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• Vuoksen 
vesistöalueen 
(Virmajoen valuma-
alueen) latvajärviä

• Kaikki kolme järveä 
pintavesityypiltään 
vähähumuksisia järviä
 Luontaisesti 

kirkkaita ja karuja

Järvien perustiedot 



Pohjavesialueet

• Kaukheimonen ja 
Pieni Salajärvi 
mahdollisesti 
pohjavesivaikutteisia



Ekologinen tilaluokittelu

Kuvaa vesistön tilan 
muuttuneisuutta oman 
pintavesityyppinsä 
luonnontilasta



Kemiallinen tilaluokittelu

Kuvaa haitallisten ja 
vaarallisten aineiden 
esiintymistä vesistössä

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



Järvien 
vedenlaatua 
seurataan 
syvännepaikoilla

Salajärvi 027
syvyys 7,3 m
1976-2019 (11 kpl)

Kaukheimonen 033
syvyys 11,1 m
1980-2019 (13 kpl)

Vedenlaadun 
seurantapaikat

Pieni Salajärvi 019
syvyys 19 m
1978-2012 (7 kpl)



Alusveden happi

• Happea kuluu syvänteistä 
kerrostuneisuuskausilla

• Salajärvillä ei ole esiintynyt 
happiongelmaa 
kerrostuneisuuskausilla

• Kaukheimosella alusvesi usein 
vähähappista tai hapetonta 
kerrostuneisuuskausien lopulla

 Syy heikentyneeseen 
tilaluokitukseen

Alusveden happipitoisuus

Pieni Salajärvi
Salajärvi
Kaukheimonen



• Fosfori ja typpi ovat järven 
tuotantoa ja rehevöitymistä eniten 
rajoittavat ravinteet

• Järvien päällysveden 
ravinnepitoisuudet pääosin 
erinomaisella tai hyvällä tasolla

Ravinteisuus

10 µg/l

400 µg/l

Päällysveden fosforipitoisuus

Päällysveden
typpipitoisuus

Pieni Salajärvi
Salajärvi
Kaukheimonen

28.3.2018

23.2.2012



• Järvien alusveden 
ravinnepitoisuudet ajoittain 
päällysvettä korkeampia
• Kaukheimosella alusveden 

happiongelma selittää 
ravinteiden kohoamista

 Ei kuitenkaan merkittävästi 
lisännyt järven rehevöitymistä

• Kaikilla kolmella järvellä 
leväkukinnat ovat olleet alhaisia 
näytteenottojen yhteydessä

Ravinteisuus Alusveden fosforipitoisuus

Alusveden
typpipitoisuus

Pieni Salajärvi
Salajärvi
Kaukheimonen



pH ja happamoitumisen 
sietokyky
• Salajärven pH ja alkaliteetti

suomalaisille järville 
tavanomaisella tasolla

• Pienen Salajärven alkaliteetti hyvin 
alhaisella tasolla ja pH melko 
alhainen (alusvedessä pH 5,1-5,9)
 herkkä happamoitumaan

• Kaukheimosen pH ja kyky sietää 
happamoitumista (alkaliteetti) 
suomalaisille järville tavanomaista 
korkeampi

Päällysveden pH

Päällysveden 
alkaliteetti

Pieni Salajärvi
Salajärvi
Kaukheimonen

Pieni Salajärvi
Salajärvi
Kaukheimonen



• Kuvastaa veden ruskeutta, johon 
vaikuttaa humus ja rauta

• Vähähumuksisen ja humusjärven 
värin raja-arvona pidetään arvoa    
30 mg Pt/l
• Salajärvillä arvot ajoittain yli 

raja-arvon, Kaukheimosen vesi 
selvästi kirkkaampaa

• Salajärvillä värissä paljon vaihtelua, 
90-luvun alun alhaiset arvot voisivat 
selittyä järvien happamoitumisella

• Järvien väriarvoissa tapahtunut 
kohoamista
 Taustalla veden orgaanisen 
aineen (kemiallisen 
hapenkulutuksen) lisääntyminen

Veden väri Päällysveden väri

30 mg Pt/l

Päällysveden 
kemiallinen hapenkulutus

Pieni Salajärvi
Salajärvi
Kaukheimonen



• Salajärvet ovat kirkasvetisiä, karuja ja lievästi humuksen värjäämiä 
järviä. Järvien vesi on hieman hapanta ja niiden kyky vastustaa 
happamoitumista on alhainen, varsinkin Pienessä Salajärvessä. Järvien 
veden väri ja humuspitoisuus on kohonnut viime vuosina

• Kaukheimonen on kirkas ja päällysveden ravinnepitoisuuksien 
perusteella karu järvi, joka kärsii kerrostuneisuuskausien loppupuolella 
syvännealueen hapettomuudesta tai vähähappisuudesta. 
Pinnanläheisen veden alhaisina pysyneet fosforipitoisuudet kuitenkin 
kertovat, ettei hapettomuusjaksoilla pohjasedimentistä vapautuva 
fosfori ole merkittävästi lisännyt järven rehevöitymistä. Järven 
alkaliteetti eli kyky vastustaa happamoitumista on suomalaisille järville 
hyvällä tasolla. Järven veden väri ja humuspitoisuus on kohonnut aivan 
viime vuosia lukuun ottamatta.

• Vuonna 2019 Salajärvien ekologinen tila luokiteltiin erinomaiseksi ja 
Kaukheimosen hyväksi. Vuonna 2019 järvien kemiallinen tila arvioitiin 
hyvää huonommaksi (kalaelohopea ja palonestoaineet).

Kiitos!

Yhteenveto


