. 40 cm:n kuhalle, jotta se voisi käyttää lahnaa ravintonaan. Suomalaisista
kaloista siis ainoastaan tarpeeksi iso hauki pystyy syömään em. kaloja ja osaltaan
pitämään särkikalakantoja kurissa.

2 ENÄ- JA SANIJÄRVEN KALASTOSELVITYKSET
Arvioitaessa ravintoketjukunnostuksen tarvetta on erittäin tärkeää tietää järven kalaston
lajisuhteet ja ikä- tai kokojakaumat. Nämä saadaan yleensä selville koeverkkokalastuksin,
mutta myös koetroolauksia ja –nuottauksia, kaikuluotausta sekä kalastustiedusteluja
voidaan käyttää apuvälineinä arvioitaessa kalaston määrää, lajisuhteita ja ikäjakaumia.
Usein pelkkä koeverkkokalastus ei olekaan riittävä tapa saada selville koko lajistoa, sillä
esim. hauen ja ison lahnan pyydystettävyys koeverkoilla on sangen alhainen.
Enä- ja Sanijärvellä on suoritettu kalastotutkimuksia useina vuosina johtuen järvien
sijainnista Summajoen läpivirtausjärvenä ja usean eri turvetuotannossa olevan suon
vaikutusalueella. Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry on suorittanut koeverkkokalastuksia
Sanijärvellä, ja Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy on suorittanut niin
koeverkkokalastuksia kuin kalastustiedusteluitakin Enäjärven puolella. Palonselällä ei ole
suoritettu aikaisempia kalastoselvityksiä ennen vuoden 2013 koekalastuksia.
Kymijoen alueen järvikunnostushankkeen aikana Enäjärven Palonselällä koekalastettiin
kesällä 2013. Summajoen yläosan kalataloudellisen tarkkailun puitteissa suoritettiin
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verkkokoekalastukset Sanijärvellä kesällä 2014. Koekalastukset toteutettiin Nordicyleiskatsausverkoilla. Nordic-yleiskatsausverkko on 1,5 m korkea ja 30 m pitkä,
kahdestatoista 2,5 m leveästä solmun silmäväliltään eri harvuisesta havaspaneelista
koostuva verkko. Verkon paneeleiden solmuvälit (mm) ja langan paksuudet järjestyksessä
ovat seuraavat:
Solmuväli mm
Lanka mm

43

19,5 6,25

10

55

8

12,5

24

15,5

5

35

29

0,20 0,15 0,10 0,12 0,23 0,10 0,12 0,15 0,15 0,10 0,16 0,16

Verkot laskettiin päivän päätteeksi ja nostettiin aamulla. Kalastusajaksi muodostui siten
noin 18 tuntia. Koekalastuksia varten järvien vesipinta-ala jaettiin koekalastusruutuihin,
joista koealat valittiin satunnaisesti. Tällä paitsi varmistettiin havaintojen riippumattomuus,
myös pyrittiin saamaan mahdollisimman kattava kuva järvien kalastosta. Kunkin
koekalastusverkon saalis lajiteltiin solmuväli- ja lajikohtaisesti, punnittiin sekä suoritettiin
yksilökohtaiset pituusmittaukset enintään kahdestakymmenestä satunnaisesti valitusta
yksilöstä/laji/solmuväli. Mikäli yksilöitä oli havaspaneelissa alle 20/laji, tällöin mitattiin kaikki
lajin yksilöt.

2.1 SANIJÄRVI
Sanijärvellä on koekalastettu vuosina 2005, 2008, 2010, 2011 ja viimeisimpänä vuonna
2014 kolmentoista verkkoyön ponnistuksella (Kuva 1) ajalla 23.–25.7.2014.
Sanijärven vuoden 2011 verkkokoekalastuksista tavattiin kaikkiaan 8 eri kalalajia: ahven,
hauki, kiiski, kuha, lahna, salakka, suutari ja särki sekä lisäksi särkilahna.
Kappalemääräisesti tarkasteltuna saaliissa oli eniten ahventa, kun taas massamääräisesti
tarkasteltuna särki oli yleisin laji. Ahvensaaliista noin 65 % koostui alle kymmensenttisistä
yksilöistä. Yksikkösaalis koekalastuksissa oli noin 1825 g/verkko/vrk (Mäntynen 2011).
Sanijärven vuoden 2014 koekalastuksissa (Kuva 2) saalista kertyi yhteensä noin 8,5 kg
(414 kpl) yksikkösaaliin ollessa 657,6 g/verkko ja 31,9 kpl/verkko. Saalis koostui myös
Sanijärvellä lähestulkoon kokonaan ahvenesta, särjestä ja lahnasta (Kuva 3). Muita
kalastuksissa tavattuja lajeja olivat mm. kiiski, suutari, sorva ja kuha.
Painomääräisesti tarkasteltuna suurimman osuuden saaliista muodosti siis ahven peräti 56
%:n osuudella. Myös särjen ja lahnan osuus oli merkittävä, samoin suutarin.
Lukumääräisesti lajisuhteita tarkasteltaessa ahventen osuus kasvaa ollen peräti 69 % koko
saaliista, särkien osuus puolestaan laskee hieman. Lukumääräisesti tarkasteltuna isojen
kalojen, esim. lahnan ja suutarin osuus vähenee sillä saaliiksi niitä saatiin
kappalemääräisesti vähän, mutta niiden iso koko muihin lajeihin verrattuna näkyy
massamääräisessä tarkastelussa kohonneena osuutena saaliista. Petokalojen (> 15 cm:n
ahven, kuha ja hauki) osuus saaliista oli kohtuullinen 32 % (Taulukko 1).
4
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Kuva 1. Sanijärven vuoden 2014 verkkokoekalastusten koeverkkojen sijainnit.

Kuva 2. Sanijärven koekalastustuloksia 2005–2014 massamääräisesti tarkasteltuna.
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Kuva 3. Sanijärven vuoden 2014 verkkokoekalastusten yksikkösaaliit.

Taulukko 1. Sanijärven kokonaissaaliit, yksikkösaaliit ja prosenttiosuudet kalalajeittain vuonna 2014.
Laji

Ahven

Kokonais- Yksikkösaalis Biomassa- Kokonais- Yksikkösaalis Lukumääräsaalis (g)
g/verkko
osuus %
saalis
kpl/verkko
osuus %
(kpl)
4826
371,2
56,45
285
21,92
68,84

Kiiski

320

24,6

3,74

50

3,85

12,08

Kuha

86

6,6

1,01

1

0,08

0,24

Lahna

917

70,5

10,73

29

2,23

7

Sorva

80

6,2

0,94

1

0,08

0,24

1098

84,5

12,84

1

0,08

0,24

Suutari
Särki

1222

94,0

14,29

47

3,62

11,35

Yhteensä

8549,0

657,6

100,0

414

31,9

100,0

Ahvenkalat

5232

402,46

61,2

336

25,85

81,16

3317
2680,42

255,15
206,19

38,8
31,35

78
37

6
2,85

18,84
8,94

86

6,62

1,01

1

0,08

0,24

Särkikalat
Ahven >15 cm
Petokalat

Koeverkkokalastusten saaliin pituusjakaumia tarkastellessa voidaan kuitenkin havaita, että
sekä ahven, särki että lahna ovat Sanijärvellä kohtalaisen pienikokoisia. Varsinkin ahven
on pääosin erittäin pienikokoista, vaikka tulosten mukaan petoahventen osuus saaliin
biomassasta onkin hyvällä, 31 %:n tasolla. Kaikkien Sanijärvellä mitattujen ahventen
keskipaino oli kuitenkin vain 16,9 g. Ahvenen osalta suurin osa mitatuista kaloista
sijoittuikin pituusluokkiin 8–10 cm. Särjen ja lahnan osalta pituusjakaumat ovat hieman
tasaisemmin jakautuneet. Suurin osa särjistä sijoittui pituusluokkiin 10–17, cm ja suurin
osa lahnoista pituusluokkiin 8–19 cm (Kuva 4).

6

Kymijoen vesi ja ympäristö ry

Kuva 4. Sanijärven vuoden 2014 koekalastusten saaliin pituusjakaumat ahvenen, särjen ja lahnan
osalta.

2.2 ENÄJÄRVI
Enäjärvellä koekalastukset on suoritettu vuonna 2010. Koekalastuksia varten Enäjärvi
jaettiin kahteen osaan: pohjoiseen Kotoselkään ja eteläiseen Keskiseen. Kotoselän
keskimääräinen yksikkösaalis oli 1937g. Koekalastusten yleisin laji oli ahven. Seuraavaksi
yleisimmät lajit olivat ruutana, särki ja kuha. Lisäksi kalastuksissa tavattiin lahnaa, kiiskeä
ja säyne. Ahvenen osuus saaliin biomassasta oli 44 %. Suurimman osan ahvensaaliista
muodostivat alle 10 cm:n ahvenet, ja yli 15 cm:n petoahvenia oli 25 kpl niiden biomassan
Kymijoen vesi ja ympäristö ry
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yltäen kuitenkin 41,4 %:iin. Kuhia koeverkotuksissa tavattiin 5 kpl. Kuhan osuus
kokonaissaaliista oli kuitenkin kohtuullisen suuri 13,6 % johtuen saaliiksi saatujen kuhien
isosta koosta. Kotoselän koekalastuksissa ei tavattu yhtään haukea (Saukkonen 2010).
Myös Enäjärven Keskisen koekalastuksen saaliissa ahven oli selvästi yleisin laji, ja sen
osuus oli lähes puolet kokonaissaaliista (46,9 %). Ahvensaalis koostui myös Keskisellä
lähestulkoon kokonaan pienistä, alle 10 cm:n ahvenista. Yli 15 cm:n petoahvenia saaliissa
oli 23 kpl, ja niiden osuus ahvenbiomassasta oli 41,4 %. Seuraavaksi yleisimmät lajit olivat
särki, lahna ja kuha. Lisäksi tavattiin kiiskeä ja yksi hauki (Saukkonen 2010).

Kuva 5. Enäjärven Kotoselän
massamääräisesti tarkasteltuna.

ja

Keskisen

vuoden

2010

koekalastusten

yksikkösaaliit

Lisäksi vuonna 2010 suoritettiin Enäjärvellä kalastustiedustelu kalastuksen ja sen saaliin
selvittämiseksi. Tiedustelun perusteella Enäjärvellä kalastettiin eniten katiskalla ja
verkoilla. Tulosten perusteella saaliiksi saatujen lajien määrä oli suuri, mutta särkikalojen
osuus saaliista oli liki puolet kokonaissaaliista. Yksittäisistä lajeista saatiin eniten saaliiksi
haukea. Tämän jälkeen yleisimmät saalislajit olivat ahven, ja saaliiksi saatiin myös hieman
kuhaa ja taimenta (Ritari 2011).
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2.3 PALONSELKÄ
Palonselällä koekalastettiin seitsemän verkkoyön ponnistuksella (Kuva 6) aikavälillä 12.–
14.8.2013. Saalista Palonselän koekalastuksissa (Kuva 6) kertyi yhteensä liki 12 kg (687
kpl) yksikkösaaliin ollessa 1705 g/verkko ja 98,1 kpl/verkko. Saalis koostui lähestulkoon
kokonaan ahvenesta, särjestä ja lahnasta (Kuva 7).

Kuva 6. Palonselän vuoden 2013 verkkokoekalastusten koeverkkojen sijainnit.
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Kuva 7. Palonselän vuoden 2013 verkkokoekalastusten yksikkösaaliit.

Painomääräisesti tarkasteltuna suurimman osuuden saaliista muodosti siis ahven peräti 50
%:n osuudella. Myös lahnan osuus oli merkittävä, samoin hauen. Lukumääräisesti
lajisuhteita tarkasteltaessa ahventen osuus kasvaa ollen peräti 72 % koko saaliista,
samoin särkien osuus kasvaa hieman. Lukumääräisesti tarkasteltuna puolestaan isojen
kalojen, hauen ja lahnan, osuus vähenee, sillä saaliiksi niitä saatiin kappalemääräisesti
vähän, mutta niiden iso koko muihin lajeihin verrattuna näkyy massamääräisessä
tarkastelussa kohonneena osuutena saaliista. Petokalojen (> 15 cm:n ahven, kuha ja
hauki) osuus saaliista oli peräti 52,54 % (Taulukko 2).

Taulukko 2. Palonselän kokonaissaaliit, yksikkösaaliit ja prosenttiosuudet kalalajeittain vuonna
2013.
Laji

Ahven
Hauki

Kokonais- Yksikkösaalis Biomassa- Kokonais- Yksikkösaalis Lukumääräkpl/verkko
osuus %
saalis (g)
g/verkko
osuus %
saalis
(kpl)
5914
844,9
49,54
496
70,86
72,2
2451

350,1

20,53

4

0,57

0,58

Kiiski

126

18,0

1,06

27

3,86

3,93

Lahna

2467

352,4

20,67

84

12

12,23

Salakka

88

12,6

0,74

5

0,71

0,73

Sorva

23

3,3

0,19

1

0,14

0,15

Särki

869

124,1

7,28

70

10

10,19

Yhteensä

11938,0

1705,4

100,0

687

98,1

100,0

Ahvenkalat

6040

862,86

50,59

523

74,71

76,13

3447
3820,88

492,43
545,84

28,87
32,01

160
38

22,86
5,39

23,29
5,49

2451

350,14

20,53

4

0,57

0,58

Särkikalat
Ahven >15 cm
Petokalat
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Koeverkkokalastusten saaliin pituusjakaumia tarkastellessa voidaan kuitenkin havaita, että
sekä ahven, särki että lahna ovat Palonselällä kohtalaisen pienikokoisia. Varsinkin ahven
on pääosin erittäin pienikokoista, vaikka tulosten mukaan petoahventen osuus saaliin
biomassasta onkin hyvällä, 32 %:n tasolla. Kaikkien Palonselällä mitattujen ahventen
keskipaino oli kuitenkin vain 11,9 g. Ahvenen osalta suurin osa mitatuista kaloista
sijoittuikin pituusluokkiin 6–10 cm. Särjen osalta liki 60 % mitatuista kaloista kuului 9 cm
pituusluokkaan, ja lahnan osalta yleisimmät pituusluokat olivat välillä 10–20 cm (Kuva 8).

Kuva 8. Palonselän vuoden 2013 koekalastusten saaliin pituusjakaumat ahvenen, särjen ja lahnan
osalta.
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2.4 SAALISTILASTOINTI
Em. tietojen lisäksi paikallinen osakaskunta on pitänyt yllä saalistilastointia alueiltaan.
Saalistilastoja on kerätty paikallisilta vapaa-ajankalastajilta ja saalistilastot kattavat vuodet
2004–2013. Kalastajien ilmoittamat saalistiedot on esitetty Kuvassa 9. Kuvan tilastoissa on
huomioitava, että esim. siioista n. 90 % on pyydetty muulta alueelta kuin Sani- ja
Enäjärven alueelta. Samoin taimenet ja harjukset ovat järven ylä- ja alapuolisilta
jokialueilta. Muilta osin saaliiden määrät ovat lähestulkoon kokonaan Sani- ja Enäjärven
alueelta.

Kuva 9. Sani- ja Enäjärven vapaa-ajankalastajien saalistilastoja vuosilta 2004–2013.

2.5 SUORITETUT HOITOKALASTUKSET
Sani- ja Enäjärvellä on 2000-luvulla suoritettu hoitokalastuksia useaan otteeseen. Järvien
hoitokalastukset on suoritettu talkootyönä osakaskunnan toimesta vuosien 2005–2012
välisenä aikana. Hoitokalastuksia on toteutettu niin nuottaamalla, rysäpyynnein kuin
katiskoillakin. Hoitokalastusten alkuvaiheessa 2005–2007 pyyntiä suoritettiin rysä- ja
nuottapyynnein, ja tällöin pyydetyt kilomäärät olivat korkeammat kuin ajanjakson
loppuvaiheessa, jolloin pyyntiä on suoritettu enää lähinnä katiskoilla. Hoitokalastusten
saalistiedot on esitetty Kuvassa 10.
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Kuva 10. Sani- ja Enäjärven hoitokalastussaaliit 2005–2012.

2.6 ENÄ- JA SANIJÄRVEN ISTUTUKSET
Sani- ja Enäjärveen on tehty kalanistutuksia lähinnä osakaskunnan toimesta. Istutuksia on
viime vuosina suoritettu kohtuullisen runsaasti. Istutuslajeina on käytetty lähinnä kuhaa,
mutta myös kirjolohta ja järvisiikaa on istutettu. Taulukossa 3 on listattuina Sani- ja
Enäjärvellä viime vuosina suoritettuja istutuksia. Tiedot on poimittu ELY-keskuksen
ylläpitämästä istutusrekisteristä. Kuhakanta Sani- ja Enäjärvellä onkin kehittynyt
kohtalaiseksi ja myös luontaista lisääntymistä on havaittu.

Taulukko 3. Sani- ja Enäjärveen suoritetut kalanistutukset vuosina 2005–2012.
Istutusaika

Laji

Ikä

Kpl

15.9.2005

Järvisiika

1k

1590

22.8.2006

Kuha

1k

3480

21.9.2006

Kuha

1k

3460

21.9.2006

Kuha

1k

3500

4.10.2006

Järvisiika

1k

1532

19.5.2008

Kuha

1k

2243

3.9.2009

Kuha

1k

1118

3.9.2009

Kuha

1k

1118

6.10.2011

Kuha

1k

755

14.9.2012

Kuha

1k

1063

14.9.2012

Kuha

1k

1063

28.5.2012

Kirjolohi

3v

231

28.5.2012

Kirjolohi

3v

232
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3 SUOSITUS ENÄ- JA SANIJÄRVEN TEHO- JA HOITOKALASTUKSESTA
Sani- ja Enäjärvellä suoritettujen koekalastusten tulosten ja aikaisempien vuosien,
paikallisilta asukkailta saatujen tietojen perusteella voidaan todeta, että Sani- ja
Enäjärvellä on tarvetta kalaston rakenteen muokkaamiselle. Järven yleisimpien lajien,
ahvenen ja särjen kannat ovat sangen pienikokoisia, vaikka kappalemääräiset saaliit eivät
koekalastuksissa kohonneetkaan kovin suuriksi. Samoin lahnakanta koostuu pääasiassa
pienikokoisista yksilöistä, vaikka myös isokokoisia yksilöitä saatiin saaliiksi. Järven kuhaja haukikannat ovat kohtuulliset. Kannat eivät ole kuitenkaan sillä tasolla, että ne yksistään
pystyisivät pitämään yllä tasapainoa kalaston rakenteessa.
Ympäristöhallinnon ohjeistuksen mukaan (Sammalkorpi ja Horppila 2005) teho- ja
hoitokalastuksiin tulisi ryhtyä, mikäli tietyt kalaston rakennetta kuvaavat ja veden laadusta
kertovat raja-arvot ylittyvät. Raja-arvot ja Sanijärvellä, Enäjärvellä (Kotoselkä ja Keskinen)
ja Palonselällä havaitut tulokset on esitetty Taulukossa 4.

Taulukko 4. Teho- ja hoitokalastuksen tarvetta ilmentävät raja-arvot ja Sanijärvellä, Enäjärvellä sekä
Enäjärven Palonselällä havaitut tulokset.

> 2 kg

> 100 k pl

> 60 %

< 20 %

keskikoko/
kasvu
(särkikalat,
ahven)
pieni/hidas

0,4 tai yli

säännöllinen

0,657 kg

31,9 kpl

38,8 %

32,36 %

pieni/hidas

1,5

satunnainen

kg/verkko

kpl/verkko

särkikala%

petokala%

chl/TP

sinilevät

Raja

> 2 kg

> 100 k pl

> 60 %

< 20 %

keskikoko/
kasvu
(särkikalat,
ahven)
pieni/hidas

0,4 tai yli

säännöllinen

Kotoselkä

1,93 kg

40,90 %

30 %

pieni/hidas

0,7

Keskinen

1,57 kg

36,8 %

34,1 %

pieni/hidas

0,400

chl/TP

sinilevät

0,4 tai yli

säännöllinen

0,6

satunnainen

Raja
Sanijärvi

Raja
Palonselkä

kg/verkko

kpl/verkko

särkikala%

petokala%

kg/verkko

kpl/verkko

särkikala%

petokala%

> 2 kg

> 100 k pl

> 60 %

< 20 %

keskikoko/
kasvu
(särkikalat,
ahven)
pieni/hidas

1,705 kg

98

28,9 %

52,5 %

pieni/hidas

chl/TP

sinilevät

Sanijärven koekalastuksissa kesällä 2014 havaitut kalamäärät olivat sangen pienet. Niin
kilo- kuin kappalemääräinenkin saalis jäi melko pieneksi. Tulokseen vaikuttavat kuitenkin
negatiivisesti kesällä 2014 Sanijärvellä havaitut, yli 3 metrin syvyydessä mitatut alhaiset
happipitoisuudet ja pyydysten erittäin voimakas limoittuminen, mikä aiheutti sen, että
syvännealueiden verkot olivat pääsääntöisesti kalattomia. Todellinen yksikkösaalis onkin
todennäköisesti korkeampi. Särkikalojen osuus saaliista oli alhainen, kun taas petokalojen
osuus saaliista oli kohtuullisella tasolla. Myös Sanijärvellä oli havaittavissa sama ilmiö kuin
Enäjärvellä: vaikka petokalojen ja petoahventen osuus saaliista oli kohtuullisella tasolla,
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ahvenkanta oli selkeästi pienikokoinen. Sanijärvellä kaikkien ahventen keskipaino oli vain
16,9 g, vaikka yli 15 cm:n petoahventen määrä koko massamääräisestä ahvensaaliista
olikin hyvällä tasolla (31,4 %). Kokonaisfosforin ja klorofylli-a:n suhde on Sanijärvellä
erittäin korkea. Sinileviä Sanijärvellä esiintyy satunnaisesti.
Vuoden 2010 koekalastuksissa Enäjärven Kotoselällä ja Keskisellä havaitut kalamäärät
olivat
kohtalaisia.
Molemmilla
selillä
havaitut
kalamäärät
jäivät
hieman
ympäristöhallituksen suositteleman raja-arvon alapuolelle. Särkikalojen osuus saaliista oli
kohtuullisen alhainen, kun taas puolestaan petokalojen määrä oli hyvällä tasolla.
Kokonaisfosforin ja klorofyllin suhde oli varsinkin Kotoselällä korkea, Keskisellä puolestaan
suhdeluku oli raja-arvossa.
Palonselän koekalastuksissa 2013 havaitut kalamäärät olivat kohtuullisella tasolla. Sekä
kilomääräinen saalis, että kappalemääräinenkin saalis jäivät niukasti hoitokalastustarvetta
indikoivan raja-arvon alapuolelle. Myös särkikalojen osuus saaliista oli alhaisella tasolla, ja
petokalojen osuus puolestaan hyvällä tasolla. Särkikalojen ja ahvenen kannat koostuivat
kuitenkin pääosin pienikokoisista yksilöistä. Tätä indikoi mm. ahventen keskipaino, joka oli
Palonselän kalastuksissa vain 11,9 grammaa, vaikka koekalastusten tulosten perusteella
petoahventen määrä onkin hyvällä tasolla. Suuria petoahvenia olikin saaliissa jokusia
kappaleita, mutta loput ahvenista olivat niin pieniä että petoahventen massamääräinen
osuus nousee korkeaksi muiden ahventen ollessa hyvinkin pieniä. Kokonaisfosforin ja
klorofylli-a:n suhde on myös selvästi yli raja-arvon. Sinileviä Palonselällä esiintyy
satunnaisesti.
Em. tietojen perusteella suosituksemme on, että niin Sani-, Enäjärvellä kuin
Enäjärven Palonselälläkin on perusteltua ja tarpeellista suorittaa teho- ja
hoitokalastuksia osana järven kunnostustoimia.

3.1 TEHO- JA HOITOKALASTUKSEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET
Sani- ja Enäjärven kalataloudellisen kunnostuksen tavoitteeksi on hyvä asettaa teho- ja
hoitokalastuksilla saavutettava veden laadun paraneminen sekä kalaston rakenteessa
tapahtuvat positiiviset muutokset. Toteutuessaan nämä tavoitteet auttavat osaltaan
parantamaan Sani- ja Enäjärven virkistyskäyttöarvoa ja yleistä käytettävyyttä. Tavoitteisiin
pyritään
toimenpiteillä,
jotka
sisältävät
niin
tehokalastusvaiheen
kuin
hoitokalastusvaiheenkin, mahdolliset petokalaistutukset ja kalastuksen säätelytoimia.
Tehokalastusvaiheella (1–3 vuotta) tarkoitetaan pyyntiä, jolla saavutetaan selvä muutos
kalakantoihin. Pyynti onkin siis mitoitettava riittävän suureksi, jotta haluttu muutos
saavutetaan. Hoitokalastusvaiheella tarkoitetaan tilaa, jossa saavutettua tilaa tarkkaillaan
ja positiivisia muutoksia tuetaan ja ylläpidetään hoitokalastuksilla.
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3.2 SAALISTAVOITE
Hoitokalastuksia suunniteltaessa kannattaa huolehtia siitä, että kaloja poistetaan järvestä
riittävästi. Kuitenkin tarkkaa lukemaa hoitokalastuksen poistotarpeesta on vaikea antaa
esim. koekalastusten perusteella, koska saalistavoite riippuu järven kalamäärän lisäksi
monesta muustakin tekijästä. Hoitokalastuksen saalistavoite on suhteutettava järven pintaalaan ja veden fosforipitoisuuteen. Mikäli tehokalastuksilla halutaan vaikutusta
vedenlaatuun 1–2 vuoden ajanjaksolla, Etelä- ja Keski-Suomen rehevissä järvissä järkevä
saalistavoite noin 50–100 kg/ha vuodessa, jos järven fosforipitoisuus on alle 50 µg/l. Mikäli
fosforipitoisuus on 100 µg/l, tulisi vuoden saalistavoitteen olla tasolla 150–200 kg/ha
(Sammalkorpi ja Horppila 2005; Sarvilinna ja Sammalkorpi 2010).
Sani- ja Enäjärven pintaveden kokonaisfosforipitoisuudet ovat olleet viime vuosina lievästi
rehevän/rehevän järven tasolla (viiden vuoden kesäajan keskiarvo päällysvedessä
Sanijärvellä 33 µg/l, Enäjärvellä 56 µg/ ja Palonselällä 44 µg/). Tämä ja järven
kalabiomassan määrä huomioiden on ensimmäisten vuosien tehokalastusten
saalistavoitteeksi järkevää asettaa 50 kg/ha/vuosi. Tehokalastusvaiheen jälkeen
seuraavan, saavutettua kalakannan rakenteen muutosta tukevan hoitokalastusvaiheen
saalistavoite on myös järkevää asettaa riittävän korkeaksi, jotta saavutettu muutos
saadaan ylläpidettyä. Järkevä saalistavoitteen taso onkin 15–20 kg/ha/vuosi. Sani- ja
Enäjärven (yhteen laskettu pinta-ala 397 ha) kohdalla nämä suositukset tarkoittavat
seuraavia tasoja: tehokalastusvaiheessa 19 850 kg/vuosi ja hoitokalastusvaiheessa n.
6000 – 8000 kg/vuosi.
Lisäksi hoitokalastukset tulisi nimenomaan kohdentaa pienikokoisiin särki- ja ahvenkaloihin
sekä lahna-, pasuri-, salakka- ja kiiskikantoihin. Taulukossa 5 on esitettynä ehdotus
tarkennetusta teho- ja hoitokalastusten toteutussuunnitelmasta. Hoitokalastuksissa voi
myös pitää taukoja, joiden aikana kalakantojen kehittymistä ja yleistä tilaa voidaan
tarkkailla, minkä jälkeen hoitokalastuksia voidaan jatkaa tarpeen mukaan. Suunnitelmia on
myös syytä tarkistaa, mikäli havaitaan oleellisia muutoksia vallitsevissa olosuhteissa.

Taulukko 5. Ehdotus Sani- ja Enäjärven teho- ja hoitokalastusten toteutussuunnitelmaksi.
1.VUOSI
Tehokalastus
19 850 kg

2.VUOSI
Tehokalastus
19 850 kg

3.VUOSI
Tauko/Seuranta

4. VUOSI
Hoitokalastus
6000-8000 kg

5.VUOSI
Hoitokalastus
6000-8000 kg

6.VUOSI
Seurantavaihe

3.3 PYYNTIMENETELMÄT
Hoitokalastuksiin valittavien pyyntimenetelmien valintaan vaikuttavat monet seikat.
Huomioon on otettava mm. järven koko, muoto, syvyyssuhteet, pohjan laatu ja mahdolliset
esteet sekä kalastusten kohdelajit. Tavallisimmat hoitokalastuksissa käytettävät
16
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pyyntimuodot ovat troolaus, nuottaus, talvinuottaus,
Pyyntimuotoja on vertailtu tarkemmin Taulukossa 6.

rysäpyynti

ja

katiskapyynti.

Taulukko 6. Hoitokalastuksissa käytettyjen pyyntimenetelmien vertailua.

PYYNTIMENETELMÄ

AJANKOHTA

KOHDELAJIT

TYÖPANOS

Troolaus

·loppukesä,
syksy

·parveutuvat
särkikalat (särki,
lahna, pasuri),
pieni ahven

·ammattikalastus

Talvinuottaus

·talvi

·särkikalat

·ammattikalastus

·syksy

·parveutuvat
särkikalat (särki,
lahna, pasuri),
pieni ahven

·ammattikalastus

Rysäpyynti

·kevät, alkukesä

·salakka, pienet
särkikalat, pieni
ahven, suutari,
ruutana

·ammattikalastus,
talkootyö ohjattuna

Katiskapyynti

·koko
avovesikausi

·särkikalat, pieni
ahven

·talkootyö

Nuottaus

Sani- ja Enäjärvelle parhaiten soveltuvat pyyntimuodot ovat nuottaus, rysäpyynti ja
katiskapyynti. Troolaus on yleisesti koettu kustannustehokkaaksi pyyntimuodoksi, mutta
Sani- ja Enäjärven pienen koon, sokkeloisen muodon ja mataluuden vuoksi menetelmän
käyttö järvellä ei ole mahdollista. Myös nuottauksen käyttö järvellä on jokseenkin
rajoitettua, sillä järvellä ei ole juurikaan sopivia nuottausapajia, vaan järvi on kauttaaltaan
hyvinkin matala.

3.4 PETOKALAISTUTUKSET JA KALASTUKSEN OHJAUS
Petokaloilla on tärkeä rooli hyvinvoivan järven kalakannassa. Vahvat petokalakannat
kohdistavat voimakasta predaatiota särkikalakantoihin sekä pienikokoisiin ahvenkantoihin.
Siksi onkin tärkeää, että hoitokalastetussa järvessä on vahva petokalakanta. Luonnollisen
lisääntymisen tueksi onkin mahdollista suorittaa tuki-istutuksia, jotta petokalakannat
muodostuvat riittävän vahvoiksi hoitokalastusten varsinaisen kalastusvaiheen jälkeen.
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Luontaisesti Sani- ja Enäjärven kalastoon kuuluvat petokaloista mm. hauki, kuha ja ahven.
Ahvenkannat ovat koekalastusten perusteella kuitenkin kääpiöityneitä, joten ahvenen
petokalavaikutus jää järvillä pieneksi. Petokaloista erityisesti kuha hyötyy Sani- ja
Enäjärven rehevöitymisestä. Tämä tapahtuu kuitenkin osittain ahvenen ja hauen
kustannuksella. Suositeltavia istutuslajeja järville ovat predaatiota pienikokoiselle lajeille
(ahven, särkikalat) aiheuttavat lajit kuten kuha, hauki, toutain ja ankerias. Eläinplanktonia
ravinnokseen hyödyntävien lajien, kuten esim. siian istuttamista ei Sani- ja Enäjärvelle
suositella.
Keskeinen keino petokalakantojen voimistamisessa on kalastuksen ohjaus. Järvissä,
joissa on vahva kuhakanta, on kalastuksen ohjauksella suuri merkitys kuhakannan
yksilöiden kokoon ja kannan elinvoimaisuuteen. Nopeakasvuisissa kuhakannoissa kuhan
alamitan on hyvä olla vähintään 45 cm ja käytettävien verkkojen silmän solmuvälin
vähintään 55 mm. Myös kuhan ajoittaista ja alueellista rauhoittamista on syytä harkita, jotta
luontainen lisääntyminen tulee turvatuksi.
Myös hauen kohdalla olisi hyvä miettiä kalastuksen ohjausta. Jotta petokalojen predaatiota
saadaan kohdennettua sekä suurikokoisiin särkiin että lahna- ja pasurikantoihin, tulisi
järvessä olla elinvoimainen kanta isoja haukia. Haukikannan voimistamiseksi tulisikin Sanija Enäjärvellä harkita ns. välimitan asettamista hauen kalastukseen. Tämä tarkoittaa
käytännössä välimittaa, jota sekä pienemmät että suuremmat kalat tulisi vapauttaa takaisin
vesistöön. Sopiva välimitta-asetus voisi olla esim. 40–90 cm. Tämä tarkoittaisi siis
käytännössä sitä, että saaliiksi saisi ottaa ainoastaan em. välimittaan asettuvia kaloja.
Tällä turvattaisiin niin pienten haukien kasvua kuin myös suurten haukien olemassaoloa.
Suurten haukien suojelu on ensiarvoisen tärkeää niiden suuren lisääntymispotentiaalin ja
hyvälaatuisten poikasten tuottokyvyn takia, sekä siksi, että ne ovat ainoita kaloja
kalayhteisössä jotka pystyvät käyttämään ravinnokseen suurikokoista (yli 15 cm) lahnaa,
pasuria, suutareita ja ruutanoita. Lisäksi haukikanta, joka sisältää suuria yksilöitä, säätelee
itse itseään. Mikäli suuret hauet poistetaan kalayhteisöstä, yhteisöstä poistuu itseään
haukikantaa säätelevä peto, mikä voi johtaa pienten haukien määrän huomattavaan
kasvuun. Nykyisen kalastuslain puitteissa ko. toimenpidettä ei ole kuitenkaan vielä
mahdollista suorittaa määräyksenä, mutta uuden, vuonna 2016 vahvistettavan kalastuslain
puitteissa myös kalojen välimittamääräyksen asettaminen järville on mahdollista. Nykyisen
lain puitteissa ko. toimenpide voidaan asettaa voimaan ainoastaan suosituksena.

3.5 SEURANTA
Seuranta on tärkeä osa-alue jokaisessa kunnostusprojektissa. Tehokalastusten jälkeen on
tärkeää seurata kalaston rakenteen tilan kehitystä. Riittävä särkikalojen väheneminen
ilmenee mm. näkösyvyyden kasvuna ja järven ravinne- ja levämäärien laskuna. Seurantaa
voi tehdä mm. hoitokalastusten saaliiden rakennetta ja määrää seuraamalla sekä
seuraamalla lajisuhteiden määrien muutoksia verkkokoekalastuksin.
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YLEISTÄ
Tämä työ on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa laadittua Sani- ja Enäjärven
sekä Palonselän kunnostussuunnitelmaa. Kouvolassa Enä- ja Sanijärvellä tehtiin 1.–
2.7.2014 yleispiirteinen kasvillisuuskartoitus, jonka tarkoituksena oli niittosuunnitelman
laatiminen. Järvillä on tehty koneniittoja aiemminkin paikallisten toimesta.
Vaikka sekä Enä- että Sanijärvi ovat matalarantaisia, niiden tummavetisyyden vuoksi uposja pohjakasvillisuus käytännössä puuttuu järviltä. Lajisto painottuu ilmaversoisiin, joista
järviruoko on runsain, mutta etenkin Sanijärvellä ja Enäjärven pohjoisosassa, Kotoselällä,
myös järvikaislaa ja -kortetta esiintyy yleisesti. Sanijärvi ja Kotoselkä ovatkin
järvikokonaisuuden osa-alueista selvästi rehevöityneimpiä. Kelluslehtisistä järvillä esiintyy
runsaimpina ulpukkaa, lummetta ja uistinvitaa, joiden peittävyys on etenkin
järvikokonaisuuden pohjoisosan matalissa lahdissa paikoin suuri. Enäjärvellä esiintyy
myös EU:n luontodirektiivin perusteella rahoitettua täplälampikorentoa (Ympäristöhallinnon
Eliölajit-tietojärjestelmä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus).
Enä- ja Sanijärvien alueella on useita suursara- ja järviruokovaltaisia avoluhtia, joiden
ekologinen merkitys muun muassa linnuston kannalta on suuri. Koska luonnontilaiset
rantaluhdat ovat metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, ei niiden alueella
saa tehdä toimenpiteitä, jotka muuttavat elinympäristön ominaispiirteitä (esimerkiksi
ruoppaus). Merkittävän luontoarvon vuoksi etenkin suursaravaltaisten avoluhtien
ruovikoituminen on syytä estää niittämällä järviruokokasvustoa varovasti, jos se tulevina
vuosina leviää selvästi nykyisestä. Tällä hetkellä niittotarvetta ei ole.
Enä- ja Sanijärvien virkistys- ja vapaa-ajankalastusarvo on merkittävä. Järvien alueella on
runsaasi ympärivuotista asutusta ja myös kesäasuntoja. Lisäksi järvillä on usempia
uimarantoja.
Enä- ja Sanijärvien kasvillisuuskuvaukset on esitelty liitteessä 1.

NIITON PERIAATTEET
Niitot toteutetaan mahdollisuuksien mukaan heinäkuun puolivälin ja elokuun puolivälin
välisenä aikana, jolloin järviruo'on juurakkoon varastoituneiden ravinteiden määrä on
alhaisimmillaan ja niitto siten tuloksekkainta. Heinä–elokuun vaihteessa toteutettava niitto
ei myöskään vaikuta enää haitallisesti rannan linnustoon pesimäajan ollessa ohi. Niitto
toteutetaan pääsääntöisesti mosaiikkimaisesti siten, että rannansuuntaisten, polveilevien
niittoväylien yhteyteen niitetään sivu-uomia ja pieniä avoimia lampareita, jotka toimivat
muun muassa suojapaikkoina kaloille ja lintupoikueille sekä monipuolistavat rannan
elinympäristöjä. Laajoja yhtenäisiä niittoalueita vältetään: tavoitteena on vähentää
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kasvillisuutta hallitusti, ei poistaa sitä kokonaan. Järveen laskevien ojien edustoja ei tule
niittää, koska ranta- ja vesikasvillisuudella on keskeinen merkitys etenkin pelto-ojien
kuljettamien ravinteiden pidättämisessä.
Etenkin järviruo'on tapauksessa on tärkeää, että niitto toistetaan useaan kertaan, mieluiten
vähintään 3–4 vuotena peräkkäin. Vain näin aikaansaadaan pysyvämpi tulos. Sani- ja
Enäjärven kaltaisilla järvillä, joilla ei esiinny niitossa silpoutuvista palasista helposti leviäviä
uposkasveja, niitto kannattaa tehdä niin läheltä pohjaa kuin mahdollista. Tämä parantaa
osaltaan niiton tuloksellisuutta. Niittojäte on myös korjattava pois vedestä mahdollisimman
pian niiton jälkeen, muutoin niittojätteen ravinteita vapautuu takaisin veteen ja tehty työ
menettää osan merkityksestään. Paras tapa hävittää niitetty kasvimassa on kompostoida
se riittävän kaukana rannasta. Niittojätettä voi myös mahdollisuuksien mukaan tarjota
esimerkiksi nautakarjan rehuksi. Tällöin on kuitenkin varmistettava, ettei joukossa ole
myrkyllisiä lajeja, ennen kaikkea myrkkykeisoa. Jos se on mahdollista toteuttaa, myös
nautakarjan laiduntaminen ranta-alueella on erittäin hyvä tapa vähentää rantakasvillisuutta
ja estää sen leviäminen.
Kelluslehtisten kasvien, kuten ulpukan ja lumpeen, niitosta saatava hyöty on vähäinen,
koska niiden juurakoissa on runsaasti varastoravinteita, joiden voimalla kasvi kasvattaa
uudet versot niitosta huolimatta. Jos kelluslehtisiä halutaan poistaa, kannattaa se tehdä
haraamalla kasvit ylös juurakkoineen. Enä- ja Sanijärvellä tähän ei kuitenkaan ole
ainakaan toistaiseksi tarvetta.
On tärkeää muistaa, että koneellinen niitto vaatii niittoilmoituksen paikalliseen ELYkeskukseen vähintään kuukautta ennen suunniteltuja niittoja, mieluiten jo aikaisemmin.
Niitot toteutetaan ELY-keskuksen antaman lausunnon mukaan. Niittoilmoitukseen tarvitaan
niittosuunnitelman lisäksi vesialueen omistajan suostumus, sekä läjitysalueiden
maanomistajien suostumukset. Käsivoimin, esimerkiksi viikatteella toteutettava niitto
maanomistajan omassa rannassa on sallittu ilman ilmoitustakin, ja on kannustettava tapa
huolehtia vesistön kunnosta. Omatoimisessa niitossa kannattaa tavoitella luonnollisen
näköistä, pienipiirteistä lopputulosta ja välttää yhtenäisiä ja jyrkästi ympäristöön rajautuvia
niittoalueita. Lisäksi niittojätteen hävittämisestä on yhtä olennaista huolehtia kuin
koneniitossa: parasta on tässäkin tapauksessa kompostoida jäte kauempana rannasta.
Samoin voi hävittää myös keväisin rantaan ajautuneen kuolleen järviruokomassan, joka
muutoin kertyy pohjaan ja voi runsaana esiintyessään heikentää järven kuntoa. Tällainen
vuotuinen rantojen siistiminen vähentää osaltaan suurempien kunnostustoimenpiteiden
tarvetta.
Niittoa on mahdollista tehdä myös talvella jään päältä. Tämä helpottaa seuraavan kesän
niittoa kun ylivuotinen ruokomassa on poistettu. Talviniitto estää alueiden umpeenkasvua,
kun ylivuotista mätänevää ruokoturvetta ei pääse syntymään. Seuraavan kesän kasvuun
sillä ei kuitenkaan ole juuri merkitystä, koska ravinteet ovat juurakossa. Koneellisesti
toteutettava talviniitto vaatii kesäniiton tapaan niittoilmoituksen. Kaikkea ei myöskään
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kannata niittää, sillä osa ruovikossa pesivistä linnuista tarvitsee myös ylivuotista
kasvustoa.

NIITOT ENÄ- JA SANIJÄRVILLÄ
Tehdyn kartoituksen perusteella ensisijaisesti niitettäviä kohteita Enäjärvellä on Kotoselän
koillis- ja lounaisosissa, Kotoselän ja Keskisen välisessä salmessa (Valkama) sekä
Keskisen itäosassa (Ropakonlahti ja Särkilahden koillisosa). Sanijärven puolella
niittotarvetta on järven pohjoisosassa Lynkänlahden uimarannan alueella sekä Enäjärveen
laskevan joen suulla järven lounaisosassa.
Varsinaisen koneniiton ulkopuolella maanomistajat huolehtivat itsenäisesti mökki- ym.
rantojen käsinniitosta tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaan. Kuvissa 1–3 esitettyjen,
niitettävien kuvioiden muoto on suuntaa-antava ja toteutetaan niittoteknisissä rajoissa
soveltaen. Kuvioiden täsmällistä kokoa ja muotoa olennaisempaa on noudattaa aiemmin
tässä tekstissä esitettyjä niiton yleisperiaatteita.

ENÄJÄRVEN NIITTOKOHTEET
Kotoselän koillisosassa niitetään lahdenperukan laajaa järvikortekasvustoa. Tarkoituksena
on estää ruovikon laajenemista alueella sekä lisätä sen luonnonarvoja. Perukassa
sijaitsevaa harvakasvuista ruokoluhtaa ei niitetä. Myös alueelle laskevan joen edusta
pyritään jättämään niittämättä.
Kotoselän lounaisosan järviruokokasvustoon niitetään aukkoja tai mosaiikkimaista
väylästöä, tarkoituksena lisätä alueen ekologista arvoa. Myös uimaranta ylläpidetään
avoimena (akuuttia niittotarvetta ei ole).
Kotoselän ja Keskisen välisessä salmessa, Kotosaaren länsipuolella (Valkama)
huolehditaan väylän pysymisestä avoimena. Ruovikkoa niitetään salmen pohjoisosassa
sekä eteläosan kapeikossa molemmin puolin väylää. Koska salmi on paikoin hyvin matala
(0,5–1 m), voi myös ruoppaus olla tarpeen ainakin salmen pohjoisosassa. Mahdollinen
ruoppaus on helpointa toteuttaa talviaikaan jäältä käsin ja ruoppausmassa on helpointa
kuljettaa esimerkiksi maanparannuskäyttöön viereiselle pellolle. Mahdollisesti ruopattavan
alueen pinta-ala on noin 0,4 ha.
Ropakonlahden ja Särkilahden koillisosan laajoihin ruovikoihin niitetään mosaiikkimaista
väylästöä sekä pienialaisia avoimia lampareita täplälampikorennon elinympäristön
hoitamiseksi. Tarkoituksena on samalla lisätä kohteiden ekologista monimuotoisuutta,
kalastollista arvoa sekä ennaltaehkäistä ruovikon leviämistä.
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Enäjärven niittokohteiden yhteispinta-ala on noin 1,6 hehtaaria.

Kuva 1. Kartta Kotoselän alueen niittokohteista.
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Kuva 2. Kartta Kotoselän ja Keskisen välisistä niittokohteista.
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SANIJÄRVEN NIITTOKOHTEET
Uimarannan alue Sanijärven Lynkänlahdessa pidetään avoimena. Alueella on niitetty jo
aiemmin, nyt niittoalaa voidaan laajentaa hieman ja ennaltaehkäistä näin kasvillisuuden
palaamista uimarannalle. Niitto kohdistetaan ennen kaikkea ruovikkoon, mutta myös
järvikaislaa poistetaan tarpeen mukaan.
Enäjärveen laskevan joen alkuosasta niitetään ennen kaikkea kortteikkoa, joka on alueella
paikoin hyvin tiheää. Tarkoituksena on ylläpitää veden riittävää virtausta Sanijärvestä
Enäjärveen ja pitää samalla niiden välinen väylä veneitse kuljettavassa kunnossa (Kuva 1).
Sanijärven niittokohteiden yhteispinta-ala on noin 0,5 hehtaaria.

Kuva 3. Kartta Sanijärven Lynkänlahden uimarannan niittoalueesta.
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LIITE 1. KASVILLISUUSKUVAUKSET
Kasvillisuuskuvaukset ovat yleispiirteisiä ja tehty niittosuunnitelman edellyttämällä
tarkkuudella ja ajankohdan mukaisen kasvillisuuden kehitysasteen rajoissa. Mahdollinen
alueen kasvilajiston yksityiskohtaisempi kartoitus vaatii lisää maastotöitä ja erillisen
kasvillisuusselvityksen. Kuvauspisteiden sijainti on esitetty liitekuvissa 1 ja 2.

1) Ruovikko (aukkoinen, peittävyys 40–70 %, ulkorajan etäisyys rannasta 3(–5) m, veden
syvyys kasvuston ulkorajalla 1,4–1,6 m). Lisäksi järvikorte (5–30 %), ulpukka (20 %),
uistinvita. Itäpuolella myös järvikaislaa (10 %), rannan tuntumassa saroja.
2) Järvikaisla (50 %), uistinvita, ulpukka, pohjanlumme. Pöytäniemessä kaislakasvuston ja
rannan välissä aiemmin niitetty väylä, jossa uistinvitaa runsaammin. Aivan rannassa
pajuja, paikoin kapea vyöhyke järviruokoa. Veden syvyys kelluslehtisten ulkorajalla n. 2 m.
3) Järvikorte (10 %), sen edustalla ulpukka (25 %), uistinvita (25 %), pohjanlumme (n. 20
%). Rannassa sarat, järvikorte, kurjenmiekka. Veden syvyys 1,3–1,4 m. Pohjassa
runsaasti pääasiassa järvikortteesta koostuvaa kasvijätettä. Niitetty aiemmin?
4) Pienipiirteisesti vaihdellen järvikaisla (valtalaji), järvikorte, leveäosmankäämi, suursarat.
Syvyys 1,2 m.
5) Järvikaisla-, -ruoko- ja -kortekasvustojen ulkorajan etäisyys rannasta 2–5(–10) m.
Joukossa paikoin ulpukkaa ja uistinvitaa. Rannassa sarat paikoin, myrkkykeiso,
kurjenmiekka (myös jokunen hieman laajempi kasvusto).
6) Ekologisesti arvokas, matala (0,5–1 m) jokisuu, johon on kasautunut särkkiä veden
siirtämästä ja mukanaan kuljettamasta aineksesta. Ympärillä suursaravaltaista avoluhtaa,
pajuvaltaista pensaikkoluhtaa, luhtanevaa, pienialaista rantaniittyä. Monipuolinen
kasvilajisto: ulpukka, uistinvita, järvikorte, sarat (mm. luhta-, pullo-, viilto-, heinäsara),
vesikuusi, kurjenmiekka, ratamosarpio, jokileinikki, ranta-ja terttualpi, raate, kurjenjalka,
myrkkykeiso, suoputki, luhtakastikka. Ylempänä jokivarressa myös mm. mesiangervo,
rentukka, keltaängelmä, suo-orvokki, korpikaisla. Järviruokoa on alueella vain paikoin
pienialaisina laikkuina. Luontoarvoa.
7) Rantavyöhykkeen ruovikon (ulkorajan etäisyys rannasta 3–5 m, veden syvyys
ulkorajalla 1,5 m) edustalla kortteikko (30–40 %), jonka joukossa ulpukkaa (10–20 %),
uistinvitaa (10–30 %) ja pohjanlummetta (n. 20 %). Mataraniemen alueella
järviruokovyöhykkeen edustalla harvempaa (25 %) kortteikkoa ja ulpukkaa. Telastonmäen
rannat karuja.
8) Luhtarantainen lahti. Rannassa suursarat, leveäosmankäämi, suovehka, raate,
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kurjenjalka. Niukasti järviruokoa. Edustalla järvikorte (10 %, veden syvyys kasvuston
ulkorajalla 1,4 m), uistinvita (10 %), ulpukka (n. 20 %).
9) Tiheään kortteinen (70–90 %) jokisuu. Pikkulaikuin järviruokoa, myrkkykeisoa ym.
Avoveden rajalla ulpukka (10–20 %), pohjanlumme. Niitetty aiemmin; järvikorte korvannut
ruovikkoa?
10) Suursaravaltaista avoluhtaa: luhta- ja pullosarat (80 %), järvikorte (50 %), raate,
luhtavilla, myrkkykeiso. Järviruokoa vain niukasti väylän reunassa, lisäksi järvikaislaa ja
ulpukkaa. Väylän länsipuolella, Kotosaaren rannassa ensin ruoko/ruokoluhtavyöhyke,
jonka ulkorajalla kortteikko (veden syvyys n. 1 m), kaislalaikku ja uloimpana ulpukkaa.
Alueella havaittiin useita kurkia, lisäksi harmaahaikara salmen vastarannalla. Luontoarvoa.
11 ja 12) Ruokovaltaista avoluhtaa ja pajuvaltaista pensaikkoluhtaa. Harva ruovikko, sarat,
leveäosmankäämi, pajut, järvikorte. Edustalla paikoin tiheä kortteikko (peittävyys 80–90
%), jonka alueella veden syvyys 1,4 m. Kaulushaikara ääntelee.
13) Ruovikko (80 %, ulkoraja 5–7 m rannasta). Edustalla järvikaisla, ulpukka, uistinvita.
Mökkien edustoja niitetty. Jokisuussa paikoin runsaasti osmankäämiä. Alueella havaittiin
ruskosuohaukka.
14) Matala (0,5–1 m) salmi. Ruovikon (75 %, ulkoraja 5–15(–30) m rannasta) edustalla
ulpukka (40 %), pohjanlumme (laikkuina n. 50 %), myrkkykeiso.
15) 0,7–0,8 m syvyinen poukama. Rannassa ruokovyöhyke, paikoin saroja. Lumme 10–30
%, ulpukka 10–40 %, uistinvita, korte (n. 15 %), järvikaisla, terttualpi (mättäät).
16) Saraikkorantainen, matalahko (1,2–1,4 m) alue. Rannassa järviruokoa laikuin, ei
laajoja kasvustoja. Myös kaislalaikkuja. Edustalla hyvin harvalti järvikortetta (pohjoisosassa
tiheämmin) ja laikkuina ulpukka, uistinvita, lumme.
17) Lahdekkeen länsiosassa kaisla (30 %), ulpukka (10-15 %), lumme (10 %), uistinvita.
Itäosassa saroja. Kivikkoniemen kärki karu. Veden syvyys lahdessa 1,3 m.
18) Itärannassa ruokoa, lännessä saroja, avovedessä lumme ja ulpukka (n. 15 %), kaisla,
korte. Vähäniemen kärki karu. Veden syvyys lahdessa n. 1 m.
19) Särkilahti. Matalavetinen. Perällä saraikkoista luhtaa, paikoin vyöhyke osmankäämiä ja
tiheitä järvikortelaikkuja. Avovedessä ulpukka (10–20 %), palpakko sp. Lahden
pohjoispuolella, mökin lähialueella laajempi puhdas ruovikko (ulkoraja rannasta n. 10 m).
20) Ropakonlahti. Ruovikko (70–80 %, ulkorajalla harvempaa), veden syvyys edustalla 0,8
m. Pikkulaikuissa uistinvita (n. 30 %), pohjanlumme (n. 20 %), ulpukka (n. 10 %).
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Ruovikossa niittovaraa.
21) Kotosaaren ja Kettuniemen rannoilla järviruokovyöhyke, edustalla järvikaislaa ja
etenkin lännessa luhtakasvillisuutta. Avovedessä laajalti ulpukka, lumme, uistinvita,
palpakko sp., lisäksi harva järvikaisla. Väylän syvyys 1,8 m, leveys n. 10 m.
22 ja 23) Riissalmi. Suursaravaltaista avoluhtaa. Sammalet, sarat (mm. luhta-, pullo-,
harmaasara, peittävyys yht. n. 70 %), järvikorte (n. 50 %), raate (10–20 %, paikoin 50 %),
myrkkykeiso (n. 20 %), terttualpi (paikoin jopa 40 %), luhtavilla, kurjenjalka,
leveäosmankäämi, kurjenmiekka, ratamosarpio, järviluikka, vesikuusi, rantamatara.
Avovedessä laikkuina ulpukka (30 %), myös (iso)lumme. Lajien osuudet vaihtelevat eri
osissa kohdetta, veden syvyys 0,3–0,5 m. Paikoin esiintyy niukasti myös pikkulimaskaa ja
sorsansammalta. Alueella havaittiin saalistava nuolihaukkapari. Luontoarvoa.
24) Koko Palosenselän ja Alimmaistenselän välinen kapeampi osuus sekä
Alimmaistenselän itäosa pääasiassa matalakasvuista saraikkorantaa (vyöhykkeen leveys
n. 2 m). Edustalla harvalti kortetta (paikoin korvaa sarat), ulpukkaa, lummetta. Paikoin
aukkoisia ruovikkopätkiä. Leivonlahdessa laikku pajuluhtaa/umpeenkasvavaa avoluhtaa.
25) Jääsenlahti. Ruovikko (80–90 %, ulkoraja 5–10 m rannasta) sitoo ojan ravinteita,
itäosa luhtainen. Ulpukka (5 %), lumme, uistinvita.
26) Pitkälahden perukassa luhtalaikku. Edustalla ulpukkaa, veden syvyys 0,8 m.
27) Matala (n. 1 m) lahdenperä, jokiuoman edustalla syvempi (1,7 m). Ruovikon ulkoraja
3–5 m rannasta, vyöhyke jatkuu joelle. Edustalla hyvin harvalti ulpukkaa (5 %) ja
järvikortetta.
28) Hutlahti. Perukassa laikku pullosara- ja järvikortevaltaista luhtaa (70/40 %). Edustalla
ulpukka (5 %), leveäosmankäämi. Veden syvyys ulpukkavyöhykkeen ulkorajalla 0,9 m.
Lahden itäosassa ruovikkoa (90 %, ulkoraja 5–10 m rannasta). Hutlahden alueella
havaittiin kaksi laulujoutsenta.
29) Kapea luhtajuotti lahdenperukassa: järvikorte, sarat, osmankäämi, rantayrtti,
rantaminttu. Edustalla järvikorte (10 %), ulpukka (20 %), lumme, palpakko sp.
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Liitekuva 1. Kasvillisuuskuvauspisteet Sanijärvellä. Punainen väri kuvaa järviruoko-, sininen
järvikaisla- ja vihreä järvikortevaltaisia alueita.
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Liitekuva 2. Kasvillisuuskuvauspisteet Enäjärven pohjoisosassa. Punainen väri kuvaa järviruoko-,
sininen järvikaisla- ja vihreä järvikortevaltaisia alueita.
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Liitekuva 3. Kasvillisuuskuvauspisteet Enäjärven eteläosassa. Punainen väri kuvaa järviruoko-,
sininen järvikaisla- ja vihreä järvikortevaltaisia alueita.
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1 SANIJÄRVEN JA ENÄJÄRVEN VALUMA-ALUEET
Sanijärven valuma-alueen pinta-ala on 13 491 hehtaaria ja Enäjärven valuma-alueen pinta-ala on 20 523 hehtaaria. Sanijärven valuma-alue on metsävaltainen, mutta valumaalueella on myös peltoa. Sanijärven valuma-alueella on melko paljon ojitettua suometsää.
Sanijärven valuma-alueeseen kuuluu myös Summanjoki, jonka valuma-alue on tuhansia
hehtaareja.
Enäjärven valuma-alueella on runsaasti peltoa. Valuma-alueella on myös paljon metsämaata, josta merkittävä osa on ojitettua suometsää. Valuma-alueen koillisosassa on ojittamaton Enäsuon suoalue. Enäjärven valuma-alueella on myös Karhunsuon turvetuotantoalue.
Sanijärven ja Enäjärven valuma-alueelle laadittiin alustava valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelma kolmen ojan valuma-alueelle. Nämä ojat ovat Sanijärveen laskeva Pajulan oja
sekä Enäjärveen laskevat Kuoppalanjoki ja Töyrylän oja. Kotoselän laskuoja ja oja kolme
eli Kuoppalanjoki.

2 SANIJÄRVEN JA ENÄJÄRVEN VALUMA-ALUEIDEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMIEN TAUSTAA
Tämä työ on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa laadittua Sani- ja Enäjärven
sekä Palonselän kunnostussuunnitelmaa. Sanijärven ja Enäjärven valuma-alueille ehdotetuista vesiensuojelurakenteista on keskusteltu maanomistajien kanssa ja maanomistajilta
on saatu alustava suostumus vesiensuojelurakenteiden suunnitteluun. Maanomistajille on
kerrottu, että jos suunnitelmat etenevät, maanomistajiin ollaan uudelleen yhteydessä ja
tällöin mahdollisesta vesiensuojelurakenteen sijoittamisesta maanomistajan maalle tehdään kirjallinen sopimus.
Sanijärven ja Enäjärven valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelma on alustava, koska
suunnitelmaa tehtäessä ei ole tehty vesiensuojelurakenteiden tarkkoja rakennemitoituksia.
Erityisesti pohjapatojen rakentaminen vaatii ojien vaaituksen. Tätä kautta saadaan selville
padon sopiva korko ja padolle parhaiten sopiva sijoituspaikka. Myös putkipadon ja kosteikon teko vaatii suunnitellun alueen vaaituksen. Tässä suunnitelmassa vesiensuojelurakenteet on pyritty sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan tien tai pellon reunaan niin, että
vesiensuojelurakenteita pääsee tarvittaessa kunnostamaan helposti.
Vesiensuojelusuunnitelman teossa käytettyjä tausta-aineistoja ovat ojien valuma-alueiden
pinta-alatiedot, suunniteltujen vesiensuojelurakenteiden yläpuolisten valuma-alueiden pinta-alatiedot, eroosioriskianalyysi sekä maaperätieto. Vesiensuojelurakenteen yläpuolisen
valuma-alueen pinta-ala ja ojaston maalaji vaikuttavat suoraan sopivan vesiensuojeluraKymijoen vesi ja ympäristö ry
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kenteen valintaan, koska eri vesiensuojelurakenteet sopivat erikokoisille valuma-alueille ja
erilaisille maalajeille. Ojien valuma-alueiden rajaukset sekä vesiensuojelurakenteiden yläpuolisten valuma-alueiden rajaukset on tehty RLGis-ohjelmalla. Eroosioriskianalyysi ohjaa
sijoittamaan vesiensuojelurakenteita niihin uomien kohtiin, joissa on keskimääräistä suurempi eroosioriski. Eroosioriski liittyy usein suureen valuma-alueen pinta-alaan, hienojakoiseen maalajiin tai maaston jyrkkyyteen. Sanijärven ja Enäjärven valuma-alueiden maaperätiedot on saatu Geologian tutkimuslaitoksen tietopalvelusta. Taustakarttoina on käytetty Maanmittauslaitoksen peruskarttoja vuodelta 2014.

3 SANIJÄRVEN JA ENÄJÄRVEN VALUMA-ALUEIDEN VESIENSUOJELUKEINOJA
Järvien valuma-alueiden vesiensuojelua voidaan parantaa monilla usein helposti toteutettavilla keinoilla. Järvien rannoille ja ojien reunoilla pitää jättää käsittelemätön suojavyöhyke, jossa maata ei muokata ja pintakasvillisuutta ei poisteta. Rinnemaastossa suojavyöhykkeiden pitäisi olla leveämpiä kuin tasaisessa maastossa. Ojia ei pidä perata järven
tai lammen rantaan asti, vaan rantaan pitää aina jättää kaivukatko. Perattaviin ojiin suositellaan jätettäväksi perkaamattomia kaivukatkoja, jos kaivokatkojen teko on mahdollista.
Ojien turhaa perkaamista pitää välttää. Jos alueen ojastoa aiotaan perata, perattavaksi
pitää valita vain ne ojat, joissa on välitön perkaustarve. Jyrkissä rinteissä olevia ojia ei pitäisi perata lainkaan. Isojen laskuojien perkaamista kannattaa välttää, jos perkaaminen ei
ole aivan välttämätöntä.
Lietekuopat ovat yksittäisiin sarkaojiin tehtäviä vesiensuojelurakenteita. Lietekuoppien tarkoituksena on kerätä veden mukana kulkeutuvaa karkeaa kiintoainesta. Lietekuoppia suositellaan tehtäväksi sarkaojien alkumetreille. Pitkiin sarkaojiin suositellaan tehtäväksi useita
lietekuoppia 100 – 150 metrin välein.
Laskeutusaltaan tarkoituksena on hidastaa veden virtausta niin, että kiintoaines laskeutuu
altaan pohjalle. Laskeutusallas on tarkoitettu karkeiden ja keskikarkeiden maalajien laskeuttamiseen. Laskeutusallas sopii alle 50 hehtaarin valuma-alueille. Laskeutusaltaasta
lähtevän ojan suulle suositellaan tehtäväksi pohja- tai putkipato tai vaihtoehtoisesti ojansuulle voidaan jättää padoksi maa-aineksesta muodostuva kynnys.
Putkipadolla hidastetaan vedenvirtausta padon yläpuolisella valuma-alueella ja siten estetään tai vähennetään uomaeroosiota. Putkipato sopii ojitetuille soille, joilla on sarkaojia,
joihin padottava vesi voi varastoitua tilapäisesti tulvahuippujen aikana. Tutkimusten mukaan hetkellisestä tulvahuippujen aikaisesta sarkaojien vedenpinnannoususta ei ole haittaa suoalueen puustolle. Putkipato sopii yleensä alle 250 hehtaarin valuma-alueille. Putkipadon yhteyteen tehdään usein laskeutusallas.
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Pohjapadon tavoitteena on vedenvirtauksen hidastaminen pohjapadon yläpuolisella valuma-alueella ja siten uomaeroosion estäminen tai vähentäminen. Pohjapato sopii yleensä
alle 1 000 hehtaarin valuma-alueille. Pohjapadot sopivat käytettäviksi erityisesti laskuojissa
ja rinnemaastossa. Pohjapatoja voidaan käyttää myös pienillä valuma-alueilla kohteissa,
joissa uomien maalaji on hienojakoista, koska esimerkiksi laskeutusallas ei sovi hienojakoisten maiden vesiensuojelurakenteeksi. Peräkkäiset pohjapadot muodostavat patoportaat.
Kosteikon tarkoituksena on veden mukana kulkevan kiintoaineksen laskeuttaminen ja ravinteiden sitominen. Kosteikot sopivat yleensä alle 1 000 hehtaarin valuma-alueille. Metsätaloudessa kosteikon suosituspinta-ala on noin 1 – 2 % kosteikon yläpuolisen valumaalueen pinta-alasta. Veden tavoiteviipymä kosteikossa on 24 – 48 tuntia ylivaluman aikana. Kosteikkoja suositellaan tehtäväksi luontaisiin paikkoihin kuten vanhoihin järvikuivioihin.
Pintavalutuskentän tarkoituksena on kiintoaineksen laskeuttaminen ja ravinteiden sitominen. Pintavalutuskentällä vesi jakautuu tasaisesti kentälle ja suodattuu kentän kasvillisuudessa ja turpeessa. Pintavalutuskentät sopivat yleensä käytännössä alle 100 hehtaarin
valuma-alueille. Pintavalutuskentän suosituspinta-ala on vähintään yksi prosentti yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. Oikein mitoitettu ja toteutettu pintavalutuskenttä on tehokas vesiensuojelurakenne.

4 PAJULAN OJAN VALUMA-ALUE
4.1 PAJULAN OJAN VALUMA-ALUEEN KUVAUS
Pajulan ojan valuma-alueen pinta-ala on 687 hehtaaria. Pajulan ojan valuma-alueella on
peltoa, metsää ja ojitettua, metsätalouskäytössä olevaa suota. Pajulan ojan alajuoksulla
rannan lähellä on peltoa. Rahikansuon länsipuolella on isohko peltoalue. Peltoalueiden
välissä laskuoja kulkee metsässä. Laskuojan yläjuoksulla on iso, ojitettu Rahikansuon
metsäalue.
Pajulan ojaan liittyy pari sivuilta tulevaa ojaa. Toinen sivuoja tulee Kahisevansuolta jyrkkää
rinnettä alas. Rinteessä oja on hyvin pieni, ja oja kulkee pääosin sammaloituneena uomana osittain kivien alla. Rinteessä oja on luonnontilaisen kaltainen. Toinen sivuoja yhdistyy
laskuojaan Rahikansuon läheisellä peltoalueella. Tämä sivuoja kerää vetensä Montosen
peltoalueelta sekä metsästä. Ojan yläjuoksulla olevan Piimälammen vedet virtaavat osittain sivuojaa pitkin Pajulan ojaan.
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Kuva 1. Pajulan ojan valuma-alueet, ehdotetut vesiensuojelurakenteet, uomien eroosioriski ja mittauspiste. Pajulan ojan valuma-alue on rajattu kartalle tummansinisellä ja vesiensuojelurakenteiden
yläpuoliset valuma-alueet on rajattu keskisinisellä. Pajulan ojan valuma-alueen pinta-alan mittauspiste on merkattu punaisella ympyrällä rannan lähelle.
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Valuma-alueen laskuoja on pääosin vakiintuneessa tilassa ja reunoiltaan heinittynyt. Heinittyneet ojanreunat estävät ojan eroosiota. Osa Rahikansuon ojista on perattu lähi vuosina ja osa ojista on osittain umpeenkasvaneita ja näiden perkaamisesta on kulunut aikaa.
Peratun ojaston laskuojassa on näkyvissä eroosiota.

Kuva 2. Pajulan oja Kivelän pellolta rantaan päin.

Pajulan ojan maalaji on rannasta Kivelän kohdalla asti herkästi erodoituvaa hietaa. Rahikansuon länsipuolella olevan peltoalueen maaperä on savea. Montosen pellolta Piimälampeen johtavan uoman maaperä on moreenia ja lammen lähellä hiesua. Rahikansuon ojaston maalaji on rahkaturvetta. Kahisevansuolle johtavan uoman maaperä on rinteessä moreenia ja suolla rahka- ja saraturvetta.
Pajulan ojan valuma-alueen eroosioriski on pääosin suuri. Myös Rahikansuon pääuoman
eroosioriski on suuri. Pajulan ojan valuma-alueella on vesiensuojelutarve.

4.2 PAJULAN OJAN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUEHDOTUS
Pajulan ojan maalaji on eroosiolle altista, joten laskuojan perkaamista pitäisi välttää. Heinittyneet laskuojan reunat estävät eroosion syntymistä. Lisäksi riittävän suojavyöhykkeen
jättäminen peltoalueella ojien reunoille parantaa ojien vesiensuojelua.
Valuma-alueelle ehdotetuista vesiensuojelurakenteista on keskusteltu maanomistajien
kanssa ja maanomistajilta on saatu alustava suostumus vesiensuojelurakenteiden tekoon.
Pajulan ojaan ehdotetaan tehtäväksi pohjapatoja hidastamaan tulva-aikaista vedenvirtausKymijoen vesi ja ympäristö ry
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ta. Pohjapatojen avulla voidaan hidastaa vedenvirtausta ja vähentää uoman reunojen
eroosiota, koska hitaammin virtaava vesi ei irrota maa-ainesta yhtä helposti kuin vauhdilla
virtaava vesi. Pohjapatojen yhteyteen pitää tehdä laskeutusaltaat vesivarastoiksi tai vaihtoehtoisesti ojanuomaa pitää perata sen verran, että padotettava vesi mahtuu ojaan. Toistaiseksi ojaan on alustavasti sovittu tehtäväksi yksi pohjapato. Pajulan ojaan ehdotetun
pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 588 hehtaaria.
Rahikansuolle on tehty kunnostusojituksen yhteydessä laskeutusallas, joka on täyttynyt.
Laskeutusaltaan yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 323 hehtaaria. Rahikansuon laskeutusallas suositellaan tyhjennettäväksi ja samalla laskeutusaltaasta eteenpäin johtavaan
ojaan suositellaan tehtäväksi pohjapato tai putkipato. Rahikansuon laskeutusaltaan tyhjentämisellä ja altaan laskuojan patoamisella on mahdollista tehostaa suoalueen vesiensuojelua merkittävästi. Kunnostusojituksen jälkeisenä muutamana vuotena ojitusalueelta lähtee
eniten kiintoainesta ja tällöin toimivat vesiensuojelurakenteet ovat tärkeitä.

Kuva 3. Rahikansuolla oleva täyttynyt laskeutusallas.

5 KUOPPALANJOEN VALUMA-ALUE
5.1 KUOPPALANJOEN VALUMA-ALUEEN KUVAUS
Kuoppalanjoen valuma-alueen pinta-ala on 6 460 hehtaaria. Kuoppalanjoen alajuoksulla ja
myös ylempänä pääuoman varrella on runsaasti viljelyksessä olevaa peltoa. Kuoppalanjoen valuma-alueella on myös paljon metsää. Valuma-alueen metsästä iso osa on ojitettua
suometsää. Tulva-aikana vesi virtaa ojitetulta alueelta alajuoksun suuntaan nopeammin
kuin alueelta, jossa ei ole ojia. Kuoppalanjoen suuri ojitetun suoalueen määrä lisää merkit6
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tävästi joen tulva-aikaista vedenmäärää ja mahdollisia pääuoman tulvia.
Kuoppalanjoen valuma-alueella on turvetuotannossa oleva Karhunsuon suoalue. Karhunsuon turvetuotantoalueen vesiensuojelu on hoidettu lupaehtojen mukaisesti. Kuoppalanjoen valuma-alueen koillisosassa on Enäsuon ja Lupansuon ojittamaton suoalue, jonka vesistä osa laskee Kuoppalanjoen kautta Enäjärveen. Enäsuon alueella on ennallistettu suota.
Kuoppalanjoesta haarautuu useita sivuojia, joista osa on isoja, ja nämä tuovat vettä satojen hehtaarien valuma-alueilta. Myötäpäivään aluetta kierrettäessä ensimmäiset isot laskuojat tulevat Karhunsuon suoalueelta. Karhunsuon suoalueen yläpuolella Kuoppalanjoki
virtaa mutkitellen reunoiltaan heinittyneessä uomassa. Maakaasulinjan kohdalla Kuoppalanjokeen liittyvät Linnavuorensuoalueelta tulevat ojat. Kuoppalanjoen yläjuoksulla on Metson kylän peltoalue ja peltoaluetta ympäröi monelta suunnalta ojitettu metsäalue. Valumaalueen koillisosassa on suuret ojitetut suoalueet, joiden laskuojat johtavat Kuoppalanjokeen. Suurikydön peltoalueella Kuoppalanjokeen laskee Rautoja. Alajuoksun suuntaan
kuljettaessa Kuoppalanjokeen liittyy vielä idästä Haukilamminsuolta alkava iso laskuoja.
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7

Kuva 4. Kuoppalanjoen valuma-alueet, ehdotetut vesiensuojelurakenteet, uomien eroosioriski ja
mittauspiste. Kuoppalanjoen valuma-alue on rajattu kartalle tummansinisellä ja vesiensuojelurakenteiden yläpuoliset valuma-alueet on rajattu keskisinisellä. Kuoppalanjoen valuma-alueen pinta-alan
mittauspiste on merkattu punaisella ympyrällä rannan lähelle.
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Kuva 5. Kuoppalanjoen pohjoisosan valuma-alueet, ehdotetut vesiensuojelurakenteet ja uomien
eroosioriski. Vesiensuojelurakenteiden yläpuoliset valuma-alueet on rajattu keskisinisellä ja valumaalueiden pinta-ala on merkattu valuma-alueiden keskelle.
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Kuva 6. Kuoppalanjoen itäosan valuma-alueet, ehdotetut vesiensuojelurakenteet ja uomien eroosioriski. Vesiensuojelurakenteiden yläpuoliset valuma-alueet on rajattu keskisinisellä ja valumaalueiden pinta-alat on merkattu valuma-alueiden keskelle.

Kuoppalanjoen alajuoksun peltoalueen maaperä on pääosin savea. Yläjuoksun suuntaan
kuljettaessa uoman maalaji vaihtelee ja maalaji on hietaa, hiesua ja savea. Ojan mutkittelevan osuuden maalaji on herkästi erodoituvaa hiesua. Metson peltoalueen ojaston maaperä on hiesua ja hienoa hietaa. Yläjuoksun ojitettujen alueiden maaperä on pääosin hiesua ja jonkin verran myös saraturvetta. Keristahonsuon alueen ojaston maaperä on pää10
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osin saraturvetta. Rautojan maaperä on suurimmaksi osaksi herkästi erodoituvaa hienoa
hietaa ja osittain myös savea. Enäsuon reuna-alueen ojitettujen kohtien maaperä on rahka- ja saraturvetta.

Kuva 7. Kuoppalanjoki joen yläjuoksulla.

Kuva 8. Rautsuon oja Raiskeentien kohdalla. Ojassa näkyy voimakasta eroosiota.

Kuoppalanjoen ja joen suurimpien sivu-uomien eroosioriski on pääosin suuri. Useissa valuma-alueen ojissa näkyy eroosiota. Kuoppalanjoen valuma-alueella on välitön vesiensuojelutarve. Kuoppalanjoen valuma-alue on niin suuri, että merkittävä vesiensuojelun tehos-
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taminen vaatii useiden vesiensuojelurakenteiden toteuttamista. Valuma-alueella on runsaasti ojitettua suometsää. Ojitusalueiden vesiensuojelu on yleensä melko helppo toteuttaa tekemällä pohja- tai putkipato ojitusalueen laskuojaan. Kuoppalanjoen valuma-alueelle
olisi todennäköisesti mahdollista tehdä suunnitelmassa ehdotettujen pohjapatojen lisäksi
useita muita pohja- tai putkipatoja suoalueiden laskuojiin.

5.2 KUOPPALANJOEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUEHDOTUS
Kuoppalanjoen pääuoman vesiensuojelu on haasteellista valuma-alueen suuren pinta-alan
takia. Kuoppalanjoen pääuomaan perinteisesti käytetyistä vesiensuojelurakenteista sopii
ainoastaan pohjapadot. Jos Kuoppalanjokeen tehtäisiin pohjapatoja, patoja pitäisi tehdä
useita ja patojen pitäisi olla erittäin vankkoja, jotta padot pitäisivät tulva-aikaiset vesimassat. Kuoppalanjoen pääuoman voimakkaimmin erodoituneita kohtia voisi kunnostaa laittamalla ojanpohjalle suodatinkangasta ja suodatinkankaan päälle isoja kiviä.
Vesiensuojelun kannalta tehokas keino on koko valuma-alueen ojaston perkaamisen välttäminen. Lisäksi riittävän suojavyöhykkeen jättäminen peltoalueella ojan reunaan on merkittävä vesiensuojelukeino.
Kuoppalanjoen valuma-alueelle ehdotetaan tehtäväksi pohjapatoja tai putkipatoja suoalueiden laskuojiin. Patojen yhteyteen suositellaan tehtäväksi laskeutusaltaita. Laskeutusaltaiden tarkoituksena on laskeuttaa veden mukana kulkevaa karkeaa kiintoainesta sekä
toimia padon yläpuolisena veden varastopaikkana. Tässä suunnitelmassa keskityttiin valuma-alueen pohjois- ja itäosan vesiensuojelurakenteiden suunnitteluun.
Valuma-alueen pohjoisosaan on alustavasti sovittu tehtäväksi neljä patoa. Kaksi patoa
sijaitsee Sydänmaanniityn alapuolella suoalueen laskuojissa. Kaksi patoa on suunniteltu
Vanhansaunanmäen itäpuolella olevan suoalueen laskuojiin.
Valuma-alueen itäosaan on alustavasti sovittu tehtäväksi neljä patoa. Näistä pohjoisin on
Kotovuoren lähellä olevassa laskuojassa. Padot on suunniteltu myös Pitkävarviston ja
Rautsuon laskuojiin sekä Haukilamminsuon laskuojaan. Kaikki nämä ojat ovat isoja ojia,
joissa näkyy eroosiota.
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6 TÖYRYLÄN OJAN VALUMA-ALUE
6.1 TÖYRYLÄN OJAN VALUMA-ALUEEN KUVAUS
Töyrylän ojan valuma-alueen pinta-ala on 285 hehtaaria. Töyrylän ojan alajuoksu on kokonaan viljelyksessä olevaa peltoa. Valuma-alueen yläosassa on metsää. Valuma-alueen
latvaosissa on ojitettua, metsätalouskäytössä olevaa suota. Töyrylän ojaan liittyy peltoalueella muutamia sivu-uomia. Alajuoksulta ylöspäin mentäessä ensimmäinen sivuoja johtaa
pellon läpi lyhyen matkaa metsään. Tämä oja virtaa metsässä rinnemaastossa. Seuraava
sivuoja johtaa pellon halki Pyörissuon ojitettuun suometsään. Pellon reunaan metsän puolelle on tehty laskeutusallas, joka on täyttynyt. Toinen laskeutusallas on tehty Pyörissuon
reunaan suon laskuojaan. Pyörissuon laskuoja virtaa peltoalueelle rinnemaastossa.
Laskuojaa yläjuoksun suuntaan kuljettaessa laskuojan pääuoma kääntyy länteen päin ja
sivu-uoma kääntyy itään päin. Itään päin menevä sivu-uoma johtaa peltojen keskellä olevaan pieneen metsäsaarekkeeseen, jossa sijaitsee kaksi allasta. Altaat eivät ole vesiensuojelullisia laskeutusaltaita, vaan virkistyskäytössä olevia alueita.
Länteen päin jatkuva pääuoma haarautuu pellon reunassa kahdeksi uomaksi. Näistä lyhyempi johtaa jyrkässä rinnemaastossa metsään. Pidempi uoma johtaa pellon reunaojana
metsään ja edelleen Kaihlansuon ojitetulle suometsäalueelle. Kaihlansuon ojien perkaamisesta on aikaa ja ojien reunoilla ja pohjilla on kasvillisuutta, joka ehkäisee suo-ojien eroosiota.
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Kuva 9. Töyrylän ojan valuma-alueet, ehdotetut vesiensuojelurakenteet, uomien eroosioriski ja mittauspiste. Töyrylän ojan valuma-alue on rajattu kartalle tummansinisellä ja vesiensuojelurakenteiden yläpuoliset valuma-alueet on rajattu keskisinisellä. Töyrylän ojan valuma-alueen pinta-alan
mittauspiste on merkattu punaisella ympyrällä rannan lähelle.

Töyrylän ojan maaperä on peltoalueella pääosin savea. Osa peltoalueesta on saraturvetta.
Kotovuoren pohjoispuolella kulkevan metsäojan ja Pyörissuolle johtavan metsäojan maaperä on pääosin moreenia. Pyörissuon maaperä on saraturvetta. Kaihlansuolle johtavasta
uomasta länteen päin lähtevä metsäoja kulkee kallio maaperällä. Kaihlansuolle johtavan
metsäojan maaperä on pääosin hiekkaa. Kaihlansuon maaperä on pääosin saraturvetta.
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Kuva 10. Töyrylän oja peltoalueella.

Töyrylän ojan eroosioriski on pääosin suuri. Töyrylän ojassa on vesiensuojelutarve.
Vesiensuojelutarvetta on erityisesti metsästä peltoalueelle johtavissa ojissa, koska nämä
ojat kulkevat rinnemaastossa. Rinnemaastossa vedenvirtaus kiihtyy helposti niin
voimakkaaksi, että vesi ottaa ojan reunoilta ja pohjalta kiintoainetta mukaansa ja kuljettaa
kiintoainetta mukanaan alajuoksulle ja jopa järveen asti. Kummallakaan ojitetulla
suoalueella ei ole välitöntä vesiensuojelutarvetta, koska Pyörissuon laskuojassa on jo
laskeutusallas ja Kaihlansuon ojissa on eroosiota vähentävää kasvillisuutta.

6.2 TÖYRYLÄN OJAN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUEHDOTUS
Töyrylän ojan perkaamista kannattaa välttää jatkossa, jos ojan perkaaminen ei ole aivan
välttämätöntä. Alueen ojat ovat tällä hetkellä pääosin heinittyneet ja vakiintuneessa tilassa.
Heinittyminen estää ojien reunojen eroosiota. Erityisesti metsäalueen rinteissä virtaavien
ojien perkaamista pitää välttää, koska rinnemaastossa olevien ojien perkaaminen aiheuttaa usein voimakasta eroosiota. Rinnemaaston peratun ojan eroosiota voidaan vähentää
kohteeseen sopivilla vesiensuojeluratkaisuilla, mutta tällaisen ojan eroosion kokonaan estäminen on vaikeaa. Lisäksi riittävän suojavyöhykkeen jättäminen peltoalueella ojien reunoille parantaa ojien vesiensuojelua. Osa peltoalueesta on pitkäaikaisen erityistuen piirissä. Tämä pellonosa toimii laitumena, ja aluetta ei lannoiteta lannoitteilla.
Töyrylän ojan valuma-alueelle ehdotetaan tehtäväksi pohjapato ja laskeutusallas Kaihlansuolta tulevaan ojaan pellon reunaan. Pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on
80 hehtaaria. Pohjapato hidastaa vedenvirtausta, jolloin ojan uomaeroosio vähenee. Pohjapadon yhteyteen tehtävän laskeutusaltaan tarkoituksena on kerätä metsäojaa pitkin tule-
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vaa kiintoainesta sekä toimia pohjapadon yläpuolisena vesivarastona.
Kaihlansuon laskuojaan ehdotetaan tehtäväksi pohjapato tai putkipato viimeistään silloin,
jos suo-ojia perataan. Kaihlansuon pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 73
hehtaaria.
Pyörissuolta tulevassa ojassa on laskeutusallas pellon reunassa sekä Pyörissuon reunassa. Pellon reunassa olevan laskeutusaltaan yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 104
hehtaaria. Tämä laskeutusallas on täyttynyt. Tämä laskeutusallas suositellaan kunnostettavaksi ja samalla laskeutusaltaasta lähtevään ojaan suositellaan tehtäväksi pohjapato.

Kuva 11. Pyörissuon reunassa oleva laskeutusallas.

7 EHDOTUS VESIENSUOJELURAKENTEIDEN TOTEUTUSJÄRJESTYKSEKSI
Vesiensuojelurakenteille ehdotetaan seuraavaa toteuttamisjärjestystä:
1. Rautsuon pohjapato
2. Rautsuon ylempi pohjapato Pitkänvarviston kohdalla
3. Haukilamminsuon pohjapato
4. Kotovuoren pohjapato
5. Töyrylän ojan pohjapato pellon reunassa
6. Pajulan ojan pohjapato
7. Kuoppalanjoen pohjapadot Sydänmaanniityn kohdalla
8. Pajulan ojan laskeutusaltaan kunnostaminen
9. Kuoppalanjoen pohjapadot Vanhansaunanmäen kohdalla
10. Töyrylän ojan laskeutusaltaan kunnostaminen
16
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11. Töyrylän ojan pohjapato Kaihlansuolla
Ehdotus vesiensuojelurakenteiden toteuttamisjärjestykseksi perustuu arvioon siitä, millä
ehdotetuista vesiensuojelurakenteista pystyttäisiin parhaiten parantamaan Sanijärven ja
Enäjärven valuma-alueiden vesiensuojelua.
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