
Musta-Ruhmas ja Raajärvi
Metsätalouden vesiensuojelun teemailta

Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa
20.11.2019

Miina Fagerlund
Kymijoen vesi ja ympäristö ry



• Musta-Ruhmas on 
vähähumuksinen järvi
 Luontaisesti 

kirkas ja karu

• Raajärvi on matala 
humusjärvi
 Luontaisesti 
tumma vetinen

• Järvien veden 
vaihtumiseen kuluva 
aika (viipymä):

• Musta-Ruhmas: 
6,6 vuotta

• Raajärvi: 1,3 
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



Järvien vedenlaatua 
seurataan 
syvännepaikoilla

Raajärvi 054
syvyys 4,0 m
1995-2019 (16 kpl)

Musta-Ruhmas 056
syvyys 16,5 m
1969-2019 (11 kpl)

Vedenlaadun 
seurantapaikat



Alusveden happi

Alusveden happipitoisuus

Raajärvi
Musta-Ruhmas

Musta-Ruhmaan happipitoisuus 11.3.2019

• Happea kuluu syvänteistä 
kerrostuneisuuskausilla

• Raajärvellä ei kesäaikaan 
muodostu pysyvää 
kerrostuneisuutta  kesäaikaan 
happitilanne yhtä hyvä kuin 
päällysvedessä

• Kummallakaan järvellä ei ole 
esiintynyt happiongelmaa 
kerrostuneisuuskausilla



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

• Musta-Ruhmaan
ravinnepitoisuudet erinomaisella 
tasolla

• Raajärven fosforipitoisuudet 
humusjärville erinomaisella tasolla, 
mutta typpipitoisuudet melko 
korkeita (hyvällä/tyydyttävällä 
tasolla)

Ravinteisuus

10 µg/l

Päällysveden fosforipitoisuus

Raajärvi
Musta-Ruhmas

Raajärvi
Musta-Ruhmas

400 µg/l

Päällysveden typpipitoisuus

600 µg/l



• Kuvastaa veden ruskeutta, johon 
vaikuttaa etenkin humus ja rauta

• Vähähumuksisen ja humusjärven 
värin raja-arvo 30 mg Pt/l

• Raajärvellä veden värissä paljon 
ajallista vaihtelua

• Musta-Ruhmaan väriluvut 
kohonneet 2000-luvun alun jälkeen

 Taustalla veden orgaanisen 
aineen (kemiallisen 
hapenkulutuksen) lisääntyminen

Veden väri Päällysveden väri

30 mg Pt/l

Raajärvi
Musta-Ruhmas

Päällysveden 
kemiallinen hapenkulutus

Raajärvi
Musta-Ruhmas



• Musta-Ruhmaan vesi vähäsameaa, 
mutta sameuden taso on hieman 
noussut

• Raajärvellä veden sameus on ollut 
melko korkea elo-lokakuussa
 Leväsameus ei selittävä tekijä 

kuin yhteen korkeaan 
sameusarvoon (20.8.2013) 

 Tuuli sekoittaa pohjaa 
vesipatsaaseen? 

Veden sameus

1 FNU

Päällysveden sameus

Raajärvi
Musta-Ruhmas

4 µg/l



• Musta-Ruhmas ja Raajärvi on luokiteltu erinomaiseen ekologiseen tilaan 
ja hyvää huonompaan kemialliseen tilaan vuonna 2019

• Järvien alhaiset ravinnepitoisuudet ja alusveden hapen riittävyys 
kerrostuneisuuskausilla kuvastavat erinomaista tilaa

• Musta-Ruhmaan veden humuspitoisuus ja väri ovat kohonneet
• Raajärven veden sameus on ollut koholla elo-lokakuussa

Kiitos!

Yhteenveto
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