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Perustiedot

• Kyynelmyksenjärvi

- pieni humusjärvi

- pinta-ala 1,1 km2

- keskisyvyys 4,9 m ja 
maksimisyvyys 14,8 m

- viipymä 727 päivää

- ekologinen tila erinomainen, 
kemiallinen tila hyvää 
huonompi

• Saaramaanjärvi

- matala humusjärvi

- pinta-ala 1,9 km2

- keskisyvyys 2,2 m ja 
maksimisyvyys 3,7 m

- viipymä 267 päivää

- ekologinen tila erinomainen, 
kemiallinen tila hyvää 
huonompi



Valuma-alue ja maankäyttö

Valuma-alue
- pinta-ala 20 km2

- maankäyttö:
metsät 78 %
sisävedet 15 %
maatalousalueet 3 %
rakennetut alueet 3 %
avosuot ja kosteikot 1 %



Vedenlaatu

Vedenlaadun seurantapaikat järvillä 1970-2018

Syvyys 3,5 m

Syvyys 12 m



• Kyynelmyksenjärvi on sekä talvella että kesällä kerrostunut 
lämpötilan mukaan 

 Estää veden sekoittumista

 Eroja pinnan- ja pohjanläheisen veden laatutekijöissä

• Saaramaanjärvellä kesäaikainen kerrostuneisuus ei pysyvää 
mataluudesta johtuen

 erot pinnan- ja pohjanläheisen veden laatutekijöissä vähäisiä

• Keväällä ja syksyllä järvien vedet sekoittuvat tasaiseksi 
täyskiertojen aikaan

Kerrostuminen



• Molemmat järvet karuja eli 
vähäravinteisia

• Fosfori- ja 
typpipitoisuuksissa ei juuria 
eroa järvien kesken

• Ei huomattavaa 
rehevöitymiskehitystä

Ravinnepitoisuudet



• Molemmat järvet ovat 
kärsineet veden 
happamoitumisesta

• pH ajoittain edelleen 
alhainen

• Järvien kyky sietää 
happamoitumista 
edelleen alhainen, mutta 
lähtenyt kohoamaan

pH



• Humusjärvillä väri 
luontaisesti ruskea

• Vesi tummentunut 
molemmilla järvillä

• Näkösyvyys laskenut

Veden väri ja näkösyvyys



• Vesien tummumista 
havaittu muissakin 
pohjoismaissa
• routajakson 

lyhentyminen
kuormituksen 
nousu

• Humuspitoisuudesta 
kertova kemiallinen 
hapenkulutus kohonnut

• Myös rauta vaikuttaa 
väriin

• Toipuminen 
happamoitumisesta

Syyt tummumisen taustalla



Happi

• Ei happiongelmia 
pohjanläheisessä vedessä

• Kyynelmyksenjärvellä
alimmat arvot kesällä 
kerrostuneisuuden aikana

• Saaramaanjärvellä alimmat 
arvot talvilla 
kerrostuneisuuden aikana



Eliöstö vesistön tilan kuvaajana

• Järvien levämääriä kuvaavat klorofylli-a-pitoisuudet kuvaavat 
erinomaista tilaa

• Kyynelmyksenjärvi

• Vuoden 1983 vesikasvillisuustutkimuksen tulosten perusteella 
tila oli erinomainen

• Vuoden 2011 kivikkorantojen piilevänäytteiden mukaan tila 
oli erinomainen

• Saaramaanjärvi: 

• Vuoden 2012 kivikkorantojen pohjaeläinnäytteiden mukaan 
tila oli erinomainen



• Summa-, Vehka- ja Virojoen kalastusalueen käyttö- ja  
hoitosuunnitelma (2007)

• Saaramaanjärven pääkalalajeja ovat särkikalat, ahven, hauki 
ja siika. Järvessä on myös kohtalainen rapukanta.

• Molempiin järviin on istutettu siikaa ja kuhaa.

• Molemmilla järvillä särkikalojen osuus kalastosta on kasvanut 
ja ahvenen keskikoko pienentynyt, mikä voi ilmentää tarvetta 
hoitokalastustoimenpiteille.

Kalasto



Yhteenveto

• Järvet vedenlaadultaan erinomaisessa tilassa olevia humusjärviä

• Kemiallinen tila arvioitu hyvää huonommaksi 

• Järvet ovat kärsineet happamoitumisesta, mutta toipuminen 
alkanut

• Järvien veden väri ja humuspitoisuudet kohonneet

• Järviin kohdistuu maa- ja metsätalouden sekä haja-asutuksen 
hajakuormitusta

• Valuma-alueelta tulevaa kuormitusta hillitsemällä voidaan 
säilyttää erinomainen tila



Kiitos!


