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Kymijoen vesi ja ympäristö ry



Valuma-alue
Pinta-ala: 494 km2

Kymijoen 
vesistöalueen 
Kivijärven-
Valkealan reitin 
latva-alue

Kivijärvi
Pinta-ala: 76 km2

Keskisyvyys: 5,3 m
Suurin syvyys: 27 m



Valuma-alueen
maankäyttö:
Rakennetut alueet 4 %
Maatalousmaat 12 %
Metsät 63 %
Kosteikot ja avosuot 2 %
Sisävedet 19 %



Veden väri
>30 mg Pt/l

Veden väri
<30 mg Pt/l



Kuuksenenselkä
syvyys 10,5 m
1982-2019 (64 kpl)

Ytsaarenselkä
syvyys 17,5 m
1982-2018 (40 kpl)

Haimilanselkä
syvyys 21,7 m
1962-2019 (183 kpl)



• Syvänteissä vesi kerrostunut lämpötilan mukaan talvella ja kesällä

Vesi ei pääse sekoittumaan 

Happi voi kulua loppuun pohjanläheisestä vedestä

• Keväällä ja syksyllä järvien vedet sekoittuvat tasaiseksi täyskiertojen 
aikaan

• Kivijärven pohjoisosalla on esiintynyt usein happiongelmia 
kerrostuneisuuskausien lopulla

• Kivijärven länsi- ja itäosissa pohjanläheisen veden happitilanne säilynyt 
pääosin vähintään tyydyttävällä-välttävällä tasolla

Kerrostuneisuuden vaikutus järven 
happitilanteeseen



Ravinteisuus
• Kivijärven pohjoisosa 

ravinteisuuden perusteella 
rehevöitynyt
 Kohonneita pitoisuuksia 

pohjanläheisessä vedessä 
hapettomissa olosuhteissa

• Itäosalla ravinnepitoisuudet hieman 
korkeampia kuin länsiosalla

• Länsiosalla pitoisuudet pääosin 
karun vesistön tasolla

Pitoisuus 1 m syvyydessä
Pohjoisosa
Itäosa
Länsiosa

Pitoisuus 1 m syvyydessä



Leväkukinnot
• Kivijärven pohjoisosa klorofylli-

a-pitoisuuksien perusteella 
rehevöitynyt, mutta pitoisuudet 
lähteneet laskuun

• Itäosalla pitoisuudet hieman 
korkeampia kuin länsiosalla

• Länsiosalla pitoisuudet karun 
vesistön tasolla

Pohjoisosa
Itäosa
Länsiosa



Veden väri

Pitoisuus 1 m syvyydessä

Pitoisuus 1 m syvyydessä

• Kivijärven pohjoisosa luokiteltu 
humusjärveksi 
 vesi luonnollisesti 
ruskeampaa kuin 
vähähumuksissa järvissä

• 2000-luvun alun jälkeen länsi- ja 
itäosan vesi on tummentunut

• Pohjoisosalla väriarvot 
lähteneet laskuun?

Pohjoisosa
Itäosa
Länsiosa

Itäosa
Länsiosa



Syyt tummumisen taustalla?
• Orgaanisen aineen (humuksen) 

määrä vedessä on lisääntynyt 
järven länsi- ja itäosissa
 Lisääntynyt humuskuorma 

tummumisen taustalla

• Maaperän routakauden pituus 
lyhentynyt
 Lisännyt humuskuormitusta 
valuma-alueelta järveen?

• Happaman laskeuman 
väheneminen
 Lisännyt humuskuormitusta 
valuma-alueelta järveen?

Pohjoisosa
Itäosa
Länsiosa

Pitoisuus 1 m syvyydessä



Veden sameus ja 
näkösyvyys

Pohjoisosa
Itäosa
Länsiosa

• Järven pohjoisosan vesi hyvin 
sameaa, mutta viime vuosina 
sameus laskenut ja näkösyvyys 
kohentunut

• Järven länsiosan sameustaso ja 
näkösyvyydet kirkasvetisille 
järville tyypillisellä tasolla

• Järven itäosan sameus hieman 
kohonnut ja näkösyvyys 
heikentynyt

Pitoisuus 1 m syvyydessä



Yhteenveto

• kivijärven pohjoisosan vesi on humusvesille tyypillisesti tummaa, mutta 
veden korkea sameus, ravinnepitoisuudet ja levien määrä kertovat 
rehevöityneestä tilasta.
• Viime vuosien tulokset osoittavat kuitenkin merkkejä tilan 

kohentumisesta ja vesistöalueen ekologinen tilaluokka parani 
vuodesta 2013.

• Järven länsi- ja itäosat ovat selvästi kirkkaampia ja karumpia, mutta 
molemmilla vesialueilla veden väri tummentunut.

• Itäosalla veden sameus, väri ja ravinnepitoisuudet ovat hieman 
korkeampia kuin länsiosalla. Vesistöalueen ekologinen tilaluokka 
heikkeni vuodesta 2013.

Kiitos!




