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VALUMA-ALUEEN 
MUUTOKSIA VIIME 
VUOSIKYMMENINÄ
- Asunnot ja mökit 

viemäröity
- Suolausta

vähennetty
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Sarvala, Helminen & Heikkilä, 2020 (perustuen MML, Tielaitos, Kaarina, Vahanen Oy)



Toimen-
piteitä

Putki Aurajokeen, 
korjattu 2016

Pato, 
korjattu 

2016 Penkka, 
korjattu 2016

Valumavesien
saostusallas,  
ensiapu 2016

Waterix
Iimastin 2012 Waterix

ilmastin 2012

Virtauskehitin 
2007

Virtauske
hitin 1987

Pohjapadon 
korjaus 2017

Pellot 
kosteikoksi 
2009

- Piisamit tukkineet 
Aurajokiputken

- Piisamit kaivaneet 
penkkaan reikiä, 
lenkkeilijät lapioineet 
ojan

- Tienpitäjät purkivat 
ojapadon

- Saostusaltaat 
täyttyvät ja vesi 
virtaa ohi sateilla ja 
keväällä

- ilmastimet
vikaantuvat

+ moottoriajoneuvot 
järvellä kielletty 1981
+ 10 hoitokalastusta
+ 1990 luvun 
vesiruttotalkoot

Valumavesien 
saostusallas
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Levää – ei levää
(Kuvat: Jukka Heikkilä, video Vesa Ritvanen)

Ennen, elokuu 2015 Käsittelyn vaikutus, toukokuu 2017
(https://youtu.be/ow4ud1S_Hmg)
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Litoraali-
vyöhyke 
suppea, 
ulappa autio
- viher- ja 
sinilevä-
valtainen 
tulevaisuus?
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SEILAAVAA
HÖTTÖÄ



• Näki kerätä kasveja

• Eräät karun vesistön kasvit 
levisivät

• Ei nopeita muutoksia, mutta 
elodean (elodea canadensis)
kasvupotentiaali (N, P) 
normaalilla tasolla
– 3-5 vuoden päästä täydessä 
kasvussa, elleivät esim. karvalehti 
(myriophyllum alterniflorum)ja muut 
lajit valtaa tilaa.
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2018-2019
(all

photos)
Kuuma, aurinkoinen kesä 
ja vesi matalalla:
- uposkasvit leviävät 

paljaalle pohjalle ja 
kasvavat

- Ei kalakuolemia, rapuja 
ja simpukoita menehtyi 
jonkin verran

- Järvisyyhy tuli takaisin –
limakotiloita näkyi 
toukokuussa

- Enterokokki–hälytys 
heinäkuun lopulla –
satoja uimareita  
päivittäin

- Kalasto ennallaan 
syksyllä 2018/2019

- Päävyöhykementelmän
mukainen arvio 
kasvillisuudesta on 
hyvä 8



2019 kevät
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2019 kevät
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1984-2018 
uposkasvit (Sarvala, 2018)
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Vesiruton kokonaisbiomassa 
järven rantavyöhykkeellä oli 
syksyn alussa 0,2 x 1500000 
m2 x 47 g/m2 = 14200 kuiva-
kg, ulapalla oli lisäksi 5060 kg, 
yhteensä koko järvessä 19260 
kg (arvio)
• Elodean ei tiedetty/uskottu 

ottavan ravinteita AlOH-
kerroksen läpi. Nyt siitä voi 
olla aika varma, ainakin 
Litsalla

• Kokonaisbiomassa voi vielä 
20-30 kertaistua, jos ja kun 
elodea saa pohjasta 
ravinteita.

• Kysymys: olisiko mahdollista 
saada elodean/kasvuston ja 
kalaston poistolla fosfori 
vähenemään Litsasta? 11



Ei näin (vasemmalla c.f., Sarvala, 2015), vaan vähitellen (myrskyn irrottamaa ja 
tuulen tuomaa pohjakasvillisuutta Ristikallion rannalla 27.9.2018, pääosin elodeaa, jota poistettiin 

40m3 (kuva: Antti Puhakka))
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..sillä vesiruttoa ei järvestä 
kokonaan saa pois (c.f. Sarvala, 2015)

- Massiivinen poisto vain kiihdyttää kasvua ja 
sotkee 5…7 a syklin
- Ilmeisesti vesirutto sitoo heti 

vapautuvan fosforin (pH:n nousu), joka 
on syanobakteerin niukka ravinne

- Poistamatta jättäminen aiheuttaa 
puolestaan hypoksian tai paikoin anoksian

- Toisaalta elodea sitoo hanakasti fosforia 
(Karjalainen et al., 2017) ja on otollinen 
kerättävä.

Vesirutto on pienempi paha kuin myrkyllinen 
syanobakteeri
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PUUTTUMINEN SYKLIIN
- Hapetus
- Sinilevän esto
- Hallittu 

kasvillisuuden 
korjuu

TAVOITTEENA
- Vähittäinen

fosforin
vähentäminen

- Hoitokalastus, 
laiduntajat

; Heikkilä & Ritvanen, 2019
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