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1 Johdanto

Vuonna 1996 Rantasalmen ympäristökasvatusinstituutti käynnisti kokeiluhankkeena maanviljelijöille
suunnatun ympäristökurssin. Kurssin eräänä tavoitteena oli vähentää maatalouden aiheuttamia
ympäristöhaittoj a. Kohteeksi valittiin Savonlinnan pohjoispuolellasijaitseva Niittyj ärven valuma-alue.
Alue on kooltaan pienehkö, noin 750 hehtaaria. Sen keskusjärvenä on suurelta osin peltojen ympäröi
mä Niittyjärvi. Niittyjärvestä vedet virtaavat lyhyen lasku-uoman kautta Niittylahteen, joka on
Haukiveden Varparannanselkään kuuluva lahti.

Niittyj ärven ympärillä olevien peltoj en valumavedet ovat vuosikymmenien kuluessa nostaneet järven
rehevyystasoa. Rehevöitymistä kuvaavina tunnusmerkkeinävoidaan todeta matalan veden vyöhykkeen
runsas ja monipuolinen kasvillisuus sekä veden laadun muutokset. Vesikemiallisina viitteinä rehevyy
destä ovat korkeat ravinnepitoisuudetja kevättalvisin todettavat alentuneet hapen pitoisuudet.

Etelä-Savon ympäristökeskuksen osuus projektissa on maatilojen vesistökuormitus ja vesistön veden
laatu ja käyttökelpoisuus. Projektiin liittyviä selvityksiä on tehty vuosittain vuodesta 1996 alkaen.
Tässä raportissa käsitellään kahden viimeisen vuoden selvityksistä saatuja tuloksia ja esitetään arvio
Niittyjärven kuormituksesta, tilasta ja tulevasta kehityksestä.

2 Työn suoritus

Näytteiden oton ajankohdat

Vesistöselvityksissä tulee ottaa näytteitä vuodenaikojen mukaan siten, että talven ja kesän ja toisaalta
näiden aikojen väliset sekoittumisvaiheet voidaan kuvata. Tärkeimmät veden laatua kuvaavat
ajankohdat ovat kesän korkeimman tuotannon ja toisaalta lopputalven suurimman hajotuksen
ajankohdat. Näinä aikoina todetut veden laadun muutokset kuvaavat parhaiten selvitettävän vesis
tönosan tilaa. Useina vuosina otettujen tulosten perusteella voidaan arvioida vesistössä tapahtuvia
muutoksia. Vesistöjen veden laadun perusrakenteen muutokset ovat hitaita. Runsaan kahden vuoden
tulokset antavat näin ollen vain kuvan vesistön veden nykytilasta. Vuosien väliset säätilojen ja
virtaamien muutokset säätelevät laadun muutoksia siksi voimakkaasti, että vasta useiden vuosien
tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä jonkin muutoksen pysyvyydestä, siis veden laadun
pysyvästä muutoksesta.

Näytteiden oton periaatteena on, että näytteenottoon valitut kuukaudet, niiden säätyypit ja tarkka
ajankohta kuvaisivat mahdollisimman hyvin kutakin vuodenaikaa. Tässä selvityksessä on samalla
pyritty näytteenottoaj at sitomaan peltovilj elyn aiheuttamiin vesistöä kuormittaviin tekijöihin.

Näytteenottokuukaudet

O Helmi-maaliskuun aikana ennen kevään sulamisvesjä
O Toukokuussa tulvakauden aikana ennen toukotöiden aloittamista
O Heinäkuussa kesän suurimman tuotantokauden aikana
O Elokuussa sadonkorjuun loputtua
o Syys-lokakuussa syyskyntöj en loppuvaiheessa
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Näytteenottosyvyydet

Niittyjärven vesireitin selvitys kohdistuu puroihin, ojiin, järveen ja Niittylahteen, jotka kaikki ovat
hyvin matalia. Näytteenottosyvyydeksi on näin ollen valittu kunkin näytteenottokohdan kokonaissy
vyyden puoliväli.

Näytteenottokohdat

Näytteenottokohdat on esitetty kuvassa 1. Selvitystä aloitettaessa kohteiksi valittiin kaikki Niittyjär
veen laskevat pelto-ojat, Kuikkarioja, kolme kohdetta järveen, siitä laskeva puro ja Niittylahti.
Vuonnal998 luetteloon lisättiin metsäalueilta mahdollisesti tulevan kuorman selvittämiseksi kolme
kohdetta. Myöhemmin todettiin oja numero 8 vesimääriltään siksi vähäiseksi, että siitä aika-ajoin
saadut näytteet eivät kuvaa mahdollisia vaikutuksia Niittyjärveen.

Kuva 1. Näytteenottopaikat
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Näytteenottopaikkoj en nimet ja koordinaatit:

O as.1.
O as.2.
O as.3.
O as.4.
O as.5.
O as.6.
O as.7.
O as.8.
O as.9.
e as. 10.
O as. 11.
O as. 12.

Analyysit

Niittyjärvi (1) 268
Niittyjärvi 170
Niittyjärvi (3) 269
Niittyjärven laskup 171
Niittylahti 172
Kuikkarioja (6) 270
Niittyjärvi aja (7) 271
Niittyjärvi aja (8) 272
Niittyjärvi aja (9) 273
Lampokoski yläp (10) 277
Niittyj Kiikaho (11) 278
Pöntönjoki (12) 279

687308 - 443914
687290 - 443944
687278 -443964
687265 - 443955
687250 - 443923
687320 -443914
687315 -443928
687272 - 443984
687254 - 443984
687426 -443864
687432 - 443985
687246 - 444100

Pelloilta tulevaa rehevöittävää kuormitusta kuvaavina analyyseinä ovat ennen muuta ravinteet, fasfori
ja typpi. Näiden lisäksi vaikutuksia kuvaavat hyvin orgaanisen aineksen hapenkulutus (COD~),
kiintoainepitoisuus, sameus (FTU)ja hapen pitoisuus. Lisäksi tukevia analyysej ä ovat mm. veden väri,
happamuus ja raudan pitaisuus.

Jokaisella näytteenottokerralla näytteistä selvitetään:

purotja ajat

O lämpötila
O COD~
O kunta aines ja arg.kiinta aines
O sameus
O happamuus
O kakanaistyppi ja N03-N ja NF{4-N
O kakanaisfasfari ja P04-P

muut kahteet

O lämpötila
O COD~
O happi, pitaisuus ja kyllästysprasentti
O sameus
O happamuus
O kokonaistyppija N03-N ja NH4-N
O kokonaisfosfari ja P04-P

Näiden lisäksi voidaan selvityksen tiedantarpeen niin vaatiessa tehdä myös muita analyysejä, kuten
raskasmetalleja jne. Raskasmetalleja on määritetty esimerkiksi ajiin valuvista suatovesistä: (Linden
1997).

3 Tulokset

3.1 Niittyjärvi kuormituksen vastaanottajana

Veden laatua koskevia tutkimustuloksia tulisi hyödyntää kaikissa Niittyjärveen, sen ympäristöön ja
kuormitukseen liittyvissä selvityksissä. Selvitysten pohjalta, yhtenä asaraporttina on julkaistu selvitys
peltovalumavesien vesistökuormituksesta (Linden 1997).
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Kuva 2. Niittyjärven normaali virtauskuvio.

Kuikkarioj a

laskuoj a

oj a 9

8



Vesinäytteistä analysoidut ominaisuudet kuvaavat kukin kohteestaan otetun vesinäytteen rakennetta,
ei siis laajempaa vesialuetta, eikä ajallisesti muuta kuin juuri näytteenottohetkellä vallinnutta aikaa.
Vesistön osan tilasta tai vuodenajan tilanteesta tehdyn kuvauksen täytyy sisältää runsaasti näytteitä,
useita näytteenottokertoja sekä erilaisista ominaisuuksista kertovia analyysejä. Vasta sitten, kun
aineistoa on kertynyt niin paljon, että poikkeukselliset tilanteet pystytään toteamaan ja niin sanottu
normaali tilanne kuvaamaan, on tutkimustuloksia riittävästi. Nyt käsiteltävä aineisto kuvaa vähäsateis
ta vuotta 1997 ja runsassateista vuotta 1998. Vesimäärätkin vaihtelivat runsaasti säiden mukaan. On
näin ollen luonnollista, että tulokset kuvaavat tarkasti vain näitä nimenomaisia vuosia eivätkä
ajallisesti laajempaa aikaa. Kuitenkin kaksi luonteeltaan vastakkaista vuotta antaa kuvan niistä
muutoksista ja vaihteluista, joita Niittyjärvessä keskimäärin voisi olettaa olevan. Veden laadun
perusluonne ja tila voidaan näin ollen kohtuullisen varmasti kuvata.

Vesistön veden laatuun vaikuttavat useat tekijät. Järven ulkoinen rakenne, kuten s yvyys, pohjan muoto
sekä rantojen mataluus vaikuttavat kuormituksen sietoon. Sietokykyyn vaikuttavat myös veden
vaihtuvuus, järven ympäristön geologinen rakenne ja tietysti kuormituksen ominaisuudet. Järven
käyttäytyminen kuormituskohteena on kaikkien tekijöiden summa. Niittyj ärvi on matala, j onkavuoksi
se on altis makrokasvillisuuden lisääntymis elle. Mataluuden aiheuttaman pienen vesitilavuuden vuoksi
koko vesimassa on kesäisin tuotannollisen toiminnan piirissä. Mataluus vaikuttaa myös vesimassan
nopeaan lämpenemiseen keväällä ja näin levätuotannon tehokkuuteen. Talvella paksu jääkansi
pienentää tilavuuttajopa kolmanneksellaja korostaa hajoamistapahtumien tuomia haittoja. Niittyj ärvi
seuraa näin ollen herkästi kuormitustilannetta. Niittyjärven kuormituksen sietokykyyn vaikuttaa
tehokkaasti Kuikkariojan tuoma hyvänlaatuinen vesi. Kuikkarioja purkaa vetensä Niittyjärven
pohjoisosaan, josta ne virtaavat järven länsireunaa etelään ja eteläpäästä lyhyen purkuojan kautta
Niittylahteen (kuva 2).

Niittyjärvi on läpivirtausjärvi. Tämä merkitsee huomattavaa etua järven kuormituksen sietokyvylle.
Suuri os aj ärveen tulevista ravinteista kulkeutuu virtauksen kulj ettamana Niittylahteenj a Haukiveteen.
Kuormitus vaikuttaa tehokkaimmin lähellä valumavesien purkuojien suualueita, itäisellä rantamatalal
laja eteläpään hitaan virtauksen alueella.

3.2 Maatalouden kuormituksesta

Maatalouden vesistökuormitus muodostuu lähinnä valumavesiin liuenneesta fosforista ja typestä.
Fosforin merkitys kuormittaj ana on ensisij ainen, silläs en pitoisuudet ratkaisevat rehevyystason. Vasta
kun fosforia on vedessä ylenmäärin, toimii typen pitoisuus minimitekijänä, rehevyyttä rajaavana
tekijänä.

Fosforin kiertokulkuajärvessäja sen käyttökelpoisuutta levätuotannolle on tutkittu runsaasti. Esimer
kiksi Rekolainen (1992) toteaa väitöskirjassaan, että maatalouden kokonaisfosforikuormituksesta on
noin 25 % liukoista reaktiivista fosforia. Pietiläinen ja Rekolainen (1991) puolestaan toteavat, että
75 % maatalouden kokonaisfosforikuormituksesta on kiintoainekseen sitoutunutta fosforia, josta taas
5 % on vesistöjen leville käyttökelpoista. Tästä seuraa, että noin 30 % maatalouden kokonaisfosfori
kuormituksesta on leväkasvua kiihdyttävää. Rekolaisen mukaan (1992) maatalouden aiheuttama
fosforikuormitus on vesistöihin keskimäärin 0,9 - 1,8 kg P/haJv.

Yläranta ym. (1992) toteaa, että pelloilta tapahtuvan typen huuhtoutumisen määräävät ratkaisevasti
pellon maalaji ja viljeltävä kasvi. Tehdyissä tutkimuksissa todettiin, että typpeä huuhtoutui eniten
kes annoista. Samoin todettiin, että lannoituks en vaikutus typen huuhtoutumiseen oli yleensä vähäinen,
mutta typen huuhtoutuminen vilj elymaasta vaihtelee suuresti eri vuosinaj a eri maalaj eiss a. Es imerkik
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si, jos kesanto on ilman kasvustoa, siitä voi huuhtoutua vuosittain typpeä yli 100 kg/ha. Keskimääräi
nen typen huuhtoutuminen on kuitenkin vain noin 10 - 30 kg/halv.

3.3 Metsätalouden kuormituksesta

Metsätalouden vesistökuormitus muodostuu ns normaalivalunnasta, poikkeuksellis ten s ateiden
aiheuttamasta eroosion tuomasta kuormasta ja metsätaloustoimenpiteiden vaikutuksista.

Luonnontilaisen metsän ainekierto on varsin suljettu. Puustoja pintakasvillisuus käyttävät orgaaniseen
ainekseen sitoutuneet ravinteet tarkoin hyväkseen. Tutkimuksissa (mm. Vitousek 1983) on todettu, että
pienillä valuma-alueilla metsänkäsittelyn vaikutukset, jotka kohdistuvat biomassaan, maaperän
kosteus- ja ravinneoloihin, heijastuvat lähes välittömästi alueen purovesien laatuun. Richey (1983) ja
Vitousek (1983) ovat todenneet, että metsäekosysteemissä ravinteista on tarpeeseen nähden yleensä
niukasti fosforia. Fosfaattifosforin osuus on verraten pysyvää joko mikrobien sitomana tai rautaanja
alumiiniin sitoutuneena. Typen kierto häiriintymättömässä metsäekosysteemissä on puolestaan
verraten suljettu.

Ahtiaisen (1990) tutkimusten mukaan voivat radikaalit metsätaloustoimenpiteet, kuten avohakkuut
vaikuttaa alueelta tulevaan kuormitukseen. Tutkimuksissa Ahtiainen toteaa myös mm., että avohak
kuun aiheuttama kokonaisfosforin lisäkuorma oli kolmen vuoden summana 2,5 kg/hakkuuhehtaari.
Tästä fosforista oli 70 % fosfaattifosforina. Ahtiainen toteaa myös, että avohakkuu, jossa oli suoja
vyöhyke ennen vesistöä, aiheutti kolmen vuoden summana fosforin osalta lisäkuormaa 0,2 kg
hakkuuhehtaarja kohti. Tästä fosforista oli 20 % fosfaattifosforia. Avohakkuiden vesistövaikutukset
näkyvät eroosiota estävän aluskasvillisuuden tuloon saakka, noin kolmen vuoden ajan. Metsäojitusten
vaikutusaika on maalajien eroosio-ominaisuuksista johtuen yleensä pitempi.

3.4 Vesimäärät ja ainevirtaamat

Järveen tulevaa kuormitusta arvioitaessa tulee huomioida ne vesimäärät, joihin kuormitus kohdistuu.
Kuten aiemmin todettiin on Niittyjärvi ns. läpivirtausjärvi, joten ravinteista vain osa sitoutuu järven
ravinnekiertoonja aiheuttaa näin rehevöitymistä. Toisaalta, pelloilta tulevan valumaveden sisältämä
leville kelvollisessa muodossa oleva fosfaattifosfori laimenee välittömästi heti pelto-oj aan virratessaan
ja laimenee edelleen ojan vesimäärän suuretessa. Järven kuormitusta arvioitaessa tuleekin pitää
lähtökohtana ne pitoisuudet, jotka kuormittavassa ojassa ovat välittömästi ennen järveä.

Kuikkariojaanja ojaan nro 9 on rakennettu mittapadotvirtaamien selvittämiseksi. Näiden tärkeimpien
kuormituslähteiden virtaamatietojen perusteella voidaan saada karkea arvio Niittyjärveen tulevasta
ainevirtaamastaj a ravinnekuormasta. Ainevirtaamalla tarkoitetaan esimerkiksi mittapadon ohi tietyssä
ajassa kulkeutuvia ainemääriä. Näitä ovat mm. orgaanisen aines, kiintoaines tai typen ja fosforin
määrät. Määrät voidaan laskea, kun tunnetaan virtaaman suuruus ja virtausmittauksen aikana veden
sisältämien aineiden pitoisuus.

Kuikkariojan virtaama on 1998 vaihdellut runsaasti. Pienin todettu virtaama oli 18.7-98 todettu 18 l/s
ja suurin 29.8.-98 todettu arvo 76 lis. Ojan nro 9 virtaama oli pienimmillään 2.7.-98, jolloin se oli 3 l/s
ja suurimmillaan 18.7.-98, jolloin virtaama oli 30 l/s. Vaikka keskimääräisen suurimman virtaaman
ajankohta on keväällä lumien sulaessa ja pienimmät virtaukset todetaan kuumimman kesäkauden
aikana, voivat pienten ojien ja purojen virtaamat olla varsin poikkeuksellisia satunnaisten rankkojen
sateiden tai poutakausien mukaan. Näin ollen Niittyjärveen tulevan kuorman suuruuteen vaikuttavat
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ratkaisevasti peltoihin kohdistuneiden toimenpiteiden ja vallitsevan sään suhde. Jos keväällä peltoj en
muokkausvaiheen aikana sattuu runsassateinen jakso, sen Niittyjärveen tuoma kuorma voi olla
suurempi kuin koko muuna kasvukautena yhteensä. Toisaalta peltojen muokkausvaiheiden aikaiset
poudat pienentävät kuormitusta merkittävästi.

Jos maaperä on vettä huonosti läpäisevää, kuten savea, kalliota tai on jäässä, sateen tuoma vesi valuu
pintavaluntana suoraan ojiin. Toisaalta hyvin vettä läpäisevä maa, kuten sora suodattaa sadeveden
lävitseenja lisää pohjaveden kautta tulevaavirtausta. Talvella maanjäätyessä pintavirtauksetluonnol
lisesti loppuvat ja ojiin jää vain pohjavesistä tulevan veden virta. Seuraavassa kuvassa on esitetty
Kuikkariojanja ojan nro 9 virtaamat.

Virtaamamittaustulokset osoittavat virtaamien suuren vaihtelunj a niiden riippuvuuden vuodenaj oista.
Virtaamienja vesien ainepitoisuuksien perusteella voidaan arvioida Niittyjärveen tuleva kuonna:

Ainevirtaamat Niittyjärveen kg/v

typpi fosfori kiintoaine

Kuikkarioja 624 16,8 4935

ojanro9 369 4,4 5146

oja nro 7 (arvio) 400 5,0 5000

muu valuma (arvio) 400 2,0 500

yhteensä noin 1800 28 15500

Tuloksen merkittävyyteen Niittyjärvelle vaikuttaa se, kuinka suuri osuus kuormasta tulee järveen sen
tuotantoaikana ja se, kuinka suuri osa kuormasta on rehevyyttä lisäävää ja kuinka suuri osa tästä
kulkeutuu järven läpi ennen mobilisoitumistaan järven tuotantoon.

Kuva 3. Kuikkariojanja ojan nro 9 virtaamatv. 1998
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Ainevirtaamat Niittyjärvestä kg/v

typpi fosfori kiintoaine

Niittyjärvenlaskupuro 1800 25 6300

Ainemäärät Niittyjärveen kg/v

typpi fosfori kiintoaine

Niittyjärven pidätyskyky 0 3 9200

Pidätyskyky ravinteiden osalta on olematon tai hyvin pieni. Pidätyskykyyn vaikuttaa kasvukauden
aikana vallinnut sääja virtaamien suuruus. Jos virtaamat ovat pienetja kesä on lämmin, kasvaajärven
läpi virtaavan veden viipymä. Tällöin ravinteiden kulutuks een on aikaa enemmän ja näin ravinteita
sitoutuu tehokkaammin levätuotantoon.

Merkittävyys: Niittyjärven rehevyystasoa säätelee siihen valuvien vesien ravinnepitoi
suus. Ravinnevalumienpieneneminen alentaa tehokkaasti tuotantotasoaja
vaikuttaa näin järven tilan paranemiseen.

Tutkimuksissa todettiin, että vuoden 1998 valuman sisältämästä kiintoaineksesta Kuikkariojassa oli
orgaanista alkuperää hieman alle puolet kokonaiskiintoaineksesta, noin 4000 - 4200 kg/v. Suuri osa
tästä määrästä kulkeutuu järven läpi Niittylahteen. Mineraaliaineksesta saostuvat lähes kaikki
partikkelit, jotka ovat keskikarkeaa hiesua tai sitä karkeampaa ainesta. Partikkelin halkaisija on tällöin
noin 0,01 mm tai suurempi. Hienompi aines kulkeutuu sitä kauemmaksi ojan suusta mitä hienompaa
se on. (Häikiö ym. 1998.) Niittyjärven eteläpäähän tulleesta saviaineksesta suuri osa kulkeutuu
tulvakauden aikana läpi järven. Esimerkit osoittavat kuormituksen vaikutuksen arvioinnin olevan
monien tekijöiden vuoksi vaikeaa. Eräänä keinona on pitkän ajan kuluessa seurata järven laadullisen
tilan vaihteluj aja verrata niitä ainevirtaamina laskettuihin kuormituslukuihin.

3.5 Veden laadusta

Vesi on laadullisesti kaikkien siihen vaikuttavien tekijöiden summa. Siinä näkyy sekä hetkellisiä
muutoksia että pitkäaikaisten vaikuttajien piirteet. Voidaan todeta, että:

Järvivesi on liuos, jossa tapahtuu keskeytymättä
keiniallisiaja biologisia muutoksia.

Näin ollen kukin analysoitu tulos kuvaa vain näytteenottohetkellä vallinnutta tilannetta. Analyysien
yhteisvaikutus, niiden suurempi lukumäärä ja ajallinen kattavuus muodostavat yhdessä kokonaisuu
den, jolla voidaan kuvata veden laatua kokonaisuudessaan.

Niittyjärven, kuten muidenkin järvien veden laatuun vaikuttaa merkittävästi vuodenaikojen mukaan
vaihteleva lämpötila. Niittyjärven mataluudestajohtuen lämpötila on sama pinnalta pohjaan lähes koko
vuoden ajan. Tästä seuraa, että myös laadullisesti vesi ei kerrostu, vaan pysyy koko vesimassan osalta
samanlaisena. Alueellisia eroja voi syntyä esimerkiksi matalien rantavyöhykkeiden ja järven läpi
kulkevan virta-alueen välillä. Toisaalta vuosittaiset erot voivat olla hyvinkin suuria, kuten oheinen
käyrästö osoittaa.
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Kuva 4. As. 2, Niittyjärvi 170, lämpötila 1997-98.

Tutkimustulokset tärkeimmistä laatua osoittavista parametreistä on esitetty käyrästöinä liitteessä 1.
Analyysitulokset kokonaisuudessaan on tallennettu ympäristöhallinnonvedenlaaturekisteriin. Tulosten
yksityiskohtaiseen tarkasteluun on poimittu joitakin tärkeimpiä laadun kuvaajia.

3.5.1 Hapen pitoisuudet

Ojat, purot ja muut virtaavat vedet ovat kuormittamattomina hyvin hapekkaita. Vedet sisältävät
kuitenkin aina jonkin verran orgaanista hajoavaa ainesta, jonka vuoksi pitoisuudet ovat hieman
maksimaalisen pitoisuuden alapuolella. Pelloilta tulevasta kuormastaja vähähappisesta pohjavedestä
tulee vesistöveteen myös pelkistyneitä aineita, jotka hapettuessaan ottavat tarvitsemansa hapen
ympäröivästä vedestä. Tällaisia aineita on mm. hajoava kasvijäte ja liuennut rauta. Niittyjärveen
laskevissa ojissa voidaankin todeta vajaita hapen pitoisuuksia. Keskimäärin hapen pitoisuus onjoitakin
poikkeuksia lukuun ottamatta ollut kohtuullisen hyvällä tasolla.

Niittyjärven hapenpitoisuus on vaihdellut kesän levätuotannon nostamasta ylikyllästymistilanteesta
lähes hapettomaan tilaan. Hapettomuudestajohtuvia kalakuolematapauksia ei ole todettu.

Merkittävyys: Ojavesien hapenpitoisuuden vajauksetjohtuvat suurimmalla osinpelkisty
neiden aineiden, lähinnä raudan hapettumisesta. Niittyjärvessä hapen
pitoisuuden ajoittainen ylikyllästyneisyysjohtuu runsaasta levätuotannos
ta. Tämä on tjypillinen ilmiö rehevöilyneille vesille.

3.5.2 Sameus

Veden sameus aiheutuu vedessä olevasta hienojakoisesta aineesta. Se voi olla eroosion tuomaa
mineraaliainesta, kuten savea, tai leväkasvun aiheuttamaa samentumaa. Sameutta esiintyy pienissä
vesistöissä lähinnä keväisin ja syksyisin tulvakauden eroosion aiheuttamana. Merkittävää sameutta
aiheuttavat myös paikalliset savimaille tulleet rankkasateet. Ojien kaivut, perkaukset ja yleensäkin
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pintakasvillisuuden poisto aiheuttavat ajallisesti raj attuj a vesistönosien samentumis ia. S amentuminen
liittyy useimmiten myös rehevöitymis een, sillä sameutta aiheuttavat tekijät vapauttavat veteen fosforia,
joka kulkeutuu vesistöihin lisäten tuotantoa.

Niittyjärvellä sameuden arvot vaihtelevat runsaasti ojavesien tuoman kiintoaineen ja levätuotannon
mukaan. Ajoittaisiin maksimiarvoihin vaikuttavat mm. ojien perkaukset.

Merkittävyys: Niittyjärven sanieziden vaihtelut osoittavat järven olevan herkästi siihen
laskevien valumavesien vaikutuksen alainen. Sameusarvot sinänsä eivät
ole erityisen korkeita. Kesäiset sameusarvot osoittavat korkeaa tuotantoa
ja täten ovat viitteenä mahdolliseen hapen kulumiseen lopputalvella.

Kuva 5. As. 2, Niittyjärvi 170, sameus 1997-98.

3.5.3 Happamuus

Vesistövesiin happamuutta aiheuttavat valuma-alueen happamat maalajit ja happamat suovedet.
Vesien happamuutta vähentävät valuma-alueella esiintyvät emäksiset kivilajit, kuten kalkkikivi.
Toisaalta vilkas biologinen toiminta, kuten leväkasvu nostavat veden pH tasoa. Vesistövedet ovat
yleisesti hieman happamia. Niiden happamuustaso vaihtelee yleensä pH 6,4 - 7,0 välillä.

Niittyjärveen laskevat ojat ovat laadultaan happamia. Varsinkin etelästä virtaava oja nro 9 on aika-
ajoin hyvin hapanvetistä. Happamuuteen vaikuttaa myös sateenj a lumen alhainen pH, joka on noin pH
4,5 - 5,5 tasolla. Niittyj ärveen virtaa näin ollen tulva-aikoina hyvin hapanta vettä. Kesällä Niittyj rven
happamuus vähenee runsaan levätuotannon seurauksena.

Merkittävyys: Tulva-aikojen hyvin happamat valumavedet vaikeuttavat kalojen toimeen
tuloa. pH:n nousu lähelle neutraalia on osoituksena levätuotannosta ja
rehevyydestä.
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Kuva 6. As. 2, Niittyjärvi 170, pH 1997-98

3.5.4 Typen pitoisuus

Niittyjärven veden typen pitoisuus on vaihdellut 460 - 1800 ~g/l välillä. Pitoisuudet eivät ole suuria
eivätkä pieniä. Tasoa voisi kuvata ajoittain kuormitetun veden piirteisiin sopivaksi. Vaihtelun
heilahtelu ilman selvää vuodenaikaissidonnaisuutta kuvaa valumavesien laadun vaihteluita. Typpi ei
ole Niittyjärven rehevyydelle minimitekijä, joten sillä ei ravinteena ole suurta merkitystä levätuotan
nolle. 1. 10. -98 otettu näytesarj a Lampokosken yläpuolelta Niittylahteen osoittaa Niittyj ärveen tulevan
typpikuormituksen vaihtelut. Suurin kuormitus näyttäisi kohdistuvan Niittyjärven pohjoispäähän.

Merkittävyys: Typen pitoisuuden vaihtelutja tasot eivät vaikuta levätuotantoa karsivasti
eikä lisäävästi. Ajoittain valumavesien tuomat suurehkot pitoisuzidet
edistävät mahdollisesti uposkasvien kasvuaja täten edistävät Niittyjc~trven
rehevyyttä.

Kuva 7. As. 2, Niittyjärvi 170, typen pitoisuus ~ig!l 1997-98.
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1.10.1998

Kuva 8. Typen pitoisuus ~ig/1 reitillä Lampokosken yläpuoli - Niittylahti.

3.5.5 Fosforin pitoisuus

Fosfori on vesistöjen tärkein rehevöittävä ravinne. Se on ns. minimiravinne, jonka mukaan pienikin
veden fosforipitoisuuden lisäys nostaa veden rehevyystasoa. Fosforipitoisuus on vaihdellut 2.4.1997
todetusta erittäin korkeasta arvosta 150 ~g/1 arvoon 7 ~g/l. Arvot edustavat erittäin runsasravinteista,
rehevää vettäja toisaalta pieni arvo karua, vähäravinteista vettä. Vaihteluväli on siis erityisen laaja. Jos
suurin arvo 150 ~g/l jätetään huomiotta, on saatujen tulosten keskiarvo 23,8 ~g/l. Tämä fosforitaso
osoittaa ns. alkavaa rehevöitymistä. On kuitenkin huomattava vuodenaikaisvaihtelu Kes äkautena
valumavedet tuovatravinteitaNiittyj ärveen. Tällöin keskimääräinen fosforipitoisuus on 36,4 ,ug/1,joka
on osoituksena hyvin rehevästä vedestä. Talvikautena pintavaluntaa ei ole. Lähinnä pohjavesistä
muodostuva lisävalunta on ravinneköyhääj a näin Niittyj ärven fosforipitoisuus alenee lähes vähäravin
teisen veden tasolle 11,2 ,ugIl. Nopean alenemisen talvikaudeksi mahdollistaa Niittyjärven veden hyvä
vaihtuvuus. Jään paksuuntuessa ja valunnan pienentyessä vaihtuu järveen jäävä vesi kesäkautta
nopeammin. 1. l0.-98 otettu näytesarja Lampokosken yläpuolelta Niittylahteen osoittaa valumavesien
fosforitasoanostavanvaikutuksen Erityisen selvästi käyrästöllä näkyy Kuikkariojan saama fosforilisä
ja tason pysyvyys läpi järven.

Merkittävyys: Niittyjärvi saaympäröivältä valuma-alzieeltaan merkittcivänfosforikuormi
tuksen, joka on rehevöittänyt järven.
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A = n. 30 m leveä kivikkoinen nuitty
B =n. 20-30 mleveapelto
C n. 5 - 10 m leveä kosteilcko, märkää turvetta, mutaa
D kovempi niitty, saraa ym.
E = laidiinahjetta (n. 30 -40 m leveää)
F = pehmeää suomaista rantaa
(3= suojakaista
H = metsää (Hi = nuorta metsää)
Jpajukkoa

Kuva 11. Niittyjärven makrokasvillisuusvyöhykkeet
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4 Tulosten sanoma

Esitettyjen tulosperusteiden ja veden laadun seurannasta saatujen tulosten perusteella voidaan
Niittyjärvi kuvata rehevävetiseksi. Sen rehevyyden merkkeinä ovat mm. runsas makrokasvullisuus,
kes äiset leväkasvut, ajoittain todettava veden samentuminen ja talvinen hapen pitoisuuden aleneminen.
Laadullisesti vesi vaihtelee vuodenaikojen ja säiden mukaan. Keväisin sulavesien valuessa ja maan
vielä ollessa roudassa voi Niittyjärvi olla hetken jopa laatuluokassa hyvä. Muina vuodenaikoina
vaikuttavat valumavesien sameus, ravinteetj aj ärven leväkasvu tai levienj a makrokasvien haj oaminen
laatuluokkaa alentavasti. Huonoimmillaan Niittyjärvi on luokissavälttäväja huono. Keskimääräisenä
laatuluokkana on välttävä. Järven virkistyskäyttökelpoisuutta alentavat kesäiset leväkasvut, runsas
makrokasvillisuus, pohjan mutaisuus ja liejuisuus sekäjärven yleinen mataluus.

Kasvillisuuskartta (kuva 11) osoittaa, kuinka kuormittavien ojien suualueille järven pohjois- ja
eteläpäähän on kasvanut tiheitä ja kasvilajeiltaan monipuolisia kasvustoja. Nämä ovat ns. hitaiden
virtausten alueita. Kasvustojen runsastuessa niiden sisään jäävän järven osan virtaukset pysähtyvät
lähes täysin. Tämä merkitsee samalla järven läpi kulkevan oikovirtauksen nopeutumista. Kun
oikovirtaus kulkee Kuikkariojan suusta järven läntistä laitaa pitkin etelään, laskuojan suuhun jää
muiden kuormittavien ojien tuomat ravinteet hitaiden virtausten alueillejajärven tuotannon käyttöön.
Pahimpina kuonnittajina voidaan näin ollen todeta olevan ojat nro 9 ja 7 (kuva 1) sekä suoraan
pohjoisesta tuleva pelto-oja. Kuikkariojasta tuleva vesimäärä on suuri muihin ojiin nähden, ja siksi
Kuikkariojan tuomat ravinteet muodostavat Niittyjärven laadullisen perustyypin.

Kuikkariojan veden laatua voidaan kuvata ravinteiltaan normaaliksi, hieman happamaksi, ajoittain
runsaahkosti orgaanista ainetta sisältäväksi ja suhteellisen hapekkaaksi vedeksi. Laadullisesti se on
hyvää vettä. Maatalouteen liittyvät toimet, kuten valuma-alueen peltojen tai itse Kuikkariojan
perkaukset huonontavat ojan veden joksikin aikaa huonoksi.

5 Mitä tulisi tehdä

Vesien rehevöitymisen tunnusmerkkeinä olevat muutokset ovat useimmiten syntyneet pitkän,
vuosikymmeniä kestäneen kehityksen tuloksina. Lähtökohtana maa- ja metsätalouden aiheuttamalle
vesistön rehevöitymiselle ovat valuman tuomat ravinteet. Ravinteiden, lähinnä fosforin ja typen
tuomaa kasvuvoiman lisäystä vesistö pystyy sietämään ulkoisesti muuttumatta tiettyyn rajaan saakka.
Tätä rajaa kutsutaan sietokynnykseksi. Järvi on pystynyt kuluttamaan ravinnelisäykset tehostuneilla
kasvutapahtumilla. Järveen tulevat ravinteet ovat osaksi sitoutuneet kasvutapahtumin orgaaniseen
ainekseen jääden järven ainekiertoon lisäyksenä. Osaksi ravinteet ovat sedimentoituneet pohjaan
kiintoaineksen mukana. Lisäksi osa on kulkeutunut virran mukanajärven läpi. Näin vain osa ravinne
kuormasta on jäänyt lisäämään järven rehevyyttä. Kuitenkin biomassan hiljainen kasvu tuottaa
vuodesta toiseen enenevässä määrin pohjaan laskeutuvaa ravinnerikastalietettä. Tämä puolestaan lisää
juurillaan pohjasta ravintonsa ottavien kasvien elinmahdollisuuksia. Pohjaeläintuotanto lisää kalojen
elinmahdollisuuksja. Kasvutapahtumat s eurauksineen siten hilj alleen runsastuvat. Sietokynnys yleensä
ylitetään silloin, kun pohjan pinta ensimmäisen kerran menee hajoamistapahtumien hapen kulutuksen
vuoksi hapettomaksi. Tällöin aikoinaan kierrosta poistunut rautayhdisteeksi sitoutunut fosfori
vapautuu raudan liukenemisen vuoksi. Järvessä on alkanut ns. sisäinen kuormitus.

Hapen kato on järven kannalta merkittävä tapahtuma. Tällöin pohjasta vapautuva fosfori lisää
seuraavalla kesäkaudella sekä levätuotantoa että sellaisten makrokasvien kasvua, jotka ottavat
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ravinteensa suoraan vedestä. Tällöin orgaanisen aineksen lisääntyminen kiihdyttää seuraavan talvikau
den hajotustapahtumia vieden entistä enemmän happeaja varmistaen täten alusveden hapen kulumisen
ja uudelleen fosforin vapautumisen.

Niittyjärvi on lähellä sietokynnyksen ylitystä. Kevättalvisin järven eteläpään matalilla alueilla on
todettavissa hyvin alhaisia hapen pitoisuuksia. Esimerkiksi 16. l2.-97 todettiin hapen pitoisuudeksi
vain 4,8 mg/l, joka on niin alhainen pitoisuus, että se haittaa jo kalojen toimeentuloa. Vedessä oli
tällöin vain 34 % siitä happimäärästä, mitä lämpötilan perusteella voisi puhtaassa vedessä olla. Hapen
pitoisuuden laskiessa yleisesti ainaj äiden lähtöön saakka voidaan olettaa, että Niittyj ärven eteläpää oli
kevättalvella 1997 osin täysin hapeton.

Mitä sitten voitaisiin tehdä?

Kallio (1992) on selvittänyt tutkimuksissaan rehevyystason riippuvuutta kuormituksesta. Johtopäa
tösosassa hän toteaa mm., että matalan rehevän järven rehevyystaso laskee sisäisestä kuormituksesta
johtuen vain vähän ulkoisen kuormituksen pienentyessä. Perusteluina hän toteaa, että sedimentin
fosforivarasto on kuitenkin rehevässä järvessä niin suuri, että sisäisen kuormituksen väheneminen on
hyvin hidasta ja se on todennäköisesti merkityksetönta ainakin 10 - 20 ensimmäisen vuoden aikana.
Niittyjärven tapauksessa esitetty aikaväli on todennäköisesti huomattavasti lyhyempi johtuen järven
läpivirtausluonteestaja Kuikkariojasta tulevasta hyvänlaatuisesta vedestä. Kallio mainitsee myös, että
matalassa rehevässä järvessä, joka ei kerrostu pysyvästi, on yksittäisen kesän säätilalla huomattava
merkitys rehevyystason kannalta. Lämpiminä kesinä voi sisäinen kuormitus aiheuttaa huomattavasti
tavallista suuremman kasviplanktonbiomassan. Tämä merkitsee mm. sitä, että joinain kesinä voi
rehevyystaso olla ulkoisen kuonnituksen vähentämisenjälkeen korkeampi kuin ennen kuormituksen
vähentämistä.

Maatalouden kuormittamissa matalissa rehevissä järvissä on siis sedimentillä ratkaiseva merkitys
rehevyystason säätelyssä. Talvella 1999 tehtävissä sedimenttitutkimuksissa saataneen selville
Niittyjärven pohjalietteen todellinen ravinnepitoisuus. Tutkimustuloksista voitaneen selvittää myös
esimerkiksi Niittyjärven saama todellinen fosforikuorma. Tutkimustulos antaa myös viitteen siitä,
riittääkö kuormituksen vähentäminen, vai tarvitaanko muitajärven tilaaparantavia kunnostustoimenpi
teitä.

Niittyjärven rehevöitymisen estäminen jajärven tilan parantaminen edellyttävät ennen muutajärveen
tulevan kuormituksen pienentämistä. Ainevirtaamilla mitattuna Niittyj ärven kuormitus näyttää
suurelta. Esitettyj en perusteiden mukaan Niittyj ärvellä on hyvä sietokyky ravinteita vastaanottavana
vesistönosana. Kuormitusta vähentävinä toimenpiteinä ovat rantapeltojen suojavyöhykkeiden
lis ääminenj a asianmukainen hoito, peltolannoituksen suorittaminen kevätmuokkauks en yhteydessäj a
mahdollisten metsälannoitusten, avohakkuiden ja vastaavien metsänhoitotöiden vesiensuoj elunäkö
kohtien huomioonottaminen. (Rekolainen ym. 1992.)

Vesitilavuuden lisääminen pinnan korkeutta nostamalla lisää järveen kohdistuvan kuormituksen
sietokykyä. Rehevöityneiden vesien liiallisen makrokasvillisuuden poistolla on todettu olevan
positiivisia vaikutuksia myös veden laatuun. (Seppänen 1970.) Tehokkaana, mutta harvoin suoritettuna
kunnostamistoimenpiteenä on joissakin tapauksissa myös järven syventäminen nioppaamalla.

Niittyjärven kunnostuksen tärkeimmät toimenpiteet ovat yleinen fosforikuormituksen pienentäminen.
Pienentäminen koskee lähinnä ojia nro 7 ja 9 sekä järven pohjoisosaan tulevaa pientä pelto-ojaa.
Lisäksi tulee järven itärannan laidunalueet eristää tehokkaammilla suojavyöhykkeillä järvestä.
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Kuormittavien ojien suualueille tulee mahdollisten makrokasvien poiston yhteydessä jättää tiheät
kasvivyöhykkeet. Näiden tiheiden kasvillisuusvyöhykkeiden tehoa ravinteiden käyttäj mä voitaisiin
tehostaa rakentamalla oj ien suualueell e kaaripato. Pato toimisi kiintoaineksen laskeutumis altaana ja
siinä kasvavat kasvustot ravinteiden sitoj ana. (Häikiö ym. 1998.) Veden läpivirtauksen hyväksikäyttöä
tulee tehostaa rakentamalla ohjauspato tai patoja siten, että mahdollisimman suuri osa Niittyjärvestä
tulee vaihtuvan veden alueeksi.

Erilaisia kunnostusvaihtoehtoja on esitetty liitteessä 2. Tehokkaimpana kunnostustoimenpiteenä on
kuormittavien lisävesien ohjaaminen Niittyjärven laskupuroon. Niittylahden rehevöitymisen estämi
seksi vaihtoehto edellyttää kuitenkin valumavesien puhdistamisen esimerkiksi allaspuhdistamolla.

6 Yhteenveto

Niittyjärvi on maatalouden kuormittama pieni reittijärvi. Se on matala ja rantoja kiertää runsas ja
monipuolinen kasvillisuusvyöhyke. Niittyjärven veden laatu vaihtelee vuodenaikojen ja vuosien
mukaan. Keskimäärin järven tila on välttävä.

Niittyjärven tilan parantaminen edellyttää kuormituksen vähentämistä esimerkiksi viljelyteknisin
toimenpitein, suoj avyöhykkeidenj aj ärven virtausten tehostamisen avulla. Eräinä kunnostustoimenpi
teinä voisivat olla myös veden pinnan nosto, pohjalietteiden ruoppaus ja laskeutusaltaiden rakentami
nen.
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As. 4, Niittyjärven laskup 171, kok N ~ig/1 v. 1997-98.

As. 4, Niittyjärven laskup 171, kok. P ~ig/1 v. 1997-98.
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As. 6, Kuikkarioja (6) 270, kok. N ~ig/1 v. 1997-98.

As. 6, Kuikkarioja (6) 270, kok. P ~ig/1 v. 1997-98.
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As. 7, Niittyjärvi oja (7) 271, kok. N ~tg!1 v. 1997-98.

As. 7, Niittyjärvi oja (7) 271, kok. P ~ig/1 v. 1997-98.
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Liite 2. Kunnostusvaihtoehtoja

Rannan suojakaistaan liittyvät eristysojat.

ERISTYSOJAT

Kuikkarioj a

4-

laskuoj a
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Ojaveden ohjaaminen järven ohi.

laskuoj a

oja

oja9
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laskuoj a

pato

+

oja9

Allaspuhdistus ennen järveä, eteläosa.



Allaspuhdistus jajuoksutus laskuojaan.

laskuoj a

oja

pato

.-U1a~

oja9
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aja

Allaspuhdistukset ennen jarveä, pohjoisosa.

Oja

Allas

pato

Kuikkarioj a

Allas

oja 7
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oj a

Niittyjärven kunnostusvaihtoehto 2.
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Kuikkarioja
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Niittyjärven kunnostusvaihtoehto 1.
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