
Luomijärvi, Valkjärvi ja Merkjärvi
Metsätalouden vesiensuojelun teemailta

Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa
13.11.2019

Miina Fagerlund
Kymijoen vesi ja ympäristö ry



Vehkajoen 
vesistöalue

Esityksen sisältö

• Järvien tiedot
• Järvien tilaluokittelu

• Järvien vedenlaatu
• Järvien kuormitus ja 

ravinnekuormituksen sietokyky
• Liiallisen kuormituksen 

vesistövaikutukset



• Järvet kuuluvat pintavesityyppiin 
pienet ja keskikokoiset 
vähähumuksiset järvet
 Kirkkaita ja karuja

• Järvien teoreettiset viipymät
• Luomijärvi: 1,8 vuotta
• Valkjärvi: 3 vuotta
• Merkjärvi: 1,2 vuotta

Järvien perustiedot



Ekologinen tilaluokittelu

Kuvaa vesistön 
muuttuneisuutta oman 
pintavesityyppinsä 
luonnontilasta



Kemiallinen tilaluokittelu

Kuvaa haitallisten ja 
vaarallisten aineiden 
esiintymistä vesistössä

Hyvää huonompi, koska:
- riski elohopean 
ympäristölaatunormin 
ylittymisestä
-riski palonestoaineiden 
(bromattujen
difenyylieettereiden) 
ympäristölaatunormin 
ylittymisestä (kaikkialla 
Suomessa)



Järvien vedenlaatua 
seurataan 
syvännepaikoilla

Luomijärvi 056
syvyys 9,5 m
1962-2019 (114 kpl)

Merkjärvi 048 442
syvyys 12,9 m
1964-2019 (17 kpl)

Valkjärvi 046
syvyys 7,1 m
1963-2019 (17 kpl)

Vedenlaadun 
seurantapaikat



• Alkaliteetti kuvaa veden kykyä 
vastustaa happamoitumista 
(puskurikyky)
Luomi-, Valk- ja Merkjärvillä

heikko puskurointikyky 
happamoitumista vastaan

Alttiita happamoitumaan

• Järvet eivät ole tästä huolimatta 
kärsineet veden liiallisesta 
happamoitumisesta 

Luomijärvi
Merkjärvi
Valkjärvi

Luomijärvi
Merkjärvi
Valkjärvi

Päällysveden alkaliteetti

0,1 mmol/l

Päällysveden pH

Alkaliteetti ja pH



Luomijärvi
Merkjärvi
Valkjärvi• Happea kuluu syvänteistä 

kerrostuneisuuskausilla
• Valk- ja Merkjärvellä alusveden 

happi on säilynyt pääosin 
riittävällä tasolla

• Luomijärvellä alusveden happi 
kuluu usein vähiin etenkin 
kesäkerrostuneisuuskausien 
lopulla elo-syyskuussa

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

Alusveden happipitoisuusAlusveden happi



• Fosfori on järven tuotantoa ja 
rehevöitymistä eniten rajoittava 
ravinne

• Järvien päällys- ja alusveden 
ravinnepitoisuudet pääosin 
erinomaisella tasolla

• Luomijärvellä alusveden 
ravinnepitoisuudet usein 
päällysvettä korkeampia 
kerrostuneisuuskausilla
 Osin happiongelmista johtuvaa

10 µg/l

Luomijärvi
Merkjärvi
Valkjärvi

Päällysveden fosforipitoisuus
Ravinteisuus

10 µg/l

Alusveden fosforipitoisuus
Luomijärvi
Merkjärvi
Valkjärvi



• Kuvastaa veden ruskeutta, johon 
vaikuttaa etenkin humus ja rauta

• Vähähumuksisissa järvissä veden 
väri <30 mg Pt/l

• Luomijärven väriluvut kohosivat 
etenkin 2000-luvun alun 
jälkeen, myös Valkjärvessä 
aikaisempaa korkeampia arvoja 

 Taustalla veden orgaanisen 
aineen (humuksen) 
lisääntyminen

Luomijärvi
Merkjärvi
Valkjärvi

30 mg Pt/l

Luomijärvi
Merkjärvi
Valkjärvi

Päällysveden kemiallinen hapenkulutus

Päällysveden väriVeden väri



• Luomijärven alusvesi on 
kerrostuneisuuskausilla usein 
päällysvettä selvästi tummempaa, 
sameampaa ja rautapitoisempaa

• Sameampi ja tummempi vesimassa 
kuitenkin sekoittuu vesipatsaaseen 
kevät- ja syystäyskiertojen aikana 

• Luomijärven alusveden vedenlaatua 
ja sedimenttiä tutkittiin elokuussa 
2018

30 mg Pt/l

Alusveden väriluku

Luomijärvi
Merkjärvi
Valkjärvi

Alusveden sameus

Luomijärvi
Merkjärvi
Valkjärvi

Luomijärven alusvesi



Sedimentin 
pinta

Tiiviimpää/
kovempaa 
pohjasedi-
menttiä

Samean/kirkkaan 
veden raja

Kalakaiku
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Järven ulkoinen kuormitus
• Ulkoinen kuormitus

• Valuma-alue
• Luonnonhuuhtouma 

(taustakuormitus) 
• Ihmistoiminta

• Pistekuormitus
• Hajakuormitus

• Laskeuma



Ojakuormitustutkimus
Selvitettiin Luomijärveen ja Valkjärveen 
laskevien ojien hetkellisen kuorman 
suuruutta (29.-30.5.2019)
• Luomijärvi:                           

Pahanlamminsuolta laskeva oja (42-65 %) 
ja järven lounaiskulmaan laskeva oja (18-
26 %)

• Valkjärvi:                                          
Valkjärvensuolta laskeva oja (23-36 %) ja 
Ratassuolta laskeva oja (22-30 %) 



• Luomijärven valuma-alueen vuosittaiset metsätaloustoimenpiteiden 
kokonaispinta-alat (ha) pylväinä ja fosforikuormitus (kg) viivoina 
esitettynä. Musta viiva kuvaa metsätalouden keskimääräistä 
kuormitustasoa (6,5 g/ha/v).

Ominaiskuormituslaskenta



Kokonaiskuormitus Luomijärveen
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Fosfori

2018 2020/2021

Typpi

Kiintoaine

49 kg  54 kg
(+ 10 %)

1460 kg  1530 kg
(+ 5 %)

11 400 kg  17 000 kg
(+ 50 %)



Kokonaiskuormitus Valk- ja 
Merkjärviin

Fosfori

2018 2020/2021

Typpi

Kiintoaine

V: 33 kg  36 kg
(+ 9 %)

M: 43 kg  46 kg
(+ 7 %)

V: 1150 kg  1170 kg
(+ 2 %)

M: 1330 kg  1360 kg
(+ 2 %)

V: 3920 kg  6300 kg
(+ 60 %)

M: 3400 kg  5470 kg
(+ 60 %)
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Ravinnekuormituksen sietokyky
Luomijärvi Valkjärvi Merkjärvi

77 kg 77 kg
95 kg

1600 kg 1550 kg

2360 kg



Vesikasvit ja leväkukinnat lisääntyvät

Happipitoisuus laskee

Vesistö rehevöityy

Vesi tummuu

Lajisto muuttuu

Vesi happamoituu

Metallipitoisuudet kasvavat

Kiintoainetta kasautuu pohjalle

Vesistön umpeenkasvu nopeutuu

Vesi samenee

Liiallisen kuormituksen vesistövaikutukset



Kiitos!
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