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Torsa
Valuma-alueen
pinta-ala: 226 km2

Hiitolanjoen
vesistöalue

Kärinki
Valuma-alueen 
pinta-ala: 44 km2

(Jouhtjärven osuus 
8,5 km2)
Vuoksen 
vesistöalue

Syväjärvi
Valuma-alue
Pinta-ala: 33 km2

(Rampalanjärven
osuus 3 km2)
Vuoksen 
vesistöalue



Metsien osuus 
valuma-alueilla:

Torsa: 80 %
Kärinki: 74 %
Jouhtjärvi: 85 %
Syväjärvi: 83 %
Rampalanjärvi: 74 %



Veden väri
>30 mg Pt/l

Veden väri
<30 mg Pt/l





Torsa: Kalaelohopean 
ympäristölaatunormi ylittyi
v. 2013 (pitoisuudet 

pienempiä kuin ravintokäytölle 
asetettu raja-arvo).

Muut: Riski kalaelohopean 
ympäristölaatunormin 
ylitykseen mahdollinen 
luonnonolosuhteiden 
perusteella

Linkki tutkimustuloksiin

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/ahventen-elohopeapitoisuudesta-tuoretta-tietoa-kaakkois-suomen-ely-keskus-


Torsa:
Pinta-ala: 15,8 km2

Keskisyvyys: 14,9 m
Suurin syvyys: 56,1 m

Torsa (pohjoinen)
syvyys 35,8 m
1982-2019 (57 kpl)

Torsa (etelä)
syvyys 49,6 m
1983-2019 (71 kpl)



Rampalanjärvi
Pinta-ala: 0,7 km2

Keskisyvyys: 3,7 m
Suurin syvyys: 11,6 m

Syväjärvi
Pinta-ala: 0,82 km2

Keskisyvyys: 8,7 m
Suurin syvyys: 20,4 m

Jouhtjärvi
Pinta-ala: 1,1 km2

Keskisyvyys: 4,8 m
Suurin syvyys: 12,1 m

Kärinki
Pinta-ala: 5 km2

Keskisyvyys: 7,8 m
Suurin syvyys: 25,9 m

Kärinki
syvyys 25 m
1988-2019 (52 kpl)

Jouhtjärvi
syvyys 12 m
2004-2011 (4 kpl)

Syväjärvi
syvyys 10 m
1995-2011 (9 kpl)

Rampalanjärvi
syvyys 7,5 m
2008-2011 (3 kpl)



• Tarkkailuhistoriansa perusteella järvet ovat

• Karuja eli vähäravinteisia

• Kirkkaita eli vähäsameita

• Lievästi humuksen tummentamia (luonnollista humusjärville)

• Erinomaisesta tilasta kertoo, ettei järvissä ole ilmennyt

• veden happamoitumista 

• happiongelmia 

• järven sisäistä fosforikuormitusta

• voimakkaita leväkukintoja

Vesistöjen vedenlaadun ja tilan yleiskuvaus



Ravinteisuus
• Kaikilla järvillä ravinnepitoisuudet 

karuille vesistöille tyypillisesti 
alhaisella tasolla

• Torsan eteläosan ja Käringin
pitoisuudet laskeneet viime vuosina Pitoisuus 1 m syvyydessä

Torsa (pohjoinen)
Torsa (etelä)

Pitoisuus 1 m syvyydessä

Kärinki
Jouhtjärvi
Rampalanjärvi
Syväjärvi



Veden väri
• Humusjärvissä vesi luonnollisesti 

ruskeampaa kuin 
vähähumuksisessa Käringissä

• Torsan ja Käringin veden väri 
tummunut v. 2005 jälkeen

• Torsan pohjoisosalla vesi 
tummempaa kuin eteläosalla

Pitoisuus 1 m syvyydessä
Väriarvo 1 m syvyydessä

Torsa (pohjoinen)
Torsa (etelä)

Kärinki
Jouhtjärvi
Rampalanjärvi
Syväjärvi

Väriarvo 1 m syvyydessä



Syyt tummumisen 
taustalla?
• Orgaanisen aineen (humuksen) 

määrä vedessä on lisääntynyt 
Torsassa ja Käringissä

• Veden rautapitoisuus on 
kohonnut Torsassa
 Lisääntynyt humus- ja 

rautakuorma tummumisen 
taustalla

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

• Happaman laskeuman 
väheneminen
 Lisännyt humuskuormitusta 
valuma-alueelta järveen?

Pitoisuus 1 m syvyydessä

Torsa (pohjoinen)
Torsa (etelä)

Pitoisuus 1 m syvyydessä

Kärinki
Jouhtjärvi
Rampalanjärvi
Syväjärvi



Veden näkösyvyys

• Kuvaa veden kirkkautta, johon 
vaikuttavat veden väri ja sameus

• Vähähumuksilla järvillä 
näkösyvyys yleensä humusjärviä 
parempi

• Torsan ja Käringin näkösyvyys 
heikkeni v. 2000-2013, mutta 
etenkin Torsalla kohonnut sen 
jälkeen

Torsa (pohjoinen)
Torsa (etelä)

Kärinki
Jouhtjärvi
Rampalanjärvi
Syväjärvi



Yhteenveto

• Järvet ovat erinomaisessa ekologisessa tilassa eikä niissä ole havaittu 
happamoitumiseen tai rehevöitymiseen viittaavia ongelmia 
vedenlaadussa

• Torsa ja Kärinki ovat tummuneet ja niiden näkösyvyydet heikkenivät 
vuosina 2000-2013

• Jouhtjärven, Rampalanjärven ja Syväjärven lyhyen tarkkailuhistorian 
perusteella on vaikea tietää järvien nykyistä tilaa ja sitä onko vedenlaatu 
muuttunut

• Kemiallinen tila hyvää huonompi Torsalla kalaelohopeapitoisuuksien ja 
muissa järvissä elohopeapitoisuusriskin takia

Kiitos!


