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SANASTO 

 

Hajakuormitus Ympäristön ravinnekuormitusta, jonka lähde on tunnista-
maton, vaihtuva tai vaikea määrittää tarkasti. 

Hydraulinen pintakuorma Järveen yhden vuoden aikana virtaavaa vesimäärä jaet-
tuna järven pinta-alalla (m3/a/m2). 

Kaukovaluma-alue Osavaluma-alue, jolta vesi virtaa vesistöön, kulkien ensin 
toisen vesistön kautta. 

Kokonaisfosfori Eri muodossa esiintyvien fosforiyhdisteiden summa. 

Kokonaistyppi Eri muodossa esiintyvien typpiyhdisteiden summa. 

Kuormituksen sietokyky Ulkoisen ravinnekuormituksen määrä, jonka järvi voi vas-
taanottaa ilman että järvi rehevöityy. 

Lähivaluma-alue Osavaluma-alue, jolta vesi virtaa suoraan pintavaluntana 
vesistöön. 

Ominaiskuormitusluku Vuotuinen eri maankäyttöjen ja niihin liittyvän ihmistoimin-
nan aiheuttava vesistökuormitus suhteutettuna pinta-alaa 
tai kuormitusyksikköä kohti (esim. kg N/ha, tai kg N/asu-
kas). 

Osavaluma-alue Valuma-alueen osa, jolta vesi kerääntyy yhteen ja kulkeu-
tuu vesistöön. 

Pistekuormitus Ympäristön ravinnekuormitusta, jonka lähde voidaan 
määrittää tarkasti. 

Raakavesi Puhdistamatonta, talousvedeksi tarkoitettua vettä. 

Rajoittava tekijä Ravinne, jota kasvi tarvitsee kasvaakseen, mutta sen ol-
lessa vähissä, rajoittaa kasvua. 

Ravinne Kemiallinen aine, jota kasvit tarvitsevat kasvamiseen ja 
yhteyttämiseen. 

Rehevöityminen Kasvien perustuotannon lisääntyminen vesistöihin kerty-
neiden ravinteiden myötä. 

Tulvaniitty Säännöllisesti tulvan alle jäävä niittyalue, joita käytetään 
tulvien tuoman lietelainnoituksen ansiosta heinän kasva-
tuksessa. 

Valuma-alue  Maanpinnan muotojen eli vedenjakajien rajaama alue, 
jolta pinta- ja pohjavesi kerääntyy tiettyyn järveen tai uo-
man kohtaan. 

Viipymä Teoreettinen aika, jonka vesimassa viettää kohteessa, en-
nen kuin se uusiintuu kertaalleen
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1 JOHDANTO 

1.1 Opinnäytteen taustaa 

Opinnäytetyön tutkimuksen kohdejärvet Markusbölefjärden ja Långsjön, sijaitsevat Ah-

venanmaalla Jomalan ja Finströmin kunnissa. Järvet ovat toimineet Ålands Vatten Ab:n 

vesilaitoksen raakavesilähteinä 1970-luvulta asti. Yritys toimittaa puhdistettua talous-

vettä noin 75 %:lle Ahvenanmaan väestöstä. (Ålands Vatten 2018a; 2018b.) 

Järvien veden laatu ja ekologinen tila on vuosien mittaan huonontunut, vedessä lisään-

tyvien ravinnemäärien ja niiden aiheuttamien ongelmien myötä. Ravinteiden lisääntymi-

sestä johtuva veden rehevöityminen ja leväkukintojen esiintyminen, vaikuttavat raakave-

den puhdistusprosessiin sekä talousveden laatuun. 

1.2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

Tämä opinnäytetyö on tehty Ålands Vatten Ab:n tilauksesta, ja sen tavoitteena on saada 

yleinen käsitys kohdejärvien vedenlaadusta ja järviin kohdistuvista ulkoisista ravinne-

kuormituksista sekä muista raakaveden laatua vaarantavista haitta-ainekuormituksista.  

Opinnäytetyön tarkoituksena on paikallistaa kohdejärvien valuma-alueilla sijaitsevat 

piste- ja hajakuormituksien lähteet, kartoittaa järviin saapuva ravinnekuormitus ja mah-

dolliset muut haitta-ainekuormitukset sekä laskea arvio ulkoisen ravinnekuormituksen 

määrästä kokonaisfosforin ja kokonaistypen osalta, kummallekin järvelle vuositasolla. 

Tutkimuksessa arvioidaan myös järvien ulkoisen kuormituksen sietokyky fosforin osalta. 

Lopuksi esitetään toimenpiteitä, joilla voidaan suojella järviä ulkoisilta kuormituksilta, en-

naltaehkäistä veden rehevöitymistä ja mahdollisia leväkukintoja sekä saada raakavettä 

koskevat riskit pienemmäksi. 

1.3 Valuma-aluekartoituksen toteutus 

Jotta kuormituslaskelmat ja toimenpidesuunnitelmat saatiin tehtyä, kohdejärvien valuma-

alueelle tehtiin yksi, kahden päivän pituinen maastokäynti, jonka aikana valuma-alueet 

kartoitettiin. Maastokäynnin tarkoituksena oli tehdä havaintoja ja muistiinpanoja valuma-
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alueiden maankäytöstä ja mahdollisista kuormituslähteistä. Kartoitus on tärkeä tehdä en-

nen suunnitelman tekoa, jotta saadaan tarkka käsitys eri kuormitustekijöistä ja niiden 

merkityksestä järvelle. Valuma-aluekartoituksen avulla pyritään siihen, että vesiensuoje-

lulliset toimenpiteet osataan kohdistaa tärkeimpiin, suurimman kuormituksen aiheuttaviin 

lähteisiin. 

Maastokäynnin kohteiksi valittiin karttatarkastelujen perusteella järvien osavaluma-alu-

eilla sijaitsevia alueita, joilla sijaitsee ihmistoimintaa ja siten ulkoisen kuormituksen läh-

teitä. Näitä olivat esimerkiksi erilaiset maatalouden maankäytöt, karjaeläinten laidunpaik-

kojen sijainnit, ja metsätalouden hakkuualueet. Maastokäynnillä kartoitettiin myös osa-

valuma-alueiden järvet ja lammet ja niihin laskevat ojien pääuomat. Maastokäynnillä py-

rittiin kartoittamaan mahdollisia teknisesti ja taloudellisesti järkeviä menetelmiä kuormi-

tuksen vähentämiseksi sekä menetelmille sopivia alueita. 

1.4 Raakavetenä käytettävän pintaveden laadun merkitys talousveden tuotannossa 

Terveydensuojelulain (1994/763) 16. §:n mukaan talousvedellä tarkoitetaan juomave-

deksi ja ruoan valmistukseen tarkoitettua sekä muihin kotitaloustarkoituksiin kuuluvaa 

vettä, riippumatta veden toimitustavasta. Lain 17. §:n mukaan talousveden on oltava hai-

tatonta terveydelle ja tarkoitukseensa soveltuvaa. Talousveteen ei saa päätyä suuria 

määriä epäpuhtauksia raakaveden käsittelyssä tai jakelussa käytetyistä aineista tai ma-

teriaaleista, eivätkä ne saa vaarantaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 

(2015/1352) antamaa talousveden laatuvaatimusten täyttymistä, jonka 4. §:n mukaan 

talousvedessä ei saa esiintyä pieneliöitä, loisia tai muita aineita suurissa määrissä, joista 

olisi haittaa terveydelle, eikä talousvesi saa aiheuttaa syöpymistä tai saostumista vesi-

johdoissa ja vedenkäyttölaitteissa. 

Luonnonvedet sellaisenaan harvoin täyttävät talousvedelle asetetut vaatimukset. Luon-

nonvesissä esiintyy ilmasta ja maaperästä liuenneita erilaisia kemikaaleja ja epäpuh-

tauksia, jotka vaikuttavat veden käyttökelpoisuuteen. Osa aineista on osaksi tai koko-

naan luonnosta peräisin, mutta osa on peräisin ihmistoiminnasta. Raakavedessä esiintyy 

epäorgaanisia yhdisteitä, joita ovat esimerkiksi ravinteet ja erilaiset kivennäis- ja hiven-

aineet; orgaanisia yhdisteitä, joita ovat synteettiset orgaaniset yhdisteet, kuten pesuai-

neet ja torjunta-aineet sekä luonnosta peräisin olevat orgaaniset yhdisteet kuten proteii-

nit, rasvat, hiilihydraatit ja humusaineet. (RIL 2003, 43;206–235.) Raakavedessä esiintyy 
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myös veden laatuun ja käyttökelpoisuuteen vaikuttavia mikro-organismeja, joista esimer-

kiksi bakteerit, virukset, alkueläimet ja madot aiheuttavat vakavia riskejä tautien leviämi-

sestä veden välityksellä. Raakavedessä mahdollisesti esiintyvistä mikro-organismeista 

myös levät tuottavat ongelmia. Runsaat leväkukinnot saattavat aiheuttaa voimakasta 

haju- ja makuhäiriötä talousvedessä. Leväkukinnoista haitallisin on sinivihreät levät, 

jotka aiheuttavat talousvedelle vaaraa, niiden erittämien maksa- ja neurotoksiinien 

vuoksi. (RIL 2003, 241–245.) 

Raakavesi puhdistetaan talousvedeksi fysikaalisilla ja kemiallisilla menetelmillä, ja käsit-

telyn tarve riippuu raakavesilähteestä. Pintaveden laatu vaihtelee voimakkaasti, ja sen 

laatu on riippuvainen erityisesti valuma-alueen maaperästä, alueella sijaitsevasta maa-

taloudesta, ja vesistöön johdettavista jätevesisistä. (RIL 2004, 260–264;338.) Taulu-

kossa 1 on kuvattu raakavedessä tyypillisesti esiintyvät epäpuhtaudet. 

Taulukko 1. Tyypillisesti raakavedessä esiintyvät epäpuhtaudet (RIL 2004, 261). 

Epäpuhtauden tyyppi Tyypillinen epäpuhtaus 

Kelluvat ja suspendoituneet aineet Oksat, lehdet, levät, savi, siltti 

Kolloidiset aineet Savi, siltti, humus, patogeeniset organismit, levät 

ja muut mikro-organismit 

Liuenneet aineet Orgaaniset yhdisteet, parkkihapot, epäorgaani-

set suolat 

Muut aineet Öljyt, rasvat 

 

Raakavesien rajallisten käsittelymenetelmien ja talousvedelle asetettujen vaatimusten 

takia, laadultaan huonosta raakavedestä on vaikea tuottaa laadukasta talousvettä. Näi-

den tekijöiden myötä, raakavetenä käytettävälle juomavedeksi puhdistettavalle pintave-

delle, on Suomen valtioneuvosto antanut päätöksen laatuvaatimuksista (1994/336). 

Päätöksen 3. §:n mukaan pintavesi voidaan jakaa laadun perusteella kolmeen luokkaan, 

jotka ovat A1, A2 ja A3. Kullekin luokalle on esitetty omat vedenkäsittelyvaatimukset ja 

raja-arvoja fysikaalisista, kemiallisista ja mikrobiologisista ominaisuuksista (liite 2; liite 3). 

Jos pintavesi ei täytä minkään näiden luokkien raja-arvoja, sitä ei tule käyttää juomave-

den valmistukseen ja sen käyttö talousveden raakavetenä on vain erikoistapauksissa 

sallittua. (VNp 1994/366; RIL 2003, 247.) Tämän työn kohdejärvet, Ålands Vatten Ab:n 

vesilaitoksen raakaveden lähteenä käytössä olevat Markusbölefjärden ja Långsjön, on 

luokiteltu tällä hetkellä laatuluokkaan A3 (Nedergård Ann 9.5.2019). 
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2 KOHDEJÄRVET JA NIIDEN VEDEN LAATU 

Kohdealue sijaitsee Ahvenanmaan maakunnassa, Jomalan ja Finströmin kunnissa. Mar-

kusbölefjärden ja Långsjön ovat yhdet Ahvenanmaan suurimmista järvistä. Ne ovat muo-

dostuneet maankohoamisen myötä 1800- ja 1900-lukujen vaihteilla. Järvet sijaitsevat 

aivan vierekkäin, ja niitä yhdistää kapea salmi, josta vesi pääsee virtaamaan järvien vä-

lillä. Markusbölefjärden sijaitsee Långsjön-järven pohjois- sekä länsipuolella. Järvillä ei 

ole enää nykyään meriyhteyttä, sillä Långsjön-järven eteläosaan on rakennettu pato, 

joka estää suolaisen meriveden pääsyn raakavetenä käytettäviin järviin. (Ålands Vatten 

2018c.) Kuvassa 1 on esitetty kohdejärvien ja niiden valuma-alueiden sijainti Ahvenan-

maalla. 

 

Kuva 1. Kohdejärvien sijainti Ahvenanmaalla. Sisältää Maanmittauslaitoksen maastotie-
tokannan 03/2019 aineistoa. 

Järvien vesi on raakaveden lähteenä Ålands Vatten Ab:n vesilaitoksen talousveden tuo-

tannossa. Vedenotto sijaitsee Långsjön-järven eteläosissa, läntisellä rannalla. Vielä 

1980-luvun alussa raakaveden laatu oli hyvin huonoa valuma-alueilta tulevien ravinne-

kuormitusten aiheuttamien sinileväkukintojen takia, josta syystä Ålands Vatten Ab asetti 
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kohdejärville vesiensuojeluohjelman vuonna 1984. Ohjelma sisälsi alun perin 22 eri toi-

menpidettä vesien laadun parantamiseksi. Vesiensuojeluohjelman ansiosta järvien va-

luma-alueet on määritelty vesiensuojelualueiksi, vuodesta 1988 alkaen. Vesiensuoje-

luohjelman määräämien lisäkunnostustoimenpiteiden ansioista järvien veden laatu alkoi 

parantua, ja osa toimenpiteistä voitiin lopulta lopettaa. (Ålands Vatten 2018d; 2018e.) 

Kunnostustoimenpiteistä ja veden laadun paranemisesta huolimatta veden laatu on läh-

tenyt huonontumaan uudelleen, ja kummatkin järvet on luokiteltu ekologiselta tilaltaan 

Suomen ympäristökeskuksen mukaan välttäviksi (Vesikartta 2018). Ålands Vatten Ab on 

ottanut kohdejärvistä säännöllisesti vesinäytteitä, joiden perusteella järvet voidaan myös 

luokitella vedenlaadultaan reheviksi. 

Järvien vedenpinnan korkeus vaihtelee vuodenajan ja sateisuuden mukaan. Pinnakor-

keus voidaan mitata Långsjön-järven eteläosassa sijaitsevasta, järven ja meren väliin 

rakennetusta padosta. Suurimman ajan vuodesta järvien pinta on hieman merenpintaa 

alempana, mutta sateisimpina kausina vedenpinta saattaa nousta reilustikin merenpin-

nan yli. Järvien vedenpinnan korkeus on yleisesti alhaisin loppukesästä, ja korkeimmil-

laan talvikuukausina ja alkukesästä. (Ålands Vatten 2018f.) 

2.1 Markusbölefjärden 

Markusbölefjärden on pinta-alaltaan laskelmien mukaan noin 155 hehtaaria (Maanmit-

tauslaitos 2018) ja tilavuudeltaan noin 8 miljoonaa kuutiometriä. Sen keskisyvyys on noin 

5 metriä, syvimmän kohdan ollessa noin 10 metriä. Järven veden viipymä on verrattain 

pitkä, 41 kuukautta. (Nordas 1982, 4; Ålands Vatten 2018c.) Markusbölefjärden-järven 

strategiset tiedot on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Markusbölefjärden-järven strategiset tiedot. 

 

Pinta-ala 155 ha

Tilavuus 8,0 milj. m³

Keskisyvyys 5,0 m

Syvin kohta 10,0 m

Viipymä 41 kk

Ekologinen tila Välttävä

Veden laatu Rehevä
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Järvi on muodoltaan pitkä ja kapea, ja se kulkee pohjois-etelä- suunnassa. Sen ainoa 

suora yhteys muihin vesistöihin on järven eteläosassa Långsjöniin johtava kapea salmi. 

2.2 Långsjön 

Långsjön on pinta-alaltaan laskelmien mukaan noin 141 hehtaaria (Maanmittauslaitos 

2018) ja tilavuudeltaan noin 8,7 miljoonaa kuutiometriä. Sen keskisyvyys on noin 6 met-

riä syvimmän kohdan ollessa noin 19 metriä. Järven viipymä on 20 kuukautta. (Nordas 

1982, 4; Ålands Vatten 2018c.) Långsjön-järven strategiset tiedot on esitetty taulukossa 

3. 

Taulukko 3. Långsjön-järven strategiset tiedot. 

 

Järvi kulkee pitkän ja kapean mallisena koillis-lounaissuunnassa. Sen keskikohdilta, 

pohjoiselta rannalta avautuu kapea salmi, jonka kautta järvi on yhteyksissä Markusbö-

lefjärdeniin. Järvellä on eteläosassa luonnollinen vesiyhteys Itämereen, mutta yhteys 

on padotettu. 

Pinta-ala 141 ha

Tilavuus 8,7 milj. m³

Keskisyvyys 6,0 m

Syvin kohta 19,0 m

Viipymä 20 kk

Ekologinen tila Välttävä

Veden laatu Rehevä
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3 KOHDEJÄRVIEN VALUMA-ALUEET JA NIIDEN 

MAANKÄYTTÖ 

Markusbölefjärden- ja Långsjön-järvien valuma-aluerajat kulkevat aivan vierekkäin, ja 

järviä erottaa vain kapea salmi. Järvet keräävät vetensä yhteensä 2 973 hehtaarin suu-

ruiselta alueelta. Markusbölefjärden-järven valuma-alue on noin 1377 hehtaaria ja Lång-

sjön-järven valuma-alue on noin 1596 hehtaaria (Maanmittauslaitos 2018). (Kuva 2.) 

Järvien valuma-alueella on pienempiä vesistöjä, joiden kautta suurin osa valuma-aluei-

den vesistä laskee järviin. Koska tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kohde-

järviin saapuvan ulkoisen kuormituksen lähteet, on kuormitusten laskemisen ja toimen-

pidesuunnitelmien tekemisen helpottamiseksi järvien valuma-alueet jaettu myös pienem-

piin osavaluma-alueisiin. Jotta järviin saapuvien kuormitusten lähteet pystytään parhai-

ten osoittamaan, osavaluma-alueisiin jako on tehty sen mukaan mistä ja miten vedet 

laskevat niihin. (Kuva 3.) 
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Kuva 2. Markusbölefjärden- ja Långsjön-järvien valuma-alueet. Sisältää Maanmittauslai-
toksen maastotietokannan 01/2018 aineistoa. 
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Kuva 3. Markusbölefjärden- ja Långsjön-järvien valuma-alueet jaoteltuina osavaluma-
alueihin. Sisältää Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 01/2018 aineistoa. 
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Taulukko 4. Osavaluma-alueiden numerointi, nimitys ja pinta-alat (Maanmittauslaitos 
2018). 

 

3.1 Markusbölefjärden 

Markusbölefjärden-järven valuma-alueen koko, mukaan lukien Markusbölefjärden-järvi, 

on yhteensä noin 1 377 hehtaaria. Järvi kerää vetensä viideltä eri osavaluma-alueelta. 

Alueet ovat kuvattuna kuvassa 3 ja taulukossa 4 numeroilla 1 ja 1a–1d. Lähivaluma-

alueita eli valuma-alueita, joista vesi laskee suoraan järveen kulkematta ensin pienem-

män vesistön kautta, ovat järven välittömässä läheisyydessä olevat alueet osavaluma-

alue 1 ja osavaluma-alue 1c. Osavaluma-alueella 1c, laskuojan kulkua on muokattu niin, 

että oja ei kulje luonnollista kulkureittiään Finnbackaträsket-lammen läpi, vaan vedet las-

kevat suoraan Markusbölefjärden-järveen. 1a, 1b ja 1d, ovat kaukovaluma-alueita, joi-

den vedet kulkevat ensin joko yhden tai kahden pienemmän lammen läpi ennen laske-

mista Markusbölefjärden-järveen.  

Valuma-alueen maankäyttöä hallitsee maatalous ja kallioiset metsämaat. Markusbölef-

järden-järven osavaluma-alueilla maatalouteen käytetty pinta-ala on yhteensä noin 293 

hehtaaria. Tämä sisältää viljelyyn tarkoitetut pellot, omenan kasvatukseen tarkoitetut 

puutarhat ja eläinten laidunalueet. Luonnontilaisia alueita kuten metsää, suota ja kallioi-

sia alueita, on pinta-alaltaan noin 829 hehtaaria. Eri ikäisiä metsähakkuita järven osava-

luma-alueilla esiintyy noin 47 hehtaaria. Loppu-pinta-ala, noin 208 hehtaaria, on vesis-

töä, joka sisältää noin 155 hehtaaria kokoisen Markusbölefjärden-järven. Alueella asutus 

Osavaluma-alue Pinta-ala/ha

1 Markusbölefjärden alue 387

1a Länabba träsk alue 304

1b Prästträsket-Brantsböle träsk alue 401

1c Finnbackaträsket alue 160

1d Slussfjärden-Bränneriträsket alue 125

Yhteensä 1377

2 Långsjön alue 721

2a Strömmen oja alue 469

2b Näsangs träsk alue 108

2c Stallhaga träsk alue 298

Yhteensä 1596
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on hyvin harvaa, eikä suurempia asutuskeskittymiä ole. (Maanmittauslaitos 2018.) Osa-

valuma-alueiden ja eri maankäyttöjen pinta-alalaskelmat on tehty hyödyntäen paikka-

tieto-ohjelmaa, Maanmittauslaitoksen maastotietokannan (1/2018) karttoja ja ilmakuvia 

sekä maastokäynnin havaintoja. 

Taulukko 5. Marskusbölefjärden-järven valuma-alueiden maankäyttö. 

 

Topografialtaan valuma-alue on suurimmaksi osaksi melko tasaista, lukuun ottamatta 

muutamia jyrkempiä metsäisiä kallioalueita valuma-alueen luoteisosissa ja Markusbölef-

järden-järven itärannoilla. 

Alueella ei sijaitse merkittäviä pistekuormituksen lähteitä.  

3.2 Långsjön 

Långsjön-järven koko valuma-alueen pinta-ala, mukaan lukien Långsjön-järvi, on yh-

teensä noin 1596 hehtaaria. Järvi kerää vetensä neljältä osavaluma-alueelta. Alueet ovat 

kuvattuna kuvassa 3 sekä taulukossa 4 numeroilla 2 ja 2a–2c. Lähivaluma-alueita ovat 

järven välittömässä läheisyydessä olevat osavaluma-alueet 2 ja 2a, joilta vedet laskevat 

pintavaluntana ja ojien kautta suoraan Långsjön-järveen. Osavaluma-alueet 2b ja 2c 

ovat kaukovaluma-alueita, joiden vedet kulkevat pienempien lampien läpi ennen kuin 

vedet laskevat järveen.  

Långsjön-järven valuma-alueen maankäyttö on hyvin samantapaista Markusbölefjärden-

järven valuma-alueen maankäytön kanssa. Maatalous ja kallioiset metsämaat hallitsevat 

myös Långsjön-järven alueella. Maatalouteen käytetty pinta-ala, eli viljelyyn tarkoitetut 

pellot, omenan kasvatukseen tarkoitetut puutarhat ja eläinten laidunalueet, on yhteensä 

noin 291 hehtaaria. Luonnontilaisia alueita kuten metsää, suota ja kallioisia alueita on 

pinta-alaltaan noin 1 054 hehtaaria. Eri ikäisiä metsähakkuita Långsjön-järven osava-

luma-alueilla esiintyy noin 76 hehtaaria. Vesistöä alueella on noin 146 hehtaaria, joka 

Maankäyttö Pinta-ala/ha

Maatalous 293

Metsähakkuut 47

Vesistöt 208

Luonnontilaiset alueet 829

Yhteensä 1377
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sisältää noin 141 hehtaaria kokoisen Långsjön-järven. Valuma-alueen asutus on pääasi-

assa haja-asutusta, mutta idässä sijaitsevan Godbyn kylässä sijaitsee taajama-aluetta 

noin 28 hehtaaria. (Maanmittauslaitos 2018.) Valuma-alueen eteläosassa sijaitseva Göl-

byn kylä on myös lähivuosina mahdollisesti kasvamassa taajama-alueeksi, sillä alueelle 

on rakenteilla useita asuinrakennuksia. Myös Långsjön-järven osavaluma-alueiden ja eri 

maankäyttöjen pinta-alalaskelmat on tehty hyödyntäen paikkatieto-ohjelmaa, Maanmit-

tauslaitoksen maastotietokannan (1/2018) karttoja ja ilmakuvia sekä maastokäynnin ha-

vaintojen perusteella. 

Taulukko 6. Långsjön-järven valuma-alueen maankäyttö. 

 

Långsjön-järven valuma-alueen topografia on melko tasaista, lukuun ottamatta Långsjön 

järven rannan kaakkoispuolella sijaitsevia kallioisia jyrkänteitä. 

Alueella ei sijaitse merkittäviä pistekuormituksen lähteitä. 

Maankäyttö Pinta-ala/ha

Maatalous 291

Metsähakkuut 77

Vesistöt 146

Taajama-alueet 28

Luonnontilaiset alueet 1054

Yhteensä 1596
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4 KUORMITUSLÄHTEET JA -LASKELMAT  

Tässä opinnäytetyössä on keskitytty vain ulkoisen kuormituksen kartoittamiseen ja las-

kemiseen. Ulkoinen kuormitus tarkoittaa kaikkia valuma-alueelta virtaavan veden mu-

kana ja ilmasta laskeumana kohdejärviin kulkeutuvaa ainesta. Ulkoinen kuormitus on 

usein haitallista. Kuormitustekijöistä ravinteet rehevöittävät vesistöjä, orgaaninen aines 

kuluttaa happea, bakteerit aiheuttavat hygieenistä haittaa ja myrkylliset aineet ovat vaa-

raksi vesistöjen eliöstölle. (Penttinen ym. 2010,166.) Tässä opinnäytetyössä on keski-

tytty ulkoisen kuormituksen osalta pelkästään hajakuormitukseen, sillä kohdejärvien va-

luma-alueella ei sijaitse merkittäviä pistekuormituksen lähteitä. Kuormituslaskelmissa on 

keskitytty vain fosforiin (P) ja typpeen (N), sillä ne ovat vesistöjen rehevöitymistä aiheut-

tavia pääravinteita ja siten olennaisia raakaveden laadun ja talousveden tuotannon kan-

nalta. Kaikki esitetyt arviot kuormituksista ovat kokonaisfosfori- ja kokonaistyppi arvoja. 

Järviin saapuvan ulkoisen ravinnekuormituksen pitoisuudet vaihtelevat alueittain maan-

käytön ja maannoksen mukaan. 

4.1 Kuormituslähteet 

Maatalous 

Maatalous on selvästi suurin yksittäinen kohdejärvien kuormittaja. Valuma-alueilla on vil-

jan viljelyn ohella paljon omenapuutarhoja ja karjataloutta. Maatalous on sijoittunut 

melko tasaisesti, mutta suurimpia keskittymiä sijaitsee valuma-alueiden pohjoisosissa ja 

Långsjönin valuma-alueen eteläosassa.  

Maatalouden ravinnekuormitusta aiheuttavat peltoviljelyjen lannoitukset, erityisesti kas-

vukauden ulkopuolella, jolloin suurimmat osat pelloista on muokattu niin että pelloista 

puuttuu ravinteita sitova kasvipeite (Lyytimäki & Hakala 2008, 52–54; 305). Tällöin ravin-

teet päätyvät kiintoaineeseen sitoutuneena vesistöihin. Peltoviljelyjen vesistökuormitta-

vuuteen vaikuttaa myös esimerkiksi peltojen sijainti ja määrä valuma-alueella, niiden kal-

tevuus, peltojen maalaji ja viljelytekniikka. (Penttinen ym. 2010, 173.)  

Karjatalouden ravinnekuormat syntyvät lähinnä lannan käsittelystä, varastoinnista sekä 

lannoitekäyttölevityksestä (Toivonen 2015, 57). Ravinteita vapautuu myös esimerkiksi 
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lypsylehmien maitohuoneen pesuvesistä, säiliörehun valmistuksesta ja eläinrehun kas-

vatuksesta (Penttinen ym. 2010, 175).   

Tässä opinnäytetyössä maatalouden kuormituslaskelmat perustuvat peltojen eri muok-

kausmenetelmien pinta-ala laskentaan ja arvioituihin karjaeläinten lukumääriin järvien 

valuma-alueella. Peltojen muokkausmenetelmien laskennassa on hyödynnetty Maan-

mittauslaitoksen maastotietokannan (1/2018) karttoja ja ilmakuvia sekä maastokäynnillä 

tehtyjä havaintoja. 

Metsätalous 

Metsätaloudesta vesistöihin tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta syntyy ojituksista, 

hakkuista, maanmuokkauksesta ja lannoituksesta. Ojitus ja maanmuokkaus lisäävät va-

luntaa ja siten kiintoaineet, ravinteet ja rauta huuhtoutuvat helpommin vesistöihin. Lan-

noitus lisää fosforin ja typen huuhtoutumista vesistöihin. (Penttinen ym. 2010, 176.) Met-

sähakkuut lisäävät vesistön ravinnekuormitusta, sillä kasvipeitteisyyden vähentyessä ja 

maan muokkauksen seurauksena maa-ainesta ja ravinteita pääsee kulkeutumaan ve-

sistöihin luonnontilaista metsää helpommin. Myös hakkuujätteet saattavat aiheuttaa 

oman osansa kuormituksesta niiden maatuessa, sillä suurin osa puustoon sitoutuneista 

ravinteista on sitoutuneena lehdissä ja neulasissa. (Toivonen 2015, 69–70.) 

Tässä opinnäytetyössä metsätaloudeksi on huomioitu vain metsähakkuut, sillä valuma-

alueella ei maastokäynnin havaintojen perusteella ole harjoitettu muita metsätalouden 

toimintoja. Laskelmien kuormitusarviot perustuvat metsähakkuiden pinta-alatietoihin ja 

arvioihin metsähakkuiden iästä. Hakkuiden pinta-ala- ja ikäarviot on tehty Maanmittaus-

laitoksen maastotietokannan (1/2018) karttojen ja ilmakuvien sekä maastokäynnin ha-

vaintojen perusteella.   

Laskeuma 

Laskeumalla tarkoitetaan ilmakehästä maahan tai suoraan järveen saapuvaa ravinne-

kuormitusta. Se koostuu partikkeleista ja kaasuista, jotka ovat tavallisimmin rikki- tai typ-

piyhdisteitä, jotka voivat tulla alas märkälaskeumana sateen mukana tai kuivalas-

keumana. Ilmakehän ravinteet ovat suurimmaksi osaksi lähtöisin ihmistoiminnasta, ku-

ten liikenteestä ja teollisuudesta. (Ilmatieteenlaitos 2019.) 
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Tässä opinnäytetyössä laskeuman määrän arvioinnissa on käytetty Ilmatieteenlaitoksen 

Utön tutkimusasemalta kerättyjä arvoja, sillä se on kohdealuetta lähinnä oleva mittaus-

asema. 

Asutus 

Asutuksesta lähtöisin oleva vesistökuormitus syntyy pääasiallisesti jätevesistä (Lyyti-

mäki & Hakala 2008, 52). Yhdyskuntajätevedet kuormittavat vesistöjä jätevesien sisältä-

män orgaanisen aineksen, kokonaisfosforin, kokonaistypin ja kiintoaineen takia. Taa-

jama-alueilla jätevedet johdetaan kunnalliseen viemäriverkostoon, joka ohjaa jätevedet 

puhdistamolle. Haja-asutus alueiden ja loma-asutusten jätevedet käsitellään suurim-

maksi osaksi omalla tontilla. Asutuksien jätevesistä haja-asutuksen jätevedet ovat vesis-

töjen suurin kuormittaja, sillä erityisesti vanhat jätevesijärjestelmät eivät välttämättä puh-

dista orgaanista ainetta, kokonaisfosforia ja kokonaistyppeä tarpeeksi tehokkaasti. 

(Penttinen ym. 2010, 170–171.)  

Markusbölefjärdenin ja Långsjönin valuma-alueilla sijaitseva pysyvä asutus ja loma-asu-

tus on hyvin harvaa. Suurin osa rakennuksista on yhdistettynä kunnalliseen viemäröin-

tiin. Tässä opinnäytetyössä kuormitusarvioiden laskemisessa, on otettu huomioon va-

luma-alueen taajama-alueilla sijaitsevien asuinrakennuksien määrä, joiden jätevedet oh-

jataan kunnalliseen verkostoon, haja-asutusalueilla sijaitsevien asuinrakennuksien 

määrä, joiden jätevesien puhdistus täyttää minimimääräykset sekä aivan järvien rannalla 

sijaitsevien loma-asutusrakennuksien määrä. Kiinteistöjen asukasmäärät on arvioitu 

Suomen tilastokeskuksen (2016) arvioiden mukaan, jonka mukaan Finströmin kunnassa 

yhden asunnon keskimääräinen asukasmäärä on 2,26 henkilöä, ja Jomalan kunnassa 

2,47 henkilöä.  Asutuksen merkitys vesistön kuormittajana on suurempi Långsjönin, kuin 

Markusbölefjärdenin valuma-alueella.  

Luonnonhuuhtouma 

Luonnonhuuhtouma tarkoittaa vesistöön kohdistuvaa kuormitusta, joka huuhtoutuu ve-

siin luonnontilaisilta, ihmisen muokkaamattomilta alueilta. Jos vesistön valuma-alue olisi 

täysin luonnontilaisessa tilassa, luonnonhuuhtouma kuvastaisi järveen kohdistuvaa mi-

nimikuormitusta. Luonnonhuuhtouman suuruuteen vaikuttavat maaperä ja sää olot. Sää 

olojen vaihtelevuudesta johtuen, huuhtouma saattaa vaihdella vuosittain. Rankkasateet 
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ja niiden aiheuttama eroosio lisää luonnonhuuhtouman vesistökuormitusta.  Mitä luon-

nollisemmassa, koskemattomammassa tilassa valuma-alue on, sitä suurempi osuus 

luonnonhuuhtoumalla on kokonaiskuormituksesta. (Penttinen ym. 2010, 181.) 

4.2 Kuormituksien laskentamenetelmät 

Järviin saapuva vuosittainen ulkoinen ravinnekuormitus on laskettu erikseen järvien lä-

hivaluma-alueille ja kaukovaluma-alueille.  

Lähivaluma-alueilta tulevien kuormitusten laskennassa on hyödynnetty Metsäntutkimus-

laitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston Maataloustieteiden laitos-

ten yhteistyönä kehitettyä KUSTAA-työkalua. KUSTAA-työkalu sopii hyvin pienempien 

valuma-alueiden vesistökuormitusmallinnukseen, josta syystä se on valittu laskelmien 

tekoon. Työkalun avulla voidaan laskea vesistöalueen potentiaalisen kokonaiskuormi-

tuksen lisäksi myös sen jakautuminen eri kuormituslähteisiin. KUSTAA-työkalu on Excel-

pohjainen laskentatyökalu, jonka käyttö perustuu eri maankäyttömuotojen ja kuormitus-

lähteiden ominaiskuormituslukujen, pinta-alatietojen, ja yksilömäärätietojen käyttöön. 

Lähtötiedoiksi työkalu tarvitsee valuma-alueen pinta-alan, vesistöjen pinta-alan, eri 

maankäyttömuotojen pinta-alan, alueen karjaeläinten yksilömäärän, asukkaiden yksilö-

määrän ja mahdolliset muut alueella sijaitsevat kuormituslähteet kuten teollisuus. (Lau-

niainen ym. 2014.) 

Kaukovaluma-alueilta kohdejärviin virtaavat vedet, virtaavat ensin pienempien lampien 

läpi. Ålands Vatten Ab on ottanut lammista, tasaisin väliajoin vesinäytteitä, josta syystä 

kaukovaluma-alueilta saapuvien kuormituksien laskelmissa voidaan hyödyntää jo ole-

massa olevia vesistöjen ravinnekuormitustietoja. Lampien vesinäytteitä on otettu vaihte-

levasti 1–7 vuoden ajalta. Tässä opinnäytetyössä kaukovaluma-alueilta järviin tulevat 

kuormitukset on laskettu hyödyntämällä vesinäytteistä saatuja lampien ravinnekuormi-

tusten keskiarvotuloksia, kaukovaluma-alueiden pinta-alatietoja ja Suomen pienille va-

luma-alueille ominaista keskivalumaa vuodessa, joka on keskimäärin 10 l/s/km2 (SYKE 

2017). Eri kaukovaluma-alueiden laskelmat perustuvat eri aikoihin, eri aikavälillä ja eri 

syvyyksiltä otettuihin näytteisiin, joten ne eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään, 

mutta antavat hyvän arvion kuormituksien suuruuksista. Kaukovaluma-alueiden lasken-

nassa ei voida hyödyntää lähivaluma-alueiden kuormituksessa hyödynnettyä KUSTAA-

työkalua, sillä työkalu ei ota huomioon kaukovaluma-alueen lampiin sitoutuvaa ravinne-

kuormaa. KUSTAA-työkalulla laskettuna kaukovaluma-alueiden kuormitukset eivät olisi 
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vertailukelpoisia lähivaluma-alueiden kuormitusten kanssa, ja saatava kuormituslukema 

olisi vääristynyt. 

Eri maankäyttöjen osuudet kuormituksesta voidaan laskea vain lähivaluma-alueiden 

osalta, KUSTAA-työkalun avulla. Kaukovaluma-alueiden vesinäytteiden ja virtaaman 

avulla tehtävien kuormituslaskelmien avulla ei pysty määrittämään maankäyttöjen 

osuuksia kuormitusmäärissä, mutta koska kaukovaluma-alueiden ja lähivaluma-aluei-

den maankäyttö on hyvin samantapaista, voidaan niiden kuormittajien olettaa olevan hy-

vin samanlaiset. 

4.3 Markusbölefjärden-järven ulkoinen ravinnekuormitus 

Markusbölefjärden-järveen tuleva vuosittainen ulkoinen kuormitus on laskettu erikseen 

lähivaluma-alueille 1 ja 1c sekä kaukovaluma-alueille 1a, 1b ja 1d. Näiltä alueilta järvi 

vastaanottaa yhteensä arviolta 360 kg fosforia ja 6 210 kg typpeä vuodessa. Taulukossa 

7 on esitetty järveen tuleva ulkoinen ravinnekuormitus alueittain. 

Taulukko 7. Markusbölefjärden-järveen tuleva ulkoinen ravinnekuormitus. 

  

4.3.1 Lähivaluma-alueilta tuleva kuormitus 

Markusbölefjärden-järven lähivaluma-alueiden osuus järven koko valuma-alueen pinta-

alasta on noin 40 %. Näiltä alueilta järvi vastaanottaa arviolta 180 kg fosforia ja 2290 kg 

typpeä vuodessa. Taulukossa 8 on esitetty kuormituksen jakautuminen alueittain, ja ku-

vioissa 1 ja 2 on esitetty näiltä alueilta järveen tuleva ulkoinen fosfori- ja typpikuormitus 

maankäyttöjen mukaan. Kummankin, fosforin ja typen osalta, peltoviljely on selvästi suu-

rin alueilla sijaitseva yksittäinen kuormituslähde, noin 45 % fosforikuormituksesta ja noin 

42 % typpikuormituksesta. Myös karjatalous aiheuttaa alueilla suhteellisen suurta vesis-

tökuormitusta, noin 35 % fosforikuormituksesta ja noin 15 % typpikuormituksesta. Typen 

osalta myös laskeuma aiheuttaa suuren osuuden (noin 21 %). 

Fosfori (P) kg/a Typpi (N) kg/a

Lähivaluma-alueilta tuleva kuormitus 180 2290

Kaukovaluma-alueilta tuleva kuormitus 180 3920

Yhteensä 360 6210



26 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Milena Lumme 

 

Kuvio 1. Fosforikuormituksen jakautuminen Markusbölefjärden-järven lähivaluma-alu-
eilla maankäytön mukaan. 
 

 

 

Kuvio 2. Typpikuormituksen jakautuminen Markusbölefjärden-järven lähivaluma-alueilla 
maankäytön mukaan. 
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Taulukko 8. Markusbölefjärden-järven lähivaluma-alueilta tuleva ravinnekuormitus 

 

4.3.2 Kaukovaluma-alueilta tuleva kuormitus 

Markusbölefjärden-järven kaukovaluma-alueiden osuus järven koko valuma-alueen 

pinta-alasta on noin 60 %. Näiltä alueilta järvi vastaanottaa arviolta 180 kg fosforia ja 

3920 kg typpeä vuodessa. Taulukossa 9 on esitetty kuormituksen jakautuminen alueit-

tain. 

Taulukko 9. Markusbölefjärden-järven kaukovaluma-alueilta tuleva ravinnekuormitus. 

 

4.4 Långsjön-järven ulkoinen ravinnekuormitus  

Långsjön-järveen tuleva vuosittainen ulkoinen kuormitus on laskettu erikseen lähiva-

luma-alueille 2 ja 2a sekä kaukovaluma-alueille 2b ja 2c. Näiltä alueilta järvi vastaanottaa 

yhteensä arviolta 480 kg fosforia ja 6 090 kg typpeä vuodessa. Taulukossa 10 on esitetty 

järveen tuleva ulkoinen kuormitus alueittain.  

Valuma-alue Fosfori (P) kg/a Typpi (N) kg/a

1. Markusbölefjärden alue 60 1320

1c. Finnbackaträsket alue 120 970

Yhteensä 180 2290

Valuma-alue Fosfori (P) kg/a Typpi (N) kg/a

1a. Länabba träsk alue 30 1270

1b. Prästträsket-Brantsböle träsk alue 120 1990

1d. Slussfjärden-Bränneriträsket alue 30 660

Yhteensä 180 3920
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Taulukko 10. Långsjön-järveen tuleva ulkoinen ravinnekuormitus. 

 

4.4.1 Lähivaluma-alueilta tuleva kuormitus 

Långsjön-järven lähivaluma-alueiden osuus järven koko valuma-alueen pinta-alasta on 

noin 75 %. Näiltä alueilta järvi vastaanottaa arviolta 330 kg fosforia ja 4179 kg typpeä 

vuodessa. Taulukossa 11 on esitetty kuormituksen jakautuminen alueittain, ja kuvioissa 

3 ja 4 on esitetty näiltä alueilta järveen tuleva ulkoinen fosfori- ja typpikuormitus maan-

käyttöjen mukaan. Fosforin ja typen osalta selvästi suurin yksittäinen kuormittaja alueilla 

on peltoviljely, noin 59 % fosforikuormituksesta ja noin 44 % typpikuormituksesta. Fos-

forin osalta myös karjatalous on suhteellisen suuri kuormittaja (noin 17 %).  

 

 

Kuvio 3. Fosforikuormituksen jakautuminen Långsjön-järven lähivaluma-alueilla maan-
käytön mukaan. 
 

Fosfori (P) kg/a Typpi (N) kg/a

Lähivaluma-alueilta tuleva kuormitus 330 4170

Kaukovaluma-alueilta tuleva kuormitus 150 1920

Yhteensä 480 6090
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Kuvio 4. Typpikuormituksen jakautuminen Långsjön-järven lähivaluma-alueilla maankäy-
tön mukaan. 
 

Taulukko 11. Långsjön-järven lähivaluma-alueilta tuleva ravinnekuormitus. 

 

4.4.2 Kaukovaluma-alueilta tuleva kuormitus 

Långsjön-järven kaukovaluma-alueiden osuus järven koko valuma-alueen pinta-alasta 

on noin 25 %. Näiltä alueilta järvi vastaanottaa arviolta 150 kg fosforia ja 1920 kg typpeä 

vuodessa. Taulukossa 12 on esitetty kuormituksen jakautuminen alueittain. 

Taulukko 12. Långsjön-järven kaukovaluma-alueilta tuleva ravinnekuormitus. 

 

Valuma-alue Fosfori (P) kg/a Typpi (N) kg/a

2. Långsjön alue 130 1950

2a. Gölby alue 200 2220

Yhteensä 330 4170

Valuma-alue Fosfori kg/a Typpi kg/a

2b. Näsangs träsk alue 20 500

2c. Stallhaga träsk alue 130 1420

Yhteensä: 150 1920
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4.5 Markusbölefjärden- ja Långsjön-järvien ravinnekuormituksen sietokyky 

Järvien kuormituksen sietokyky tarkoittaa ravinnekuormitusmäärää, jonka järvet pystyvät 

ottamaan vastaan, ilman että ulkoinen ravinnekuormitus aiheuttaa järven rehevöitymistä. 

Järvien ulkoisen ravinnekuormituksen sietokykyynkykyyn vaikuttaa monta eri tekijää. 

Sietokyky vaihtelee ja se riippuu muun muassa järven pinta-alasta, tilavuudesta, viipy-

mästä ja vallitsevasta rehevyysasteesta. (Niinimäki 2008, 36–37; Ulvi & Laakso 2005, 

24.)  

Järvien vesien rehevöitymisen ja tuotannon kannalta kokonaisfosfori on tärkeässä ase-

massa. Planktonlevät tarvitsevat fosforia kasvaakseen ja usein fosfori on niiden kasvun 

kannalta rajoittava tekijä. Kohdejärvissä esiintyy fosforia runsaasti, joten typen määrä ei 

rajoita esimerkiksi sinilevän kasvua, sillä ne kykenevät käyttämään veteen ilmakehästä 

liuennutta typpeä. (Niinimäki & Penttinen 2014,19; RIL 2003,243.) Fosforin ollessa ra-

joittava tekijä, ulkoisen kuormituksen sietokyvyssä on tärkeää ottaa huomioon fosfori-

kuormituksen määrä. Ulkoisen fosforikuormituksen osalta voidaan arvioida järven sieto-

kyky Vollenweiderin (1976) menetelmällä. (Ks. Niinimäki 2008, 36–37). 

Sallittava järveen tuleva ulkoinen fosforikuormitus (alempi sietoraja) Pa (g/m2/a), Vollen-

weiderin menetelmän mukaan voidaan laskea seuraavalla kaavalla: 

𝑃𝑎 = 0,055  𝑋0,635 

Kaava 1. Sallittava fosforikuormitus Vollenweiderin (1976) mukaan. (Ks. Niinimäki 2008, 
36–37). 

Vaarallinen järveen tuleva ulkoinen fosforikuormitus (ylempi sietoraja) Pd (g/m2/a), Vol-

lenweiderin menetelmän mukaan voidaan laskea seuraavalla kaavalla: 

𝑃𝑑 = 0,174 𝑋0,46 

Kaava 2. Vaarallinen fosforikuormitus Vollenweiderin (1976) mukaan. (Ks. Niinimäki 
2008, 36–37). 

Kaavoissa 1 ja 2, X viittaa järven hydrauliseen pintakuormaan, eli järveen yhden vuoden 

aikana virtaava vesimäärä kuutiometreinä suhteutettuna järven pinta-alaan neliömet-

reissä (m3/a/m2) (Niinimäki 2008, 37). 
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Edellä esitettyjen kaavojen avulla laskettuna, sallittava ulkoinen fosforikuormitus on Mar-

kusbölefjärden-järvelle enintään noin 110 kg vuodessa, ja Långsjön-järvelle enintään 

noin 180 kg vuodessa. Vaarallinen ulkoinen fosforikuormitus Markusbölefjärden-järvelle 

on noin 330 kg vuodessa, ja Långsjön-järvelle noin 450 kg vuodessa. (Taulukko 13.) 

Jotta järvien ulkoinen ravinnekuormitus saataisi fosforin osalta laskettua arvioidulle tur-

valliselle tasolle eli vähintään alle ylemmän sietorajan, tarvitsee kummankin, Markusbö-

lefjärden- sekä Långsjön-järven valuma-alueelta tulevia fosforikuormia pidättää vähin-

tään noin 30 kg vuodessa (taulukko 13). 

Taulukko 13. Kohdejärviin saapuva vuosittainen fosforikuormitus sekä vähennystarve.  

 

Pitkällä aikavälillä järven kuormituksien määrässä on tähdättävä sallituille tasoille. Tämä 

onnistuu parhaiten, jos kuormituksissa otetaan huomioon myös järven sisäisen kuormi-

tuksen vaikutus. Esitetyissä laskelmissa on otettu huomioon pelkästään ulkoinen fosfo-

rikuormitus, joten tulos saattaa poiketa merkittävästi järven todellisesta kuormituksen 

sietokyvystä, ellei myös sisäistä kuormitusta tarkastella (Niinimäki 2008, 24.) Keskittä-

mällä vesiensuojelullisia toimenpiteitä pelkästään ulkoisen kuormituksen vähentämi-

seen, veden laatua saadaan parannettua, mutta jos sisäistä kuormitusta ei oteta huomi-

oon, ulkoisen kuormituksen vähentäminen ei välttämättä riitä saavuttamaan toivottua jär-

ven hyvää ekologista tilaa.  

Markusbölefjärden Långsjön

Saapuva fosforikuormitus / a ~ 360 kg ~ 480 kg

Sallittava fosforikuormitus / a < 110 kg < 180 kg

Vaarallinen fosforikuormitus / a > 330 kg > 450 kg

Vähennystarve / a > 30 kg > 30 kg
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5 VESISTÖKUORMITUSTA ESTÄVÄT 

TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Euroopan Unionin hyväksymässä vesipolitiikan puitedirektiivissä (2000/60/EY), tavoit-

teena on ollut saada kaikki EU alueiden vesistöt vähintään hyvään ekologiseen tilaan 

vuoteen 2015 mennessä. Monen vesistön, kuten tutkimuksen kohdejärvien osalta, ei hy-

vää ekologista tilaa olla saavutettu asetettuun määräaikaan mennessä ja uusia tavoi-

teaikoja on jouduttu asettamaan (Ympäristöhallinto 2013). Ahvenanmaan vesistöjen 

osalta tavoiteaika on siirretty vuoteen 2030 (Bärkraft 2018). 

Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksessä nro. 32/1988/3, Markusbölefjärden- ja Lång-

sjön-järville sekä järvien valuma-alueille, on annettu suoja-aluemääräykset. Tämän pää-

töksen myötä on annettu määräyksiä valuma-alueilla tapahtuvalle ihmistoiminnalle, ve-

den laadun turvaamiseksi. Kuvassa 4 punaisella esitettyjen ojien reunaan on jätettävä 

vähintään kolmen metrin levyinen suojavyöhyke, jolla ei saa käyttää tuholaisentorjunta-

aineita eikä lannoittaa tai muokata maaperää (Liite1, 15.) Valuma-alueen herkimmille 

alueille, jotka sijoittuvat kohdejärvien rannoille, on myös erikseen asetettu maatalouden 

toimia koskevat säädökset. Nämä alueet on esitetty kuvassa 4 mustalla katkoviivalla. 

Näillä alueilla peltojen pintalannoitus ilman lannan välitöntä multausta on kielletty 100 

metrin sääteellä järvistä (Liite1, 13). Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksellä on annettu 

määräyksiä myös esimerkiksi karjatalouden lannan käsittelystä ja varastoimisesta, ke-

mikaalien käytöstä, ja rakentamisesta kohdejärvien valuma-alueilla. Nämä määräykset 

on esitetty liitteessä 1.  

Tällä hetkellä järvet vastaanottavat enemmän ravinnekuormituksia kuin järvien sietokyky 

sallii.  Yllä esitettyjen suoja-aluemääräysten noudattaminen on välttämätöntä niin raaka-

veden laadun varmistamiseksi, kuin kohdejärviin kohdistuvan haitallisen kuormituksen 

vähentämiseksi, ja järvien ekologisen hyvän tilan saavuttamiseksi. Järvien rehevöitymis-

kehityksen pysäyttäminen ja vedenlaadun parantuminen kuitenkin vaatii valuma-alueilla 

vesiensuojelullisia lisätoimenpiteitä. Kuormituslaskelma-arvioiden mukaan maatalous on 

kohdejärvien selvästi suurin kuormittaja ja täten vesiensuojelullisia toimenpiteitä tulee 

kohdistaa erityisesti maatalousvaltaisille alueille. Maataloudesta vesistöihin tulevaa 

kuormitusta on kuitenkin hankala hallita, sillä se on niin sanottua hajakuormitusta. Ra-

vinteita kulkeutuu virtaavan veden mukana pintavaluntana tai salaojia pitkin ojiin tai suo-

raan järviin. Koska suurin osa kohdejärvien valuma-alueiden kuormituksesta kulkeutuu 
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järviin osavaluma-alueilta laskevien ojien kautta, ovat nämä tärkeitä kohteita vesiensuo-

jelutoimenpiteiden sijoittamiseksi. 

 

Kuva 4. Länsi-Suomen vesioikeuden asettamat vesiensuojelualueet. (Ålands Vatten 
2018 d) 
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5.1 Yleisesti käytössä olevat vesiensuojelulliset toimenpiteet 

Luonnonvedet ja niiden puhtaus ovat elintärkeitä ihmisille ja luonnolle. Ihmistoiminnasta 

lähtöisin olevat, esimerkiksi 4.1 kohdassa kuvatut kuormituslähteet vapauttavat vesistöi-

hin ravinnekuormitusta, jotka vaikuttavat vesistöjen laatuun negatiivisesti. Erilaisia ve-

siensuojelullisia toimenpiteitä on kehitetty estämänään ja vähentämään ravinteiden, or-

gaanisen aineksen, kiintoaineen, ja muiden haitallisten aineiden kulkeutuminen kohde-

vesistöihin. Aineiden sitomisen lisäksi vesiensuojelulliset toimenpiteet edistävät tulva-

suojelua, ja tasaavat ylivirtaamia hidastamalla veden virtausnopeutta. 

Kosteikko 

Kosteikkojen tarkoitus on sitoa yläpuoliselta valuma-alueelta kulkeutuvaa kiintoaines- ja 

ravinnekuormaa, ja estää niiden kulkeutuminen itse vesistöön. Kosteikko voidaan perus-

taa ojien tai purojen suille ennen vesistöä. Se on maa aluetta, joka on joko pysyvästi tai 

suurimman osan vuodesta veden alla. Tehokas, maatalouden monivaikutteinen kos-

teikko sisältää monipuolisesti erilaisia olosuhteita, kuten esimerkiksi syvänteitä, altaita, 

matalikkoja, saarekkeita ja tulvatasanteita. Kosteikon tehokkuuteen vaikuttaa myös kos-

teikon viipymä ja kosteikkoon saapuvan aineksen kokonaismäärä. Kosteikkoon veden 

mukana saapuvat kiintoaine- ja ravinnemäärät riippuvat valuma-alueella sijaitsevan pel-

toalan suuruudesta. (Penttinen ym. 2010, 255–256; Tattari ym. 2015, 42.) 

Kosteikon rakentaminen voidaan toteuttaa monella eri tavalla, joka määräytyy perusta-

mispaikan ominaisuuksien mukaan. Perustamistavalla ei ole vaikutusta kosteikon tehok-

kuuteen. Yleisimmin kosteikko toteutetaan patoamalla tai pengertämällä, kaivamalla, 

laskeutusaltaana, lietekuoppana, uomassa kulkevan veden pintaa nostamalla pohjapa-

dotuksella, lisäämällä tulva-alueita, tai kunnostamalla entisiä saven- ja mudanottopaik-

koja. (Puustinen ym. 2007, 35.) Kosteikko tulee mitoittaa valuma-alueen virtaaman pe-

rusteella. Ratkaiseva tekijä kosteikon puhdistustehokkuudessa on veden viipymä. Viipy-

mää voidaan teoriassa pidentää kasvattamalla joko kosteikon pinta-alaa tai syvyyttä. 

Kosteikon pinta-alan tulisi olla vähintään 1–2 % valuma-alueen pinta-alasta, riippuen va-

luma-alueen peltoalasta. (Puustinen ym. 2007, 57–59.)  
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Kaksitasouoma 

Kaksitasouomassa keskeistä on, että uoma kaivetaan poikkileikkaukseltaan vaihtele-

vaksi, niin että uomassa on kaksi eri tasoa, alivirtaamauoma ja tulvatasanne. Kahden eri 

tason toimintaperiaatteena on, että myös pienen virtaaman aikana vesisyvyys ja vir-

taama pysyvät kohtuullisena alivirtaamauomassa liettymisen estämiseksi, ja tulvatilan-

teissa vesi pääsee hallitusti nousemaan korkeammalla sijaitsevalle tulvatasanteelle.  

Tulvatasanteita voi olla joko yksi tai alivirtaamauoman kummallakin puolella, ja niissä 

tulee kasvaa kasvillisuutta. Kaksitasououmia käytetään vesiensuojelussa, sillä ne hidas-

tavat virtaamaa tulvatilanteissa ja pidättävät täten hyvin kiintoainesta ja ravinteita. Uo-

man muoto myös estää hyvin eroosiota tulvatilanteissa, verrattuna perinteiseen syvem-

män muotoiseen uomaan. (Västilä & Järvelä 2007. 27–31; USDA 2007. 1–3.) 

Laskeutusallas 

Laskeutusaltaat ovat uomassa tai sen yhteydessä olevia syvennyksiä, joiden tarkoituk-

sena on hidastaa veden virtausnopeutta ja siten pidättää vedessä kulkeutuvia ravinteita 

ja kiintoainesta. Laskeutusaltaiden yhteyteen voidaan rakentaa virtaa ohjaavia rakenteita 

tai pohjapatoja, tehostamaan altaan toimivuutta. Veden virtausnopeus laskeutusaltaassa 

tulisi olla enintään 1–2 cm sekunnissa ja veden tulisi viipyä altaassa vähintään yhden 

tunnin, jotta hienompirakenteisinkin maa-aines laskeutuisi altaan pohjalle. Jotta allas si-

toisi ainesta mahdollisimman tehokkaasti, tulisi se mitoittaa olemaan vähintään 0,1–0,2 

% yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. (Ympäristöhallinto 2017; Puustinen ym. 2007, 

41.) 

Pientareet, suojakaistat ja suojavyöhykkeet 

Pientareet, suojakaistat ja suojavyöhykkeet ovat peltojen ja laskuojien tai vesistöjen vä-

liin jätettäviä alueita, joiden tarkoitus on ehkäistä pelloilta tulevien ravinteiden ja maa-

aineksen kulkeutumista vesistöihin. (Penttinen ym. 2010, 253.) 

Vesistöjen ja valtaojien varrella sijaitseville pelloille on jätettävä piennar, joka on vähin-

tään 60 cm:n levyinen. Pientareen pintamaata ei saa muokata, ja sille on kiellettyä levit-

tää lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita. Lisäksi valtaojien varrella sijaitseville pelloille on 
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jätettävä monivuotisen nurmikasvillisuuden peittämä vähintään yhden metrin levyinen 

piennar. (Penttinen ym. 2010, 253.) 

Jos peltolohko sijaitsee lampien, järvien, tai meren rannalla, valtaojaa suurempien vesi-

uomien varsilla, tai talousvesi kaivojen ympärillä, on niiden väliin jätettävä monivuotisen 

nurmi-, heinä- ja niittykasvillisuuden peittämä, vähintään kolme metriä leveä suojakaista. 

(Penttinen ym. 2010, 253.) 

Peltolohkon ollessa erityisen kalteva suhteessa valuntaosiin tai vesistöihin, lisää se kiin-

toaineen ja ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Jos kalteva peltolohko sijaitsee ve-

sistön tai valtaojan varrella, on tällaisissa tilanteissa perusteltua perustaa suojavyöhyke 

niiden välille. Suojavyöhykkeellä tarkoitetaan monivuotisen kasvillisuuden peittämää alu-

etta, jota hoidetaan ja jolle on kiellettyä levittää lannoitteita tai kasvinsuojeluaineita. Suo-

javyöhyke on keskimäärin vähintään 15 metriä leveä. (Penttinen ym. 2010, 253.) 

Ruoppaus 

Ruoppauksella tarkoitetaan vesialueen syventämistä kaivamalla. Ruoppauksen varsi-

naisena tarkoituksena ei ole parantaa veden laatua, mutta toimenpiteet saattavat edistää 

veden laadun parantumista. Ruoppauksella pyritään syventämään vesialuetta ja vähen-

tämään vesialueen sisäistä kuormitusta, poistamalla ravinnepitoista sedimenttiä. Ruop-

pauksella torjutaan vesikasvien rehevöityminen ja poistetaan sedimentteihin kertyneitä 

myrkyllisiä aineita. (Sarvilinna & Sammalkorpi 2010, 56; Penttinen ym. 2010, 260.) 
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5.2 Markusbölefjärden 

Markusbölefjärden-järven valuma-alueelle suositellaan kohdentavan kolme vesiensuo-

jelullista toimenpidettä, kolmella eri osavaluma-alueella. Kohdennettujen toimenpidekoh-

teiden sijainnit ovat esitettynä kartalla kuvassa 5, nimillä M1, M2 ja M3. Toimenpiteet on 

kohdennettu alueille, joilta saapuu eniten ravinnekuormitusta. Niiden sijainnit perustuvat 

maastokäynnillä havaittuihin mahdollisiin paikkoihin, joihin toimenpiteet ovat suhteellisen 

helppo toteuttaa. Toimenpiteiksi on valittu sellaisia, joiden hyöty olisi niistä aiheutuvaan 

hintaan nähden mahdollisimman suuri, ja joista syntyy mahdollisimman vähän ympäris-

töhaittoja. 

 

Kuva 5. Markusbölefjärden-järven vesiensuojelullisten toimenpiteiden sijainnit. Sisältää 
Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 01/2018 aineistoa. 

5.2.1 Finnbackaträsket-lammen valuma-alueen oja, M1 

Finnbackaträsket-lammen läntiseltä puolelta Markusbölefjärden-järveen laskeva oja ke-

rää vetensä maatalousvaltaiselta alueelta. Ojan läntisellä reunalla sijaitsee omenapuu-

tarhoja, jonka kastelussa hyödynnetään viereisessä ojassa virtaavaa vettä. Mahdollisesti 
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kasteluveden riittämisen varmistamiseksi, ojan kulkua on muokattu niin että oja ei kulje 

luonnollista reittiään Finnbackaträsket-lammen läpi, vaan kulkureitille on aseteltu kiviä 

tukkeeksi ja kaikki valuma-alueelta virtaava vesi virtaa Finnbackaträsket-lammen vie-

reistä ojaa pitkin. (Kuvat 6–7.) 

 

Kuvat 6– 7. Finnbackaträsket valuma-alueen ojan kulkureitille asetetut kivet ohjaavat ve-
den virtauksen Finnbackaträsket lammen ohi. 

Tällä hetkellä valuma-alueelta tulevat ravinteet kulkeutuvat ojan virtauksen mukana suo-

raan Markusbölefjärden-järveen. Ojan luonnollinen kulkureitti Finnbackaträsket-lammen 

läpi tulisi palauttaa, sillä lampi toimii luonnollisena ravinteiden laskeutusaltaana. Laskeu-

tusaltaan suositeltu koko on 0,1 %–0,2 % valuma-alueen pinta-alasta (Puustinen ym. 

2007, 41). Finnbackaträsket-lammen pinta-ala on noin 1.7 % sen valuma-alueen pinta-

alasta. Uudelleen ohjattaessa oja kulkemaan Finnbackaträsket-lampeen, merkittävä osa 

valuma-alueelta kulkeutuneesta kiintoaineksesta ja siihen sitoutuneista ravinteista saa-

taisiin laskeutumaan sedimentaationa lammen pohjalle, eivätkä ravinteet pääsisi kulkeu-

tumaan Markusbölefjärden-järveen asti. Lisäksi Finnbackaträsket-lammen kasvillisuus 

voi sitoa ojavedessä liukoisessa muodossa olevia ravinteita.  

Ojan virtaaman uudelleen ohjaamiseksi, tulisi nykyiseen ojauomaan sijoittaa pohjapato 

ja poistaa olemassa oleva kivirakennelma Finnbackaträsket-lampeen suuntautuvasta 

ojasta. Rakennettavan pohjapadon harjan korkeus tulee mitoittaa niin, että normaaliti-

lanteessa ojan koko virtaama ohjautuu avattua uomaa pitkin lampeen, mutta runsasve-

tisempinä aikoina suurimmat tulvavedet pääsevät ylittämään padon ja kulkemaan ny-

kyistä uomaa pitkin. Pohjapatoratkaisun tarkoituksena on estää Finnbackaträsket-lam-

peen jo pidättyneen kiintoaineen ja ravinteiden huuhtoutuminen Markusbölefjärden-jär-

veen tulvatilanteissa. Kuvassa 8 on esitetty ruskealla neliöllä pohjapadon sijoittuminen 
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ja sinisellä nuolella alkuperäisen ojauoman virtaussuunta, joka pitäisi uudelleenavata. 

Kuva 9 havainnollistaa pohjapadon rakennetta. 

 

Kuva 8. Finnbackaträsket-lammen toimenpidesuositukset. Sisältää Maanmittauslaitok-
sen maastotietokannan 01/2018 aineistoa. 
 

  
Kuva 9. Havainnekuva pohjapadosta.  
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5.2.2 Pohjoinen pelto-oja, M2 

Markusbölefjärden-järven pohjoisosassa sijaitseva oja kerää vetensä noin 34 hehtaaria 

kokoiselta alueelta, jonka peltoala on noin 74 %. Alue on alavaa ja peltoalueet ovat tul-

vaherkkiä. Tällä alueella suositellaan, että säännöllisesti tulvan alle jäävät peltoalueet 

jätetään tulvaniityiksi, eikä niillä viljellä. Tulvaherkät alueet on esitetty kuvassa 26. Ojan 

alajuoksulla on runsasta kasvillisuutta, jota ei saa perata, jotta alueelta tulevat ravinteet 

pääsevät sitoutumaan kasvillisuuteen.  

5.2.3 Prästträsket-lammen laskuojan viereinen pelto, M3 

Prästträsket-Brantsböle träsk osavaluma-alueelta, Prästträsket-lammen eteläpuolelta 

Markusbölefjärden-järveen johtava oja on yksi Länsi-Suomen vesioikeuden asettamista 

suoja-aluemääräyksien mukaisista suojelluista ojista. Tämän ojan viereisille pelloille on 

asetettu määräyksenä vähintään kolmen metrin levyiset suojakaistat (Liite 1, 15.) Kol-

men metrin suojakaistat toteutuvatkin suurimmaksi osaksi hyvin. Kyseinen pelto on kui-

tenkin hyvin kalteva, ja pellon yläpuolella on paljon viljeltyä maapinta-alaa, jolta vesi vir-

taa alaspäin kyseiselle pellolle (kuva 10). Tästä syystä on suositeltavaa, että kohteessa 

otetaan käyttöön suojavyöhykkeet. Minimissään suojavyöhykkeiden tulisi olla koko pel-

lon pituudelta vähintään 15 metriä leveät, mutta ensisijaisesti suositellaan suojavyöhyk-

keiden kattavan koko pellon jyrkän osuuden, aina yläpuoliselle tasaisemmalle alueelle 

asti. Suositellut koko pellon kaltevan osuuden kattavat suojavyöhykkeet, on esitetty ku-

vassa 11 vaaleanvihreällä värillä, ja vähintään suositellut 15 metriä leveät suojavyöhyk-

keet on esitetty kuvassa 11 punaisella värillä. 
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Kuva 10. Prästträsket-lammen laskuojan viereinen kalteva pelto. 
 

 

Kuva 11. Prästträsket-lammen laskuojan vireiselle pellolle suositellut suojavyöhykkeet. 
Sisältää Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 01/2018 aineistoa. 
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5.3 Långsjön 

Långsjön-järven valuma-alueelle suositellaan kohdennettavan kuusi eri vesiensuojelul-

lista toimenpidettä, kolmella eri osavaluma-alueella. Kohdennettujen toimenpiteiden si-

jainnit on esitetty kartalla kuvissa 12 ja 13, nimillä L1, L2, L3, L4, L5 ja L6. Toimenpiteet 

on kohdennettu alueille, joilta saapuu eniten ravinnekuormitusta. Niiden sijainnit perus-

tuvat maastokäynnillä havaittuihin mahdollisiin paikkoihin, joihin toimenpiteet ovat suh-

teellisen helppo toteuttaa. Toimenpiteiksi on valittu sellaisia, joiden hyöty olisi niistä ai-

heutuvaan hintaan nähden mahdollisimman suuri, ja joista syntyy mahdollisimman vä-

hän ympäristöhaittoja. 

 

Kuvat 12– 13. Långsjön-järven vesiensuojelullisten toimenpiteiden sijainnit. Sisältää 
Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 01/2018 aineistoa. 

5.3.1 Strömmen; L1, L2 

Långsjön-järven valuma-alueen eteläosassa sijaitseva, Strömmen niminen pelto-oja ke-

rää vetensä noin 469 hehtaaria suuruiselta, maatalousvaltaiselta alueelta. Ojan valuma-

alueelta tuleva kuormitus vastaa noin 40 %:a Långsjön-järveen saapuvasta fosfori- ja 
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typpikuormituksesta. Tältä osavaluma-alueelta saapuu melkein puolet kaikista Långsjön-

järveen saapuvasta ulkoisesta ravinnekuormituksesta, siksi toimenpiteitä tulisi erityisesti 

kohdentaa tälle alueelle. 

Laskeutusaltaan laajennus, L1 

Strömmen-ojan alajuoksulla sijaitsee valmiiksi rakennettu allas, joka toimii ojavedessä 

esiintyvien ravinteiden laskeutusaltaana. Allas on kuitenkin liian pieni sitoakseen va-

luma-alueelta tulevaa kuormitusta tarpeeksi tehokkaasti. Allasta ympäröi hyvin alava pel-

toalue, joka on korkeimpina tulva-aikoina veden peitossa (kuva 14).  

 

Kuva 14. Tulvimista Strömmen-ojan laskeutusaltaan viereisillä alavilla pelloilla. Kuvassa 
nykyisen altaan sijainti vasemmalla. 
 

Ensisijaisesti allasta tulisi laajentaa korkeuskäyrien mukaisesti näille alaville pelloille, pa-

dotuksen avulla. Ennen altaan rakentamista, ravinteikas pintamaa tulee poistaa alueelta, 

jotta uudesta altaanpohjasta ei vapautuisi ravinteita perustettavaan altaaseen ja maan-

nos voisi paremmin pidättää ravinteita ojavedestä. Mahdollisella ylimääräisellä maa-ai-

neksella voidaan korottaa altaan viereisiä peltoja, jotta tulvimisriski saadaan pienennet-

tyä, tai maa-ainesta voidaan hyödyntää padon rakentamisessa. Maa-aineksesta koos-

tuva patorakennelma tulee sijoittaa altaan pohjoispuolelle ja siihen tulee sijoittaa munk-

kipato, jonka avulla veden virtausta sekä pinnankorkeutta saadaan säädeltyä. Munkki-
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padon kautta vesi pääsee virtaamaan padon toiselle puolelle rakennettavaan kampa-

ojastoon, joka johtaa veden järven ja altaan väliselle kosteikkoalueelle. (Kuvat 15–16.) 

Kosteikkoalueen tarkoituksena on pidättää veteen liuenneita ravinteita alueen luonnolli-

sen kasvillisuuden avulla. Tulvimisen varalta, Långsjön-järveen johtava vanha ojauoma 

tulee säilyttää ja padon länsireunaan tulisi sijoittaa hyvin kulumiselta suojattu ylivuoto-

kohta, josta vesi pääsee turvallisesti padon yli vaurioittamatta patorakennetta. Tällä ta-

valla toteutettuna tulisi laskeutusaltaan koko olemaan noin 2 hehtaaria, sen ollen noin 

0,4 % koko valuma-alueen pinta-alasta, jolloin koko ylittäisi laskeutusaltaan vähimmäis-

suosituksen. Kuvassa 15 on esitetty ensisijaisesti suositellun laskeutusaltaan sijoittumi-

nen maastossa korkeuskäyrien mukaisesti, ja hahmoteltu patorakennelman sekä munk-

kipadon sijoittumista ja kampaojaston kulkua. Kuvassa 16 on esitetty havainnekuva 

munkkipadosta. Kuvassa 16 vasemmalla sijaitsee kosteikko, jonka pinnan korkeutta 

säädellään kuvassa keskellä sijaitsevalla munkilla. Munkki sijoitetaan patorakennelman 

sisälle, josta johtaa poistoputki kosteikkoon johtavaan ojaan. 

 

Kuva 15. Strömmen-ojaan ensisijaisesti suositeltava padotettu laskeutusallas. Sisältää 
Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 01/2018 aineistoa. 



45 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Milena Lumme 

 

Kuva 16. Havainnekuva munkkipadosta.  

Mikäli kohteeseen ei pystytä toteuttamaan laskeutusallasta esitetyn mitoituksen mukai-

sesti, tulisi jo valmiiksi olemassa olevan altaan ja kosteikkoalueen käyttöä pyrkiä tehos-

tamaan. Toissijaisena vaihtoehtona laskeutusallasta tulisi laajentaa pelkästään kaiva-

malla, ilman padotusta. Allas tulisi mitoittaa vähintään noin 0,3 hehtaaria suuruiseksi ja 

viereiset alavat, herkästi tulvivat pellot tulisi jättää tulvaniityiksi. Altaan pohjoisreunasta 

tulee kaivaa lyhyitä kampaojia, jotta vesi ohjautuu vielä kosteikon läpi ennen järveen 

laskemista. Näin veteen liuenneet ravinteet, jotka eivät ole laskeutuneet altaan pohjalle 

voivat sitoutua kosteikon kasvillisuuteen. Kuvassa 17 on esitetty toissijainen laskeutus-

altaan toteutussuunnitelma. Kuvassa 17 sininen alue kuvaa uutta kaivamalla toteutettua 

allasta sekä kampaojia, ja oranssilla värillä kuvatut alueet tulvaniityiksi jätettävää aluetta. 

 

Kuva 17. Strömmen-ojan laskeutusaltaan toissijainen toteutus. Sisältää Maanmittauslai-
toksen maastotietokannan 01/2018 aineistoa. 
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Suojavyöhykkeet, L2 

Strömmen-oja on yksi Länsi-Suomen vesioikeuden valuma-alueelle asettamista suojel-

luista ojista. Tämän ojan reunoilla tulee kiinnittää erityistä huomiota peltojen ja ojan väliin 

jäävän suojakaistaleen kokoon ja sen riittävyyteen. Ojan keskijuoksulla pellot ovat kalte-

via ja viettävät voimakkaasti ojaan. Peltovaltaisen alueen kaltevuudesta ja ojan suojelu-

tarpeesta johtuen, tälle alueelle suositellaan perustettavaksi vähintään noin 15 metriä 

leveät suojavyöhykkeet ojan kummallekin puolelle. Alue on kuvattu kartalla kuvassa 18, 

jossa suojavyöhykkeiden suositellut sijainnit on väritetty vihreällä. 

 

Kuva 18. Strömmen-ojaan suositellut suojavyöhykkeet. Sisältää Maanmittauslaitoksen 
maastotietokannan 01/2018 aineistoa. 

5.3.2 Eteläinen pelto-oja, L3 

Långsjön osavaluma-alueen eteläisessä osassa sijaitseva oja kerää vetensä noin 44 

hehtaaria suuruiselta alueelta ennen Långsjön-järveen laskemista. Valuma-alueen pel-

toprosentti on noin 55 %. Ojan alajuoksulle on valmiiksi rakennettu pieni allas (kuva 19), 
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jonka vesiensuojelullista tehoa voidaan parantaa laajentamalla sitä laskeutusaltaan suo-

situsmitoituksien mukaiseksi. Allasta tulisi suurentaa niin, että se olisi pinta-alaltaan vä-

hintään noin 9 aaria. Kaivuut tulee sijoittaa niin, että aivan Långsjön-järven viereisiin kos-

teikkoalueisiin ei kosketa, sillä kosteikko itsessään toimii luonnollisena ravinteiden sito-

jana. Viereiset peltoalueet sijaitsevat osin tulvaherkällä alueella, ja säännöllisesti tulvan 

alle jäävät peltojen reuna-alueet olisi syytä jättää viljelemättömäksi tulvaniityksi (kuva 

20). Tulvaherkät alueet on esitetty kuvassa 27. Altaan laajennuksesta muodostuvaa 

maa-ainesta voidaan hyödyntää viereisten peltojen pinnankorkeuden nostamisessa 

märkyyshaittojen vähentämiseksi.  

 

Kuva 19. Långsjön osavaluma-alueen eteläisen pelto-ojan allasta suositellaan laajennet-
tavan. 

 

Kuva 20. Långsjön osavaluma-alueen eteläisen pelto-ojan viereisen pellon tulvaherkkä 
reuna olisi hyvä jättää tulvaniityksi. 
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5.3.3 Stallhaga träsk valuma-alue; L4, L5, L6 

Stallhaga träsk -lampi kerää vetensä noin 298 hehtaaria suuruiselta maatalousvaltaiselta 

alueelta. Tältä valuma-alueelta tuleva kuormitus vastaa fosforin osalta noin 30 %:a ja 

typen osalta noin 25 %:a Långsjön-järveen saapuvasta ravinnekuormituksesta. Suuresta 

kuormitusosuudesta johtuen, valuma-alueelle olisi suositeltavaa kohdentaa vesiensuo-

jelullisia toimenpiteitä. 

Stallhaga träsk -lammen eteläosan kosteikko, L4 

Stallhaga träsk -lammen eteläosasta Långsjön-järveen laskeva oja kulkee tulvaherkän 

alueen läpi (kuva 21). Jo valmiiksi kostealle alueelle voidaan muodostaa ravinteita sitova 

kosteikko, haaroittamalla ojan kulkua ja rakentamalla pohjapatoja. Pohjapatojen avulla 

veden kulkua saadaan ohjattua sivuhaaroihin, jolloin vesi kulkee kosteikon kautta, ennen 

Långsjön-järveen päätymistä. Jakamalla ojan virtaus kosteikolle, edistetään kiintoaineen 

laskeutumista ja suodattumista, minkä lisäksi kasvillisuus voi sitoa ojaveden sisältämiä 

liukoisessa muodossa olevia ravinteita. Tulva-aikoina padot hidastavat veden kulkua, 

mutta pohjapadot eivät kumminkaan estä veden luonnollista kulkua, vaan tulvavedet 

pääsevät ylittämään patojen harjan. Kuvassa 22 on esitetty hahmotelma pohjapatojen 

sijoittumisesta ja virtauksen mahdollisesta haarautumisesta kosteikkoalueelle. Kuvassa 

22 pohjapadot on esitetty punaisilla pisteillä ja kosteikkoon ohjattavat ojahaarat sinisellä. 

 

Kuva 21. Tulvimista Stallhaga träsk -lammen eteläisen ojan varrella. 



49 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Milena Lumme 

 

Kuva 22. Stallhaga träsk -lammen eteläisen ojan haaroittaminen ja padottaminen kos-
teikoksi. Sisältää Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 01/2018 aineistoa. 

Stallhaga träsk -lammen ruoppaus, L5 

Stallhaga träsk on hyvin matala lampi. Lampi on paikon päässyt kasvamaan umpeen, 

siinä esiintyy huomattava määrä vesikasvillisuutta, ja pohjaan on kertynyt paljon lietettä. 

Lampi toimii tällä hetkellä pienen vesiensuojelukosteikon tavoin, mutta sen kiintoainek-

sen pidätyskykyä voisi parantaa lietetilavuutta kasvattamalla. Lampi olisi hyvä kunnostaa 

ruoppaamalla. Ruoppaus tulee suorittaa niin, että lammen pohjoisosiin jätetään noin 50 

metriä ja eteläosiin noin 25 metriä koskematonta tilaa, jotta lammesta ei poisteta kaikkea 

ravinteita sitovaa kasvillisuutta. Kuvassa 23 on esitetty hahmotelma alueista, jotka olisi 

suositeltava ruopata. 
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Kuva 23. Stallhaga träsk, alue, joka tulee ruopata. Sisältää Maanmittauslaitoksen maas-
totietokannan 01/2018 aineistoa. 

Kaatopaikan alueen valumavesien suodatin, L6 

Stallhaga träsk valuma-alueen pohjoisosissa sijaitsee vanha, käytöstä poistettu kaato-

paikka. Kaatopaikan ympärillä kulkevat reunaojat ja kaatopaikan suotovedet ohjataan 

jätevedenpuhdistamolle salaojaputkiston avulla (Nedergård Ann 30.11.2017.) Kaatopai-

kan viereisen ojan kasvillisuus on huomattavasti ympäröivää kasvillisuutta tummemman 

vihreää. Kasvillisuuden tummanvihreä väritys on hyvä indikaattori vesistön ravinteiden 

runsaasta määrästä. Vaikka kaatopaikan suotovesiä on ohjattu jätevedenpuhdistamolle, 

viittaa ojan kasvillisuus siihen, että alueelta pääsee ojaan ravinteikkaita valumavesiä. 

Ojauomaan kaatopaikasta lounaaseen, olisi hyvä sijoittaa ojanpohjasuodatin sitomaan 

veden ravinteita ja muita kaatopaikan valumavesien mahdollisia epäpuhtauksia. 
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5.4 Valuma-alueita koskevat yleiset suositukset ja vesiensuojelutoimenpiteet 

Joitakin vesiensuojelullisia toimenpiteitä ei voi kohdentaa, vaan ne toimivat yleisinä suo-

situksia, jotka olisi hyvä ottaa käyttöön koko kohdejärvien valuma-alueella. 

5.4.1 Pelto-ojien pientareet ja suojakaistat. 

Länsi-Suomen vesioikeuden määräyksen mukaisten, kolmen metrin suojakaistojen li-

säksi (Liite1, 15; kuva 4), kaikkien Långsjön- ja Markusbölefjärden-järviin laskevien val-

taojien varteen suositellaan jätettäväksi viisi metriä leveät suojakaistat. Suojakaistalla 

tulee olla ympärivuotinen kasvipeite, eikä sitä saa muokata perustamisen jälkeen. Kais-

talla ei saa käyttää tuholaistorjunta-aineita, keinolannoitteita tai lantaa, eikä laiduntaa 

eläimiä. Myös muilla valuma-alueella sijaitsevien ojien varressa sijaitsevilla pelloilla tulee 

huolehtia, että pellon viljellyn osuuden ja ojan väliin jää 1 metrin levyinen piennar tai 

vähintäänkin lakisääteinen 60 senttimetriä (Penttinen ym. 2010, 253). 

5.4.2 Laidunalueiden suojavyöhykkeet  

Kohdejärvien valuma-alueella sijaitsee paljon karjaeläinten laidunnusta. Koska järvien 

vedet ovat käytössä raakavesilähteinä, tulee lannan suora kosketus vesistöihin estää, 

lannan sisältävän bakteerien ja ravinteiden takia. Laidunalueiden ja vesistöjen välisiin 

suojavyöhykkeisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Kohdejärvien valuma-alueen laidunalueet tulisi rajata vähintään 10 metrin etäisyydelle 

vesistöistä kuten järvien ja lampien rantaviivasta, ja vähintään 5 metrin etäisyydelle kai-

kista kohdejärviin laskevista valtaojista. Kohdejärvien valuma-alueella esiintyy vuosittai-

sia tulvia sateisina ajanjaksoina. Säännöllisien vuosittaisten tulvien alle jäävät alueet tu-

lisi joko poistaa kokonaan laidunkäytöstä, tai rajata laidunalue niin että vesiraja ei huip-

putulvankaan aikana nouse laidunalueelle. Tällä tavalla estetään laidunalueilla esiinty-

vän, lannan sisältämien ravinteiden ja bakteerien kulkeutuminen järviin. Säännöllisten 

vuosittaisten tulvien alle jäävät alueet ovat kuvattu kartassa, kuvassa 27. 
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Tarvittaessa eläimille voidaan rakentaa erillisiä juottoalueita tulva-alueen läpi aina nor-

maaliin vesirajaan saakka. Tällainen juottoalue tulisi kuitenkin rajata kapeaksi ja pohja-

materiaalin tulee olla laiduneläinten aiheuttaman tallauksen kestävää, kuten soraa. Vaih-

toehtoisesti juottoalue voitaisi korvata juottoautomaateilla tai juottokaukaloilla. 

Kuvat 24, 25 ja 26 havainnollistavat, miten tällä hetkellä useammalla alueella, vuosittai-

set tulvat yltävät eläinten laidunalueille asti. 

 

Kuva 24. Laidunalueen tulvimista Markusbölefjärden-järven läntisellä laidalla.  
 

   

Kuvat 25– 26. Laidunalueen tulvimista Finnbackaträsket-lammen läheisyydessä. 
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Kuva 27. Säännöllisesti tulvivat alueet. Sisältää Maanmittauslaitoksen maastotietokan-
nan 01/2018 aineistoa. 



54 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Milena Lumme 

5.4.3 Peltojen kasvipeitteisyyden lisääminen ja muokkauksen vähentäminen 

Noin 90 % viljelystä lähtöisin olevasta kuormituksesta kulkeutuu vesistöihin kasvukau-

den ulkopuolella, kun peltojen kasvipeite on pientä, tai maata on muokattu huomatta-

vasti. Ympäristötoimenpiteiden osalta täytyy kiinnittää huomio syksyyn ja kevääseen 

sekä leutoihin talviin, jolloin viljelymaat ovat altistuneina virtaavan veden erodoivalle vai-

kutukselle. Keventämällä peltojen syys- ja kevätmuokkausta sekä lisäämällä ympärivuo-

tista kasvipeitteisyyttä erityisesti kaltevimmilla pelloilla, saadaan ravinteet sidottua kas-

vualueille ja vähennettyä olennainen osa vesistöihin päätyvästä ravinnekuormituksesta. 

(Puustinen ym. 2007, 16.)  

5.5 Markusbölefjärden- ja Långsjön-järvien välinen pato 

Kohdejärvien väliselle salmelle suositellaan raakaveden turvallisuuden takia rakennetta-

vaksi suljettava patorakenne. Pato tulisi olla normaalisti avoinna, jotta vesi pääsee vir-

taamaan luonnollista reittiään, ja kalat pääsevät kulkemaan vapaasti järvien välillä. Vaa-

ratilanteessa, pato täytyy pystyä sulkemaan, niin että järvien välillä veden virtaus on es-

tetty. Padon tarkoituksena on turvata raakaveden laatu Markusbölefjärden-järven va-

luma-alueella mahdollisesti tapahtuvien poikkeustilanteiden varalta. Esimerkiksi kemi-

kaalionnettomuuden, jätevesivuodon tai myrkyllisten sinilevien massaesiintymien esiin-

tyessä, voidaan haitallisten aineiden pääsy estää Långsjön-järvessä sijaitsevalle raaka-

vedenottamolle. 
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6 LOPUKSI 

6.1 Keskeiset tulokset 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada yleinen käsitys Ahvenanmaalla sijaitsevien, 

Ålands Vatten Ab:n raakavedenlähteenä käyttämien Markusbölefjärden- ja Långsjön-jär-

vien veden laadusta ja järviin kohdistuvista ulkoisista kuormituksista. Työn tarkoituksena 

oli kartoittaa järviin saapuva ravinnekuormitus ja muut mahdolliset haitta-ainekuormituk-

set, laskea arvio järviin saapuvan ulkoisen fosfori- ja typpikuormituksen määrästä vuosi-

tasolla, selvittää eri maankäyttömuotojen osuudet ravinteiden kokonaiskuormituksesta, 

laskea arvio järvien ulkoisen kuormituksen sietokyvystä fosforin osalta, ja esittää toimen-

piteitä, joilla ulkoista kuormitusta saadaan vähennettyä. 

Valuma-alue kartoituksessa selvisi, että alueella ei sijaitse suuria pistekuormituksen läh-

teitä, alueella sijaitsee suhteellisen paljon luonnontilaisia alueita, vähän asustusta ja suu-

rin maankäyttömuoto on maatalous. Kuormituslaskelmissa selvisi, että kohdejärvien 

suurimmat ulkoisen ravinnekuormituksen lähteet ovat maatalouden eri muodot. Ravin-

nekuormituksen lisäksi maatalous kuormittaa järviä karjataloudesta lähtöisin olevalla lan-

nalla, joka aiheuttaa raakavedelle hygieenistä haittaa. Järvien ulkoisen fosforikuormituk-

sen sietokyky laskettiin Vollenweiderin (1976) laskumenetelmällä, jonka mukaan kum-

mankin järven vuotuinen fosforikuormitus ylittää vaarallisen kuormituksen rajan ja kum-

paankin järveen saapuvaa fosforikuormitusta pitäisi vähentää arviolta enemmän kuin 30 

kg vuodessa. Ravinnekuormituksen ja muiden haitta-aineiden pienentämisessä tulisi en-

sisijaisesti keskittyä syntypaikkatorjuntaan ja vesiensuojelullisia toimenpiteitä esitettiin 

erityisesti maatalousvaltaisille alueille. 

6.2 Tulosten arviointi 

Työssä järvien valuma-alueet on aluksi jaettu osavaluma-alueiksi, joiden kokonaispinta-

alat ja eri maankäyttömuotojen pinta-alat on laskettu. Laskelmat tehtiin hyödyntäen paik-

katieto-ohjelmaa, maanmittauslaitoksen karttoja ja ilmakuvia sekä maastokäynnin ha-

vaintoja. Erityisesti maankäyttömuotojen pinta-alalaskelmien luotettavuuden arvioin-

nissa tulee ottaa huomioon, että karttojen ja ilmakuvien avulla tehdyt havainnot saattavat 

olla vajavaisia ja poiketa todellisesta. 
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Kuormitusarvioiden laskemisessa pyrittiin valitsemaan parhaimmat mahdolliset työkalut, 

jotka sopisivat juuri näiden alueiden kuormituksen laskentaan. Kuormituslaskelmat on 

tehty eri tavoin valuma-alueiden lähivaluma-alueille ja kaukovaluma-alueille. Kuormitus-

laskemien luotettavuuden arvioinnissa tulee huomioida, että ei ole olemassa yhtä oikeaa 

laskentamenetelmää, ja eri menetelmällä lasketut kuormitukset saattaisivat antaa eri tu-

loksia. Osa kuormituslaskemien lähtötiedoista perustuu arvioihin, keskiarvoihin sekä ti-

lastoihin, ja saadut tulokset ovat siksi suuntaa antavia eivätkä täysin tarkkoja. 

Vesiensuojelullisia toimenpiteitä esitettiin kuormituslaskelmista saatujen tuloksien mu-

kaan sellaisille alueille, joilla esiintyy erityisen paljon maatalouden eri toimia ja joilta kul-

keutuu paljon ravinnekuormitusta. Vesiensuojelun kannalta on selvää, että mitä enem-

män toimenpiteitä perustetaan, sitä enemmän ravinteita ja kiintoainesta pystytään sito-

maan ja kuormitusta vähentämään. Tässä työssä toimenpiteitä pyrittiin sijoittamaan alu-

eille, jossa niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa alueella asuville ja toimiville ihmi-

sille sekä ympäristölle, ja toimenpiteiden sijainnit pyrittiin valitsemaan niin että niistä olisi 

mahdollisimman suuri hyöty suhteessa niiden perustamiskustannuksiin ja haittoihin.  

Työn kohdejärvien vesi on Ålands Vatten Ab:n raakavesilähteenä ja tuottaa talousvettä 

noin 75 %:lle Ahvenanmaan väestöstä. Tästä syystä veden laatu, sen huonontuminen 

tai parantuminen, koskettaa suurta osaa Ahvenanmaan väestöstä. Vesiensuojelullisten 

toimenpiteiden toimivuuden kannalta on tärkeää, että toimenpiteiden tärkeydestä ja nii-

den vaikutuksesta järvien veden laatuun, lisätään tietoisuutta kohdejärvien alueella asu-

vien ja toimivien ihmisten keskuudessa. Alueella asuvat ja toimivat ihmiset, voivat kaikki 

osaltaan vaikuttaa järvien veden ja Ålands Vatten Ab:n tuottamaan talousveden laatuun. 

Ehdotetut toimenpiteet tulevat pitkällä aikavälillä parantamaan veden laatua, mutta tä-

män tutkimuksen perusteella ei voida todeta riittävätkö esitetyt toimenpiteet yksin sito-

maan tarpeeksi ulkoista kuormitusta, jotta kuormitus saataisi turvalliselle tasolle ja raa-

kaveden laatu turvattua kokonaan. Jos vedessä tulee toimenpiteistä huolimatta esiinty-

mään ravinteita raakaveden tuotannolle vaarallisissa määrin, voidaan esitettyjä toimen-

piteitä järvien valuma-alueella tarvittaessa lisätä tai laajentaa.  
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Juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden 
ominaisuudet 

   A1 A1 A2 A2 A3 A3 
  Suure G I G I G I 
1 pH  6,5–8,5  5,5–9  5,5–9  

2 Väri mg/l Pt 10 20(O) 50 100(O) 50 200(O) 

3 Kiintoaine mg/l 25      

4 Lämpötila °C 22 25(O) 22 25(O) 22 25(O) 

5 Sähkönjohtavuus mS/m, 25°C 110  110  110  

6 Haju 
(laimen-
nusluku) 

3  10  20  

7* Nitraatti mg/l NO3 25 50(O)  50(O)  50(O) 

8 Fluoridi mg/l F 1 1,5 1,7  1,7  

9* Rauta mg/l Fe 0,1 0,3 1 2 1  

10* Mangaani mg/l Mn 0,05  0,1  1  

11 Kupari mg/l Cu 0,02 0,05(O) 0,05  1  

12 Sinkki mg/l Zn 0,5 3 1 5 1 5 

13 Boori mg/l B 1  1  1  

14 Arseeni mg/l As 0,01 0,05  0,05 0,05 0,1 

15 Kadmium mg/l Cd 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,005 

16 Kromi mg/l Cr  0,05  0,05  0,05 

17 Lyijy mg/l Pb  0,05  0,05  0,05 

18 Seleeni mg/l Se  0,01  0,01  0,01 

19 Elohopea mg/l Hg 0,0005 0,001 0,0005 0,001 0,0005 0,001 

20 Barium mg/l Ba  0,1  1  1 

21 Syanidi mg/l CN  0,05  0,05  0,05 

22 Sulfaatti mg/l SO4 150 250 150 250(O) 150 250(O) 

23 Kloridi mg/l Cl 200  200  200  

24 
Pinta-aktiiviset ain-
eet (anionitensidit) 

mg/l 0,2 0,2  0,2  0,5  

25* Fosfaatti mg/l PO4 0,5  0,9  0,9  

26 
Fenolit (fenoli-in-
deksi) 

mg/l  0,001 0,001 0,005 0,01 0,1 

27 
Liueneet tai 
emulgoituneet hiili-
vedyt 

mg/l  0,05  0,2 0,5 1 

28 
Polysykliset aro-
maattiset hiilivedyt 

mg/l  0,0002  0,0002  0,001 

29 

Torjunta-aineiden 
kokonaismäärä (pa-
ration, BHC, diel-
driini 

mg/l  0,001  0,0025  0,005 

30* 

Kemiallinen hapen 
kulutus; hapetus 
dikromaatilla 
(CODCr ) 

mg/l O2     30  

31* 
Liuenneen hapen 
kyllästysaste 

% O2 >70  >50  >30  

32* 

Biokemiallinen ha-
pen kulutus; ilman 
nitrifikaatiota 
(BOD7 , 20°C) 

mg/l O2 3  5  7  

33 
Kjeldahl-typpi (or-
gaanisesti sitoutu-
nut N+NH4 + NH3 ) 

mg/l N 1  2  3  

34 Ammonium mg/l NH4 0,05  1 1,5 2 4(O) 

35 
Kloroformilla uu-
tettavat aineet 

mg/l 0,1  0,2  0,5  

36 
Koliformisten bak-
teerien ko-
konaismäärä 

/100 ml 50  5 000  50 000  

37 
Lämpökestoiset 
koliformiset bak-
teerit 

/100 ml 20  2 000  200 000  

38 
Fekaaliset strep-
tokokit 

/100 ml 20  1 000  10 000  

39 Salmonellat  

ei ole osoi-
tettavissa 
000 
ml:ssa5 

 

ei ole osoi-
tettavissa 
1 000 
ml:ssa 

   

              

             I = Pakollinen, G = Ohje, O = Poikkeuksellisissa ilmastollisissa tai maantieteellisissä oloissa
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Luokkiin A1, A2, A3 kuuluvien pintavesien 
valmistaminen juomavedeksi, vedenkäsittelyn 
standardimenetelmien määritelmät 

 

Luokka A1 

Yksinkertainen fysikaalinen käsittely ja desinfiointi, esimerkiksi pikasuodatus ja desinfi-
ointi tai maahanimeytys. 

Luokka A2 

Normaali fysikaalinen käsittely, kemiallinen käsittely ja desinfiointi, esimerkiksi saostus, 
hiutaloittaminen, laskeutus tai flotaatio, suodatus, desinfiointi tai kontaktisuodatus ja 
desinfiointi. 

Luokka A3 

Mahdollinen esikäsittely (allasvarastointi) sekä tehostettu fysikaalinen Ja kemiallinen 
käsittely, jatkokäsittely ja desinfiointi, esimerkiksi saostus, hiutaloittaminen, laskeutus 
tai flotaatio, suodatus, adsorptio (aktiivihiili), biologinen suodatus (aktiivihiili- tai hidas-

suodatus), desinfiointi. 

 


