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Sisältö

• Rautjärven valuma-alueen vesistöjen luokittelutiedot

• Rautjärven valuma-alue ja maankäyttö

• Rautjärven kuormitus ja kuormituksen vesistövaikutukset

• Rautjärven perustiedot ja vedenlaatu







Pintavesityypit



Ekologinen tila



Kemiallinen tila



Pohjavesialueet



Valuma-alue
- pinta-ala 132 km2

- maankäyttö:
metsät 74,5 %
vesistöt 20,2 %
maatalousalueet 1,2 %
rakennetut alueet 3,5 %
avosuot ja kosteikot 0,6 %

Valuma-alue ja maankäyttö



Valuma-alue
• millaista vettä järveen 

valuu luonnostaan
• Ihmisen vaikutus

-pistekuormitus
-maankäyttö
-ilmalaskeuma
Lisää kuormitusta 
vesistöön

Valuma-alue ja maankäyttö



Rautjärven ravinnekuormitus

• Fosforikuormitus yhteensä 544 kg/vuosi
• Typpikuormitus yhteensä 20 120 kg/vuosi



Vesistöjä kuormittavat aineet

• Kiintoaine

• Ravinteet

• Humus

• Happamuus

• Metallit



Liiallinen kuormitus voi aiheuttaa:



Järven vedenlaatuun vaikuttavat myös

• Järven muoto ja syvyyssuhteet

• Järven viipymä

• Järven veden kerrostuminen lämpötilan mukaan

 Estää veden sekoittumista

 Eroja pinnan- ja pohjanläheisen veden laatutekijöissä

• Sääolosuhteet



Pinta-ala 2,6 km2

Keskisyvyys 2,8 m ja 
Maksimisyvyys 8,5 m

Rautjärvi

Vedenlaatutietoja 
Vuosilta 1983-2018

Veden teoreettinen viipymä 
järvessä n. 71  vuorokautta



Happi ja pH

• Kerrostuneisuuskausien 
loppupuolella 
happitilanne ollut 
pääosin heikko 
pohjanläheisessä 
vedessä

• Veden pH humusvesille 
tyypillisesti melko 
hapanta, muttei eliöille 
haitallisen alhainen

• Ei erityisen altis 
happamoitumiselle



• Ravinnepitoisuudet pääosin 
humusvedelle tyypillisellä 
tasolla

• Kerrostuneisuuskausilla 
pohjanläheisen veden 
ravinnepitoisuudet ajoittain 
koholla 

• Ei merkittävää 
rehevöitymiskehitystä, 
pinnanläheisen veden 
fosforipitoisuudet hieman 
kohonneet

Ravinteisuus



• Humusjärvillä väri 
luontaisesti ruskea (=väriluku 
korkea)

• Ruskean värin aiheuttaa 
humus ja rauta

• Väri ajoittain erittäin korkea 
pohjanläheisessä vedessä, 
pinnanläheisen veden väri 
hieman kohonnut

• Orgaanisen aineen 
pitoisuudet olleet 
humusjärvelle melko 
alhaisella tasolla, mutta 
lähteneet nousuun
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Veden väri ja sameus



• Pohjanläheisen veden sameus 
koholla kerrostuneisuuskaudella, 
pinnanläheisen veden sameus 
hieman kohonnut

• Talven ja kevään aikainen 
näkösyvyys heikentynyt

 Lisääntynyt väri ja sameus 
selittävät



Yhteenveto

• Rautjärvi on luonnostaan ruskeavetinen matala humusjärvi

• Kerrostuneisuuskausilla happitilanne usein heikko ja tällöin 
pohjanläheisen veden väri, sameus sekä ravinne- ja 
rautapitoisuudet koholla

• Erityisesti pinnanläheisen veden väri, fosfori-, humus- ja 
rautapitoisuudet hieman kohonneet

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

• Valuma-alueelta tulevaa kuormitusta hillitsemällä voidaan 
ehkäistä tilan heikkeneminen



Kiitos!


