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Valuma-alue
Kymijoen vesistöalue, Kivijärven-Valkealan reitin alaosa
Valuma-alueen pinta-ala: 1275 km2



Valuma-alueen maankäyttö 
Metsät: 71 %
Vesistöt: 14 %
Maatalous: 9 %
Rakennetut alueet ja maa-ainesten ottoalueet: 4 %
Kosteikot ja suot: 2 %







Lähes kaikki Suomen vesistöt on 
luokiteltu hyvää huonompaan 
kemialliseen tilaan 
palonestoaineiden esiintymisen 
vuoksi. Vuonna 2018 
Rapojärvessä mitattiin myös 
ympäristölaatunormin ylittäviä 
elohopeapitoisuuksia ahvenista.



Syvyystiedot:

Lappalanjärvi:
Keskisyvyys: 4,6 m
Suurin syvyys: 16,7 m

Rapojärvi-Haukkajärvi:
Keskisyvyys: 7,6 m
Suurin syvyys: 26,2 m

Järvien vedenlaatua 
seurataan 
syvännepaikoilla

Vedenlaadun seurantapaikat

Lappalanjärvi syv 022
syvyys 16,3 m
1966-2019 (107 kpl)

Haukkajärvi 023
syvyys 10,9 m
1984-2019 (273 kpl)

Rapojärvi 024
syvyys 24 m
1966-2019 (241 kpl)



• Happi voi kulua loppuun syvänteistä 
kerrostuneisuuskausilla

• Rapojärvellä happi on säilynyt 
pääosin riittävällä tasolla

• Haukka- ja Lappajärvillä happi 
kuluu usein vähiin etenkin 
kesäkerrostuneisuuskaudella

• Hapellisissa olosuhteissa fosfori 
sitoutuu pohjasedimenttiin
 Hapen kuluessa syvänteestä 
loppuun vaarana on fosforin 
vapautuminen sedimentistä 
vesipatsaaseen

Happi

Haukkajärvi
Lappalanjärvi

Rapojärvi

Pitoisuus pohjalla

Pitoisuus pohjalla

3 mg/l

3 mg/l



Ravinteisuus
• Fosfori järven tuotantoa eniten 

rajoittava ravinne

• Rapo-ja Haukkajärvillä pinnan- ja 
pohjanläheiset pitoisuudet pääosin 
erinomaisella tasolla

• Lappalanjärvellä pinnanläheiset 
pitoisuudet laskeneet pääosin 
erinomaiselle tasolle

• Pohjalla pitoisuudet hieman 
korkeampia

18 µg/l

Pitoisuus pinnalla

Haukkajärvi
Rapojärvi

Lappalanjärvi, pinta
Lappajärvi, pohja



Levät

Haukkajärvi
Rapojärvi

Lappalanjärvi

• Klorofylli-a kuvastaa vedessä 
esiintyvien lehtivihreällisten 
planktonlevien runsautta

• Syvännealueen pintavedessä 
kasviplanktonin määrä kaikissa 
järvissä vähintään hyvällä tasolla

6 µg/l

6 µg/l

11 µg/l

11 µg/l



Veden väri
• Kuvastaa veden ruskeutta, johon 

vaikuttaa etenkin humus ja rauta

• Keskihumuksisissa järvissä 
veden väri 30-90 mg Pt/l

• Väriarvot alhaisimmillaan 1970-
luvulla ja vuosina 1990-2005

• 2000-luvun alun jälkeen 
väriarvot kohonneet etenkin 
Rapo- ja Haukkajärvessä, myös 
Lappalanjärvessä aikaisempaa 
korkeampia arvoja 

30 mg Pt/l

Haukkajärvi
Rapojärvi

30 mg Pt/l

90 mg Pt/l

Väriluku pinnalla

Lappalanjärvi

90 mg Pt/l

Väriluku pinnalla



Syyt tummumisen 
taustalla?
• Veden orgaanisen aineen 

(humuksen) lisääntyminen
• Rapo-ja Haukkajärvellä 

pitoisuudet kohonneet selvästi
• Lappalanjärvellä pitoisuudet 

kohonneet 90-luvulta

 Lisääntynyt humuskuorma     
tummumisen taustalla
• Maaperän routakauden pituus 

lyhentynyt
• Happaman laskeuman 

väheneminen
• Maankäytön muutokset

Haukkajärvi
Rapojärvi

Lappalanjärvi

Pitoisuus pinnalla

Pitoisuus pinnalla

10 mg/l

10 mg/l



Veden näkösyvyys
• Kuvaa veden kirkkautta, johon 

vaikuttavat veden väri ja sameus

• Rapo- ja Haukkajärvellä selvä 
laskeva trendi

• Lappalanjärvellä ollut enemmän 
vaihtelua, mutta viime vuosina 
näkösyvyydet olleet aikaisempaa 
alhaisempia

3 m

3 m

Haukkajärvi
Rapojärvi

Lappalanjärvi



Yhteenveto
• Rapojärvi-Haukkajärvi on luokiteltu erinomaiseen ekologiseen tilaan, 

mutta Haukkajärven vedenlaatu on hieman Rapojärveä heikompi. 
• Lappalanjärvi on luokiteltu hyvään ekologiseen tilaan. Järven 

ravinnepitoisuudet ovat laskeneet selvästi 70–80-luvuilta.

• Järvet on luokiteltu hyvää huonompaan kemialliseen tilaan johtuen 
palonestoaineista sekä Rapo- ja Haukkajärvellä myös kalan 
elohopepitoisuuksista.

• Järvien veden väriluvut ja orgaanisen aineen määrä ovat kohonneet ja 
näkösyvyydet heikentyneet 2000-luvulla.

Kiitos!


	Rapojärvi-Haukkajärvi ja Lappalanjärvi
	Dia numero 2
	Dia numero 3
	Dia numero 4
	Dia numero 5
	Dia numero 6
	Dia numero 7
	Happi
	Ravinteisuus
	Dia numero 10
	Veden väri
	Syyt tummumisen taustalla?
	Veden näkösyvyys
	Yhteenveto

