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1 JOHDANTO
Osana Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa -hanketta Kymijoen vesi ja ympäristö ry
toteutti selvityksen Haminan Luomijärven veden- ja pohjalaadusta. Luomijärvi on karu järvi, jonka
rannoilla on vain jonkin verran vapaa-ajan asutusta. Järven valuma-alueella kuormitus muodostuu
maa- ja metsätaloudesta sekä turvetuotannosta. Selvityksen taustalla oli huoli järven valumaalueelta tulevan kuorman kasvusta, joka on havaittu ojavesien tuomana humuspitoisina vesinä.
Aiempien selvitysten perusteella järven humuspitoisuus on hieman noussut (Raunio & AnttilaHuhtinen 2008).

2 AINEISTOT JA MENETELMÄT
2.1 VEDENLAATUTUTKIMUS
Vesinäytteitä otettiin Luomijärvestä elokuussa (20.8.2018) ja lokakuussa (11.10.2018). Näytteitä
otettiin elokuussa viideltä eri syvyydeltä (1,0 m; 5,0 m; 8,5m; 9,0m; 9,5m) ja lokakuussa kolmelta
eri syvyydeltä (1m; 5m; 9m). ELY-keskuksen tilaamaa näytteenottoa täydennettiin elokuussa.
Lisänäytteet otettiin 8,5 m ja 9,5 m syvyydestä. Vedenlaatua tutkittiin Luomijärvellä myös
vedenlaatusondilla, joka mittasi veden sameuden, hapenkyllästyksen ja lämpötilan.
2.2 KAIKULUOTAUKSET
Kymijoen vesi ja ympäristö ry suoritti kaikuluotaukset 6.8.2018. Kaikuluotauksissa käytettiin
hyväksi 200 KHz kaikuluotainta, jolla kartoitettiin Luomijärven vesisyvyyttä ja pohjan kovuutta.
Lisäksi käytettiin 10 KHz kaikuluotainta, jolla kuvattiin pohjasedimenttiä pintaa syvemmältä.
Luomijärven syvännealueilla ajettiin veneellä edestakaisia linjoja, laitteiston tallentaessa
samanaikaisesti luotaus- ja paikkatieto-aineiston. Aineiston jälkikäsittelyssä interpoloitiin linjojen
väliset alueet, jotta vesisyvyys- ja pohjan kovuus voitiin esittää karttapohjalla.

3 TULOKSET
3.1 VEDENLAATUTUTKIMUS
Sondimittauksien mukaan veden lämpötila oli elokuussa Luomijärvellä päällysvedessä noin 20 °C
ja alusvedessä noin 8 °C. Elokuussa järvi oli kerrostunut lämpötilan mukaan, ja harpauskerros
sijaitsi noin 4 m syvyydessä (Kuva 1). Lokakuussa vesi oli viileentynyt ja kiertänyt syystäyskierron.
Veden lämpötila oli lokakuussa koko järvessä noin 8 °C ja nousi hieman pohjaa kohti (Kuva 1).
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Kuva 1. Luomijärven veden lämpötila pinnasta pohjaan elokuussa ja lokakuussa 2018.

Elokuussa veden happipitoisuus oli elokuussa yhden metrin syvyydessä 8,4 mg/l ja alusvedessä
yhdeksän metrin syvyydessä vain 0,9 mg/l. Sondimittauksilla veden happikyllästyneisyydestä
saatiin vastaava tulos; päällysvedessä kyllästyneisyys oli lähellä sataa, mutta lähti laskemaan
harppauskerroksen jälkeen pohjaa kohti (Kuva 2). Yhdeksän metrin syvyydessä veden
happikyllästyneisyys oli vain 9 %. Syystäyskierron jälkeen lokakuussa järven happipitoisuus ja kyllästyneisyys laskivat vain hieman pinnalta pohjaa kohti. Lokakuun sondimittauksien mukaan
veden happikyllästyneisyys oli noin 100 % ja pohjalla alhaisimmillaan noin 88 % (Kuva 2).
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Kuva 2. Luomijärven happikyllästyneisyys pinnasta pohjaan elokuussa ja lokakuussa 2018.

Ravinnepitoisuudet olivat Luomijärvellä alhaisia, eivätkä viitanneet rehevään tilaan.
Kokonaistyppipitoisuus oli elokuussa päällysvedessä 250 µg/l ja alusvedessä 380 µg/l.
Kokonaisfosforipitoisuus oli elokuussa päällysvedessä 6 µg/l ja alusvedessä 10 µg/l. Lokakuussa
viiden metrin syvyydessä kokonaistyppipitoisuus oli 260 µg/l ja kokonaisfosforipitoisuus 6 µg/l,
jotka olivat samalla tasolla elokuun pitoisuuksien kanssa. Klorofylli-a – pitoisuus oli huomattavasti
korkeampi lokakuussa (7,4µg/l) kuin elokuussa (2,6 µg/l).
Luomijärven alusvedessä oli selkeästi ruskeampaa vettä kuin päällysvedessä. Elokuussa veden
väriarvo oli päällysvedessä 20 mg Pt/l ja alusvedessä 65 mg Pt/l. Lokakuun tutkimuksissa veden
väriarvo otettiin ainoastaan viiden metrin syvyydeltä ja sillä syvyydellä väriarvo oli samalla tasolla
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kuin elokuussa, 22 mgPt/l. Sähkönjohtavuus oli myös samalla tasolla elokuussa ja lokakuussa
viiden metrin syvyydessä, noin 3 mS/m.
Kemiallinen hapenkulutus oli elokuussa 1-5 m syvyydessä 6,2 - 6,4 mg/l ja alusvedessä noin 7,3 7,9 mg/l. Tämän perusteella orgaanisen aineen, kuten humusyhdisteiden määrässä ei ollut suurta
eroa päällys- ja alusveden välillä, mikä olisi selittänyt havaitun vesikerrosten värieron. Lokakuussa
kemiallinen hapenkulutus oli viiden metrin syvyydessä 6,1 mg/l, mikä oli samalla tasolla kuin
elokuussa.
Rautapitoisuus oli Luomijärven alusvedessä elokuussa erittäin korkea (1100 - 1300 µg/l). Yhden
metrin syvyydessä rautapitoisuus oli elokuussa vain 45 µg/l. Korkea rautapitoisuus alusvedessä on
todennäköinen syy tummaan alusveteen ja korkeaan väriarvoon. Syystäyskierron jälkeen
lokakuussa veden rautapitoisuus viiden metrin syvyydessä oli 180 µg/l.
Elokuussa Luomijärven veden sameus oli elokuussa yhden metrin syvyydessä 0,75 FNU ja
alusvedessä yhdeksän metrin syvyydessä vain 3 FNU. Samankaltaisia tuloksia saatiin
sondimittauksista. Elokuun sondimittauksen perusteella veden sameus lähti kohomaan
harppauskerroksen jälkeen pohjaa kohden (Kuva 3). Alusveden kohonnutta sameutta selittää
ainakin osin alusveden koholla olleet kiintoainepitoisuudet (n. 3-4 mg/l). Syystäyskierron jälkeen
lokakuussa veden sameus oli sekoittunut tasaisesti koko vesipatsaaseen (Kuva 3). Veden sameus
oli hieman korkeampi lokakuussa kuin elokuussa. Viiden metrin syvyydessä sameus oli 1,2 FTU
lokakuussa ja 0,88 FTU elokuussa.
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Kuva 3. Luomijärven veden sameus pinnasta pohjaan elokuussa ja lokakuussa 2018. Pohjanläheisen veden
korkeammat sameudet johtuvat luultavasti siitä, että sondi on osunut pohjaan.

3.2 KAIKULUOTAUKSET
Kaikuluotausten perusteella muodostettiin Luomijärven syvännealueesta (> 4 m) järven
syvyyskartta (Kuva 4). Järven suurin syvyys oli n. 11,6 m. Pohjan kovuutta mitattiin kaiun
voimakkuuden ja ns. toiseen kaikuun perustuvan pohjan kovuutta mittaavan indeksin (E2,
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Siwabessy ym. 1999) avulla. Luomijärven pohjan kovuudessa oli alueellista vaihtelua siten, että
suhteellisen kovaa pohjaa havaittiin kartoitusalueen matalimmilta alueilta (Kuvat 5 ja 6). Tuloset
olivat kahden eri menetelmän välillä melko samantyyppiset. Eroja oli lähinnä pehmeimmän
pohjanlaadun sijainnissa.

Kuva 4. Luomijärven syvännealueen syvyysprofiili. Syvyyskäyrät kuvaavat vyöhykkeitä 4-10 m (2 m välein).
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Kuva 5. Luomijärven syvännealueen pohjan kovuus kaiun voimakkuuden perusteella arvioituna.

Kuva 6. Luomijärven syvännealueen pohjan kovuus E2-indeksin perusteella arvioituna.
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Matalataajuuksisen sedimenttiluotaimen tulosten perusteella Luomijärven syvännealueen
pohjasedimentin pinnalla oli keskimäärin n. 0,5.-1 metrin kerros löyhempää sedimenttiä, jonka alla
oli tiiviimpiä sedimenttikerroksia (Kuvat 7 ja 8). Järven eri osista pintasedimentistä otetut
pohjakauhanäytteet osoittivat, että pohjan laatu oli pääosin mustanruskeaa mutaa, jossa ei
ainakaan pintakerroksen osalta ollut havaittavissa hapettomuutta ilmentävää mustaa sulfidiliejua.
Syvempien sedimenttikerrosten laadusta ei pohjakauhalla saatu tietoa, mutta oletettavasti
pohjanlaatu on pääosin mutaa ja savea. Sedimenttiluotaimella voitiin myös havaita alusvedessä
selvä samean ja kirkkaan veden rajapinta, joka oli noin metri pohjan yläpuolella ja myötäili
syvyysvaihteluita (Kuvat 7 ja 8). Sameaa alusvettä havaittiin järven koko kartoitetulla
syvännealueella, n. 4-5 metristä alaspäin.
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veden raja

Sedimentin
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kovempaa
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Kuva 7. Sedimenttiluotaimen kuvaa Luomijärven syvännealueen alusvedestä ja sedimentistä.
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veden raja

Kuva 8. Sedimenttiluotaimen kuvaa Luomijärven syvännealueen alusvedestä ja sedimentistä.
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4 YHTEENVETO
Vedenlaatutuloksien perusteella päällysveden ja alusveden vedenlaatu erosivat toisistaan elokuun
näytteenotossa. Alusvesi oli väriltään melko tummaa ja sameaa. Alusveden tummuus johtunee
alusveden korkeasta rautapitoisuudesta. Luomijärven veden väri on tyypillisesti ollut melko
korkealla alusvedessä myös aikaisempien näytteiden perusteella, etenkin syksyllä ja talvella, kuten
myös alusveden rautapitoisuus. Luomijärvellä happikyllästyneisyys on usein ollut alhainen
loppukesästä aikaisemmissakin näytteissä. Useimmiten huonon happitilanteen aikana alusvesi on
myös ollut tummaa ja rautapitoista, mutta väriarvo ja rautapitoisuus ovat muutenkin olleet korkealla
alusvedessä, joten selvää yhteyttä ei löydy.
Ravinnepitoisuudet olivat Luomijärvellä alhaisia ja järvi voi kokonaisfosforipitoisuuksien perusteella
luokitella karuksi, mutta klorofylli-a – pitoisuudet olivat melko korkealla lokakuussa. Lokakuun
korkeampi klorofylli-a – pitoisuus saattoi johtua pintaan nousseista kuolleista levistä tai
syystäyskierron päällysveteen vapauttamista ravintoaineista. Kokonaisfosforipitoisuus on
aikaisemmissa näytteissä ollut korkeampi alusvedessä kuin päällysvedessä, mutta fosforipitoisuus
ei ole ollut huomattavan korkea Luomijärvellä aikaisemmissa näytteissä (noin 10 – 15 µg/l).
Kaikuluotausten perusteella Luomijärven syvännealueen pohjanlaadussa oli havaittavissa
alueellista vaihtelua. Suhteellisesti kovinta pohjaa oli matalimmilla alueilla, kivikkoisten rantojen
läheisyydessä. Syvimpien alueiden pohjanlaadun vaihtelut olivat sen sijaan vähäisiä. Myös
sedimenttinäytteiden perusteella pohjanlaatu oli syvännealueella suhteellisen tasalaatuista
järvimutaa/liejua. Elokuussa sedimenttiluotaimella voitiin kuitenkin havaita koko syvännealueen
kattava pohjan läheinen samea vesikerros, noin metrin verran pohjan yläpuolella. Sameampi
vesimassa sekoittui kuitenkin vesipatsaaseen syystäyskierron aikana.

VIITTEET
Raunio, J. & Anttila-Huhtinen, M. 2008. Selvitys Haminan Luomajärven ekologisesta tilasta ja järveen
kohdistuvasta kuormituksesta. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti.
Siwabessy J., Penrose J., Kloser R., Fox D., 1999. Seabed habitat classification. Shallow Survey '99 International Conference on High Resolution Surveys in Shallow Water. Sydney, Australia. Oct
1999.
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LIITE 1
KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY
Tutkimustuloksia

1/1

Luomijärvi 056 (LUOMIJÄR)
Pvm.

Hav.paikka
Näytepaikka

Väri sentr
mg Pt/l

20.8.2018

Kok.syv. 10,0 m;
LUOMIJÄR / 056
Klo 09:30; Näytt.ottaja eki,jn; Ilm.lt. 16 C-ast;
9,5 m
8,5 m

Tapiontie 2 C, 45160 KOUVOLA
Puhelin (05) 5445 920

65
55

lt
oC

8,5
8,8

Happi
mg/l

0,9
1,3

Happi-% Kiint GF/C
%
mg/l

8
11

4,3
3,0

COD Mn
mgO2/l

Fe spek
µg/l

7,9
7,3

1300
1100

