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Tuusulanjärven kunnostushanke
Mauri Pekkarinen
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä

Uudenmaan maakuntajärveksi v. 2011 valittu kuuden ne-
liökilometrin laajuinen Tuusulanjärvi sijaitsee 30 kilometriä 
Helsingistä pohjoiseen. Jätevedet rehevöittivät järven pa-
hoin 1960- ja 70-luvuilla. Järvenpään, Keravan ja Vantaan 
kaupungit sekä Tuusulan kunta perustivat 1976 Keski-Uu-
denmaan vesiensuojelun kuntainliiton (nyk. liikelaitoskun-
tayhtymä) huolehtimaan jätevesien siirrosta ja puhdista-
misesta keskitetysti. Kuntayhtymä aloitti Tuusulanjärven 
kunnostussuunnitelman laatimisen, kun Järvenpään kau-
pungin jätevedet oli ohjattu Keski-Uudenmaan meriviemä-
riin v. 1979. Kunnostussuunnitelma valmistui vuonna 1984.

Meriviemärin valmistuttua kuntayhtymä päätti 1980-lu-
vun lopulla rahastoida omaa puhdistamoa varten hankitun 
ja sittemmin tarpeettomaksi käyneen tontin myynnistä saa-
dut tuotot vesien kunnostushankkeisiin. Rahaston varoilla 
Tuusulanjärvellä toteutettiin 1990-luvulla kunnostusmah-
dollisuuksien arvioimiseksi laajoja tutkimus- ja selvitystöitä, 
mm. sedimentin kunnostusvaihtoehtojen tutkimukset sekä 
kalastotutkimuksia. Kuntayhtymä rakennutti myös lisäve-
sijärjestelmän, jossa Päijänne-tunnelista johdetaan vettä 
Rusutjärven kautta Tuusulanjärveen. Sedimentin kunnos-
tamista savipeittomenetelmällä suunniteltiin 1990-luvulla, 
mutta sen toteuttamiseen ei saatu rahoitusta, joten järven 
kunnostamistyöt aloitettiin perinteisemmillä menetelmillä. 
Niihin lukeutuvat valuma-alueen vesiensuojelutöiden ohel-
la tehokas alusveden hapetus ja ravintoketjukunnostus 
järven ulkoisen ja sisäisen kuormituksen pienentämiseksi.

Järven kunnostustyöt organisoitiin 1999 Tuusulan-
järvi-hankkeeksi, jota kuntayhtymä koordinoi. Hankkeen 
käynnistymistä sekä Tuusulan kunnan ja Järvenpään 
kaupungin pitkäaikaisen rahoituksen varmistumista edisti 
merkittävästi Pro Tuusulanjärvi -kansalaisliikkeen toiminta. 
Valtion rahoitusta saatiin kahdessa eri vaiheessa yhteen-
sä 0,74 milj. euroa. Vuosien 1999–2013 kokonaisrahoitus 
on ollut yhteensä 5,1 milj. euroa. Valtion rahoitusosuudella 
Uudenmaan ELY-keskus on toteuttanut vesiensuojelukos-
teikkoja, mm. Mäyränojan ja Rantamo-Seittelin kosteikot. 
Vaikka kunnostuksen rahoitustarve on 2010-luvulla pie-
nentynyt (0,2 milj. euroa/vuosi), toivovat kunnat jatkossa-
kin valtion osallistumista hoitotoimiin ja järviseurantoihin. 
Tavoitteena on jatkossa saada myös yrityksiä mukaan tu-
kemaan järven kunnostusta.

Kunnostushanketta ohjaavat sidosryhmien edustajis-
ta kootut työryhmät. Ohjausryhmä päättää vuosittain toi-
minnan ja rahoituksen päälinjoista. Käytännön asioista 

vastaava kunnostustyöryhmä kokoontuu useita kertoja 
vuodessa. Ryhmissä ovat edustettuina rahoittajatahojen 
lisäksi keskeiset paikalliset intressitahot, kuten osakas-
kunnat, sekä maatalouden, Pro Tuusulanjärvi -liikkeen ja 
järven vesiensuojeluyhdistyksen edustajat. Vesiensuoje-
luyhdistys on myös tukenut rahallisesti järven tutkimus-
toimintaa. Tiivis yhteistyö ja tehokas tiedotustoiminta on 
koettu tärkeäksi osallisten sitouttamiseksi hankkeeseen. 
Koska järvellä toimii useita järjestäytyneitä osakaskuntia, 
ovat keskeiset toimijatahot tehneet niiden kanssa hoitotoi-
mien helpottamiseksi kolmivuotisia kunnostussopimuksia, 
joissa on määritelty eri tahojen toteutusvastuut. Hyvä eko-
loginen tila on tavoitteena saavuttaa vuoteen 2021 men-
nessä. Siihen pääsemiseksi ulkoista ravinnekuormitusta 
on vähennettävä selvästi.

Kunnostustoimenpiteiden ansiosta järven tila on jo pa-
rantunut huomattavasti ja Järvenpäähän on voitu perustaa 
uusi uimaranta. Tuusulanjärven kunnostus perustuu tutki-
muksen tuottamaan seurantatietoon, jonka avulla voidaan 
arvioida kunnostustoimien vaikutuksia. Kalastosta, poh-
jaeläimistä, planktonista ja kasvillisuudesta on olemassa 
varsin kattavaa tietoa. Seurantaa on toteutettu yhteistyös-
sä ympäristöhallinnon, Helsingin yliopiston ja tutkimuslai-
tosten kanssa. Seurantatuloksia esiteltiin seminaarissa 
Gustavelundissa keväällä 2013 ja tutkijat ovat kirjoittaneet 
yhteenvedot järven tilassa tapahtuneista muutoksista kun-
nostushankkeen aikana. Ne on koottu tähän julkaisuun.
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Tuusulanjärven hoitotoimet ja tilan kehitys
Jaana Hietala ja Mauri Pekkarinen
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä

Johdanto
Keski-Uudellamaalla, Tuusulan kunnan ja Järvenpään kaupungin alueilla, sijaitsevan Tuusulanjärven pinta-ala on 6,0 km2, 
keskisyvyys 3,2 metriä ja tilavuus 19 milj. m3. Järven syvin kohta, 10 metriä, sijaitsee Pekka Halosen taitelijakodin, Halo-
senniemen edustalla.

Tuusulanjärven valuma-alueen pinta-ala on 93 km2 (liite). Tuusulanjärvi on luontaisesti rehevä savialueen järvi ja sen 
valuma-alueesta savikoita on 52 %. Maatalousmaan osuus on 28 %, metsien 34 %, rakennettujen alueiden 26 % ja vesi-
alueiden 8 % (SYKE paikkatietoaineisto). Osavaluma-alueista suurimmat ovat Sarsalanojan ja Mäyränojan alueet, jotka 
ovat maatalousvaltaisia ja alajuoksultaan tulvaherkkiä. Järvenpään kaupungissa sijaitseva Loutinojan alue on pääosin 
rakennettua (taulukko 1).

Asutuksen lisääntyminen ja lannoitteiden käytön voimistuminen Tuusulanjärven ympäristössä merkitsivät ravinnekuor-
mituksen lisääntymistä. Ravinteiden määrän kasvusta seurasi järven rehevöityminen ja ensimmäiset rehevöitymisen merkit 
havaittiin jo 1930-luvun alussa (Järnefelt 1937). Sotien jälkeinen väestönkasvu lisäsi järven ravinnekuormitusta ja rehevöi-
tyminen kiihtyi. 1960-luvun lopulla vesi oli kesäisin vihreää leväkukintojen seurauksena ja pahimpina aikoina hapetonta jo 
parin metrin syvyydeltä alkaen. Vuonna 1965 perustettiin Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys, jonka aloitteesta järveä 
alettiin kunnostaa 1970-luvun alussa. Yhdistys aloitti järven ilmastuksen syystalvella 1972. Ilmastuslaitteet pidettiin käyn-
nissä koko talven ja niiden teho riitti pitämään veden happitilanteen tyydyttävänä (Kolehmainen 2013). Järvenpään kaupun-
gin jätevesikuormitus poistui vasta vuonna 1979, jolloin jätevedet johdettiin meriviemäriin.

Jätevesien johtamista meriviemäriin seurasi Tuusulanjärven ravinnepitoisuuksien ja levätuotannon huomattava ale-
neminen ja talvisen happitilanteen paraneminen. Suuri hajakuormitus ja sisäinen kuormitus pitivät järven senkin jälkeen 
ylirehevänä, ja sinileväkukintoja esiintyi lähes vuosittain. Vuonna 1999 Tuusulanjärven kunnostustyöt koottiin laajaksi, 
Tuusulanjärven yhteistyöhankkeeksi. Hankkeessa toteutetut kunnostustoimet ovat selvästi nopeuttaneet järven tilan pa-
ranemista. Tässä luvussa kuvataan lyhyesti järven kunnostustoimet ja järven tilassa tapahtuneita muutoksia. Yksityiskoh-
taisemmat tarkastelut löytyvät tämän julkaisun muista luvuista (Hietala ym. 2017; Järvinen & Lepistö 2017; Koskiaho & 
Puustinen 2017; Luodeslampi 2017; Luodeslampi ym. 2017; Malinen 2017; Malinen ym. 2017; Rask ym. 2017; Ruuhijärvi 
ym. 2017; Saarijärvi 2017; Venetvaara ym. 2017).

Kuva: Tero Taponen
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Hoitotoimet valuma-alueella
Tuusulanjärveen tuleva ravinnekuormituksen on nykyään 
enimmäkseen pelloilta ja metsistä tulevaa hajakuormitus-
ta. Lisäksi järveä kuormittavat taajamien hulevedet ja ha-
ja-asutus. Tuusulanjärven ravinnekuormituksen on arvioitu 
olevan suuruusluokaltaan jopa kaksinkertainen sietoky-
kyyn nähden (Marttila 2004). Järveen tuleva fosfori-, typ-
pi- ja kiintoainekuormitus eivät ole juurikaan vähentyneet 
vuosien 1990−2013 aikana (Luodeslampi ym. 2017), vaik-
ka Tuusulanjärven valuma-alueella on toteutettu vuosien 
varrella lukuisia vesiensuojelullisia toimenpiteitä, joiden ta-
voitteena on vähentää järveen kulkeutuvaa rehevöittävää 
ravinnekuormitusta.

Tuusulanjärven valuma-alueella sijaitseville noin 70 
maatilalle on toteutettu ympäristökartoitus, jossa selvitet-
tiin viljelijöiden mahdollisuuksia solmia uusia ympäristötu-
kisopimuksia ja tiedusteltiin, missä asioissa kunnostuspro-
jekti voisi tarjota viljelijöille apuaan. Tulosten perusteella 
viljelijät suhtautuvat vesiensuojeluun myönteisesti, mutta 
he kokevat tukiin liittyvän byrokratian raskaaksi (Tarvai-
nen, julkaisematon). Viljelijöitä on kannustettu vesiensuo-
jelutoimiin maksamalla vesiensuojelupalkkioita vesiensuo-
jelutoimenpiteiden toteuttamisesta. Toimenpiteiden suosio 
Tuusulanjärven valuma-alueella on kuitenkin ollut melko 
vähäistä. Tuusulanjärven valuma-alueella sijaitseville tiloil-
le on laskettu myös peltojen ravinnetaseita lannoituksen 
optimoimiseksi (Luodeslampi 2017).

Osavaluma-alue Pinta-ala km2 Maatalous % Metsätalous % Rakennettu % Vesialue %
Sarsalanoja 19,3 43 48 9 0
Mäyränoja 15,5 36 48 16 0
Haukkalanoja 13,0 29 46 15 10
Loutinoja 7,9 0 11 89 0
Piilioja 6,3 29 50 31 0
Räikilänoja 4,4 49 4 47 0
Pelinoja 3,3 26 60 14 0
Eriksnäsinoja 1,9 20 23 57 0

Lähivaluma-alue 14,7 28 33 39 0

Taulukko 1. Tuusulanjär-
ven osavaluma-alueiden 
maankäyttö (SYKE paik-
katietoaineisto).

Kohde Toteuttaja Valmistunut Pinta-ala (ha) Yläpuolinen  
valuma-alue (ha)

Peltoa valuma- 
alueesta (%)

Vuohikkaanojan altaat Metsästysseura 1995–1997 1,3 1244 24
Kaakkolan allas Viljelijä 1999 0,14 90 18
Pelinojan kääntö KUVES 2000 0,1 350 33
Kirjokallionojan kosteikko KUVES 2000 1,0 138 37
Räikilänojan allas KUVES 2000–2001 0,17 440 35

Loutinojan hajotusojasto Life-hanke 2006 9,8 800 0
Mäyräojan allas UYK 2002 1,8 1636 35
Puutarhurin allas UYK 2007 0,05 25 0
Hanhilahden allas UYK 2007 0,2 230 46
Koskelan ja Tikkapiilon altaat UYK 2011 0,42 280 35
Klenkon kosteikko Viljelijät 1999 2,5 1250 46
Rantamo-Seittelin kosteikko UYK 2001–2009 24 1900 43

Taulukko 2. Tuusulanjärven valuma-alueelle rakennetut kosteikot ja altaat.

Lähes kaikkiin tulopuroihin on rakennettu kosteikkoja 
tai laskeutusaltaita pidättämään veden kuljettamaa kiin-
toainesta ja ravinteita (taulukko 2). Samalla ne elävöittä-
vät maisemaa, lisäävät vesiluonnon monimuotoisuutta ja 
tarjoavat suojaa ja pesäpaikkoja linnuille. Toteuttajina on 
ollut kunnostushankkeen (KUVES) lisäksi myös yksityisiä 
maanomistajia ja metsästysseura. Valtion rahoitusosuu-
della Uudenmaan ympäristökeskus (UYK) on suunnitellut 
ja toteuttanut useita kohteita. Loutinojan hajotusojasto to-
teutettiin Lintulahdet Life-hankkeessa.

Kosteikot toimivat sitä paremmin, mitä laajempia ne 
ovat suhteessa valuma-alueensa kokoon ja kuormituksen 
määrään. Sarsalanojan valuma-alueelle rakennettu Ran-
tamo-Seittelin kosteikko on suurin rakennettu maatalou-
den kuormitusta vähentävä kosteikko. Sen toimintaa on 
seurattu automaattisin vedenlaatumittauksin. Kosteikko on 
toiminut kosteikon mitoitukseen perustuvien ennakko-odo-
tusten mukaisesti ja kosteikko pidätti kolmen ensimmäisen 
vuoden aikana Sarsalanojaa pitkin tulevasta kokonaisfos-
forikuormituksesta 5−29 % ja nitraattikuormituksesta 0−20 
% Vuosittainen vaihtelu on ollut suurta, eikä kosteikossa 
vielä ollut riittävästi ravinteita pidättävää vesikasvillisuutta 
(Koskiaho & Puustinen 2017).
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Hoitotoimet järvellä
Tuusulanjärven rehevöitynyttä tilaa ylläpitää ulkoisen ra-
vinnekuormituksen lisäksi sisäinen ravinnekuormitus eli 
pohjasedimenttiin kerääntyneiden ravinteiden vapautumi-
nen takaisin eliöiden käyttöön. Sisäinen kuormitus reagoi 
viiveellä ulkoisen kuormituksen muutoksiin, mutta suoraan 
järvessä tehdyillä toimenpiteillä, kuten hoitokalastuksella 
ja hapetuksella, voidaan tukea ja nopeuttaa vesistön tilan 
paranemista.

Petokalakantoja on vahvistettu istutuksilla ja kutualuei-
den kunnostuksella. Näillä toimenpiteillä on pyritty paitsi 
vähentämään järven sisäistä kuormitusta myös paranta-
maan rehevöitymisen kuluessa vääristynyttä kalaston ra-
kennetta. Hapetuksen tavoitteena on pitää alusvesi ja sen 
myötä sedimentin pintakerros hapellisena fosforin liukene-
misen vähentämiseksi sedimentistä.

Tuusulanjärven hoitokalastus aloitettiin vuonna 1997. 
Vuosisaalis on vaihdellut 20 ja 110 tonnin välillä (kuva 1). 
Vuosien 1997−2013 yhteissaalis on 767 tonnia (1 290 kg/
ha). Särkikalojen osuus saaliista on ollut useimpina vuosi-
na yli 50 %. Sateisina syksyinä, kuten vuonna 2008, nuot-
tasaalis on jäänyt pieneksi, koska särkikalat eivät parveu-
du sameassa vedessä. 

Hoitokalastuksen ensisijaisena tavoitteena on pie-
nentää järven rehevyysongelmia särkikaloja poistamalla. 
Särkikalat voivat vaikuttaa veden laatuun paitsi välillisesti, 
syömällä leviä laiduntavan eläinplanktonin vähiin, myös 
suoraan vapauttamalla ravinteita ja samentavia aineksia 
pohjasedimentistä sekä eritteidensä mukana. Saaliin mu-
kana järvestä poistuu runsaasti ravinteita. Tuusulanjärven 
kalakannan uusiutumiskyky on kuitenkin ollut suuri eikä 
pysyvää särkikalojen vähenemistä ole tapahtunut (Ma-
linen ym. 2017; Ruuhijärvi ym. 2017). Vaikutukset myös 
eläinplanktonyhteisössä ovat olleet melko vähäisiä (Rask 
ym. 2017). 

Vuosina 1972–1982 syvännealuetta ilmastettiin useissa 
pisteissä lautasilmastimia käyttäen (Nummela & Lemmelä 
1976; Kolehmainen 2013). Vuosina 1982–1992 ilmastus-
laitteina olivat Halosenniemen syvännepisteessä toimineet 
Hydixor ja Planox-laitteet. Vuonna 1998 otettiin käyttöön 
uudet, aiempaa tehokkaammat Mixox-ilmastuslaitteet, jot-
ka kierrättävät happipitoista vettä järven pinnasta pohjalle, 
jolloin happitilanne sekä järven alusvedessä että pohjase-
dimentissä paranee (Saarijärvi 2017). Vuodesta 2008 läh-
tien kesäaikainen hapetus on toteutettu neljällä pumpulla 
ja talviaikainen yhdellä pumpulla. Kesäaikaset happipitoi-
suudet ovat tehoilmastuksen ansiosta pysyneet hyvinä, 
alimmillaan happipitoisuus yhdeksän metrin syvyydellä on 

ollut 3 mg/l. Myös kuplivien kaasujen määrä on vähentynyt 
(Saarijärvi 2017).

Vesikasvillisuutta on niitetty Tuusulanjärven itärannal-
la vuodesta 2000 lähtien useissa kohteissa ja länsirannan 
Natura-alueilla vuodesta 2005 lähtien. Niittojen tavoitteina 
on ollut parantaa maisemaa, lisätä virkistyskäyttöä, te-
hostaa linnuston suojelua ja parantaa kalojen kutualueita. 
Veden kirkastumisen seurauksena voimakkaasti levinnyt-
tä karvalehteä on poistettu järven eteläosassa vuosina 
2003–2007. Karvalehden esiintymistä seurataan vuosit-
tain, ja vaikka se on runsastunut vuoden 2008 jälkeen, 
sen poistoon ei ole vielä ollut tarvetta. Vesikasvillisuuden 
niittosuunnitelmat perustuvat noin 5 vuoden välein toistet-
taviin kasvillisuuskartoituksiin (Venetvaara ym. 2017).

Umpeen kasvavia ruovikkorantoja on ruopattu virkis-
tyskäyttömahdollisuuksien, maiseman ja kutupaikkojen 
parantamiseksi. Veden kiertoa on parannettu vähähappi-
silla ranta-alueilla ruoppaamalla kasvustoon rannan suun-
taisia väyliä. Vuosina 2001−2003 ruopattiin järven itäpuo-
len rantoja Tuomalassa ja Tuusulan kirkon läheisyydessä. 
Vuosina 2005−2006 kaivettiin kanavia järven eteläosaan 
ja itärannalle. Vuosina 2006–2007 toteutettiin laajat hajo-
tusojastot järven länsirannalle Sarsalanojan suulle sekä 
Loutinojan suulle osana Lintulahdet Life -hanketta. Sa-
maan aikaan rakennettiin lintutornit Tuusulanjärven etelä- 
ja pohjoispäähän.

Järven tilan kehitys
Tuusulanjärven jätevesi- ja hajakuormituksen aiheuttama 
fosforikuorma vuosina 1970–1978 oli yhteensä n. 9 500 
kg. Kun jätevedet johdettiin meriviemäriin, fosforikuormi-
tus väheni n. 4 500 kg:aan. Typpikuormitus puolestaan 
väheni 110 000 kg:sta 80 000 kg:aan (Keski-Uudenmaan 
vesiensuojelun kuntainliitto 1984). Vaikka Tuusulanjärveen 
tuleva hajakuormitus ei ole juurikaan vähentynyt vuoden 
1978 jälkeen (Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntain-
liitto 1984, Luodeslampi ym. 2017), järven tila on selvästi 
parantunut hoitotoimien ansiosta. 

Hapetus ja hoitokalastus ovat vähentäneet järven si-
säistä ravinteiden kiertoa, mikä näkyy järven kesäajan 
ravinnepitoisuuksien ja levämäärän merkittävänä vähene-
misenä. Tuusulanjärven kesäkauden (kesä–syyskuu) ko-
konaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuudet ovat laskeneet 
vuosien 1974–1980 korkeista arvoista. Kokonaisfosfori-
pitoisuuden 1970-luvun kesäajan keskiarvo oli 130 μg/l, 
1980- ja 1990-lukujen 109 μg/l ja 2000-luvun 82 μg/l. Ko-
konaistyppipitoisuus on pienentynyt 1970-luvun pitoisuu-
desta 2000-luvulla lähes puoleen (taulukko 3).

Kuva 1. Tuusulanjärven hoitokalastuksen 
vuosisaalis ja lajijakauma. Ryhmään muut 
kuuluu mm. salakka, lapa=pienet lahnat tai 
pasurit, joiden lajia ei määritetty tarkemmin.
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Levämäärää kuvaavan klorofylli-a:n keskimääräinen 
pitoisuus pieneni n. 20 µg/l 1970-luvun ylirehevältä tasolta 
vuosina 1981−1997. Sinilevien massaesiintymistä ei sil-
loin päästy eroon ja a-klorofyllipitoisuus oli useana vuonna 
korkea, yli 40 µg/l. Vasta kunnostushankkeessa aloitetut 
sisäistä kuormitus vähentävät hoitoimet, hapetus ja ravin-
toketjukunnostus, ovat vähentäneet levämäärää selvästi 
(kuva 2). Kalatutkimusten mukaan järven kalasto on yhä 
särkikalavaltainen (Ruuhijärvi ym. 2017). Särkikalojen, eri-
tyisesti lahnojen, aiheuttama ravinteiden kierrätys (sisäi-
nen kuormitus) voi olla hyvin suurta ja yhdessä suotuisien 
sääolojen kanssa ne ovat todennäköisesti aiheuttaneet si-
nilevien runsastumisen vuosina 2010 ja 2011. Kesinä 2012 
ja 2013 sinileviä esiintyi vähän.

Hyvä tila vuonna 2021?
Vesienhoitosuunnitelman mukainen tavoite on saattaa 
Tuusulanjärvi hyvään tilaan vuonna 2021. Viimeisimmän, 
vuosien 2006–2012 aineiston perusteella tehdyn luokit-
telun mukaan Tuusulanjärven ekologinen tila on välttävä 
(Karonen ym. 2015). Luokittelu perustui veden ravinnepi-
toisuuksien lisäksi kasviplanktonin sekä pohjaeläimistön ja 
kalaston seurantatuloksiin. Pohjaeläinluokittelun mukaan 
järvi on hyvässä tilassa, mutta muiden muuttujien perus-
teella tila on huonompi. Erityisesti särkikalavaltainen ka-
lasto kuvastaa huonoa tai tyydyttävää tilaa.

Jatkossa järven tilan paranemiseen voidaan vaikuttaa 
erityisesti ulkoista kuormitusta vähentämällä. Tuusulan-
järven fosforin hajakuormituksen vähentämistarve on ar-
violta 30–50 % (Marttila 2004; Karonen ym. 2015). Tuu-
sulanjärven valuma-alueesta kolmasosa on peltoa, joten 
maatalouden vesiensuojelutoimilla voidaan vähentää mer-
kittävästi järven ravinnekuormitusta. Valuma-alueen pellot 
ovat eroosioherkkiä, joten eroosion torjunta on keskeinen 

Vuodet Kokonais-P (µg/l) Kokonais-N (µg/l)
1974–1980 130 (85–176) 1 850 (1 420–2 400)
1981–1997 109 (87–126) 1 220 (920–1 550)
1998–2013 82 (62–110) 960 (660–1 280)

Taulukko 3. Tuusulanjärven pintave-
den kokonaisravinnepitoisuuksien 
kesäkeskiarvot (vaihteluväli suluissa) 
ennen meriviemärin valmistumista 
(1974–1980), ennen tehokkaan kun-
nostuksen aloittamista (1981–1997) 
ja aloittamisen jälkeen (1998–2013).

Kuva 2. Tuusulanjärven levämäärää kuvaa-
van a-klorofyllipitoisuuden kesä - syyskuun 
keskiarvojen kehitys vuosina 1974–2013.
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toimenpide. Siihen on panostettava jatkossa entistä enem-
män, koska ennusteiden mukaan ilmastonmuutos tulee 
lisäämään sateisuutta ja kiintoaineen huuhtoutumista kas-
vipeitteettömiltä pelloilta eritysesti syksyisin ja talviaikana. 
Tämän takia kasvipeitteisyyttä suosivat viljelykäytännöt 
ovat suositeltavia valuma-alueen eroosioherkille pelloille. 
Myös viljelymaan rakenteesta tulisi huolehtia niin, että sen 
eroosioherkkyys olisi pieni ja vedensitomiskyky tulva-aikoi-
na mahdollisimman hyvä.

Tuusulanjärven valuma-alueesta neljännes on raken-
nettua. Uusien alueiden rakentamisen myötä sen osuus 
tulee kasvamaan. Ravinnekuormitus ei kuitenkaan saisi li-
sääntyä rakentamisen myötä ja hulevesien hallintaan tulee 
kiinnittää huomiota alueiden suunnittelussa.

Haja-asutuksen kuormitus tulee vähitellen vähene-
mään hajajätevesilainsäädännön täytäntöönpanon myötä. 
Vesistöjen läheisyydessä vanhojen jätevesijärjestelmien 
uusiminen olisi suositeltavaa jo ennen kuin se olisi sää-
dösten mukaan välttämätöntä. Tuusulassa on tehty neu-
vontakäyntejä vanhoilla kiinteistöillä (Haapala 2014). 

Ulkoisen kuormituksen pieneneminen vähentää vähi-
tellen myös sisäistä kuormitusta, jolloin rehevöitymiske-
hitys saadaan pysäytettyä. Tuusulanjärven tila on selvästi 
parantunut hoitoimien ansiosta, mutta suuren hajakuormi-
tuksen takia sisäistä ravinnekuormitusta vähentäviä hoito-
toimia, hoitokalastusta ja hapetusta, on jatkettava jo saa-
vutetun melko hyvän tilan ylläpitämiseksi.
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Liite. Tuusulanjärven osavaluma-alueet
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Tuusulanjärven vesitase ja ravinnetaseet 
vuosina 1990−2013
Paula Luodeslampi1, Jaana Marttila2 ja Jaana Hietala1 
1Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä 
2Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat

Johdanto
Tuusulanjärvi on Keski-Uudellamaalla sijaitseva rehevä järvi. Sen pinta-ala on 6 km2, suurin syvyys 10 m ja keskisyvyys 
3,2 m (Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntainliitto 1984). Järvi on luonnostaan savisamea, sillä noin puolet sen valu-
ma-alueesta (92 km2) on savea. Järveen johdettiin 1950–1970 -luvuilla Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kirkonkylän 
jätevesiä, mikä johti järven voimakkaaseen rehevöitymiseen. Järveen tuleva pistekuormitus loppui vuonna 1979, jolloin 
aloitettiin jätevesien johtaminen meriviemäriin. Nykyään merkittävimmät järveä kuormittavat tekijät ovat maatalous ja ha-
ja-asutus. Järven valuma-alueesta noin 28 % on peltoja ja 1990-luvun lopulla viemäriverkoston ulkopuolella asui 2 400 
ihmistä (Maa ja Vesi Oy 1999). Tuusulan kunnan alueen viemäriverkostoa on laajennettu Tuusulanjärven valuma-alueelle 
2000-luvulla ja haja-asutuksen kuormitus on vähentynyt (Tuusulan kunta 2010). Järvenpäässä lähes kaikki asukkaat (98 %) 
ovat viemäröinnin piirissä (Heino 2013).

Tuusulanjärven veden laatua ja ravinnekuormitusta on seurattu pitkään ja ensimmäiset järven vesi- ja ravinnetaseet 
laskettiin vuonna 1974 (Ojanen 1979). Myöhemmin taseita on päivitetty eri vuosikymmeninä (Turunen 1981, Kylmälä 1996, 
1998, Marttila 2004, 2005). Vuosittaisen kuormituksen seuranta on tärkeää, jotta saadaan kuva järveen päätyvistä ravinne-
määristä. Tulosten perusteella voidaan suunnitella kuormituksen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja arvioida niiden 
tehokkuutta.

Kuva: Heidi Värttö
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Laskennan toteuttaminen
Vesitase ja ravinnekuormitus laskettiin vuosille 1990−2013. 
Vedenlaatu-, virtaama- ja haihduntatiedot poimittiin ympä-
ristöhallinnon Hertta-järjestelmästä, laskeuma- ja alue-
sadantatiedot saatiin Suomen ympäristökeskuksesta. 
Laskennoissa käytettiin Suomen ympäristökeskuksen 
vesistömallin (VEMALA) Tuusulanjärvelle simuloituja haih-
dunta-arvoja, kun aiemmissa laskelmissa (Marttila 2004, 
2005) on käytetty Vihdin sääaseman haihduntatietoja. Ai-
emmat vuosien 1990−2004 laskennat korjattiin simuloitu-
jen arvojen mukaisiksi. Taseiden tarkat laskentaperusteet 
on esitetty Marttilan (2004) julkaisussa.

Tuusulanjärveen tulevaa fosfori-, typpi- ja kiintoai-
nekuormitusta tarkasteltiin myös Suomen ympäristö-
keskuksen vedenlaatumallilla (VEMALA, laskentapäivä 
14.7.2014). Malli laskee valuma-alueen pelloilta ja muulta 
alueelta tulevan kuormituksen käyttämällä hyväksi alueel-
ta mitattuja virtaama- ja pitoisuusarvoja. Mallissa huomi-
oidaan mm. peltojen pinta-ala, kaltevuus ja maalaji. Malli 
ottaa huomioon myös haja-asutuksen ja pistekuormituk-
sen, järvessä tapahtuva sedimentaatio oletetaan vakioksi. 
Mallilla voi laskea kuormitusarvioita vuodesta 1990 lähtien.

Tuusulanjärven ravinnetaseet 
ja niihin vaikuttavat tekijät
Vesitase
Vuoden kokonaissademäärä vaihteli vuosina 1990–2013 
välillä 502–892 mm ja oli keskimäärin 701 mm. Sademää-
rän vuosittainen vaihtelu oli vähäisempää 1990-luvulla 
kuin 2000-luvulla. Vuosien 1990–2000 sademäärä oli kes-
kimäärin 748 mm (618–892 mm) ja vuosien 2001–2013 
sadanta vaihteli välillä 502–856 mm keskiarvon ollessa 
669 mm. Vuosille 2001–2013 sattui seurantajakson vä-
häsateisimmat vuodet: kuutena vuotena sademäärä oli 
alle 600 mm ja vähäisimmillään, vuonna 2002, vain 502 
mm. Sademäärä ylitti 800 mm:n viisi kertaa: vuosina 1990, 
1992, 1996, 2004 ja 2012 (kuva 1).

Aluesadanta Tuusulanjärven valuma-alueella sekä tu-
lovirtaama järveen vuosina 1990–2013 laskettiin kolmas-
osavuosittain edellisen raportin tapaan (Marttila 2005). 
Sademäärä oli yleensä suurin syys-joulukuussa, poikkeuk-
sena olivat vuodet 1993, 1998, 2004 ja 2005, jolloin kesän 

Kuva 1. Aluesadanta (mm) Tuusulanjärven valu-
ma-alueella vuosina 1990–2013 kolmasosavuosit-
tain.
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Kuva 2. Vesitaseen perusteella laskettu Tuusulan-
järven valuma-alueelta tuleva vesimäärä (milj. m3) 
vuosina 1990–2013 kolmasosavuosittain.
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Kuva 3. Tuusulanjärveen laskevien Mäyränojan 
ja Sarsalanojan fosforipitoisuuksien havainnot ja 
vuosikeskiarvot vuosina 1990–2013.
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sademäärä oli suurin ja vuosi 1990, jolloin tammi-huhti-
kuussa satoi eniten. Syyssateet olivat runsaimmat vuosina 
1992, 1996, 2011 ja 2012. Vuosi 2008 oli hyvin lämmin ja 
sateinen, kokonaissademäärän olleessa lähes 800 mm eli 
kuudenneksi suurin koko seurantajakson aikana (kuva 1).

Tuusulanjärveen tuleva vesimäärä seurasi sadantaa 
(kuva 2). Suurin osa vedestä tuli järveen talven ja syksyn 
aikana, kesäkautena järveen tuleva vesimäärä oli keski-
määrin vain 17 % koko vuoden vesimäärästä. Virtaamat 
olivat suurimmillaan lumen sulamisen aikaan huhtikuussa, 
haihdunnan vähentyessä elokuussa sekä leutojen talvien 
takia myös marras-joulukuussa. 2000-luvulla virtaamat ovat 
jonkin verran kasvaneet loka-tammikuussa ja vähentyneet 
helmi-huhtikuussa. Tämä johtuu leudoista ja sateisista syys-
kuukausista sekä alkutalvista. Toisaalta helmi-huhtikuussa 
oli vähäsateisempaa tai kylmempää aiempiin vuosiin näh-
den (kuva 2). 

 

Fosforitase
Valuma-alueiltaan suurimmat Tuusulanjärveen laskevat 
purot ovat Sarsalanoja (valuma-alueesta 43 % peltoa) ja 
Mäyränoja (valuma-alueesta 35 % peltoa). Ojavesien fos-
foripitoisuudet vaihtelivat voimakkaasti sadannan mukaan 
(kuva 3). Marraskuun sateet nostivat vuonna 1996 koko-
naisfosforipitoisuuden korkeimpaan mitattuun. Ojavesien 
keskimääräinen fosforipitoisuus ei näytä muuttuneen vuo-
sina 1990–2013. Myöskään Tuusulanjärven vesimassan 
fosforipitoisuudessa ei ole havaittavissa selvää muutosta 
vuosien1990−2013 aikana, vaikka se aleni vähäsateisina 
vuosina 2002 ja 2003 sekä 2010 ja 2011 (kuva 4).

Tuusulanjärveen tuleva fosforikuormitus vaihteli pää-
sääntöisesti samalla tavoin kuin tulovirtaama (kuva 5). 
Fosforikuormitus oli vuosina 1990–1999 keskimäärin  
4 800 kg vuodessa. Kuormitus näyttää jonkin verran li-

sääntyneen 2000-luvulla. Syynä tähän on vuosien 2004, 
2008 ja 2012 sateiset jaksot. Luonnonhuuhtouman osuus 
kuormituksesta oli noin 520 kg vuodessa ja laskeuman 
osuus noin 80 kg vuodessa.

Koko seurantajakson (1990–2013) keskimääräinen 
vuotuinen fosforikuormitus on 5 000 kg, joka on yli kak-
sinkertainen järven sietämään fosforikuormitukseen (2 100 
kg/v, kuva 5) nähden (Marttila 2004). Kuormitus oli suurta 
etenkin sateisina vuosina 1996, 1998 sekä vuosina 2004, 
2007, 2008 ja 2012, jolloin kuormitusta tuli järveen etenkin 
alku- ja loppuvuodesta. Vuonna 2004 suurin osa kokonais-
kuormituksesta syntyi kesällä, jolloin satoi poikkeukselli-
sen runsaasti.

Ojiin ja puroihin perustettujen kosteikkojen puhdis-
tustehosta ei ole vielä saatavilla pitkäaikaista seuranta-
tietoa. Kosteikkojen vaikutusta ei ole huomioitu näissä 
laskelmissa. Ensimmäisten arvioiden mukaan Rantamon 
kosteikkoon olisi pidättynyt noin 5−30 % Sarsalanojan 
tuomasta fosforista vuosina 2010–2013 (Koskiaho & 
Puustinen 2017). Vuosina 1990−2013 järvestä poistui 
luusuan kautta ja hoitokalastussaaliin sekä niitettyjen ve-
sikasvien biomassan mukana keskimäärin 3 300 kg fos-
foria vuodessa (kuva 6).

Sedimentaatio ja sisäinen kuormitus
Ojavesien mukana Tuusulanjärveen kulkeutuu valu-
ma-alueelta runsaasti kiintoainesta. Lisäksi kuolleet levät 
painuvat pohjaan kasvukauden päättyessä. Tuusulanjär-
vessä mitattiin kiintoaineen ja siihen pidättyneen fosforin 
sedimentaatiota vuosina 1994–2010.

Bruttosedimentaation määrä oli selkeästi riippuvai-
nen valuma-alueelta tulevasta kiintoainekuormituksesta, 
voimakkainta se oli vuosina 1995, 1998, 1999 ja 2008 
(kuva 7). Tuulien, virtausten ja kalojen aiheuttaman pohjan  

Kuva 4. Tuusulanjärven kokonaisfosforipitoi-
suuden havainnot ja vuosikeskiarvot vuosina 
1990–2013.

Kuva 5. Tuusulanjärven ulkoinen 
fosforikuormitus kolmasosavuosittain 
(kg) ja keskivirtaama (m3/s) vuosina 
1990–2013. Kuvaan on merkitty katko-
viivalla arvio Tuusulanjärven sietämästä 
ulkoisesta kuormituksesta (2 100 kg/v). 
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Kuva 6. Tuusulanjärvestä vuosittain poistu-
van fosforin määrä ja ulkoinen kuormitus (kg)
vuosina 1990–2013.

Kuva 7. Kokonaisfosforin keskimääräinen sedimen-
taatiomittauksiin perustuva brutto- ja nettosedimen-
taatio (kg/v) Tuusulanjärvessä vuosina 1994–2010.

Kuva 8. Tuusulanjärveen laskevien Mäyränojan ja Sarsalanojan keski-
määräinen typpipitoisuus vuosina 1990–2013.

 Kuva 9. Tuusulanjärven kokonaistyppipitoisuus 
vuosina 1990–2013.

 
Kuva 10. Tuusulanjärven ulkoinen typpikuormi-
tus kolmasosavuosittain (kg) ja virtaama (m3/s) 
vuosina 1990–2013.
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sekoituksen takia suurin osa sedimentoituneesta ainek-
sesta sekoittuu uudelleen vesimassaan ja vain noin kym-
menesosa jää lopullisesti järven pohjalle. Tuusulanjärven 
sisäinen kuormitus on voimakasta, vuosina 1994–2000 
keskimäärin 16 500 kg/v ja vuosina 2001–2010 keskimää-
rin 16 300 kg/v. Ajoittain nettosedimentaation osuus brut-
tosedimentaatiosta voi olla korkeampi, esimerkiksi vuosina 
2004 ja 2007 se oli noin 20 % (kuva 7). Sedimentaation 
myötä pohjalle kertynyt orgaaninen aines kuluttaa hajo-
tessaan happea ja jos pohja muuttuu hapettomaksi, se-
dimentoitunut aines voi vapauttaa pidättämäänsä fosforia 
yläpuoliseen vesimassaan. 

Keskimääräinen fosforin bruttosedimentaatio oli vuo-
sina 1994–2000 noin 18 500 kg/v ja vuosina 2001–2010 
noin 18 1000 kg/v, nettosedimentaatio oli vastaavina ajan-
jaksoina 2 000 kg/a ja 1 800 kg/v. 

Typpitase
Tuusulanjärveen laskevien Mäyränojan ja Sarsalanojan 
keskimääräinen typpipitoisuus ei ole juurikaan muuttunut 
vuosina 1990–2013 (kuva 8). Tuusulanjärven vesimassan 
kokonaistyppipitoisuus on hieman laskenut 1990-luvun 
alkuvuosista (kuva 9). Tämä johtuu mahdollisesti typpi-
lannoituksen ja ilmakehän typpeä sitovien sinilevien vä-
henemisestä viime vuosina. Vesimassaan tuli näin ollen 
vähemmän typpeä kuin vuosina, jolloin sinileviä esiintyy 
runsaammin.

Typpikuormitus oli fosforikuormituksen tavoin vahvas-
ti sidoksissa tulovirtaamaan. 1990-luvun keskimääräinen 

Kuva 11. Sarsalanojan ja Mäyränojan kuljetta-
ma karkeajakoisen kiintoaineen kuormitus (t/v) 
Tuusulanjärveen vuosina 1990–2008.

Kuva 12. Sarsalanojan ja Mäyränojan kuljet-
tama hienojakoisen kiintoaineen kuormitus 
(t/v) vuosina 2000–2013. Käyrät kuvaavat 
kiintoainetta, jotka suodatetaan vedestä 0,4 µm 
suodattimelle.

typpikuormitus oli 77 000 kg/vuosi ja 2000-luvun keski-
määräinen vuosikuorma oli samaa suuruusluokkaa. Suu-
rinta kuormitus oli vuosina 1992 ja 2011 (kuva 10).

Typen huuhtoutuminen vesistöihin kesäaikaan on yleen-
sä vähäistä, sillä kasvit pidättävät ja käyttävät typpeä tehok-
kaasti kasvukauden aikana. Vuosi 2004 oli poikkeukselli-
nen, sillä voimakkaat kesäsateet kasvattivat touko-elokuun 
kuormitusta (40 700 kg, 40 % koko vuoden typpikuormituk-
sesta).

Syksyllä kasvipeitteisyyden vähentyessä typpeä voi 
jäädä maahan alttiiksi huuhtoutumiselle. Esimerkiksi syys−
joulukuussa 2005 tämä huuhtoutuminen oli vähäistä, kos-
ka maaperästä oli todennäköisesti jo huuhtoutunut paljon 
typpeä kesä-elokuun sateiden mukana. Vuosina 2006–
2008 runsaat syyssateet sen sijaan huuhtoivat maasta typ-
peä vesistöihin ja syyskauden aikainen kuormitus kasvoi 
suureksi (39 000–48 000 kg). Vuosien 1993, 1997 ja 2009 
aikana maassa ei todennäköisesti ollut enää suuria mää-
riä ylimääräistä typpeä, minkä ansiosta typpikuormitus jäi 
alhaiseksi. Pieneen kuormitukseen vaikuttivat myös pienet 
sademäärät ja vähäinen virtaama.

Kiintoainekuormitus Sarsalan-, 
Mäyrän- ja Vuohikkaanojasta
Suurimpien tulopurojen kiintoainepitoisuutta seurataan 
kuukausittain. Karkeajakoisen kiintoaineen kuormitusta 
seurattiin Sarsalan- ja Mäyränojasta vuosina 1975–2008, 
jolloin vesinäytteet suodatettiin lasikuitusuodattimien läpi. 
Lasikuitusuodatin ei kuitenkaan kerää talteen hienojakois-
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ta saviainesta. Sen takia vuodesta 2000 lähtien kiintoaine 
on määritetty myös 0,4 µm suodattimien läpi suodatetuista 
näytteistä, jotka keräävät talteen myös hienojakoisemman 
vedessä kulkeutuvan aineksen.

Mittausten mukaan Sarsalanoja kuljetti Tuusulanjär-
veen vuosina 1991–2008 keskimäärin 240 t/v karkeaja-
koista kiintoainesta ja Mäyränoja 225 t/v. Mäyränojan ja 
Sarsalanojan kuormitus on ollut vuositasolla samaa suu-
ruusluokkaa (kuva 11). Kuivina vuosina 2006 ja 2009 oja-
vesissä kulkeutui alle 400 tonnia hienojakoista kiintoaines-
ta, kun taas vuosien 2007 ja 2008 leutojen talvien aikana 
kiintoainekuormitus oli suurta, jopa 1 000 tonnia (kuva 12).

Suurin ero ojien kiintoainekuormituksessa oli vuonna 
2005, jolloin Mäyränojan yläjuoksua ruopattiin ja irtonaista 
maa-ainesta kulkeutui ojassa alajuoksulle päin. Sarsalano-
jan varressa olevaan Rantamon kosteikkoon sedimentoitui 
vuosina 2002–2003 kiintoainesta keskimäärin 20 t/v (Kos-
kiaho & Puustinen 2003). Sarsalanojassa kulkeutunutta 
kiintoainesta ruopattiin Rantamon kosteikon alkupäästä 
ja kosteikon syvää osaa laajennettiin helmikuussa 2009, 
jolloin lietettä ja maa-ainesta poistettiin altaasta arviolta 2 
400 m3.

Mäyrän- ja Sarsalanojissa kulkeutuvasta kiintoainek-
sesta noin 60 % on hienojakoista saviainesta ja loput kar-
keampaa ainesta. Sarsalanoja kuljetti Tuusulanjärveen 
ajanjaksolla 2000–2008 keskimäärin 670 t/v hieno- ja kar-
keajakoista kiintoainesta ja Mäyränoja 630 t/v (kuvat 11 
ja 12). Vuohikkaanojasta tuleva hienojakoinen aineksen 
määrä on selvästi pienempi, vuosittain alle 200 tonnia. 
Muiden Tuusulanjärveen laskevien ojien kiintoainekuormi-
tusta ei ole seurattu, mutta ojien valuma-alueiden pienem-
män peltoalan takia voidaan olettaa, että niiden mukanaan 

Kuva 13. Tuusulanjärveen tuleva fosforikuormitus (kg/v) 
vuosina 1990 - 2013. Laskentaan perustuvat arviot sekä 
vedenlaatumallilla (VEMALA) tehdyt arviot. 

Kuva 14. Tuusulanjärveen tuleva typpikuormitus (kg/v) vuo-
sina 1990 - 2013. Vedenlaatumallilla (VEMALA) tehdyt arviot 
ja taselaskentaan perustuvat arviot.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Fo
sf

or
ik

uo
rm

itu
s 

(k
g 

v-1
)

VEMALA Laskenta

0

25000

50000

75000

100000

125000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Ty
pp

ik
uo

rm
itu

s 
(k

g 
v-1

)

VEMALA Laskenta

tuoma kiintoainekuormitus on vähäisempää kuin Mäyrän-
ojan ja Sarsalanojan.

Eroosio Sarsalanojan valuma-alueen pelloilta oli keski-
määrin 800 kg/ha ja Mäyränojan valuma-alueen pelloilta 1 
100 kg/ha. Eroosio suomalaisilta pelloiltaon noin 600 kg/ha 
(Puustinen ym. 2007), joten eroosio ojien valuma-alueilta 
oli keskimääräistä suurempaa. Vuosina 2000−2009 kes-
kimääräinen kiintoainekuormitus oli korkeimmillaan huhti-
kuussa (100–120 t/kk) sekä marraskuussa (noin 150 t/kk).

Kuormituksen arviointi 
vedenlaatumalleilla
Taselaskentaan perustuvat fosforikuormitusarviot ovat 
korkeampia kuin vedenlaatumallin fosforikuormitusarviot. 
Vähäsateisina vuosina tulokset vastasivat toisiaan melko 
hyvin (kuva 13). Tämä voi johtua siitä, että vesinäytteitä 
otetaan yleensä kerran kuukaudessa ja näytteiden pitoi-
suudet yleistetään koskemaan koko kuukautta. Muutamien 
suurien arvojen painotus voi johtaa kuormituksen yliarvi-
ointiin, kuten vuoden 1996 korkein mitattu kokonaisfos-
foripitoisuus. Taselaskentaan perustuvassa arvioinnissa 
ojavesien fosforipitoisuuksia mitataan Vuohikkaannojasta 
sekä Mäyrän- ja Sarsalanojasta. Vuohikkaanojan kuor-
mitus lasketaan erikseen, mutta Mäyrän- ja Sarsalanojan 
ravinnepitoisuuksia käytetään laskettaessa kuormitusta 
koko muulta Tuusulanjärven valuma-alueelta. Myös tämä 
voi kasvattaa mittauksiin perustuvaa fosforikuormitusarvi-
ota. 

Vedenlaatumallin antama typpikuormitusarvio vastasi 
melko hyvin mittauksiin perustuvaa arviota (kuva 14), vaik-
ka taselaskennan antamat arviot olivat yleensä korkeam-
mat kuin mallin arviot. Erot olivat kutenkin pienempiä kuin 
fosforikuormitusarvioissa.

 

Lopuksi
Järveen tuleva fosfori-, typpi ja kiintoainekuormitus eivät 
ole juurikaan vähentyneet kahdenkymmenen vuoden 
seurantajakson aikana. Kuormituksessa on ollut paljon 
vuosittaista vaihtelua, joka johtuu sadannan ja valunnan 
määrän vaihtelusta. Suuri sadanta lisää valuma-alueelta 
järveen huuhtoutuvien maa-aineksen, fosforin ja typen 
määriä. Alkuvuodesta valunta on yleensä vähäistä, mikäli 
maa on lumen peitossa. Ensimmäinen kuormitushuippu 
ajoittuu maalis–huhtikuulle, jolloin laimeat lumensula-
misvedet huuhtovat maa-ainesta pelloilta ja pientareilta 
ojiin ja jokiin. Kesällä valunta ja kuormitus ovat yleensä 
vähäisiä, sillä haihdunta on voimakasta ja maaperä on 
kasvien peitossa. Kasvit sitovat ja käyttävät ravinteita 
tehokkaasti, jolloin ravinteiden huuhtoutumisriski pysyy 
pienenä. Vuoden toinen kuormitushuippu ajoittuu yleensä 
syksyyn, jolloin haihdunta vähenee. Syksyllä pellot ovat 
usein myös kynnettyinä ja kasvipeitteettöminä, jolloin 
sade voi irrottaa pelloilta maa-ainesta ja ravinteita. Jos 
maaperässä on kasveilta käyttämättä jäänyttä typpeä, 
se huuhtoutuu valumavesien mukana ojiin. Kuormitus 
vähenee yleensä talvella maan routaantuessa ja jäädes-
sä lumen alle, mutta tulevaisuudessa ilmastonmuutos ja 
vesisateiden lisääntyminen leutojen talvien aikana voivat 
lisätä talviaikaista kuormitusta. Toistuvat maan jäätymis- 
ja sulamisjaksot lisäävät eroosiota ja ravinteiden huuh-
toutumisriskiä. 

Järveen tulevan ulkoisen kuormituksen kehittymi-
nen tulevaisuudessa riippuu pitkälti ilmastonmuutoksen 
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etenemisestä. Mikäli leudot ja sateiset talvet yleistyvät 
ilmastonmuutoksen seurauksena, valuma-alueelta tuleva 
fosforikuormitus saattaa kasvaa merkittävästi. Vähäsatei-
sina vuosina kuormitus sen sijaan voi pysyä hyvinkin pie-
nenä, kuten vuosina 2003 ja 2009.

Tuusulanjärven tilan paraneminen edellyttää valu-
ma-alueelta tulevan kuormituksen selvää vähenemistä. 
Rehevöitymiskehitys saadaan pysäytettyä vain ulkoista 
kuormitusta vähentämällä. Silloin myös sisäinen kuormitus 
vähenee ja järven tila paranee. Kuormituksen vähentämi-
nen on hyvin vaikeaa ja se edellyttää tehokkaita vesien-
suojelutoimia koko valuma-alueella. Keskeisenä kohteena 
on maatalouden vesiensuojelu, mutta myös taajamien hu-
levesien aiheuttamaa ravinnekuormitusta on saatava vä-
henemään.

Haja-asutuksen aiheuttama ravinnekuormitus on vä-
hentynyt kunnallistekniikan ja järjestelmien parantamisen 
myötä. Järvenpään kaupungin asukkaista 98 % on vie-
märöinnin piirissä ja Tuusulanjärven valuma-alueella ha-
ja-asutusta on vain muutamia kymmeniä kiinteistöjä (Hei-
no 2013). Vuonna 2009 Tuusulan kunnan asukkaista 83 % 
oli jätevesiviemäriverkostoon liittyneitä. Viemäriverkon ul-
kopuolella on haja-asutusta järven länsipuolella sekä itä-
puolella Tuomalan alueella (Tuusulan kunta 2010). Niille 
kiinteistöille, jota eivät tule kuulumaan viemäröinnin piiriin, 
on järjestetty kiinteistökohtaista neuvontaa (Haapala ym. 
2012). Jätevesien käsittelyn tehostaminen tulee vähentä-
mään haja-asutuksen kuormitusta edelleen.

Tulevina vuosina valuma-alueella tehdyt toimenpiteet, 
kosteikot ja lannoituksen vähentäminen, tulevat vähentä-
mään järveen tulevaa kuormitusta. Vaikka niiden vaikutus 
kuormitukseen on pienempi kuin hydrologisten tekijöiden, 
jokainen kuormituksen vähentämiseen tähtäävä toimenpi-
de on tärkeä. Vain ulkoista kuormitusta pysyvästi vähentä-
mällä järven tila saadaan kohenemaan.
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Johdanto
Tuusulanjärveen huuhtoutuu ympäröiviltä maa-alueilta vuosittain noin 5 000 kg fosforia ja 78 000 kg typpeä (Luodeslampi 
ym. 2017). Kuormitus on pääosin hajakuormitusta, jonka vähentäminen on haasteellista, koska se tulee laajoilta alueilta 
mm. haja-asutusalueilta, metsistä ja pelloilta. Pelloilta tulevaa kuormitusta voidaan vähentää mm. eroosiota estämällä sekä 
suhteuttamalla lannoitus maan kasvukuntoon ja realistisiin satotavoitteisiin. Useat viljelijät seuraavat pelloillaan ravinteiden 
hyväksikäyttöä esimerkiksi ravinnetaseiden avulla. 

Ravinnetaselaskennassa vähennetään pelloille lisättyjen lannoitteiden ravinteista sadon ja olkien mukana poistuneet 
ravinteet, jolloin saadaan kuva pellolle jäävistä ja sieltä poistuvista ravinnemääristä eli ravinteiden hyväksikäyttöasteesta 
(Maaseutuvirasto 2008). Mitä pienempi tase on, sitä paremmin kasvit ovat pystyneet käyttämään lannoitteena lisätyt ra-
vinteet ja sitä vähemmän peltoon jää huuhtoutumiselle altista typpeä ja fosforia. Ihannetilanteessa sato käyttää saman 
määrän ravinteita kuin peltoon on levitetty. Pelloilla joiden fosforipitoisuus on korkea, voidaan vähentää fosforilannoitusta 
muutamiksi vuosiksi ja käyttää hyväksi maaperän fosforivaroja. Happamilla pelloilla maaperän fosforin käyttökelpoisuutta 
kasveille voidaan lisätä kalkitsemalla. Alijäämäisillä taseilla viljely ei ole kuitenkaan kestävää pidemmällä aikavälillä, joten 
viljelyssä tulisi pyrkiä tasapainoisiin taseisiin.

Taseita kannattaa laskea useana vuonna peräkkäin, jolloin saadaan hyvä kuva lannoituksen ja satojen vastaavuuksis-
ta. Sateisena vuonna sato saattaa jäädä pieneksi ja tase on korkea, mutta seuraava vuosi voi korjata tilanteen. Kasveilta 
käyttämättä jäänyt fosfori on kasvien käytettävissä vielä seuraavina vuosina, mutta typpi huuhtoutuu maasta helposti syk-
syllä valumavesien mukana. Taselaskennan tulokset auttavat seuraavan vuoden lannoitusten suunnittelussa. Mikäli jollekin 
lohkolle jää vuosittain suuria määriä ravinteita hyödyntämättä, syitä kannattaa pohtia. Maan rakenteen ja ojituksen paran-
taminen, kalkitseminen ja lannoitustason laskeminen realistista satotavoitetta vastaavalle tasolle voivat parantaa viljelyn 
kannattavuutta. Samalla vähennetään pellolle jäävien ravinteiden määrää ja ravinteiden huuhtoutumisriskiä. 

Ravinnetaseet Tuusulanjärven 
valuma-alueen tiloilla 2005–2009
Paula Luodeslampi
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä

Kuva: Jaana Marttila
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Laskennan toteuttaminen
Ravinnetaselaskentaan osallistui vuonna 2009 yhdeksän 
maatilaa. Kuutta tilaa viljeltiin perinteisin menetelmin ja 
kolme tilaa oli luomutuotannossa. Laskentaan valittiin sel-
laiset aikajaksot, että viljelijä sai laskennasta suurimman 
hyödyn. Taselaskuista laadittiin yhteenveto, johon kirjattiin 
lohkokohtaisia parannusehdotuksia mm. lannoituksesta 
ja kalkituksesta. Ehdotuksista keskusteltiin yhdessä vil-
jelijöiden kanssa ja mietittiin parhaita ratkaisuja. Viljelijät 
kokivat palautekeskustelut hyödyllisiksi, sillä pelkkiä lukuja 
seuraamalla on usein vaikea nähdä mitä tilalla tulisi tehdä 
taseiden parantamiseksi. 

Ravinnetaseita on laskettu Tuusulanjärven valu-
ma-alueella aiemmin vuosina 2001–2004 (Marttila 2003, 
Ruotsalainen 2004, Siironen 2005). Vuoden 2009 lasken-
toihin tuli mukaan myös muutamia hehtaareita vuosilta 
2003 ja 2004, mutta nämä hehtaarit eivät sisältyneet ai-
empien vuosien taselaskuihin. Koko Tuusulanjärven valu-
ma-alueella on peltoja noin 2 500 ha ja laskennassa ol-
leet peltohehtaarit edustavat noin 10 %:a valuma-alueen 
peltopinta-alasta (kuva 1). Taselaskennan perusteella 
saatiin suuntaa-antava kuva lannoituksen ja taseiden ke-
hityksestä Tuusulanjärven valuma-alueen tiloilla vuosina 
2005–2009. Aineiston pienuuden takia yksittäisten tilojen 
lannoituskäytännöt ja satotasot vaikuttivat kuitenkin suh-
teellisen paljon keskiarvoihin, joten tulokset ja johtopää-
tökset ovat vain suuntaa-antavia. Jatkossa olisi toivottavaa 
saada kerättyä suurempi aineisto, jotta yksittäisten tilojen 
tulokset eivät vaikuttaisi keskiarvoon niin paljon kuin tässä 
tutkimuksessa.

Taseet laskettiin pelkästään viljalohkoille ja niissä huo-
mioitiin sekä lannoitteiden että kylvösiementen mukana 
tulleet ravinteet. Kylvösiementen mukana pelloille tuli kyl-
vömääristä riippuen 3–6 kg typpeä ja 0–2 kg fosforia sekä 
kaliumia hehtaaria kohden. Luomutilojen taseissa huomi-
oitiin myös biologinen typensidonta. Perinteisesti viljeltyjen 
ja luomutilojen lannoitus ja taseet erosivat selvästi toisis-
taan, joten niiden tuloksia tarkastellaan erikseen.

Perinteisesti viljellyt tilat
Perinteisten tilojen yhteispeltopinta-ala oli 88 % (1 024 
ha) pinta-alasta, jolle taseita laskettiin, mutta tähän tar-
kasteluun otettiin selvyyden vuoksi mukaan vain vuodet 
2005–2009 (932 ha). Vuonna 2009 satotiedot ja taseet 
saatiin vain kahdelta tilalta. Eniten viljeltiin kevätvehnää 
(42 % pinta-alasta) ja toiseksi eniten kevätrypsiä ja -rap-
sia (15 % pinta-alasta). Viljoja viljeltiin 73 %:lla pinta-alas-
ta, muun pinta-alan ollessa mm. säilörehun, heinän ja öl-
jypellavan viljelyssä.

Keskimääräinen fosforilannoitus oli 13 kg/ha (kuva 2). 
Fosforitaseet olivat parantuneet vuoden 2004 jälkeen, jol-
loin peltojen keskimääräinen fosforitase oli 2 kg/ha (Mart-
tila 2005). Perinteisesti viljeltyjen lohkojen fosforitase 
oli vuosina 2005–2009 keskimäärin -1 kg/ha eli pelloilta 
poistui sadon mukana 1 kg enemmän fosforia kuin sinne 
lisättiin lannoitteiden mukana (kuva 3). Fosforitasetta las-
kevat lähinnä vuodet 2007–2009, jolloin lannoitus väheni 
lannoitteiden kohonneiden hintojen takia. Samaan aikaan 
saadut hyvät sadot, etenkin vuonna 2009, laskivat tasetta. 
Myös aiempaa tarkempi fosforilannoituksen säätely ja vil-
jelijöiden muuttuneet asenteet vaikuttivat todennäköisesti 
taseisiin. Peltopinta-alasta 62 %:lla fosforitase oli nolla tai 
alijäämäinen ja 38 %:lla ylijäämäinen. Ylijäämäisillä loh-
koilla fosforitase oli keskimäärin 5 kg/ha ja alijäämäisillä 
lohkoilla -6 kg/ha.

Typpitaseissa ei ollut havaittavissa samanlaista piene-
nemistä kuin fosforitaseessa, vaan taseet vaihtelivat vuo-
sittain välillä 17–56 kg N/ha (kuva 3), typpilannoituksen 
ollessa keskimäärin 112 kg/ha (kuva 2). Keskimääräinen 
typpilannoitus oli lähes sama kuin vuonna 2004 (114 kg 
N/ha), mutta keskimääräinen typpitase (38 kg N/ha) alhai-
sempi kuin vuonna 2004 (50 kg N/ha, Marttila 2005). Alhai-
nen typpitase vuonna 2009 johtui suurista sadoista, jolloin 
kasvit pystyivät hyödyntämään aiempaa suuremman osan 
pelloille lisätystä typestä. Tilojen typpitaseissa oli kuiten-
kin suurta hajontaa: typpitase vaihteli 35–67 kg/ha välillä 
neljän vuoden jaksolla. Laskentaan osallistuneiden tilojen 
keskimääräiset taseet (-1 kg P/ha ja 38 kg N/ha) olivat al-
haisempia kuin Uudenmaan alueen keskimääräiset taseet 
(3 kg P/ha ja 46 kg N/ha) (Salo 2009).

 Kuva 1. Taselaskentaan osallistuneiden perinteisesti viljelty-
jen ja luomutilojen viljelypinta-alat eri vuosina.
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Kuva 2. Keskimääräinen typpi- ja fosforilannoitus perinteises-
ti viljellyillä tiloilla vuosina 2005–2009.
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Kuva 3. Keskimääräiset typpi- ja fosforitaseet perinteisesti 
viljellyillä tiloilla vuosina 2005–2009.
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Kasvikohtaiset taseet
Taseisiin vaikuttivat sekä sääoloiltaan erilaiset vuodet että 
viljeltävät kasvit ja lohkojen välillä oli suurta vaihtelua eten-
kin typen suhteen. Viljelykasvilla ja satotasolla oli suurin 
vaikutus taseisiin. Ravinnetaseiden jako luokkiin tehtiin 
mukaellen Rajalan ym. (2001) ravinnetaseopasta (tauluk-
ko 1). 

Kasvikohtaisten taseiden tarkasteluun otettiin mukaan 
myös vuosi 2004, jotta aineistoa saatiin enemmän. Vilje-
lyssä oli myös pieniä aloja mm. härkäpapua, ruokahernettä 
sekä timotein siementä, joita ei otettu mukaan kasvikohtai-
seen tarkasteluun. Alhaisimmat taseet olivat öljypellavalla, 
joka on ravinteiden tarpeiltaan hyvin vaatimaton kasvi. Typ-
pitase oli nolla ja fosforitase alijäämäinen eli sadot olivat 
käyttäneet hyväksi maaperän ravinnevaroja (taulukko 2). 
Myös kauran taseet olivat luokassa hyvä; käyttämätöntä 
typpeä jäi pellolle keskimäärin 11 kg/ha ja fosforitase oli 5 
kg/ha alijäämäinen. Kauran lannoitus oli maltillista muihin 
viljoihin nähden (taulukko 2) ja sadot suhteellisen korkeita. 
Mallasohra ja kuivaheinä pärjäsivät vertailussa myös hy-
vin, niiden typpitaseet olivat luokassa tyydyttävä (taulukko 
2, kuva 4), vaikka mallasohran fosforitase tippuikin luok-
kaan tyydyttävä. Kuivaheinää viljeltiin vain yhdellä tilalla, 
jossa heinäpeltoja lannoitettiin vain typellä. Ohra, kevät-
vehnä ja säilörehu olivat typpitaseiltaan luokassa välttävä. 
Ohran ja kevätvehnän fosforitaseet olivat luokassa tyydyt-
tävä, mutta säilörehun fosforitase oli alijäämäinen. Tämä 
johtui siitä, että laskentaan sattuneiden säilörehulohkojen 
fosforitila oli korkea, jolloin fosforilannoitusta oli pienennet-
ty ja sadot olivat tämän seurauksena käyttäneet hyväksi 
maaperän fosforivaroja.

Taulukko 1. Ravinnetaseluokat typelle ja fosforille ravinneta-
seoppaan (Rajala ym. 2001) mukaan.

Ravinnetase-
luokka

Typpi (kg/ha) Fosfori (kg/ha)

Hyvä <15 <1
Tyydyttävä 15−31 1−3
Välttävä 31−49 3−10
Huono >49 >10

Rypsin ja rapsin sekä syysrukiin viljelyssä oli ollut on-
gelmia ja niiden sadot olivat jääneet alhaisiksi, mikä näkyi 
korkeina typpitaseina. Vaikka näiden kasvien fosforitaseet 
olivat luokissa tyydyttävä ja hyvä, osa viljelijöistä harkitsi 
rypsin viljelyn lopettamista ja siirtymistä toisiin viljelykas-
veihin. Jatkossa typen hyväksikäyttöä tulisi parantaa ky-
seisillä kasveilla. Keinoina voisivat olla satotason tarkas-
taminen ja typpilannoituksen sopeuttaminen realistiseen 
satotasoon. Sopivan typpilannoituksen arvioiminen on 
käytännössä haasteellista, sillä maaperän liukoista typpeä 
ei voi mitata samalla tavoin kuin maaperän fosforipitoisuut-
ta. Keväällä maaperän liukoista typpeä mitattaessa testi 
näyttää usein liian alhaisia arvoja. Viljelijät kaipasivat pa-
rempia keinoja typpilannoituksen arviointiin. Käytännössä 
paras keino olisi tehdä typpilannoitus kahdessa osassa, 
peruslannoitus keväällä kylvöjen yhteydessä ja tarvittava 
lisälannoitus kasvuston kehityksen mukaan myöhemmin 
kesällä. Kaikilla tiloilla tämä ei kuitenkaan onnistu mm. 
ajanpuutteen takia. 

Myös myllyjen vaatimukset viljan korkeasta valkuais-
pitoisuudesta pakottivat viljelijöitä korkeaan typpilannoi-
tukseen. Pidemmällä aikavälillä typpilannoituksen vähen-
täminen viljoilla on varmasti mahdollista, mm. siirtymällä 

Kuva 4. Keskimääräiset kasvilaji/lohkokohtaiset typpi- ja 
fosforitaseet vuosina 2004–2009.

Taulukko 2. Pinta-ala-, lannoitus- ja tasetiedot vuosilta 2004–2009 laskennassa mukana olleilta perinteisesti viljellyiltä lohkoilta.

KASVI PINTA-ALA (ha) PELTOON (kg/ha) PELLOSTA (kg/ha) TASE (kg/ha)

N P K N P K N P K
Öljypellava 29 54 6 11 54 8 11 0 -2 0

Kaura 111 95 11 17 84 16 23 11 -5 -5

Mallasohra 94 99 18 33 74 15 19 25 3 14

Kuivaheinä 11 113 0 0 83 10 100 30 -10 -100

Ohra 47 103 15 46 66 13 19 37 2 27

Kevätvehnä 423 116 15 24 74 15 19 41 -1 5

Säilörehu 79 182 9 21 139 32 97 43 -12 -76

Kevätrypsi- ja rapsi 148 104 14 22 449 12 11 55 2 11

Syysruis 56 122 6 14 45 10 14 77 -4 -1
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takaisin lajikkeisiin joiden valkuaispitoisuus on jo lähtökoh-
taisesti korkea sekä korvaamalla osa typpilannoituksesta 
esimerkiksi viherlannoituksella ja biologisella typensidon-
nalla. Osa viljelijöistä oli kokeillut viherlannoitusta ja oli 
tyytyväisiä sen typpilannoitusvaikutukseen. Viherlannoi-
tusnurmi tulisi kuitenkin kyntää maahan mahdollisimman 
myöhään syksyllä, että sen sitomasta typestä mahdollisim-
man suuri osa siirtyisi seuraavan kasvin käyttöön. Viher-
lannoituksen myötä maahan tulevan typen ja mahdollisen 
lisälannoituksen määrän arviointi koettiin vaikeaksi ja siitä 
kaivattiin lisää tietoa. Typensitojakasvien, etenkin härkäpa-
vun, viljelystä oltiin kiinnostuneita. Osa viljelijöistä harkitsi 
lisäävänsä vaatimattomien kasvien, esimerkiksi kauran ja 
öljypellavan, viljelyä vuonna 2010. Viljelykasvin valinnassa 
suurta osaa näyttelivät markkinatilanne, viljan myyntihin-
nat, sadon onnistuminen ja viljelyn toimivuus.

 

Luomutilat
Vuonna 2009 ravinnetaseita laskettiin yhteensä 145 heh-
taarille eli 12 % kokonaistasepinta-alasta oli luomutuotan-
nossa. Luomutiloja oli taselaskennassa vain kolme, joten 
niiden perusteella ei voi vetää yleisiä johtopäätöksiä luo-
mutilojen taseista. Tiloille yhteistä oli monipuolinen viljely-
kierto ja lannoitus lannalla sekä viherlannoituksen avulla. 
Tiloilla viljeltiin mm. hernettä, kauraa, mansikkaa, perunaa, 
viljoja, kuminaa sekä härkäpapua. Apilapitoisten viherlan-
noitusnurmien ja typensitojakasvien avulla pyrittiin takaa-
maan kasveille riittävä typen saanti. Biologisen typensi-
donnan käyttö kasvien lannoituksessa on vesiensuojelun 
kannalta hyvä asia, sillä niiden avulla kasvien typpilannoi-
tusta voidaan siirtää keinolannoitteista luonnon omaan typ-
pilannoitukseen. Fosforia lohkoille lisättiin karjanlannan, 
hevosen lannan, järvestä niitettyjen vesikasvien kompos-
tien ja lihaluujauhon mukana. Lannan ja kompostin avulla 
pyrittiin lisäämään myös maaperän multavuutta ja biologis-
ta aktiivisuutta. Lannassa fosforia lisättiin lohkoille pääosin 
neljän tai viiden vuoden välein ns. varastolannoituksena.

Taseiden laskeminen luomutiloille oli haastavaa, sillä 
viljelykierron ja varastolannoituksen takia oli vaikeampaa 
seurata kullekin alalle jäävien ravinteiden määrää kuin 
perinteisesti viljellyillä tiloilla. Joidenkin kasvulohkojen 
pinta-alat muuttuivat vuosittain, mikä teki lohkokohtaisten 
ravinnemäärien seurannan haasteelliseksi. Myös viherlan-
noituksen ja biologisen typensidonnan todellista kilomää-
räistä ali- tai ylijäämää viljelykasveille oli vaikeaa toden-
taa samalla tavoin kuin keinolannoitteilta käytettäessä. 
Lannoitusta tulisi tarkastella viljelykierto kerrallaan, jotta 
pellolle jäävistä ravinteista saataisiin todenmukainen kuva. 
Tässä laskennassa siihen ei valitettavasti päästy, vaan ra-
vinnetasevuodet edustavat epätasaisesti viljelykierron eri 
osia. Luomupeltojen lannoitus oli pääosin alhaisempaa 
perinteisesti viljeltyjen lohkojen lannoitukseen verrattuna 
(kuva 5), mutta koska koko viljelykiertoa ei saatu mukaan, 
lannoituksesta saatu kuva ei ole täysin todenmukainen. 
Typpeä lisättiin lohkoille keskimäärin 36 kg/ha (kuva 5). 
Suurin osa typpilannoituksesta tuli biologisesta typensi-
donnasta, joten ylijäämäinen typpitase (keskimäärin 13 
kg/ha) ei ole vesiensuojelun kannalta niin suuri ongelma 
kuin keinolannoitteiden käytöstä johtuva ylijäämäinen typ-
pitase, sillä biologinen typensidonta rinnastetaan luonnon 
omiin prosesseihin. Fosforitase puolestaan oli keskimäärin 
2 kg/ha alijäämäinen (kuva 5). Luomutilojen taseet olivat 
alhaisempia kuin perinteisesti viljellyillä tiloilla (kuvat 3 ja 
6), mutta niihin pätee sama epävarmuustekijä kuin lannoi-
tukseenkin.

Biologisen typensidonnan määrä vaikutti olennaisesti 
typpitaseisiin, sillä se oli kasvien pääasiallinen typenlähde. 
Typensidonnan todellista määrää on kuitenkin vaikea ar-
vioida. Väisäsen (1997) ja Väisäsen ym. (1998) tutkimuk-
sissa luomutilojen apilanurmien typensidonta oli 64 kg/ha 
ja tavanomaisesti viljeltyjen nurmien puolestaan 14 kg/ha. 
Toisaalta apilanurmien biologisen typensidonnan määrä 
vaihtelee välillä 40 - 100 kg N/ha (Nykänen 2007). Tässä 
ravinnetaselaskennassa hyväkuntoisten lohkojen biologi-
sen typensidonnan arvoksi oletettiin 64 kg N/ha ja rikka-
kasvien vaivaamien lohkojen biologiseksi typensidonnaksi 
28 kg N/ha (apilan osuuden mukaan). Typen määrä, joka 
tulee seuraavan viljelykasvin käyttöön, vaihtelee suures-
ti mm. sen mukaan, kuinka hyvin viherlannoitusnurmen 
päättäminen onnistuu. Jos nurmen päättäminen epäonnis-
tuu, biologisesti sidotusta typestä osa voi haihtua kaasu-
maisena ilmaan.

Myös hyväksikäyttöasteiden laskeminen luomulohkoil-
le oli haasteellista, sillä joinakin vuosina lohkoille ei tuotu 
lainkaan ravinteita vaan oletettiin kasvien käyttävän aiem-
pina vuosina peltoon lisättyjä ravinteita. Luomutuotannos-
sa sadot voivat usein olla puolet pienempiä perinteisesti 
viljeltyjen lohkojen satoihin nähden, sillä mm. kemiallinen 
rikkakasvintorjunta ei ole luomutuotannossa sallittua. Vil-
jelyn kannattavuuden ja myös ympäristöystävällisyyden 
takia hyviin satoihin tulisi kuitenkin panostaa.

Luomuviljelyssä on haastavaa turvata kasvien ravin-
teiden saanti lannan ja biologisen typensidonnan avulla. 
Suuret kertaluontoiset lantalisäykset voivat lisätä ravintei-
den huuhtoutumisriskiä vesistöihin, jos lannan ravinteita 
ei saada tehokkaasti kasvien käyttöön. Toisaalta hyvin 
pienten lantamäärien levittäminen kerrallaan ei ole aina 
käytännössä mahdollista ja järkevää. Viherlannoituksen ja 
biologisen typensidonnan käyttäminen lohkojen typpilan-

Kuva 5. Typpi- ja fosforilannoitus luomutuotantotiloilla 
2003–2008.

 

Kuva 6. Typpi- ja fosforitase luomutiloilla 2003–2008.
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noituksessa on hyvä asia ja tulee toivottavasti yleistymään 
entistä enemmän myös tavanomaisilla tiloilla.

Lopuksi
Taselaskennassa saatiin kuvaa Tuusulanjärven valu-
ma-alueen tilojen lannoituskäytännöistä, taseista ja niihin 
liittyvistä käytännön ongelmista. Kalkitus koettiin hyödylli-
seksi ja etenkin nuoret viljelijät olivat panostaneet siihen. 
Toisaalta viljan hinnan ollessa matalalla, investointeja siir-
retään tuleville vuosille ainakin pienemmillä tiloilla. Epä-
varma taloudellinen tilanne, ajanpuute ja viljelyn osa-aikai-
suus olivat myös syitä ns. puutteelliseen viljelyyn ja siitä 
seuraaviin korkeisiin taseisiin. Toisaalta etenkin nuoret ja 
luomutuotantoa harjoittavat viljelijät pohtivat tarkasti maan 
kasvukuntoa, viljelykiertoa ja erilaisia lannoitusmahdol-
lisuuksia. Viherlannoitus koettiin hyväksi menetelmäksi 
hyödyntää luonnon omaa typensidontaa sekä perinteisillä 
että luomutiloilla, mutta sen typpilannoitusvaikutusta tulisi 
tutkia vielä lisää. Luomuviljelijöiden joukossa ongelmaksi 
koettiin, että viljelyn onnistumista mitataan vain satomää-
rillä, eikä maan kasvukuntoon ja biologiseen aktiivisuuteen 
kiinnitetä riittävästi huomiota.

Olisi toivottavaa, että ravinnetaseiden laskeminen ja 
lannoituksen optimointi tulisivat yleistymään maatiloilla 
tulevina vuosina. Asenteet ovat vähitellen muuttumassa 
etenkin nuorempien viljelijöiden keskuudessa ja ympäris-
töasiat koetaan entistä tärkeämmiksi. Lannoituksen tar-
kentamisella viljelijä säästää sekä rahaa että ympäristöä.
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Tuusulanjärven hapettaminen 1998–2013
Erkki Saarijärvi
Vesi-Eko Oy Water-Eco Ltd

Johdanto
Tuusulanjärven tilaa pyritään kohentamaan useiden samanaikaisten toimenpiteiden avulla. Kunnostustoimenpiteiden tar-
koituksena on parantaa Tuusulanjärven veden laatua ja happipitoisuutta, vähentää hapen kulutusta, sisäistä kuormitusta ja 
leväesiintymiä, parantaa veden vaihtuvuutta sekä lisätä järven virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Tuusulanjärven syvännealueita on hapetettu Mixox-hapettimilla vuodesta 1998 lähtien. Hapettaminen on osa Tuusu-
lanjärven kunnostusta, jonka tavoitteita ovat järveen tulevan ravinnekuormituksen vähentäminen, järven rehevyystason 
pienentäminen, järven säilyminen uimakelpoisena läpi vuoden, petokalakantojen säilyminen vahvoina ja luontaisesti li-
sääntyvinä sekä järven virkistyskäyttöarvon kasvu (www.tuusulanjarvi.org).

Tässä luvussa on käsitelty Tuusulanjärven hapettamista ja sen vaikutusta happitilanteeseen sekä sisäiseen kuormituk-
seen. Happitilanteen lisäksi on arvioitu järven nykytilaa ja verrattu sitä aikaisempiin vuosiin.

Kuva: Jouni Kervinen
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Hapetus menetelmänä  
ja toteutus Tuusulanjärvellä
Hapettamisen tarkoituksena on ylläpitää pohjanläheisen 
veden happipitoisuutta tarpeeksi korkeana, jotta hapetto-
muudesta johtuvan ns. sisäisen kuormituksen seuraukse-
na sedimentistä veteen vapautuvien ravinteiden määrä vä-
henisi (Lappalainen 1998). Pohjan pysyessä hapellisena 
siellä viihtyvät myös järven kannalta tärkeät pohjaeläimet, 
jotka pohjaa pöyhiessään kuljettavat happea syvemmälle 
sedimenttiin parantaen siten edelleen pohjan tilaa. Hape-
tuksen avulla pyritään myös elvyttämään pohjan aerobis-
ta (hapellinen) hajotustoimintaa, ja sitä kautta estämään 
anaerobisissa (hapeton) prosesseissa syntyvien haitallis-
ten aineiden (rikkivety, metaani, ammonium) syntymistä. 
Sedimentin metaanin tuotannon vähentyessä kaasukup-
lien aiheuttama sedimentin resuspensio vähenee vähen-
täen samalla sedimentistä veteen vapautuvien ravinteiden 
määrää. 

Mixox-hapetinlaitteiden toiminta perustuu hapekkaan 
päällysveden pumppaamiseen pohjan lähelle. Päällys- ja 
alusveden lämpötilaeroista johtuen alusvesi on talvella ja 
kesällä tiheämpää kuin päällysvesi. Tiheyserojen vuoksi 
kevyempää ja hapekkaampaa päällysvettä ei pääse luon-
taisesti kulkeutumaan pinnalta pohjalle. Syksyllä ja ke-
väällä, kun järven vesi on tasalämpöistä ja tuulet pääsevät 
sekoittamaan vesimassaa, hapetuspumput ovat yleensä 
pysähdyksissä. 

Tuusulanjärvi on matalahko ja epäsäännöllisesti ker-
rostuva järvi. Tuusulanjärvelle ei ole luonteenomaista syk-
syn viilenemiseen asti jatkuva kesäaikainen lämpötilaker-
rostuneisuus, vaan järven vesimassa kiertää luonnostaan 
viileistä tai tuulisista sääjaksoista johtuen (Lappalainen 
1998). Ajoittaisista kesäaikaisista kierroista huolimatta 
alusvesi voi muuttua hapettomaksi hyvin lyhyessä ajassa, 
kun tuottavasta kerroksesta pohjalle laskeutuva orgaani-
nen aines hajoaa ja kuluttaa tilavuudeltaan pienen alusve-
sikerroksen happivarantoja.

Tuusulanjärvellä hapettimien avulla pyritään lisäämään 
järven kiertoherkkyyttä ja rikkomaan lämpötilakerrostu-
neisuus ennen kuin alusveden happipitoisuus laskee liian 
alas, ns. lämpötilakerrostuneisuuden säätely (kuva 1). 
Säätely tapahtuu pumppaamalla tavanomaista suurem-
malla virtaamalla kevyempää ja hapellista päällysvettä 
tiheämpään alusveteen (kuva 1, a). Tällöin alusveden tila-

vuus kasvaa. Samalla päällys- ja alusveden lämpötilaero 
ja kerrostuneisuuden stabiliteetti pienenevät ja järvi kier-
tää herkemmin kuin luonnostaan. Tyyninä, aurinkoisina 
ja lämpiminä jaksoina kerrostuneisuus kuitenkin säilyy, ja 
ravinteet pysyvät alusvedessä estäen laajat leväkukinnat. 
Viileä ja tuulinen jakso puolestaan purkaa kerrostuneisuu-
den helposti (kuva 1, b).

Tuusulanjärven hapetus aloitettiin keväällä1998 neljäl-
lä Mixox MC 1100 -laitteella ja yhdellä MC 1000 -laitteel-
la. Keväällä 1999 hapetustehoa lisättiin yhdellä Mixox MC 
1000 -laitteella. Vuonna 2008 Tuusulanjärvellä kokeiltiin 
kesäaikaista hapetusta neljän Keski-Uudenmaan vesien-
suojelun kuntayhtymän omistaman laitteen avulla. Kaksi 
Vesi-Ekon omistamaa urakointilaitetta pidettiin varalait-
teina mahdollista kesäaikaista lisähapetustarvetta varten. 
Kapasiteetti todettiin riittäväksi ja kaksi urakointilaitetta 
poistettiin järveltä kesällä 2010. Tämän jälkeen hapetus-
pumppaus on toteutettu neljällä Mixox-laitteella. Talviai-
koina käynnissä on yleensä ollut vain yksi laite. Tuusu-
lanjärvellä pohjanläheisen veden happipitoisuus pyritään 
pitämään ympärivuotisesti yli 2 mg/l arvossa. Happipitoi-
suuden laskiessa pohjan lähellä alle arvon 2 mg/l, alkaa 
pohjasta hiljalleen vapautua ravinteita (Lappalainen 1998, 
Lappalainen ja Lakso 2005).

Keskimääräisellä päällysveden happipitoisuudella 8 mg/l 
laskettuna MC 1100 -laitteen hapetusteho on noin 650 
kg O2/d. Laitteiden aikaansaama päällysveden virtaama 
alusveteen on näin ollen noin 340 000 m3/d ja hapetus-
teho noin 2 600 kg O2/d. Alusveden pinta-alaan (1,4 km2) 
suhteutettuna hapetustehoksi tulee noin 1,9 g O2/m2/d. MC 
1100 -hapettimen energiankulutus on noin 60 kWh/d.

Virtaamat
Tuusulanjärven hapetusvuosien 1998–2013 virtaamaolo-
suhteet poikkeavat huomattavasti toisistaan (kuva 2). Tällä 
on vaikutusta mm. järveen eroosion mukana kulkeutuvien 
ravinteiden määrään. Esimerkiksi vuonna 2012 vuoden 
keskivirtaama oli noin kolminkertainen verrattuna kuivan 
vuoden 2009 vastaavaan. Eroosion vaikutusta ja ravintei-
den kulkeutumista edisti vuosina 2008 ja 2012 virtaama-
huippujen osuminen talvikauteen lämpimien ja sateisten 
talvikelien seurauksena.

                                               a)                                                      b) 
         
Kuva 1. Mixox-hapetusmenetelmä Tuusulanjärvellä - kerrostuneisuuden säätely. a) Hapekkaan päällysveden pumppaus suu-
rella virtauksella alusveteen; lämpötilaerot ja kerrostuneisuuden stabiliteetti pienenevät, alusveden tilavuus kasvaa. b) Kerros-
tuneisuuden purkautuminen ennen kuin pohjalle syntyy huonohappinen tilanne (kierto tapahtuu herkästi tuulen tai viileämpien 
sääolojen vaikutuksesta).



2017 | 56 Raportti       27

Hapetuksen vaikutukset
Hapetuksen vaikutusten tarkastelu perustuu Keski-Uu-
denmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän hap-
pimittaustuloksiin sekä Uudenmaan ELY-keskuksen 
Halosenniemen syvänteestä ottamiin vesinäytteisiin (ha-
vaintopaikka Tuusulanjärvi syvänne 89). Uudenmaan ym-
päristökeskuksen ottamien näytteiden tulokset on saatu 
ympäristöhallinnon Oiva-tietojärjestelmästä. Tuusulanjär-
ven vedenlaatua on tarkasteltu lähinnä päällysveden (1 m 
syvyydeltä) ja pohjanläheisen veden (1 m pohjan yläpuo-
lelta) tulosten perusteella.

Kerrostumisolosuhteet
Tuusulanjärvellä hapettamisen yhtenä päätarkoituksena 
on ollut järven saattaminen lähes täyskierronomaiseen 
tilaan jo keskikesällä (Lappalainen 1998). Syynä normaa-
lista poikkeavaan hapetuskäytäntöön on pohjasedimentin 
erittäin suuri hapenkulutuspotentiaali. Kerrostuneisuutta 

rikkomatta alusveden happipitoisuuden säilyttäminen on 
käytännössä mahdotonta ja tällöin myös sisäisen kuormi-
tuksen ongelma jää ratkaisematta. Pelkkien päällysveden 
(1 m) ja pohjanläheisen veden (p -1m, noin 8 - 9 m) lämpö-
tilojen seuraaminen ei anna oikeaa kuvaa kerrostuneisuu-
den voimakkuudesta. Tässä yhteydessä kerrostuneisuutta 
on kuvattu vesimassojen tiheyksien erotuksen avulla. Ti-
heys on laskettu veden lämpötilojen perusteella kaavalla:

Tiheys =0,0000000408768 * x3 - 0,000007845 * x2 + 
0,00005947 *  
x + 0,99985, 

jossa 

x = veden lämpötila °C

Vuosina 1998–2013 Tuusulanjärvi on ajoittain kerrostu-
nut kesä-heinäkuussa (kuva 3). Päällysveden ja pohjan-
läheisen veden välinen tiheysero on kuitenkin pysynyt 
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Kuva 2. Tuusulanjärven luusuan vir-
taaman kausikeskiarvot 1998–2013.

Kuva 4. Tuusulanjärven syvänteen (Tuusu-
lanjärvi syvänne 89) pohjanläheisen veden 
happipitoisuudet vuosina 1995–2013.
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melko pienenä. Tiheyseron ollessa pieni säätilan muutos 
tuulisemmaksi tai viileämmäksi voi aiheuttaa vesimassan 
täydellisen sekoittumisen, jolloin alusveden happivarannot 
täydentyvät. Hapetuspumppaus näyttäisikin toimineen tar-
koitetulla tavalla.

Happipitoisuus
Mixox-hapetusta edeltäneisiin vuosiin 1982–1997 verrat-
tuna hapettamisen aloittamisen jälkeiset vuodet ovat olleet 
happitilanteeltaan hyviä lukuun ottamatta vuosia 2003 ja 
2010 (kuva 4). Talvella 2003 hapettimien käyttöä rajoitettiin 
poikkeuksellisten pitkän jäätalven takia, järvi jäätyi jo loka-
kuussa 2002. Kesäaikainen hapen vähenemisen vuosina 
2003 ja 2010 liittyy hapettimien rikkoontumisiin.

Ravinnepitoisuudet
Järven perusrehevyydestä kertova päällysveden kokonais-
fosforipitoisuus on laskenut hieman vuosien 1990–2014 
välisenä aikana (kuva 5). Aiemmin maksipitoisuudet olivat 
luokkaa 170 - 200 µg/l, viimeisten vuosien aikana luokkaa 
120 - 150 µg/l. Pienimmät havaitut pitoisuudet ovat edel-
leen luokkaa 50 µg/l ja keskipitoisuus on laskenut tasolle 
70 - 80 µg/l.

Perustuotannolle kokonaisfosforipitoisuutta oleelli-
sempi tekijä on tarjolla olevan fosfaattifosforin määrä. 
Tuusulanjärvellä on pitkä aikasarja ns. kokonaisfosfaatin 
mittaamisesta (suodattamaton näyte, kuva 6), mutta suo-
raan käyttökelpoisen liukoisen fosfaatin määrää (kuva 7) 
on mitattu vasta vuodesta 1997 alkaen. Tulosten perus-
teella voidaan todeta, että fosfaattifosforin pitoisuudet poh-
jan läheisessä vesikerroksessa ovat olleet hapettamisen 
aloittamisen jälkeen merkittävästi pienempiä kuin aiemmin 
(kuva 6). Liukoista, suoraan käyttökelpoista fosfaattia on 
kuitenkin edelleen tarjolla suurehkoja määriä (keskikesällä 
luokkaa 10–20 µg/l, kuva 7).

Liukoisen fosfaatin kiertonopeus on kesäaikana rehe-
vässä järvessä hyvinkin suuri, joten hetkellinen mittaustu-
los ei sinällään kerro kokonaisuudesta. Määrä voi olla pie-
ni, mikäli vapautumista ei ole tapahtunut tai jos kulutusta 
(eli perustuotantoa) on paljon. Toisaalta, liukoista fosfaattia 
voi olla runsaahkostikin, ellei kulutusta ole tai vapautumi-
nen on esimerkiksi laaja-alaisilta hapettomilta alueilta voi-
makasta. Mitattava pitoisuus kuvaa näin ollen hetkellistä 
tasapainotilannetta ja pitoisuusarvoja tulkittaessa on huo-
mioita myös muut vedenlaatutekijät. 

Tuusulanjärven päällysveden kokonaistyppipitoisuudet 
ovat vaihdelleet 500–2500 µg/l välillä (kuva 8). Kesäaikaan 
typpipitoisuutta nostaa sinilevien typensidonta, keväisin ja 
talvisin ulkoinen ravinnekuormitus. Fosforipitoisuuksien 
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Kuva 5. Tuusulanjärven päällysveden (1m 
tai 0–2 m näytteet) kokonaisfosforipitoi-
suudet vuosina 1990–2014.
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noustessa ajoittain korkeaksi saattaa typpi olla laskennal-
lisesti ajoittain jopa rajoittavana tekijänä. Päähuomio tulee 
kuitenkin kiinnittää edelleen fosforikuormituksen vähentä-
miseen, typpikuorman vähentäminen on toissijaista.

Muu vedenlaatu:  
klorofylli-a ja näkösyvyys
Avovesikauden (touko-lokakuu) keskiarvopitoisuuden pe-
rusteella tarkasteltuna Tuusulanjärvi oli ennen kunnos-
tustoimien aloittamista luokiteltavissa erittäin reheväksi - 

ylireheväksi. Tehokkaiden kunnostustoimien aloittamisen 
jälkeen vuonna 1998 klorofyllipitoisuudet ovat laskeneet 
tasolta 30–50 µg/l tasolle 10–20 µg/l eli alle puoleen alku-
peräisestä. Vuosina 2012 ja 2013 keskipitoisuudet olivat 
alle 15 µg/l. Myös kesäajan maksimiarvot ovat huomatta-
vasti kunnostustoimia edeltäneitä vuosia alhaisempia.

Järven veden näkösyvyyteen vaikuttavat valu-
ma-alueen maaperä ja levien määrä, jota voidaan mita-
ta klorofylli-a pitoisuuden avulla. Tuusulanjärven valu-
ma-alueen maaperä on pääasiassa savea. Maaperän 
laadusta johtuen Tuusulanjärvi onkin perusluonteeltaan 
savisamea.
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Kuva 7. Tuusulanjärven pohjanlä-
heisveden suodatettujen näytteiden 
fosfaattifosforipitoisuudet vuosina 
1998–2013. Liukoista fosfaattia on 
ryhdytty analysoimaan vuodesta 
1997 alkaen.

Kuva 8. Tuusulanjärven päällys-
veden (1m ja 0–2 m näytteet) 
kokonaistyppipitoisuudet vuosina 
1990–2014.

Kuva 9. Tuusulanjärven 
vuosikeskiarvona laskettu 
avovesikauden kloro-
fylli-a -pitoisuus 0–0,2 
metrin syvyydellä vuosina 
1990–2013.
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Tuusulanjärven näkösyvyydessä tapahtui merkittävä 
parannus vuosien 1999–2001 aikana, eli heti kunnostus-
toimien alkamisen jälkeen. Merkittävin muutos tapahtui 
vuoden 2002 syksyllä, jolloin mitattiin useasti yli 1,5 metrin 
näkösyvyyslukemia (kuva 10). Syynä tähän oli pääasiassa 
kuiva loppukesä, jolloin valuma-alueella tapahtuva eroosio 
väheni. Myös seuraava vuosi 2003 oli kuiva (ks. kuva 3), ja 
maaliskuussa (2003) Tuusulanjärven näkösyvyys oli jopa 
2,8 m (suurin havaittu).

Näkösyvyys oli lähes 1,5 metriä myös lopputalvella 
2011, mutta tämän jälkeen kesällä tilanne taas ”normali-
soitui”. Levien määrä vaikuttaa Tuusulanjärven näkösyvyy-
teen vain kuivien jaksojen aikana, jolloin savesta kulkeu-
tuu järveen vähän (kuva 11). Silloin klorofyllipitoisuuden ja 
näkösyvyyden välillä selkeä on riippuvuus (vuodet 2002–
2003). Sen sijaan ”tavanomaisessa” tilanteessa keskimää-
räinen näkösyvyys on luokkaa 0,5 metriä, mutta kirkkaim-
millaan luokkaa yksi metri. Joskus voidaan päästä hiukan 
tätä suurempiin lukemiin.
 
Pohjasedimentin kaasukuplinta
Tuusulanjärven sedimentistä purkautuvien kaasujen mää-
rää mitataan kesäkaudella. Pitkällä aikavälillä tarkasteltu-
na Tuusulanjärven syvänteen sedimentin kaasuntuotanto 
kiihtyi hapetushoidon alettua vuonna 1998. Kaasuntuo-
tannon lisääntyminen johtui hapetuskierrätyksen aiheutta-
masta täyskierron kaltaisesta veden kierrosta, jonka takia 

 
Kuva 10. Tuusulanjärven 
näkösyvyys 1996–2012 
(kuukausikeskiarvoina). 
Kesäajan (toukokuu-syys-
kuu) arvot on merkitty 
punaisella.

Kuva 11. Klorofylli-a pitoisuuden vaikutus näkösyvyyteen 
Tuusulanjärvellä vuosina 1982–2012.
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alusvesi lämpeni (kuva 12) kiihdyttäen pohjan mikrobiolo-
gista toimintaa. 

Pohjasta vapautuvan kaasun määrä lisääntyi aina vuo-
teen 2003 asti, jonka jälkeen vapautuvan kaasun määrä 
vähentyi merkittävästi (kuva 12). Vuosien 2006–2008 taso 
oli jälleen jonkin verran korkeampi kuin vuosina 2004 ja 
2005. Vuonna 2009 mitatut korkeat arvot saattavat liittyä 
alusveden paikallisiin happipitoisuuksien alenemisiin ha-
petustehon oltua hapettimien rikkoontumisen vuoksi va-
jaata osan kesästä. Viime vuosien aikana kuplimalla va-
pautuvien kaasujen määrä on ollut luokkaa viisi litraa/m2/
kesä. Hapetuksen alkuvuosina määrät olivat luokkaa 15–
20 litraa/m2/kesä, joten vähentyminen on ollut merkittävää.

Pohjaeläimet Tuusulanjärven  
tilan ilmentäjinä
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä sekä Uu-
denmaan ELY-keskus ovat sekä seuranneet että raportoi-
neet Tuusulanjärven pohjaeläimistön tilaa (Nurmi 1998; 
Hietala ym. 2017). Järven syvänteen ekologinen tila on ko-
hentunut hapetushoidon seurauksena myös pohjaeläimis-
tön runsaussuhteita tarkastelemalla. Ennen hapetuksen 
alkua vuosina 1994–1997 Tuusulanjärven pohjaeläimistö 
koostui vain muutamasta eutrofiaa ja heikkohappisia olo-
suhteita kuvastavasta lajista: surviaissääskistä: (Chirono-
mus plumosus gr., Procladius spp) ja harvasukasmadoista 
(Potamothrix hammoniensis, Potamothrix, Tubifex).

Hapetuksen alettua lajien määrä kasvoi (Hietala ym. 
2017). Lajistoon ilmestyi hapellisempaa ympäristöä suosi-
va harvasukasmato Limnodrilus hoffmeisteri, lähes hapet-
tomissa olosuhteissa viihtyvän Chironomus plumosuksen 
väistyessä. Pohjaeläimistö muuttui tilapäisesti huonom-
paan suuntaan vuonna 2003, jolloin happitilanne oli heikko 
talvella. Hapen puutteen aiheutti tuolloin poikkeuksellisen 
pitkä jäätalvi ja lämpimäksi jäänyt alusvesi, mikä aiheutti 
useissa järvissä ympäri Suomea pahoja hapettomuuson-
gelmia. Pohjaeläimistö kuitenkin elpyi nopeasti, ja viime 
vuosina muutokset pohjaeläimistössä ovat olleet vähäisiä. 

Hapellisissa olosuhteissa viihtyvien harvasukasmato-
jen merkitys pohjan hapettamisessa on tärkeä, sillä kai-
vautuessaan mutaan ne vievät happea mukanaan sedi-
mentin pintaosaan.

Johtopäätökset
Vuosien 1998–2013 väliset erot ilmasto-oloissa ovat olleet 
suuria Tuusulanjärven kunnostuksen aikana. Sääolot puo-
lestaan ovat vaikuttaneet hydrologiaan ja edelleen järveen 
kulkeutuvan eroosioaineksen ja ravinteiden määrään. Pit-
käaikaistuloksia onkin syytä tarkastella tätä taustaa vas-
ten.
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Hapettamisen päätarkoituksena on ollut kerrostunei-
suuden lieventäminen ja syvännealueiden kesäaikaisen 
happikadon ehkäiseminen. Tavoitteessa onnistuttiin, sillä 
Tuusulanjärvi kerrostuu heikosti ja kerrostuminen purkau-
tuu edeltävää ajanjaksoa helpommin. Hapetuslaitteiden 
teho riittää tavanomaisissa oloissa pitämään syvänteen 
keskimääräisen happipitoisuuden yli 2 mg/l lukemissa. Tu-
losten valossa näyttää siltä, että pohjan läheisen vesiker-
roksen hyvähappisuuden varmistaminen edellyttää hapet-
tamista vähintään neljällä laitteella.

Virkistyskäytön kannalta oleellisia vedenlaatutekijöitä 
ovat järven näkösyvyys sekä levähaittojen esiintyminen. 
Levämäärät ovat olleet merkittävästi tehostettuja kunnos-
tustoimia edeltävää ajanjaksoa alempia. Sen sijaan näkö-
syvyys ei ole poikkeusvuosia lukuun ottamatta juurikaan 
riippunut levämääristä. Saviaineksen aiheuttama sameus 
on päätekijänä Tuusulanjärven veden läpinäkyvyyden sää-
telyssä.

Tuusulanjärven hapetuksesta johtuva pohjanläheisen 
veden sekä koko vesimassan pitkäaikainen hyvä happiti-
lanne on edistänyt sedimentoituvan orgaanisen aineksen 
hapellista hajoamista. Pohjan pysyminen hapellisena, 
sekä kerrostuvan aineksen määrän ja laadun muuttuessa, 
pohjasta vapautuvan metaanikaasun määrä on pitkällä ai-
kavälillä tarkasteltuna vähentynyt merkittävästi. 

Pohjan pysyminen hapellisena on muuttanut myös sy-
vänteen pohjaeläimistöä, suosien hapellisissa olosuhteis-
sa eläviä lajeja. Pohjaeläimet ovat hyvä indikaattori sedi-
mentin tilasta, sillä jo lyhytaikaisetkin hapettomuusjaksot 
muuttavat eliöstöä yksipuolisempaan suuntaan.

Tuusulanjärven kunnostustoimenpiteet ovat olleet on-
nistuneita ja niitä tulisi edelleen jatkaa järven sisäisen kuor-
mituksen estämiseksi ja tilan pysyttämiseksi nykyisellään. 
Järvi kuitenkin sijaitsee savikkoalueella, joten savisamen-
nus on luontainen osa järven olosuhteita. Kuormituksen 
torjunnassa tuleekin keskittyä erityisesti fosforikuormituk-
sen vähentämiseen. Käytännössä tämä tarkoittanee eroo-
sion vähentämiseen keskittyviä toimia, mutta myös muut 
ulkoisen hajakuormituksen lähteet tulee huomioida jotta 
niihin voidaan tarpeen mukaan vaikuttaa. 

Nykyisellään Tuusulanjärven tila on tasaantunut sellai-
seksi, kuin se voi mm. maankäyttö huomioiden olla. Le-
vämäärät ovat maltillisia eikä pitkäaikaisia kukintoja ole 
havaittu. Valituilla toimenpiteillä järven tilaa voidaan yllä-
pitää ulkoisiin olosuhteisiin nähden hyvänä. Hoitotoimia 
ei kuitenkaan voida todennäköisesti lopettaa eikä edes 
merkittävästi vähentää, sillä perusrehevyys on edelleen 
korkealla tasolla ja toistuvien sinileväkukintojen riski on 
merkittävä.

Kuva 12. Tuusulanjärven syvänteen 
kaasuntuotanto touko-lokakuussa 
vuosina 1995–2012 ml/m2/d.

Lähteet
Hietala, J., Nurmi, P. & Marttila, J. 2017: Tuusulanjärven poh-
jaeläintutkimukset 1993 –2011. Julkaisussa: Hietala, J. (toim): 
Tuusulanjärven kunnostus vuosina 1999–2013. Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen raportteja 
56/2017. 75–78.

Lappalainen, K.M. 1998: Tuusulanjärven happitilanteen paran-
tamismahdollisuuksia. Vesi-Eko Oy, Kuopio. [Moniste] 21 s.

Lappalainen, K.M. & Lakso, E. 2005: Rehevyyttä vähentävät 
menetelmät. Järven hapetus. Julkaisussa: Ulvi, T. ja Lakso, E. 
(toim.) 2005. Järvien kunnostus. Ympäristöopas 114. Suomen 
ympäristökeskus.

Koski-Vähälä, J. 2001: Role of resuspension and silicate in 
internal phosphorus loading. Department of Limnology and 
Environmental Protection, Department of Applied Chemistry 
and Microbiology. University of Helsinki. Finland. 

Nurmi, P. 1998: Eräiden Suomen järvien pohjaeläimistö: valta-
kunnallisen seurannan tulokset vuosilta 1989–1992. Suomen 
ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 172. 74 s.



32       Raportti 56 | 2017

Rantamo-Seittelin vedenlaadun  
seurantatulokset 2010–2013
Jari Koskiaho ja Markku Puustinen
Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus

Johdanto
Vuonna 2001 rakennettu Rantamon kosteikko sekä vuonna 2009 valmistunut Rantamon laajennus ja yhdyskanavan kautta 
siihen liitetty Seittelin kosteikko muodostavat merkittävän kosteikkoalueen Keski-Uudellamaalla Tuusulanjärven länsiran-
nalla (kuva 1).  Rantamo-Seittelin kosteikon tavoitteena on vähentää Sarsalanojasta Tuusulanjärveen tulevaa ravinnekuor-
mitusta ja parantaa siten järven tilaa. Lisäksi tavoitteena on lisätä alueen linnustollista ja ekologista arvoa sekä monipuolis-
taa järven länsirannan maaseutumaisemaa. Tässä luvussa esitetään vuosien 2010–2013 aikana toteutetun vedenlaadun 
seurannan perusteella lasketut kokonaisfosforin, liukoisen fosforin ja nitraattitypen poistumat Rantamo-Seittelin kosteikos-
sa.

Kuva: Mauri Pekkarinen
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Kuva 1. Sarsalanojan valuma-alueen ja Rantamo-Seittelin kosteikon sijainti. Valuma-alueen rajat merkitty karttaan vihreällä ja 
Sarsalanoja sinisellä viivalla. (Lähtöaineisto: Maanmittauslaitos 2010).

Kuva 2. Rantamo-Seittelin kosteikko Tuusulanjärven länsi-
rannalla.

Aineisto ja menetelmät

Kosteikon yläpuolinen valuma-alue
Sarsalanojan valuma-alue (kuva 1) sijaitsee Keski-Uudel-
lamaalla Vantaanjoen vesistöalueella. Kokonaan Tuusu-
lan kunnan alueella sijaitseva valuma-alue on järvetön ja 
kooltaan n. 19,2 km², ts. suurin Tuusulanjärveen laskevista 
uomista. Koko Tuusulanjärven valuma-alueen pinta-ala on 
92 km². Tuusulanjärvestä vesi laskee Tuusulanjoen ja Van-
taanjoen kautta Suomenlahteen.

Sarsalanojan valuma-alueella on peltoa 43 % ja met-
sää 48 %. Valuma-alueen maaperästä 51 % on savea ja 
kalliopaljastumia on pinta-alasta 19 %. Alueella oleva asu-
tus on harvaa ja se on jakautunut melko tasaisesti.

Kosteikko
Rantamo-Seittelin kosteikko (kuva 2) muodostuu kahdesta 
osasta. Ensimmäinen osa, Rantamon kosteikko valmistui 
vuonna 2001. Rantamon laajentamissuunnitelma sekä uu-
den Seittelin kosteikon rakentamissuunnitelma valmistui-
vat Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) vuonna 2005. 
Rakentamistyöt alkoivat vuonna 2007 ja päättyivät kesäl-
lä 2009, jolloin Sarsalanojan vedelle avattiin reitti uudelle 
Seittelin kosteikkoalueelle. 
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Sarsalanojan vesi johdetaan kosteikkoon kahden tu-
loaukon kautta (kuva 2). Vesi saapuu ensimmäisenä kos-
teikon syvänneosaan. Kosteikkoon tulevan veden määrää 
säätelee Sarsalanojassa oleva ohjauskynnys siten, että 
keskiylivirtaamaa pienemmillä virtaamilla vesi kulkee koko 
kosteikkoyhdistelmän läpi ja suuremmilla virtaamilla osa 
vedestä virtaa kosteikon ohi uoman vanhan osan kautta 
Tuusulanjärveen. Tulvatilanteissa vesi voi levittäytyä li-
säksi Kurjensuon alueelle. Rantamo-Seittelin kosteikolle 
tyypillisiä elementtejä ovat tasainen pohja, vedenalaiset 
harjanteet, tulosyvänne ja rantamatalikot. Vedenalaisten 
kannasten ja ohjaussyvänteiden avulla pyrittiin varmista-
maan, että vesi virtaa kosteikossa tasaisesti siten, että sei-
sovan veden alueita ei olisi eikä oikovirtauksia esiintyisi. 
Kosteikon rakenteiden suunnittelussa on otettu huomioon 
paitsi maisemalliset seikat, myös linnuston tarpeet ja muut 
biodiversiteettinäkökohdat. Rantamon ja Seittelin kosteik-
kojen välisen yhdyskanavan pohjan leveys on 4 m ja pin-
taleveys 12,8 m. Kosteikkojen vesipinta-ala yhteensä on 
24 ha, mikä on vajaat 1,3 % valuma-alueen pinta-alasta. 
Kosteikkoalueen entinen, ravinteikas pintamaa poistettiin 
kokonaan ennen kuin Sarsalanojan vettä alettiin johtaa 
kosteikkoon. 

Kosteikon toimivuutta ravinteiden pidättäjänä seu-
rattiin ottamalla ja analysoimalla vesinäytteitä tulevasta 
ja lähtevästä vedestä sekä automaattiseurannan avulla. 
Ainevirtaamien laskennassa käytettiin SYKEn vesistö-
mallijärjestelmällä arvioitua Sarsalanojan tulovirtaamaa. 
Rantamo-Seittelin kosteikkoon pumpataan kuivatusvesiä 
kosteikkoa ympäröivältä peltoalueilta. Tämä ”ylimääräise-
nä” kosteikkoon tuleva kuormitus laskettiin pumppauksella 
kuivatettavan alueen peltoalan ja pumpattavista vesistä 
otettujen näytteiden ainepitoisuuksien perusteella ja lisät-
tiin Sarsalanojaa pitkin kosteikkoon tulevaan kuormituk-
seen.
 
Veden laadun seuranta 
Tässä raportissa esitetään kokonaisfosforin ja nitraattitypen 
osalta huhtikuun 2010 ja huhtikuun 2013 välisenä aikana 
toteutetun automaattiseurannan tulokset jaettuna kolmeen 
vuoden mittaiseen jaksoon (17.4.2010–16.4.2013) sekä 
vuosien 2010, 2011 ja 2012 aikana otettuihin vesinäyttei-
siin perustuvat tulokset liukoisen fosforin (DRP) osalta. 

Automaattimittaukset

Sameutta ja nitraattityppipitoisuutta (NO3-N) mitattiin kah-
della jatkuvatoimisella optiseen mittaukseen perustuvalla 
S:can Nitro::lyser mittausanturilla, jotka asennettiin Ran-
tamon kosteikon laajennusosan tulouomaan sekä Seittelin 
kosteikon purkukanavaan (kuva 2). Anturin säteilylähde 
lähettää vastaanottimeen säteilypulssin, jonka vaimene-
mista 5 mm:n matkalla vastaanotin mittaa. Sameuden mit-
tausskaala on 5 –1400 FTU ja NO3-N:n 0,3–70 mg/l. NO3-
N:n koko mittausalue on käytettävissä vain kirkkaissa 
vesissä. Sameuden lisääntyessä luotettavasti mitattavan 
NO3-N pitoisuuden alaraja nousee. Anturin sisäinen da-
taloggeri ohjaa anturien mittausta ja laitteen puhdistusta, 
joka tapahtui paineilman avulla. Laite mittasi veden laadun 
puolen tunnin välein ja laitteen puhdistus tapahtui tunnin 
välein. Mittaukset koottiin dataloggeriin, josta ne lähetettiin 
GSM-modeemilla kerran vuorokaudessa SYKE:n tietokan-
taan. 

Vesinäytteet
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä ottaa an-
turien kohdalta säännöllisesti vesinäytteitä. Tässä rapor-
tissa käsitellään 6.4.2010–19.11.2012 välisenä aikana 
otettujen vesinäytteiden analyysituloksia. Vesinäytteistä 
analysoitiin laboratoriossa anturien kalibrointiin käytetyn 
sameuden (FTU) lisäksi useita vedenlaatumuuttujia, joista 
tässä raportissa käsitellään anturilla mitatun ja vesinäyt-
teisiin kalibroidun sameuden pohjalta arvioitavaa koko-
naisfosforipitoisuutta (TotP, mg/l), anturien kalibrointiin 
käytettyä nitraattityppipitoisuutta (NO3-N, mg/l) sekä liu-
koisen fosforin (DRP) pitoisuutta (mg/l). Viimeksi mainittu 
muuttuja ei korreloi anturihavaintojen kanssa, joten DRP:n 
ainevirtaama-arvioissa käytettiin vesinäytteisiin perustu-
vaa pitoisuusaikasarjaa toisin kuin TotP:n ja NO3-N:n ar-
vioissa, jotka pohjautuivat jatkuviin automaattimittauksiin. 
Vesinäytteitä siis käytettiin i) anturien kalibroimiseksi pai-
kallisiin olosuhteisiin, ii) TotP-pitoisuuksien määrittämiseen 
kalibroidun sameuden perusteella ja iii) DRP:n ainevirtaa-
mien laskentaan.

Ainevirtaamien laskenta

TotP:n ja NO3-N:n ainevirtaamat laskettiin jokaiselle rapor-
tointijakson päivälle tulevalle ja lähtevälle vedelle erikseen 
kaavalla (1):

 Ld = Cd*Qd*86,4   (1)
missä
 Ld = Ainevirtaama vuorokaudessa (kg)
 Cd = Vuorokauden keskimääräinen ainepitoisuus (mg/l)
 Qd = Vuorokauden keskivirtaama (m3/s)

DRP:lle ainevirtaamat laskettiin vastaavasti jokaiselle 
vuorokaudelle erikseen siten, että näytteenottohetken pi-
toisuus edusti ko. vuorokauden keskipitoisuutta ja näyt-
teenottopäivien välisille vuorokausille pitoisuus arvioitiin 
lineaarisen interpolaation avulla. 

Päivittäisistä ainevirtaamista laskettiin kosteikkoon 
tulevat ja kosteikosta lähtevät TotP:n ja NO3-N:n ainevir-
taamat vuoden mittaisille jaksoille I: 17.4.2010–16.4.2011, 
II: 17.4.2011–16.4.2012. ja III: 17.4.2012–16.4.2013 sekä 
DRP:lle kalenterivuosille 2010, 2011 ja 2012.

Kosteikkoon pumpattavien salaojavesien 
huomioiminen

Sekä Rantamon että Seittelin kosteikkohin pumpataan 
kuivatusvesiä kosteikkoa ympäröiviltä peltoalueilta. Koska 
tätä kautta tuleva kuormitus ei näy kosteikkoon tulevan ve-
den seurannassa, se arvioitiin TotP:lle, DRP:lle ja NO3-N:l-
le erikseen ja lisättiin näiden ravinnejakeiden tulevaan 
kuormitukseen. Rantamoon 43 ha:n ja Seitteliin 14 ha:n 
peltoalalta pumpattavista vesistä vv. 2002–2010 otettujen 
näytteiden keskipitoisuuksien ja jakson 2010–2012 kes-
kisadannan perusteella arvioidun salaojakaivoihin pääty-
neen vesimäärän perusteella arvioitiin kosteikkoon pump-
pauksen kautta tulleen seuraavat vuotuiset ainemäärät: 
TotP 41 kg/v, DRP 9 kg/v ja NO3-N 630 kg/v. Nämä luvut 
lisättiin automaattiseurannan avulla arvioituihin tuleviin ai-
nevirtaamiin.
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Tulokset ja tulosten käsittely

Virtaama
Kuvassa 3 on esitetty ainevirtaamien laskennassa käytet-
ty Sarsalanojan virtaama-aikasarja 1.1.2010–16.4.2013. 
Kevään tulvahuiput osuivat jokaisena vuotena huhtikuun 
alkuun. Koko havaintojakson maksimi 3,2 m3/s havaittiin 
11.4.2011. Vuosina 2011 ja 2012 koettiin myös syksyllä kor-
kean virtaaman jaksoja, esim. 25.9.2012 2,0 m3/s. Vuosien 
2010 ja 2011 kesät olivat varsin vähävetisiä kun taas ke-
sällä 2012 virtaama oli korkeampi. Talvijaksoista 2011–2012 
oli selvästi runsasvetisin huipun 2,3 m3/s osuessa päivälle 
19.12.2011. Ensimmäinen seurantajakso oli jonkin verran 
kahta seuraavaa vähävetisempi, keskivirtaama oli jaksolla 
I 0,20 m3/s, jaksolla II 0,25 m3/s ja jaksolla III 0,22 m3/s.

Kuva 3. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vesistö-
mallijärjestelmällä arvioitu Sarsalanojan virtaama (m3/s) 
1.1.2010–16.4.2013.

Anturihavaintojen kalibrointi
Kuvan 4 pistekaaviossa on esitetty tulevasta vedestä (a) 
ja lähtevästä vedestä (b) havaintojakson aikana otetuista 
näytteistä laboratoriossa määritetyt sameusarvot (FNU) 
samaan aikaan antureilla havaittujen sameusarvojen 
(FTU) kanssa sekä näiden väliset ns. kalibrointiyhtälöt, 
joilla anturien tuottamat arvot muunnettiin kokonaisfosfori-
pitoisuuksien määrittämiseen käytetyiksi sameusarvoiksi. 
Anturien tuottamien ns. ”raaka-arvojen” ja laboratoriossa 
määritettyjen sameusarvojen välinen ero oli melko suuri 
(n. 2,5-kertainen), mutta systemaattinen (R2 = 0,89), joten 
anturien tuottamia tuloksia voidaan tältä osin pitää luotet-
tavina. Kuvassa 5 on esitetty vastaavat pistekaaviot NO3-N 
pitoisuuksille. Anturien tuottamat NO3-N:n raaka-arvot oli-
vat selvästi lähempänä laboratoriossa määritettyjä arvoja 
kuin sameudella. Lisäksi kalibrointiyhtälöiden selitysasteet 
olivat erittäin korkeat (0.98 ja 0,95), mikä osaltaan kertoo 
antureiden hyvästä toimivuudesta havaintojaksolla. 

Kokonaisfosforipitoisuuden (TotP) 
määrittäminen sameuden avulla
TotP pitoisuuden ja sameuden välinen riippuvuus kos-
teikkoon tulevassa ja siitä lähtevässä vedessä on esitetty 
kuvassa 6. Sameuden selitysaste (R2) TotP pitoisuuden 
ennustajana oli korkea, tulevassa vedessä 88 % ja lähte-
vässä vedessä 90 %. Siten TotP pitoisuudelle voitiin luotet-
tavasti laskea arvo tutkimusjakson jokaiselle puolen tunnin 
aikavälille. 
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Kuva 4. Rantamo-Seittelin kosteikkoon tulevan ja 
kosteikosta lähtevän veden sameus mitattuna s::can 
anturilla (FTU, vaaka-akselit) ja määritettynä vesinäyt-
teistä (FNU, pystyakselit) sekä havaintojen perusteella 
määritetyt kalibrointiyhtälöt.

Kuva 5. Rantamo-Seittelin kosteikkoon tulevan ja kos-
teikosta lähtevän veden nitraattityppi (NO3-N) pitoisuus 
(mg/l) mitattuna s::can anturilla (vaaka-akselit) ja mää-
ritettynä vesinäytteistä (pystyakselit) sekä havaintojen 
perusteella määritetyt kalibrointiyhtälöt.

Kuva 6. Kokonaisfosforipitoisuuden ja sameuden 
välinen riippuvuus Rantamo-Seittelin kosteikkoon 
tulevassa ja kosteikosta lähtevässä vedessä vuosina 
2010–2012.
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Ainevirtaamat ja -poistumat 
kosteikossa 
Kokonaisfosfori (TotP)
Rantamo-Seittelin kosteikkoon tuleva TotP kuormitus oli 
tutkimusjaksolla keskimäärin 1 570 kg vuodessa. Tästä 
jakson aikana poistui keskimäärin 11 % eli n.180 kg vuo-
dessa. Kosteikkohehtaaria kohden TotP poistuma oli 7,4 
kg vuodessa (taulukko 1). TotP:n pidättyminen oli niin kilo-
grammoina kuin suhteellisestikin selvästi tehokkainta en-
simmäisen havaintovuoden aikana, jolloin keskivirtaama 
oli pienempi ja keskipitoisuus tulevassa vedessä suurempi 
kuin kahtena seuraavana vuotena (taulukko 1). Pidätty-
minen oli suhteellisesti vähäisempää verrattuna kooltaan 
selvästi pienempään (0,6 ha) mutta valuma-alueeseensa 
nähden suureen (5 %) Hovin kosteikkoon, jossa on mi-
tattu 62 –67 % ja 24–45 kg/ha vuotuisia TotP poistumia 
(Koskiaho ym. 2009). Vuodesta 2007 aloitetun automaatti-
seurannan tulosten perusteella suhteelliset TotP poistumat 
olivat Hovissa paitsi korkeampia, myös vähemmän herkkiä 
hydrologiselle vaihtelulle (julkaisematon data). Toisaalta 
Rantamo-Seitteliin heikoimmillaankin vuodessa pidättyvän 
TotP:n absoluuttinen määrä (99 kg) on yli kolminkertainen 
Hoviin parhaimmillaan pidättyvään määrään (27 kg) ver-
rattuna. 

SYKE:n kosteikkosuunnitteluoppaassa (Puustinen ym. 
2007) esitetyn, kosteikon mitoitukseen perustuvan yhtälön 
(poistuma-% = 3,2*Arel0,57, missä Arel = kosteikon pin-
ta-ala suhteessa yläpuolisen valuma-alueen pinta-alaan) 
mukaan ennuste Rantamo-Seittelin kosteikon vuotuiselle 
TotP poistumalle olisi 27 % tulevasta kuormituksesta, mi-
hin ensimmäisenä vuotena yllettiinkin.

Kuvassa 7 on esitetty sameudesta lasketut TotP pi-
toisuuden aikasarjat kosteikkoon tulevalle ja kosteikosta 
lähtevälle vedelle yhdessä virtaama-aikasarjan kanssa. 
Kuvasta nähdään tulevan veden pitoisuuden samaan tah-
tiin virtaaman kanssa tapahtuvat nousut ja laskut sekä 

lähtevän veden pitoisuuden hitaampi reagoiminen virtaa-
man dynamiikkaan. Ensimmäisen vuoden kahta viimeistä 
jaksoa parempi pidättymistulos näkyy tulevan veden huip-
pupitoisuuksien selvästi suurempana ”leikkautumisena” 
huippuvirtaamien ollessa pienempiä.

Liukoinen fosfori (DRP)

Rantamo-Seittelin kosteikkoon havaintojaksolla tulleesta 
fosforista n. 12 % oli liuenneessa (DRP) muodossa. Keski-
määrin Rantamo-Seittelin kosteikko pidätti seurantajaksol-
la 32 kg DRP:tä vuodessa (taulukko 2). Kuten kokonais-
fosforille, myös DRP:lle mitattiin selvästi suurin poistuma 
ensimmäisen seurantavuoden aikana, jolloin jopa 30 % 
kosteikkoon tulleesta määrästä pidättyi. Seuraavana vuon-
na DRP:tä ei pidättynyt kosteikkoon lainkaan ja viimeisenä 
vuotena 15 % (taulukko 2). Kuten TotP:tä, myös DRP:tä 
näyttäisi pidättyvän Rantamo-Seittelissä parhaiten silloin 
kun virtaama ei nouse kovin korkeaksi. Tällöin veden viipy-
mä ja sitä kautta puhdistusprosessien käytettävissä oleva 
aika on pidempi ja pidättymistulos parempi kuin runsas-
vetisillä jaksoilla. Keskimmäisen seurantavuoden heikon 
tuloksen syynä saattaa olla myös keskimäärin matala 
tulevan veden DRP pitoisuus (taulukko 2). Jos kosteikon 
veden DRP pitoisuus on yhtä suuri tai pienempi kuin kos-
teikon maaperälle ominainen fosforin tasapainopitoisuus 
(EPC), ei fosforin adsorptiota kosteikon maaperään tapah-
du lainkaan (Taylor & Kunishi 1971).

Nitraattityppi (NO3-N)

Päinvastoin kuin fosforin, Rantamo-Seittelin kosteikon 
tehokkuus oli NO3-N:n suhteen heikointa ensimmäisenä 
havaintojaksolla, jolloin pidättymistä ei tapahtunut lain-
kaan. Sen sijaan toisella jaksolla pidättyi 17 % ja kolman-
nella 20 % tulevasta NO3-N kuormituksesta. Koko kolmen 
vuoden seurantajaksolla NO3-N poistuma oli keskimäärin 

Taulukko 1. Kokonaisfosforin ainevirtaamat ja poistumat Rantamo-Seittelin kosteikossa 17.4.2010–16.4.2013

Havaintojakso Ainevirtaama (kg) Poistuma (kg/
ha/v)

Suhteellinen 
poistuma

Keskivirtaama 
(m3/s)

Keskipitoisuus* 
(µg/l1)

Tuleva Lähtevä Poistuma
2010–2011 1159 825 334 13,9 29 % 0,20 177
2011–2012 1869 1771 99 4,1 5 % 0,25 163
2012–2013 1677 1574 103 4,3 6 % 0,23 143
Keskimäärin 1568 1390 179 7,4 11 % 0,23 161

*Tuleva vesi, DRP

Kuva 7. Sarsalanojan päivittäinen virtaa-
ma (m3/s) ja anturilla mitatun sameuden 
perusteella määritetty päivittäinen koko-
naisfosforipitoisuus (µg/l) Rantamo-Seit-
telin kosteikkoon tulevassa ja kosteikosta 
lähtevässä vedessä seurantajaksolla 
17.4.2010–16.4.2013.
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12 % tulevasta kuormituksesta eli 2 000 kg vuodessa. Kos-
teikkohehtaaria kohden keskimääräinen NO3-N poistuma 
oli 83 kg vuodessa. Hovin kosteikon tehokkuus (130 - 220 
kg ha/v, 35 - 67 %) on siten myös typen suhteen parempi 
kuin Rantamo-Seittelin. Kummankin kosteikon keskimää-
räinen NO3-N poistuma vastaa kosteikkosuunnitteluop-
paassa (Puustinen ym. 2007) kokonaistyppipoistumalle 
esitetyn yhtälön (poistuma-% = 10,47*Arel) antamaa en-
nustetta; Hoville 52 % ja Rantamo-Seittelille 14 %. Koska 
maatalousvaltaisilta valuma-alueilta tuleva typpi on pää-

Taulukko 3. Nitraattitypen (NO3-N) ainevirtaamat ja poistumat Rantamo-Seittelin kosteikossa 17.4.2010–16.4.2013.

Havaintojakso Ainevirtaama (kg) Poistuma (kg/
ha/v)

Suhteellinen 
poistuma

Keskivirtaama 
(m3/s)

Keskipitoisuus* 
(µg/l1)

Tuleva Lähtevä Poistuma
2010–2011 14 488 14 599 -111 -5 -1 % 0,20 1 190
2011–2012 21 441 17 829 3 612 151 17 % 0,25 1 710
2012–2013 12 167 9 675 2 492 104 20 % 0,23 1 100
Keskimäärin 16 032 14 034 1 998 83 12 % 0,23 1 330

**Tuleva vesi, NO3-N

Taulukko 2. Liukoisen fosforin (DRP) ainevirtaamat ja poistumat Rantamo-Seittelin kosteikossa 1.1.2010–31.12.2012.

Havaintojakso Ainevirtaama (kg) Poistuma (kg/
ha/v)

Suhteellinen 
poistuma

Keskivirtaama 
(m3/s)

Keskipitoisuus* 
(µg/l1)

Tuleva Lähtevä Poistuma
2010 203 142 61 2,6 30 % 0,18 19
2011 139 142 -3 -0,1 -2 % 0,25 11
2012 237 201 37 1,5 15 % 0,28 21

Keskimäärin 193 161 32 1,3 16 % 0,23 18
*Tuleva vesi, DRP

Kuva 8. Sarsalanojan päivittäinen virtaama (m3/s) 
ja liukoisen fosforin (DRP) pitoisuus (µg/l) Ranta-
mo-Seittelin kosteikkoon tulevassa ja kosteikosta 
lähtevässä vedessä jaksolla vuosina 2010–2012.
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osin nitraattimuodossa, on ennuste kokonaistypen poistu-
malle hyvin samansuuntainen kuin NO3-N poistumallekin.

Todennäköinen syy NO3-N poistuman paranemiseen 
kosteikon ensimmäisen toimintavuoden jälkeen on kas-
villisuuden kehittyminen ja sitä myötä orgaanisen aineen 
lisääntyminen kosteikossa. Useiden tutkimusten (esim. 
Gale ym. 1993) mukaan orgaanisen aineksen määrä on 
eräs tärkeimmistä denitrifikaatiota säätelevistä tekijöistä. 
Vaikka myös viipymällä on suuri merkitys typen pidätty-
miseen, sen vaikutus ei näkynyt Rantamo-Seittelissä yhtä 

Kuva 9. Sarsalanojan päivittäinen virtaama 
(m3/s) ja anturilla mitattu päivittäinen nitraat-
tityppipitoisuus (mg/l) Rantamo-Seittelin kos-
teikkoon tulevassa ja kosteikosta lähtevässä 
vedessä seurantajaksolla  
17.4.2010–16.4.2013.
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selkeästi kuin fosforin kohdalla. Odotettavissa saattaakin 
olla, että vuotuiset NO3-N poistumat Rantamo-Seittelissä 
vakiintuvat tietylle, ehkä n. 20 - 30%  % tasolle. Tulvajak-
sojen aikainen viipymä Rantamo-Seittelissä tuskin riittää 
Hovin kosteikon tapaisiin yli 50 % typpipoistumiin. Kolmas 
tärkeä typenpoistoa säätelevä tekijä on lämpötila, jonka 
vaikutus näkyy hyvin kuvassa 9. Esim. talvella 2010–2011 
kosteikosta lähtevän veden NO3-N pitoisuus nousi jopa 
edeltävän syystulvan tulevan veden huippupitoisuuden 
tasolle ja laski varsin hitaasti denitrifikaatiobakteerien toi-
miessa heikosti kylmissä oloissa. Sen sijaan esim. kesäl-
lä 2012 kosteikkoon tulevassa vedessä havaittiin erittäin 
korkeita NO3-N pitoisuuksia (max. 8 mg/l) lähtevän veden 
pitoisuuksien pysytellessä lähellä nollaa olosuhteiden ol-
lessa denitrifikaatiobakteerien toiminnalle optimaaliset.

Johtopäätökset
Rantamo-Seittelin kosteikko on toiminut kosteikon mitoi-
tukseen perustuvien ennakko-odotusten mukaisesti. Suh-
teelliselta pinta-alaltaan 1,3 % valuma-alueesta oleva kos-
teikko pidätti parhaimmillaan Sarsalanojaa pitkin tulevasta 
TotP kuormituksesta 29 % ja NO3-N kuormituksesta 20 %. 
Toisaalta 3 vuoden tutkimusjaksoon sisältyi vuosia, jolloin 
pidättyminen oli selvästi heikompaa. 

Fosforin osalta näyttää siltä, että tulokset vaihtelevat 
hydrologian mukaan siten, että poistumat kosteikossa oli-
vat heikompia märkänä kuin vähävetisenä vuotena. Fosfo-
rin pidättyminen kosteikossa näytti riippuvan hydrologian 
lisäksi myös tulevan veden pitoisuuksista; mitä korkeampi 
pitoisuus sitä parempi pidätystulos. Tämä puoltaa sitä kä-
sitystä, että kosteikko kannattaa sijoittaa paikkaan, jossa 
kuormittavia tekijöitä on paljon. Rantamo-Seittelin osalta 
tämä kriteeri täyttyy korkean peltoisuuden (yli 40 % va-
luma-alueesta) kautta. Vuorenmaan ym. (2002) mukaan 
peltoalueiden ravinnekuormitus on kertaluokkaa suu-
rempi kuin metsäisten alueiden, jotka Sarsalanojan valu-
ma-alueella edustavat valtaosaa ei-maatalousalueista.

Typen heikko pidättyminen ensimmäisenä vuotena 
kosteikon valmistumisen jälkeen viittaa liian vähäiseen 
orgaanisen aineen määrään kasvillisuuden ollessa vielä 
alkuvaiheessaan. Kahtena jälkimmäisenä vuotena, jolloin 
kasvillisuus kehittyi voimakkaasti kosteikon eri alueilla, tu-
los oli selvästi parempi. Orgaanisen aineen lisäksi myös 
lämpötilan vaikutus denitrifikaatioon ja sitä kautta typpi-
poistumiin näkyi selvästi erittäin korkeina poistumina ke-
sä-syysjaksoilla ja kosteikon heikkona toimivuutena tal-
vi-kevätjaksoilla.

Tässä esitettyjä kolmen ensimmäisen seurantavuo-
den tuloksia arvioitaessa on huomioitava, että seuranta-
jakso on toistaiseksi melko lyhyt varmojen johtopäätösten 
tekemiseksi Rantamo-Seittelin kosteikon toimivuudesta. 
Lisäksi on syytä muistaa kosteikon olevan vasta toimintan-
sa alkuvaiheessa. Esimerkiksi Hovin kosteikon tehokkuus 
liukoisten ravinteiden pidättäjänä oli 8 toimintavuoden 
jälkeen selvästi parantunut alkuvuosiin verrattuna, joten 
positiivista kehitystä on odotettavissa Rantamo-Seittelis-
säkin. Joka tapauksessa jo alkuvaiheessa kosteikkoon 
pidättyneitä ravinnemääriä voidaan pitää merkittävinä 
kosteikon suuren koon ja valuma-alueelta tulevan suuren 
kuormituksen ansiosta.
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Tuusulanjärven kasviplankton vuosina 
1961–2012
Marko Järvinen ja Liisa Lepistö
Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus

Johdanto
Tuusulanjärvi kuuluu niihin harvoihin suomalaisiin järviin, joista on kasviplanktonista tietoa 1800-luvulta, sillä järven kas-
viplanktonyhteisön tutkimus käynnistyi jo runsaat 120 vuotta sitten. Alkuaikoina tulokset olivat havaintoja rantavyöhykkeen 
levälajeista. Näytteenotto- ja tutkimusmenetelmien kehittyessä lajilistat monipuolistuivat ja lajien määrää ja osuutta levien 
kokonaismäärästä voitiin tarkastella (Lepistö ym. 2006a).

Tuusulanjärven kvantitatiiviset - kasviplanktonin määrää ja koostumusta kuvaavat - tulokset muodostavat ainutlaatuisen 
pitkäkestoisen havaintosarjan 1960-luvulla aloitetun systemaattisen seurannan ansiosta.

Tämä luku kuvaa Tuusulanjärven kasviplanktonin määrän ja koostumuksen muutoksia viimeisen 50 vuoden ajalta vuosi-
na 1961–2012. Kasviplankton reagoi herkästi kasvuympäristön muutoksiin (Lepistö 1999; Carvalho ym. 2013; Järvinen ym. 
2013). Siksi tulosten avulla arvioidaan myös Tuusulanjärven ekologisen tilan muutoksia, jotka kytkeytyvät valuma-alueen 
ihmistoimintaan, saapuvaan ravinnekuormitukseen, järven sisäisiin prosesseihin ja kunnostustoimenpiteisiin. Luvussa ku-
vataan myös keskeiset kasviplanktonissa havaitut muutokset vuosina 1893–1960, jotka on raportoitu yksityiskohtaisemmin 
muualla (mm. Levander 1900; 1914; Järnefelt 1921; 1937; 1956; 1958; Lepistö ym. 1999; 2006a).

Kuva: Jaana Hietala
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Kasviplanktonaineisto 
ja menetelmät

Kasviplanktonia tarkastellaan havaintopaikka ’Tuusulan-
järvi syvänne 89’ tulosten avulla. Havaintopaikalta on 471 
kvantitatiivista kasviplanktontulosta vuosilta 1921–2012 
(Taulukko 1). Pääosa (81 %) tuloksista edustaa päällim-
mäistä kahden metrin vesipatsasta (0–2m). Näytteitä on 
myös 0–1m syvyydeltä (12 %) sekä kokoomanäytteinä 
0–4, 0 - 8 ja 0–10m syvyyksiltä (8%). Vuosien saatossa 
näytteitä on mikroskopoinut 12 mikroskopoijaa (mm. Heik-
ki Järnefelt, Pertti Heinonen, Toini Tikkanen ja Liisa Le-
pistö). Kasviplanktonnäytteiden kestävöinti on muuttunut 
tutkimusjaksolla: vuosina 1921–1981 näytteet kestävöitiin 
formaliiniin, vuosina 1982–1999 happamalla Lugolin liuok-
sella ja kestävöityyn näytteeseen lisättiin myöhemmin for-
maliinia, ja vuodesta 2000 alkaen ainoastaan happamalla 
Lugolin liuoksella.

Tarkastelua varten kvantitatiiviset kasviplanktontulokset 
ryhmiteltiin kymmenen vuoden jaksoihin. 1960-lukua edel-
tävistä tuloksista muodostettiin oma ryhmä (1921–1960). 
Aineiston käsittely tehtiin pääasiassa jaksolle touko-syys-
kuu 1961–2012, mistä on käytettävissä riittävästi vertailu-
kelpoisia kasviplanktontuloksia (taulukko 1).

Kasviplanktonin vaihtelua ja muutoksia tutkimusjaksolla 
tarkasteltiin määrän ja koostumuksen lisäksi vesipuitedirek-
tiivin ekologisen tilan arvioinnissa käytettävien kasviplank-
tonmuuttujien avulla (Vuori ym. 2009; Aroviita ym. 2012). 
Suomen järville on käytössä neljä kasviplanktonin luokit-
telumuuttujaa, joilla kaikilla on vaste rehevöitymispainee-
seen. Kaksi muuttujista (a-klorofylli ja kokonaisbiomassa) 
kuvaavat kasviplanktonin määrää ja toiset kaksi muuttujaa 
koostumusta (haitallisten sinilevien %-osuus kasviplank-
tonin kokonaismäärästä ja kasviplanktonin trofia-indeksi 
TPI, Willén 2007). Tuusulanjärvi kuuluu runsasravinteisten 
järvien pintavesityyppiin (Rr), missä kasviplanktonille on 
määritetty vain a-klorofyllille ekologisen luokittelun edellyt-
tämät luokkarajat: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä 
ja huono (Aroviita ym. 2012). Tästä huolimatta myös muita 
kasviplanktonin luokittelumuuttujia voidaan käyttää osoitta-
maan muutoksia Tuusulanjärven rehevyydessä.

Kasviplanktonyhteisön muutos 
vuosina 1893–1960
Vuosina 1893–1901 rannan näytteistä kirjattiin melko vä-
häravinteisille vesille tyypillisiä levälajeja, mm. Tabella-
ria-piilevä ja Dinobryon bavaricum -kultalevä. Kasviplank-

Jakso tammi helmi maa-
lis

huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

1921–1940 1 1 2
1941–1960 1 1 1 1
1961–1970 1 1 1 1 4 7 9 5 2 2 2
1971–1980 3 5 13 8 5 9 7 11 7 3 4 1
1981–1990 2 1 12 22 19 19 14 2
1991–2000 14 18 25 21 15 4 1 1
2001–2012 2 3 6 9 18 27 27 25 26 12 7
yhteensä: 6 9 21 19 51 81 87 88 68 23 14 4

tonin kokonaisbiomassaa ei arvioitu vielä tuolloin (Järnefelt 
1921; Lepistö ym. 1999; 2006). Vuosina 1913–1915 ve-
dessä ei ollut havaittavissa vielä planktonlevien runsastu-
misen aiheuttamaa samentumista. Tabellaria-piilevää oli 
melko runsaasti, Dinobryon bavaricum -kultalevä kuului la-
jistoon ja myös joitakin reheville vesille tyypillisiä lajeja ha-
vaittiin. Vuosina 1921–1932 lajistoon ilmaantui Planktothrix 
agardhii -sinilevä (syanobakteeri) (Järnefelt 1921; 1937), 
jonka runsastuminen ilmentää usein typpiravinteita sisäl-
täviä jätevesipäästöjä. Vastaavasti Tabellaria ja Dinobryon 
bavaricum lähes hävisivät lajilistoilta. Yksittäisten plank-
tonlevien runsastumisesta ja niiden aiheuttamasta kasvilli-
suusvärityksestä raportoitiin jo loppukesällä 1921. Selkeä 
muutos aikaisempaan oli vuodesta 1926 lähtien havaittu 
Aphanizomenon-syanobakteerin voimakas lisääntyminen. 
Syanobakteerit käyttävät hernekasvien tapaan veteen 
liuennutta typpeä, ja tarvitsevat runsaasti fosforiravinteita 
typensidontaan. (Lepistö ym. 2006a).

Vuosina 1932–1956 kasviplanktonin lajilukumäärä ja 
kokonaismäärä kasvoivat (kuva 1). Syynä oli järven re-
hevöitymisen jatkuminen, mutta tuloksiin vaikuttivat myös 
käyttöön otettu Utermöhl-laskentamenetelmä (Utermö-
hl 1956) ja lajinmäärityksen tarkentuminen. Typensito-
ja Aphanizomenon sekä myrkyllisiä massaesiintymiä 
muodostava Microcystis syanobakteeri (ei-typensitoja) 
jatkoivat runsastumista. Syanobakteerien massaesiinty-
mät, ”leväkukinnat”, olivatkin Tuusulanjärvelle tyypillisiä 
1950-luvulta lähtien

Kasviplanktonyhteisön muutos 
vuosina 1961–2012
Kasviplanktonin kokonaismäärä ei vaihdellut merkittävästi 
1960-luvulla (kuvat 1 & 2), mutta syanobakteerien osuus 
oli joinakin vuosina huomattavan suuri (kuva 3; Lepistö 
ym. 2006a). Kasviplanktonin kokonaismäärä ja syanobak-
teerien osuus kasvoivat 1970-luvun alussa (kuvat 1, 2 & 
3). 1970-luvulla touko-syyskuun biomassan keskiarvo oli 
suuri, 22 mg/l. Järven ilmastus aloitettiin talvella 1972, 
mikä ei välittömästi vaikuttanut kasviplanktonin ja syano-
bakteerien määrään. Vielä heinäkuussa 1975 biomassan 
maksimiarvoksi mitattiin 84 mg/l. Lämmin, tyyni ja sateinen 
sää muodostivat otolliset olosuhteet rihmamaisen Plank-
tothrix-syanobakteerin runsastumiselle.

Järven kunnostamisen kannalta tärkein toimenpide oli 
jätevesien ohjaaminen meriviemäriin vuoden 1979 maalis-
kuussa. Toimenpide aiheutti suuria muutoksia kasviplank-
tonyhteisössä. Näiltä vuosilta on valitettavasti vain vähän 
kasviplanktontuloksia. Ei-typpeä sitovien syanobakteerien 

Taulukko 1. Kasviplanktontulosten lukumäärä havaintopaikalla ’Tuusulanjärvi syvänne 89’ eri tutkimusjaksoina ja kuukausina.
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määrä romahti jätevesien tuoman typpikuormituksen vä-
hetessä, ja typensitojat vähitellen runsastuivat. Ajoittaiset 
kesäiset happikadot pitivät yllä järven ”sisäistä kuormitus-
ta” ja veteen vapautui pohjasta ravinteita. Tämän seurauk-
sena muodostui voimakkaita massaesiintymiä, joista osa 
oli myrkyllisiä (Lepistö ym. 1999; 2005; 2006a).

Asumajätevesien päästöjen loppumisen seuraukse-
na vuonna 1979 Tuusulanjärveen tuleva ulkoinen kuor-
mitus laski vuositasolla noin 50 % ja kasvukaudella vielä 
enemmän (Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntainliit-
to 1984). Kasviplanktonin kokonaismäärä ja etenkin sy-
anobakteerien osuus alkoivat vähentyä. Keskimääräinen 
biomassa 1980-luvulla oli 14 mg/l. Vaikka typpi-fosfo-
ri-suhde muuttui ratkaisevasti, typpeä sitovien ja muiden 
syanobakteerien muodostamat massaesiintymät kuitenkin 
vuorottelivat vielä tuolloin. Kesä 1988 oli poikkeuksellisen 

lämmin toukokuusta lähtien ja heinäkuussa syvännealu-
een pohjalle kehittyi happikato, jonka seurauksena vapau-
tui fosforia eli kehittyi nk. sisäinen fosforikuormitus, joka 
puolestaan voimisti syanobakteerikukintaa. Myrkyllisiä 
kantoja muodostava Microcystis viridis kuului tuolloin val-
talajeihin. Kasviplanktonin määrä vaihteli paljon 1970- ja 
1980-luvuilla (kuva 2), mikä on tyypillistä kun ekosystee-
mi on rehevöitynyt tai muutostilassa (Brock & Carpenter 
2006). Kasviplanktontuloksia on vähemmän kevätjaksolta, 
mutta myös ne osoittavat, että kasviplanktonin biomassan 
suurimmat arvot toukokuussa havaittiin 1970-luvun alusta 
1990-luvun puoliväliin (kuva 4).

Kasviplanktonin määrä ja syanobakteerien osuus vä-
henivät koko 1990-luvun ajan (kuvat 1, 2 & 5). Lämpimän 
kesän 1997 poikkeuksellisen voimakas, pitkäkestoinen ja 
epämiellyttävän hajuinen syanobakteeriesiintymä (kuva 

Kuva 1. Kasviplanktonin kokonaisbiomassa 
(oikea y-akseli, mg/l) ja Secchi näkösyvyys 
(vasen y-akseli, m) Tuusulanjärvellä tam-
mi-joulukuussa 1920–2012. Pääosa tuloksista 
edustaa avovesikautta (ks. myös Taulukko 1 
ja Kuva 2).

Kuva 2. Kasviplanktonin kokonaisbiomassa (mg/l) 
Tuusulanjärvellä kesä-elokuun näytteissä 1920–
2012. Pystyviivoilla on rajattu vuosina 1971–1997 
havaittu kokonaisbiomassan hyvin suuri vaihtelu, 
mikä on tyypillistä ekosysteemeissä, jotka ovat 
reheviä tai muutostilassa.
 

Kuva 3. Leväryhmien keskimääräiset osuudet kas-
viplanktonin kokonaisbiomassasta kesä-elokuussa 
1921–2012 Tuusulanjärvellä. n=6 (1921–1960), n=20 
(1961–1970), n=27 (1971–1980), n=60 (1981–1990), 
n=61 (1991–2000) ja n=73 (2001–2012).
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5) nopeutti Tuusulassa ja Järvenpäässä päätöstä aloittaa 
tehokkaat kunnostustoimenpiteet. Jo samana syksynä 
aloitettiin särkikalojen nuottaus (Sammalkorpi 2000; Rask 
ym. 2005). Järven ilmastusta tehostettiin kesällä 1998 
hapetuskierrätyksellä kerrostuneisuuden ja sisäisen ra-
vinnekuormituksen estämiseksi (Saarijärvi & Lappalainen 
2005). Lisääntynyt veden liike vaikutti ilmeisesti suhteelli-
sen isokokoisten ja ”raskaiden” piilevien osuuden kasvuun 
leväyhteisössä.

2000-luvulla kasviplanktonin biomassa on ollut yleensä 
selvästi alle 10 mg/l (kuvat 1, 2 & 5). Kasviplanktonin bio-
massa on vähentynyt 2000-luvulla myös keväällä (kuva 4). 
Samoin biomassan vaihtelu on ollut pienempää kuin edel-
tävinä vuosikymmeninä (kuvat 2 & 6). Sinilevien määrä on 
vähentynyt, mutta vastaavasti piilevien osuus biomassas-
sa on lisääntynyt (kuvat 3 & 5). Kunnostustoimenpiteinä 
järvellä on ollut 2000-luvulla lisäveden johtaminen Päijän-
ne-tunnelista, tehokalastus, hapetuskierrätys ja kosteikko-
jen toteutus.

Yksittäisistä sinileväsuvuista Aphanizomenon, Do-
lichospermum (=Anabaena) ja Microcystis sukujen lajit 
ovat tyypillisesti muodostaneet >20 % kasviplanktonnäyt-
teen kokonaisbiomassasta 1990- ja 2000-luvuilla (Tauluk-
ko 2). Microcystis suvun lajien (M. aeruginosa ja M. wesen-
bergii) osuus kokonaisbiomassassa on vähentynyt vuoden 
2003 jälkeen (ks. myös Lepistö ym. 2003). Aphanizome-
non syanobakteeri ei ole muodostanut yli 20 % kokonais-
biomassasta kertaakaan 2000-luvulla. Dolichospermum 
suvun lajit D. crassa, D. circinalis ja D. flos-aquae ovat sy-
anobakteereista ainoat, jotka ovat 2000-luvun alun jälkeen 
siihen pystyneet. Piilevistä sukujen Cyclotella/Stephano-
discus ja Aulacoseira lajit ovat olleet usein valtalajeja ke-
sällä (taulukko 2). Aulacoseira granulata var. granulata, A. 
granulata var. angustissima ja A. italica var. tenuissima oli-
vat runsaita ennen 2000-lukua. Sen jälkeen suvun lajeista 
A. ambigua, A. subarctica ja A. italica ovat muodostaneet 
useana vuotena >20 % kokonaisbiomassasta (taulukko 2).

Tuusulanjärven muutos kohti parempaa tilaa 2000-lu-
vulla näkyy kaikissa kasviplanktonin tilamuuttujissa (kuva 
6). Kasviplanktonin kokonaisbiomassan sekä a-klorofyllin 
mediaaniarvo ja vaihtelu ovat olleet pienempiä 2000-luvul-
la kuin edeltävinä vuosikymmeninä. Samoin kasviplank-
tonin koostumusmuuttujan TPI arvot ovat pienempiä, 
mikä osoittaa, että järven rehevyys on vähentynyt (kuva 
6). Myös TPI muuttujan minimiarvot olivat vielä 1960- ja 
1970-luvuilla suurempia kuin +2,0 ilmentäen selvästi re-
hevyyttä. TPI muuttujan minimiarvot ovat olleet 1990- ja 
2000-luvuilla negatiivisia (-0,7). Haitallisten sinilevien 
osuus kokonaisbiomassasta on myös pienentynyt, mutta 
vuosien välillä on edelleen suurta vaihtelua, mikä näkyy 
laatikkokuvaajien suurena hajontana (kuva 6).

EU:n vesipuitedirektiivi (EU 2000) edellyttää, että pin-
ta- ja pohjavesien tulisi olla vuoteen 2015 mennessä vä-
hintään hyvässä tilassa. Tuusulanjärven osalta tavoitetilan 
saavuttamista on pidennetty vuoteen 2021. Luonnostaan 
reheväksi luokitellun Tuusulanjärven kohdalla on arvioitu, 
että tämä tarkoittaisi järven kunnostamista ja suojelemista 
sellaisella tehokkuudella, että järven tila palautuisi 1950-lu-
kua edeltäneeseen vaiheeseen. Lepistö ym. (2006b) ar-
vioivat, että kasviplanktonin osalta tämä tarkoittaisi, että 
kokonaisbiomassa elokuussa olisi alle 4,9–5,6 mg/l, sy-
anobakteerien osuus kokonaisbiomassasta olisi riittävän 
pieni ja leväyhteisö olisi riittävän tasapainoinen, toisin 
sanoen kaikkia eri leväryhmiä olisi havaittavissa, myös 
vähäravinteisuutta ilmentäviä taksoneita (lajeja). Rr-pinta-
vesityypin järvillä, mihin Tuusulanjärvi kuuluu, a-klorofyllin 
hyvän ja tyydyttävän tilan luokkarajana on pitoisuus 20 µg/l 
(Aroviita ym. 2012). Tuusulanjärven kasviplanktonin koko-
naisbiomassan ja a-klorofyllin lineaarisen suhteen avulla 
alustavasti uudelleen arvioituna hyvä tila edellyttäisi koko-
naisbiomassaa alle 4,2 mg/l (kesä-syyskuu 1961–2012, 
R2=0,51, n=47).

Kuva 4. Kasviplanktonin ”kevätkukinnan” 
voimakkuutta kuvaavan toukokuun näytteiden 
kokonaisbiomassa (mg/l) Tuusulanjärvellä 
1956–2012. Pystyviivoilla on rajattu vuodet 
1974–1994, jolloin kevään biomassa on ollut 
suurin.

Kuva 5. Leväryhmien osuudet kasviplankto-
nin kokonaisbiomassasta (mg/l) elokuussa 
1990–2012 Tuusulanjärvellä.
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Taulukko 2. Kasviplanktonin suvut, joihin kuuluva yksittäinen laji (taksoni) on usein muodostanut >20 % osuuden kokonais-
biomassasta Tuusulanjärvellä kesä-elokuussa 1990–2012.

Kuva 6. Kasviplanktonin luokittelumuuttujien keskimääräiset arvot eri vuosikymmeninä Tuusulanjärvellä. Kesä-elokuun tulokset 
on esitetty 10 vuoden jaksoille. Paksu poikkiviiva laatikoiden sisällä = mediaaniarvo, laatikon ala- ja ylälaita = 25 %- ja 75 %-pis-
te, pystysuorat ”viikset” kuvaavat arvojen vaihtelun suuruutta. TPI muuttujan suuri positiivinen arvo (+3) kuvaa rehevää tilaa ja 
negatiivinen arvo oligotrofista tilannetta. n=20 (1961–1970), n=27 (1971–1980), n=60 (1981–1990), n=61 (1991–2000) ja n=73 
(2001–2011).
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Tuusulanjärven kalakantojen muutokset  
järven kunnostuksen vuosina 1996–2012
Jukka Ruuhijärvi1, Martti Rask1 ja Sami Vesala1 ja Mikko Olin2

1Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat ja biotuotanto
2Helsingin yliopisto, Ympäristötieteen laitos

Johdanto
Tuusulanjärven kalaston tutkiminen standardin mukaisilla verkkokoekalastuksilla oli osa ”Rehevöityneiden järvien hoito-
kalastuksen vaikutukset” (HOKA) yhteistutkimus-hanketta vuosina 1996–2001 (Olin ja Ruuhijärvi 2002). Vuosina 2002 
–2009 koekalastukset tehtiin Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän tilauksesta hoitokalastuksen vaikutusten 
selvittämiseksi ja vuonna 2012 osana vesienhoidon mukaista kalastoseurantaa. Tässä raportissa vedetään yhteen vuosien 
1996–2012 koekalastusten tulokset ja arvioidaan havaittujen muutosten suhdetta Tuusulanjärven hoitokalastuksiin. Lisäksi 
esitetään vuosien mittaan tehtyjen eri kalalajien kasvututkimusten tulokset (Rask ym. 2000, Vesala ja Ruuhijärvi 2004, 
Ruuhijärvi ym. 2017) ja pohditaan hoitokalastuksen vaikutusta kalojen kasvun muutoksiin.

Kuva: Jaana Marttila
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Aineisto ja menetelmät

Verkkokoekalastukset
Pyyntivälineenä kalastuksissa oli NORDIC-yleiskatsaus-
verkko (1,5 m x 30 m), jossa samassa verkossa on 2,5 
m:n kaistaleina 12 eri solmuväliä (5; 6,25; 8; 10; 12,5; 15,5; 
19,5; 24; 29; 35; 43 ja 55 mm). Solmuvälit kasvavat ker-
toimen 1,25 mukaan, ja tällä pyritään siihen, että verkon 
pyydystystehokkuus säilyisi mahdollisimman samana eri 
kokoisille kaloille (kuva 1).

Aineiston keruussa käytettiin ositettua satunnaisotan-
taa (kuva 1). Tuusulanjärvi jaettiin alle 3 m, 3 - 6 m, yli 6 m 
syvyysvyöhykkeisiin. Matalimmassa vyöhykkeessä käytet-
tiin vain pohjaverkkoja, syvemmillä vyöhykkeillä käytettiin 
lisäksi pinta-, tai pinta- ja välivesiverkkoja. Näin menetellen 
kalastosta saadaan mahdollisimman kattava ja valikoima-
ton otos. Pyyntiponnistus suhteutettiin järven pinta-alaan 
ja syvyyteen: Tuusulanjärvellä kalastettiin heinä-elokuussa 
viitenä yönä yhteensä 55 verkolla. Pyyntiaika oli n. 12 tun-
tia iltakahdeksasta aamukahdeksaan.

Saalis käsiteltiin verkko- ja solmuvälikohtaisesti. Kalat 
lajiteltiin, laskettiin, punnittin ja niiden pituus mitattiin yhden 
cm tarkkuudella. Tulokset esitetään pääasiassa yhden ver-
kon keskimääräisenä saaliina eli yksikkösaaliina.

Kalojen iän ja kasvun määritykset
Kalojen iän ja kasvun määritykset tehtiin yleisesti käyte-
tyillä menetelmillä. Kuhan ja särjen iän ja kasvun määrit-
tämisessä käytettiin suomuja, lahnalla hartian lukkoluuta 
(cleithrum) ja ahvenella kiduskannen luuta (operculum). 
Ahvennäytteiden kasvuvyöhykkeet mitattiin stereomikros-
koopin okulaarin mitta-asteikon avulla operculumeista ja 
takautuvasti määritetyt vuosittaiset kasvut laskettiin Mo-
nastyrskyn kasvuyhtälöllä (Bagenal & Tesch 1978). Ah-
venen pituuden ja operculumin säteen allometrisen kas-
vun korjauskertoimena käytettiin Raitaniemi ym. (1988) 
määrittämää arvoa b = 0,88. Myös lahnojen cleithrumien 
kasvuvyöhykkeet mitattiin stereomikroskoopin okulaarin 
mitta-asteikon avulla ja takautuvasti määritetyt vuosittai-
set kasvut laskettiin Monastyrskyn menetelmällä. Lahnan 
pituuden ja cleithrumin säteen allometrisen kasvun korja-
uskertoimena käytettiin Lahden Vesijärven Enonselän lah-
noille määritettyä arvoa b = 0,86 (Nyberg 1991). Kuhien ja 
särkien vuosittaiset kasvuvyöhykkeet mitattiin takautuvaa 
kasvunmääritystä varten läpinäkyvän muoviviivaimen milli-

metriasteikolla suoraan suomujäljenteistä mikrofilmin luku-
laitteen näytöltä. Takautuvat kasvut laskettiin Fraser-Leen 
menetelmällä (Bagenal & Tesch 1978). Kuhan suomun 
muodostumisen alkupituutena käytettiin arvoa c = 4,4 cm 
(Ruuhijärvi ym. 1996) ja särjellä arvoa 1,9 cm (Horppila 
ym. 1997). 

Tulokset ja niiden tarkastelu

Verkkokoekalastuksen saaliit 
suurenivat 2000-luvun alkuvuosiin 
saakka
Koekalastusten saaliit olivat tutkimuksen alkuvuosina kol-
misen kiloa verkkoa kohti mutta suurenivat tehokkaan hoi-
tokalastuksen vuosina ja olivat 5 - 6 kiloa vuosina 2002 ja 
2003. Koekalastussaaliiden suureneminen johtui siitä, että 
tehokas hoitokalastus teki tilaa voimakkaalle poikastuo-
tannolle ja myös kalojen kasvun nopeutumiselle. Vuodesta 
2004 lähtien saalit olivat useina vuosina neljän kilon tie-
noilla, viimeisessä koekalastuksessa vuonna 2012 lähes 5 
kiloa verkkoa kohti (kuva 2).

Kuva 1. Verkkokoekalastusten pyyntimenetelmä: ositettu 
satunnaisotanta NORDIC -yleiskatsausverkoilla.

Kuva 2. Tuusulanjärven verkkokoekalastusten 
painoyksikkösaaliit (kg/NORDIC-verkko) tutki-
musjaksolla 1996, 1998–2009 ja 2012.
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Särkikalojen valta-asema koekalastussaaliissa säi-
lyi koko tutkimusjakson ajan. Niiden biomassaosuus oli 
useimpina vuosina 70–80 % ja verkkokohtainen keski-
saalis oli suurimmillaan 4,7 kg vuonna 2003. Alkuvuosi-
na eniten saatiin särkeä mutta vuodesta 2006 eteenpäin 
pasurin osuus särkikalojen kokonaispainosta oli suurin. 
Lahnan saalis voi olla aliarvio lajin huonon pyydystettävyy-
den vuoksi. Ahvenkaloja oli useimmiten 15–25 % saaliin 
painosta, enimmillään 1,3 kg verkkoa kohti vuonna 2002. 
Ahvensaalis vaihteli huomattavasti ja oli runsaimmillaan 
vuosina 2002–2006. Kuhasaalis puolestaan pysyi melko 
vakaana koko tutkimusjakson ajan (kuva 2).

Petokalasaalis oli useimpina vuosina puolen kilon ja ki-
lon välillä verkkoa kohti (kuva 3). Kuha oli koekalastussaa-
liin runsain petokala kun taas petokalasaaliin vuosien väli-
nen vaihtelu johtui enimmäkseen petokaloiksi luokiteltujen 
yli 15 cm mittaisten ahventen määrän vaihtelusta. Hauen 
pieni määrä petokalasaaliissa voi osaksi johtua lajin huo-
nosta pyydystettävyydestä verkkokoekalastuksella.

Hoitokalastus vaikutti eri tavoin  
eri kalalajien runsauteen
Ahvenen ja särjen yksikkösaaliit suurenivat vuosiin 2002–
2003 saakka mutta pienentyivät sittemmin, ahvenella vuo-
den 2006 ja särjellä vuoden 2003 jälkeen (kuva 4). Myös 
pasuri runsastui ja pysyi painoyksikkösaaliilla mitattuna 
vuodesta 2006 lähtien runsaimpana lajina tutkimusjakson 
loppuun saakka. Lahna, salakka ja kiiski taantuivat alku-
vuosien tehokkaan hoitokalastuksen aikana. Lahna ja sa-
lakka toipuivat 2000-luvun alkuvuosina ennalleen mutta 
kiiski ei. Se näyttääkin olevan ainoa laji, jonka määrä on 
vähentynyt pysyvästi hoitokalastuksen vuoksi. Kuoresaalis 
romahti vuoden 2002 jälkeen, mahdollisesti lämpimien ke-
sien ja hapetuksen yhteisvaikutuksesta nousseiden veden 
lämpötilojen vuoksi. Muutamana viileämpänä kesänä tutki-
musjakson lopulla kuorekanta kuitenkin toipui. Kuhasaalis 
verkkoa kohti vaihteli vuosittain 200 ja 600 gramman välil-
lä, mutta ilman selkeää suuntaa. 

Eri kalalajeilla erilaisia kasvuvasteita 
hoitokalastukseen
Hoitokalastus vaikutti eri tavoin eri kalalajien kasvuun. Sär-
kikaloilla, erityisesti lahnalla, kasvunopeus suureni selvästi 
(kuva 5). Kun lahna 1970- ja 1980-luvuilla ylitti 20 cm pi-

tuuden yleensä 8-vuotiaana, niin vuosituhannen vaihtees-
sa 20 cm ylittyi jo neljännellä kasvukaudella. Syynä kasvun 
nopeutumiseen oli ravintotilanteen parantuminen kannan 
harventamisen myötä. Myös useat lämpimät kesät vuosi-
tuhannen vaihteen tienoilla saattoivat vaikuttaa kasvun no-
peutumiseen. Särjenkin kasvu kiihtyi, mutta ei niin selvästi 
kuin lahnan. Särjellä 20 cm pituuden ylittämiseen kului 
1980- ja 1990-lukujen taitteessa 9–10 mutta vuosituhan-
nen vaihteessa keskimäärin vain 7 kasvukautta (kuva 5). 

Ahvenkalojen kasvussa muutokset olivat pienempiä 
kuin särkikaloilla. Ahvenella havaittiin hienoinen nousu 
kesänvanhojen poikasten pituudessa ja vanhemmillakin 
kaloilla niin, että aikaisemman 7 vuoden asemesta vuo-
situhannen vaihteen aikaan syntyneet ahvenet saavutti-
vat 20 sentin mitan viidennellä kasvukaudellaan (kuva 6) 
Kuhan kasvussa ei juuri muutoksia havaittu vaan se on 
pysynyt tasaisen hyvänä sekä järviin (Ruuhijärvi ym. 1996) 
että rannikkovesiin (Lehtonen ym. 1996) verrattuna koko 
tutkimusjakson ajan (kuva 6). Kuha on lämpimän veden 
laji, joten kesän lämpöolosuhteet vaikuttavat sen kasvuun 
enemmän kuin muilla lajeilla. Tässä tehtyjen havaintojen 
perusteella kuha ylittää Tuusulanjärvellä käytössä olevan 
alamittansa 45 cm keskimäärin kuudennella kasvukaudel-
laan (Vesala ja Ruuhijärvi 2004).

Kuhan ravintotilanne säilyi hyvänä
Hoitokalastus herätti kalastajapiireissä huolestumista ku-
han ravinnon riittävyydestä. Syksyllä 2002 tutkittiin yli 30 
sentin mittaisten kuhien ravintoa Keski-Uudenmaan ve-
siensuojelun kuntayhtymän toimeksiannosta (Vesala ja 
Ruuhijärvi 2004). Ahven, särki ja kuore olivat kuhan tär-
keimmät ravintokalat, ahven kaiken kokoisilla ja särki ja 
kuore yli 40 senttisillä kaloilla. Myös Lahden Vesijärves-
sä ahven on kuhan tärkein saalislaji ja suuremmat kuhat 
syövät suhteessa enemmän särkiä (Peltonen ja Ruuhijärvi 
1996).

Arvioitaessa hoitokalastuksen vaikutuksia kuhalle tar-
jolla olevaan ravintoon on tärkeää huomata kuhan ravin-
non monipuolisuus. Kuha käyttää ravintonaan lähes kaik-
kia sopivan kokoisia pikkukaloja ja ravinnon koostumus ja 
tarjonta vaihtelevat eri vuodenaikoina. Hoitokalastus on 
nuorentanut Tuusulanjärven kalakantoja ja lisännyt niiden 
poikastuotantoa ja siten pikkukalojen määrää (Vesala ym. 
2004, Rask ym. 2005). Tämän voidaan arvioida jopa pa-
rantaneen kuhan ravintotilannetta ja monipuolistaneen ku-
halle tarjolla olevaa ravintoa (Vesala ja Ruuhijärvi 2004).

Kuva 3. Petokalasaalis (kg/NORDIC-verk-
ko) Tuusulanjärven verkkokoekalastuksissa 
tutkimusjaksolla 1996, 1998–2009, 2012.
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Kalastuksen ohjaus on tärkeää 
petokalakantojen hoidossa
Tuusulanjärvellä on voimassa 55 mm verkon solmuvälira-
joitus ja kuhan alamitta on 45 cm. Kuhan verkkokalastus 
alkaa siis noin 6 vuoden ikäisistä kaloista, jotka ovat jo 
ehtineet kutea kertaalleen. Voidaan siis sanoa, että sään-
nökset kohdallaan. Lisäksi verkkojen 55 mm solmuvälira-
joituksesta on se hyöty, että verkkokalastus ei rajoita isom-
pikokoisen ahvenen runsastumista.

Päätelmät
Särkikalojen valta-asemaa Tuusulanjärvessä ei saatu 
horjutetuksi tutkimusjaksolla 1996–2012. Tehokas hoito-
kalastus tutkimusjakson alkuvuosina tosin harvensi mer-
kittävästi ylitiheitä ja kitukasvuisia särkikalakantoja, mutta 
seurauksena oli niiden runsastuminen entisestään onnis-
tuneen lisääntymisen ja kasvunopeuden parantumisen 
johdosta. Niinpä, vaikka ahvensaaliitkin suurenivat hoito-
kalastuksen alkuvuosina, toivotut hoitokalastuksen tulok-
set, ahvenkalojen ja petokalojen osuuksien suureneminen, 
jäivät toteutumatta. Toisaalta, keskenään kilpailevien ah-
venen ja särjen runsastuminen samanaikaisesti hoitoka-
lastuksen alkuvuosina on osoitus järven hyvästä kalantuo-
tantokyvystä. 
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Kuva 4. Tuusulanjärven verkkokoekalastusten tärkeimpien saalislajien lajikohtaiset yksikkösaaliit vuosina 1996, 1998 - 2009 ja 
2012. Painoyksikkösaaliit on esitetty pylväinä (kg/verkko, vasen asteikko) ja lukumääräyksikkösaaliit viivalla (kpl/verkko, oikean-
puoleinen asteikko). Huomaa eri lajien erilaiset asteikot.

Vesienhoidon mukaisen tilanarvioinnin perusteella 
Tuusulanjärven ekologinen tila on edelleen vain välttävä. 
Kalojen osalta luokittelun tulosta huononsivat rehevöity-
neelle järvelle ominainen suuri verkkokoekalastuksen saa-
lis ja särkikalojen suuri osuus.

Tuusulanjärven kuhakanta on säilynyt tuottavana läpi 
vuosien ja vaikka veden sameus rajoittaa ahvenen ja 
hauen runsastumista, niin Tuusulanjärvi on tuottoisa ja 
hyvä kalavesi jo nykyiselläänkin. Hyvällä hoidolla, mm. va-
luma-alueen vesiensuojelun jatkamisella ja kehittämisellä 
sekä 1990-luvun lopun kaltaisella tehokkaalla hoitokalas-
tuksella on saavutettavissa vielä parempikin tila.
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Kuva 5. Lahnan (n=324) ja Särjen (n=369) takautu-
vasti määritetyt eri vuosiluokkien kasvut Tuusulanjär-
vessä.

Kuva 6. Ahvenen (n=756) ja kuhan (n=136) takau-
tuvasti määritetyt eri vuosiluokkien kasvut Tuusu-
lanjärvessä.
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Kuhanpoikasten määrä ja koko vaihtelevat paljon vuosittain, samoin suurten ahventen määrä.
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Tuusulanjärven lahna-, pasuri- ja  
särkikannat vuosina 2005–2011
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Johdanto
Tuusulanjärven hoitokalastuksen vaikutusta kalakantoihin alettiin seurata heti kalastuksen käynnistyttyä verkkokoekalas-
tuksin ja kaikuluotauksin (Olin & Rask 2000, Olin & Ruuhijärvi 2004, Malinen ym. 2004, Ruuhijärvi & Vesala 2010). Nämä 
menetelmät eivät kuitenkaan mahdollistaneet tehokalastuksen kohteena olevien särkikalakantojen koon (lkm tai kpl heh-
taarilla) arviointia. Tätä tarkoitusta varten otettiin syksyllä 2005 käyttöön populaatioanalyysi. Menetelmä perustuu hoitoka-
lastussaaliin laji- ja ikäjakaumatietoihin ja sitä on onnistuneesti käytetty mm. Lahden Vesijärven tehokalastusprojektissa 
särkikannan koon arviointiin (Horppila & Peltonen 1994).

Tutkimuksen päämääränä oli laskea Tuusulanjärven kolmen runsaimman särkikalalajin; lahnan, särjen ja pasurin kan-
tojen koot vuoden 2005 alusta vuoden 2011 loppuun. Kanta-arvioiden perusteella arvioitiin hoitokalastuksen onnistumista 
ja vaikutuksia kalakantoihin. Lisäksi tulosten perusteella hahmoteltiin Tuusulanjärvelle parhaiten sopivaa hoitokalastusstra-
tegiaa.

Kuva: Jaana Marttila
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Aineisto ja menetelmät

Näytteenotto ja ikämääritykset
Kalanäytteet populaatioanalyysin laatimista varten otettiin 
nuottapyynnistä syys-joulukuussa sekä muutamista talvel-
la tehdyistä vedoista (tammi-helmikuu). Näytteet pyrittiin 
ottamaan jokaisesta nuottavedosta. Tähän tavoitteeseen 
ei aivan päästy, mutta näytteenoton piiriin saatiin kuitenkin 
yli 90 % vedoista. Kaikkiaan näytteet otettiin 357 vedosta 
(taulukko 1). Otanta tehtiin siten, että ensin saalis tyhjen-
nettiin tasapohjaiseen nuottaveneeseen. Tämän jälkeen 
saalis sekoitettiin lapiolla ja sitten painettiin kalamassan 
läpi pinta-alaltaan yhden neliömetrin suuruinen kehikko. 
Kehikon sisälle joutuneet kalat otettiin näytteeksi. Menette-
lyllä saatiin poistettua erikokoisten kalojen kerrostumisen 
aiheuttama harha, koska näyte sisälsi sekä pinnalle että 
pohjalle lajittuneet kalat.

Rannalla kalanäyte jaoteltiin lajeittain suuriin (yli 20 
cm) ja pieniin (alle 20 cm) kaloihin, joiden paino punnittiin 
erikseen pienten ja suurten suhteellisten osuuksien arvioi-
miseksi. Molemmista ryhmistä otettiin ikänäytteet. Lisäksi 
otettiin vuosina 2010 ja 2011 kattava pituusjakaumanäy-
te ikä-pituusavainta (Ricker 1975) varten. Vuosina 2005–
2009 ikämäärityksiä tehtiin lahnasta n. 1 000 kpl, särjestä 
400–1 000 kpl ja pasurista 450–1 000 kpl vuosittain (tau-
lukko 1). Vuosina 2010 ja 2011 ikä-pituusavaimen käyttö 
mahdollisti huomattavasti pienemmän ikänäytteen käyt-
tämisen. Kaikkiaan lahnan ikänäytteitä määritettiin 5 625, 
särjen 3 743 ja pasurin 3 627 kappaletta. Valtaosa mää-
rityksistä tehtiin suomun perusteella, mutta vaikeimpien 
tapauksien kohdalla ikä varmistettiin hartian lukkoluusta.

Ikä - pituusavain
Ikä-pituusavaimen käyttöön siirryttiin Tuusulanjärvellä 
vuonna 2010. Siinä määritetään ikänäytteestä ikäryhmien 
saalisosuudet sopivissa (esim. 2 cm) pituusluokissa ja pi-
tuusjakaumanäytteestä näiden pituusluokkien suhteellinen 
runsaus saaliissa (Ricker 1975). Näistä lasketaan saaliin 
ikäjakauma. Menetelmän ideana on vähentää työläitä ja 
kalliita ikämäärityksiä nopeita ja halpoja pituusmittauksia 
lisäämällä. Lisäksi sillä saadaan yleensä tarkempi arvio 
kannan ikäjakaumasta. Ikä-pituusavaimen käyttöä havain-
nollistavat kuvat 1 ja 2. Kertomalla ikäryhmän suhteelliset 
osuudet tietyssä pituusluokassa (kuva 2) yksilöiden mää-
rällä vastaavassa pituusluokassa (kuvan 1 osuudet ker-
rottuna kokonaissaaliilla) saadaan tietyn ikäisten kalojen 
määrä pituusluokassa. Tietyn ikäryhmän kokonaissaalis 
(yksilöä) saadaan laskemalla yhteen kalojen määrä kai-
kissa pituusluokissa. Särjellä ja pasurilla ikä-pituusavainta 
käytettiin ainoastaan pienillä (< 20 cm) kaloilla. Suurempia 
kaloja oli varsin vähän, ja ikämääritysten katsottiin antavan 
riittävän hyvän arvion niiden ikäjakaumasta.

Populaatioanalyysi
Tuusulanjärven lahna-, pasuri- ja särkikantojen lukumää-
rän kehitys vuosina 2005–2011 laskettiin ikäryhmittäin ko-
horttianalyysillä (Pope 1972), joka on populaationanalyysin 
sovellus. Lyhyen suomenkielisen johdatuksen aiheeseen 
ja esimerkin kohorttianalyysistä tarjoaa Rahikainen (1999). 
Analyysissä käytetään lähtötietoina vuosittaisia ikäryhmä-
kohtaisia kappalemääräisiä saaliita. Malli aloitettiin lahnal-

Nuottanäytteet Ikämääritykset Pituusmittaukset
lahna särki pasuri lahna särki pasuri

2005 71 1 010 1 011 1 011
2006 41 1 033 990 449
2007 42 994 384 606
2008 44 1 068 412 500
2009 57 983 553 520
2010 49 199 162 195 2 265 973 269
2011 53 338 231 346 1 445 1 743 985
yhteensä 357 5 625 3 743 3 627 3 710 2 716 1 254

Taulukko 1. Nuottasaalisnäytteiden sekä ikämääritysten ja pituusmittausten lukumäärät vuosittain.

Kuva 1. Tuusulanjärven lahnan 
pituusjakaumat vuosilta 2010 
ja 2011, jolloin niitä käytettiin 
ikäryhmittäisten kappalesaalii-
den laskennassa.
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la ikäryhmästä 2, pasurilla ikäryhmästä 3 ja särjellä ikäryh-
mästä 1. Nuorimmat ikäryhmät jätettiin pois laskelmista, 
koska ikäryhmäkohtaisten saaliiden perusteella niiden 
pyydystettävyys oli muutamina vuosina erittäin pieni. Lu-
kumääräarvioista laskettiin biomassan kehitys ikäryhmien 
keskipainojen perusteella.

Oletuksina malliin tarvitaan myös arviot luonnollisesta 
kuolevuudesta (=muun kuin nuottakalastuksen aiheuttama 
kuolevuus) ja viimeisen vuoden kalastuskuolevuudesta. 
Tuusulanjärven lahnan hetkelliseksi luonnolliseksi kuole-
vuudeksi (M) valittiin arvo 0,15. Tämä tarkoittaa sitä, että 
luonnollisista syistä kuolee vuoden aikana noin 14 % lah-
noista (1-exp(-M) ). Pasurille valittiin M:n arvoksi 0,2 ja sär-
jelle 0,3 (Horppila & Peltonen 1994). 

Viimeisen vuoden kalastuskuolevuuden arvona käytet-
tiin särjelle ikäryhmittäistä keskiarvoa vuosilta 2005–2009 
(Rahikainen 1999). Sen sijaan lahnan ja pasurin viimeisen 
vuoden kalastuskuolevuuden valinta osoittautui ongelmal-
liseksi. Tämän vuoden (2011) erittäin suuret lahna- ja pa-
surisaaliit viittasivat voimakkaasti siihen, että näiden lajien 
kalastuskuolevuuden täytyi olla paljon keskimääräistä suu-
rempi. Näin ollen viimeisen vuoden kalastuskuolevuutena 
ei voitu käyttää aineiston keskiarvoa. Lopulta päädyttiin sii-
hen, että vuoden 2011 kalastuskuolevuus arvioitiin kalas-
tuksellisesti onnistuneen vuoden 2009 kalastuskuolevuuk-
sien ja vetomäärien perusteella. Lahnalla eri ikäryhmien 
pyydystettävyys oletettiin samansuuruiseksi kuin vuonna 
2009 ja kalastuskuolevuus laskettiin seuraavan yhtälön 
perusteella:

Fi = qi*E, 

missä

Fi= ikäryhmän i hetkellinen kalastuskuolevuus
qi= ikäryhmän i pyydystettävyys
E= pyyntiponnistus (vetojen lukumäärä/vuosi)

Pasurilla tämäkään ei riittänyt, vaan suuresti ikäryhmit-
täin vaihtelevien pyydystettävyyksien takia jouduttiin käyt-
tämään kaikille ikäryhmille laskettua keskiarvoa. Nämä 
yhtälöt sisällytettiin populaatioanalyysiin, ja sille etsittiin 
iteratiivisesti stabiili ratkaisu. Kalastuskuolevuuksiin ei 
ollut mahdollista sisällyttää muun kalastuksen kuin nuot-
tapyynnin aiheuttamaa kuolevuutta tarvittavien tietojen 
puuttuessa. Tämän kuolevuuden ajateltiin sisältyvän luon-

nollisen kuolevuuden arvoon. Analyysin tuloksena saatiin 
arvio lahnakannan koosta (biomassa ja yksilömäärät ikä-
ryhmittäin) kunakin aineiston hankintavuotena - eli saatiin 
vastaus siihen, kuinka suuri kalakannan on täytynyt olla, 
jotta siitä voitu saada tunnetut saaliit. Populaatioanalyy-
sin kanta-arviot tarkentuvat alkua kohti, eli lähtötilanteen 
(vuosi 2005) estimaatit ovat kaikkein tarkimpia. Erityisesti 
viimeisen vuoden kanta-arvioon tulee suhtautua suurella 
varauksella.

Lahnakannan kehityksen 
ennustaminen
Ikäjakaumiin perustuvan populaatioanalyysin avulla voi-
daan myös ennustaa kalakantojen muutoksia seuraavina 
vuosina. Tällöin laskenta tapahtuu ajassa eteenpäin eikä 
taaksepäin kuten tavallisessa analyysissä (Horppila & Pel-
tonen 1994). Vuosiluokista, joita on kalastettu useita vuo-
sia, on kertynyt paljon aineistoa, joten niiden osalta run-
sausarviot ja ennusteet ovat luotettavimmat. Nuorempien 
vuosiluokkien ennusteisiin liittyy suurempaa epävarmuutta. 
Rekrytointi, eli 2-vuotiaden lahnojen määrä oletettiin kes-
kimääräiseksi paitsi vuonna 2012, jolle rekrytointi lasket-
tiin rekryyttimallilla (ks. sivu  54). Lahnan kasvun oletettiin 
olevan yhtä nopeaa kuin keskimäärin vuosina 2005–2011. 
Mallilla laskettiin ns. tasapainosaaliis, joka kertoo kuinka 
suuria saaliita pitäisi keskimäärin kalastaa vuosittain, jotta 
kannan koko pysyy pitkällä aikavälillä samansuuruisena. 
Tuusulanjärvellä tasapainosaalis ei kuitenkaan ole kovin 
käyttökelpoinen saalistavoitteen määrittämisessä kannan 
biomassan, rekrytoinnin ja kalastuksen tehokkuuden suu-
ren vaihtelun takia. 

Jo vuosille 2005–2009 tehtyjen populaatioanalyysilas-
kelmien perusteella havaittiin, että Tuusulanjärven lahna-
kannan kehitystä on mahdollista ennustaa suuntaa-anta-
vasti lämpötila-aineistojen perusteella. Lämpötilan lisäksi 
arveltiin myös kannan tiheyden vaikuttavan biomassan 
kasvunopeuteen (Malinen ym. 2011). Silloinen aineisto ei 
kuitenkaan mahdollistanut näiden tekijöiden vaikutuksen 
erottelua. Vuosien 2010 ja 2011 aineiston lisääminen an-
toi niin paljon lisäinformaatiota, että tässä tutkimuksessa 
erottelu oli jo mahdollista. Päivitetyn aineiston perusteella 
lahnakannan biomassan suhteellinen kasvu kesän aikana 
korreloi positiivisesti kesän lämpösumman ja negatiivisesti 
kannan yksilömäärän kanssa (kuva 3). 
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Kuva 2. Tuusulanjärven lah-
nan ikä-pituusavaimet graafi-
sesti esitettynä vuosilta 2010 
(vasemmalla) ja 2011 (oi-
kealla). Ikäryhmät on erotettu 
toisistaan väreillä. Kuvista 
nähdään esimerkiksi se, että 
vuonna 2010 pituusluokas-
sa 14–16 cm oli pelkästään 
2-vuotiaita lahnoja, mutta 
vuonna 2011 vastaavassa 
pituusluokassa oli myös 1- ja 
3-vuotiaita kaloja. 
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  Biomassan kehityksen ennustamista varten sovitettiin 
kahden selittävän muuttujan lineaarinen regressiomal-
li. Regressiokertoimista oli kuitenkin vain toinen (kannan 
koko) tilastollisesti merkitsevä (p < 0,05). Mallissa ovat 
mukana vuodet 2006–2011. Kesän lopun suhteelliselle 
biomassalle (syyskuun puolenvälin biomassa/vuoden alun 
biomassa) saatiin seuraava yhtälö:

Suhteellinen biomassa = 0,0010* lämpösumma  -  0,89 * 
kannan koko + 1,133, 

missä 

lämpösumma = yhteenlasketut ilman lämpötilat (°C) Hel-
sinki-Vantaan lentoasemalla 1.6.–14.9. välisenä aikana 
kannan koko = Tuusulanjärven lahnakannan yksilömäärä 
(2-vuotiaat ja vanhemmat) vuoden alussa populaatioana-
lyysillä laskettuna 

Lisäksi lahnabiomassaa ennustettaessa tarvitaan arvio 
2-vuotiaiden lahnojen määrälle eli rekrytoinnille, koska 
niiden määrästä ei populaatioanalyysilaskelmia vielä ole 
käytettävissä. Rekrytoinnin oletettiin riippuvan kahden 
ensimmäisen kesän lämpösummasta sekä nuottakalas-
tuksen saaliiksi 1-vuotiaina jääneiden lahnojen määrästä. 
Käytettävissä oleva aineisto tuki vain osittain näitä oletuk-
sia. Ainoastaan kahden ensimmäisen kesän lämpösumma 
korreloi 2-vuotiaiden lahnojen määrän kanssa (r=0,84). 
Näin ollen rekryyttien määrän ennustamista varten sovitet-
tiin yhden selittävän muuttujan regressiomalli. Tässä mal-
lissa regressiokerroin oli myös tilastollisesti merkitsevä. 
Rekryyttien lukumäärälle saatiin seuraava yhtälö:

Rekryyttien lkm = 0,0001313 * lämpösumma - 1,83083, 

missä 

rekryyttien lkm = 2-vuotiaiden lahnojen yksilömäärä  
vuoden alussa (miljoonaa yksilöä) 
lämpösumma = kahden ensimmäisen kesän yhteen 
lasketut ilman lämpötilat (°C) Helsinki-Vantaan lento- 
asemalla (1.6.–14.9.) 

Särki- ja pasurikannoille ei laskettu ennustavaa popu-
laatioanalyysiä eikä biomassan kehitystä ennustavaa re-
gressiomallia. Lämpösumman ja kannan koon mahdollis-
ta vaikutusta vuotuiseen biomassan kasvuun selvitettiin 
regressioanalyysillä. Niiden perusteella kannan koko ei 
vaikuttanut kummankaan lajin biomassan kasvuun. Läm-
pösummalla ja särjen biomassan kasvulla oli positiivinen 
korrelaatio (0,60), mutta lämpösumman ja pasurin kasvun 
välinen korrelaatio oli varsin heikko (0,22). Heikko korre-
laatio selittyy suurelta osin poikkeavasta vuodesta 2010: 
jostain syystä tänä lämpimänä kesänä pasurin kasvu oli 
paljon keskimääräistä heikompaa. Ilman vuotta 2010 läm-
pösumman ja pasurin kasvun välinen korrelaatio olisi ollut 
0,60. Näitä heikkoja riippuvuuksia ei käytetty ennustami-
sessa, koska populaatioanalyyseistä laskettu keskimää-
räinen biomassan kasvu koettiin riittävän hyväksi ennus-
teeksi.
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Tulokset

Lahna

Lahnakannan kehitys vuosina 2005–2011
Lahnakannan yksilömäärä vaihteli voimakkaasti tutkimus-
jakson aikana (kuva 4). Kaksivuotiaiden ja vanhempien 
lahnojen lukumäärä oli jakson alussa ainoastaan 0,13 milj. 
yksilöä. Suurimmillaan kannan koko oli vuoden 2008 alus-
sa, n. 1,05 milj. yksilöä. Vuoden 2011 lopussa lukumäärä 
oli n. 0,21 milj. yksilöä. Lahnabiomassa oli pienimmillään 
heti tutkimusjakson alussa vuonna 2005 (kuva 5) kahden 
edellisen syksyn hyvien nuottasaaliiden ansiosta. Tämän 
jälkeen kannan biomassa nousi heikkojen saaliiden takia 
vuoteen 2009 asti. Syksyn 2009 onnistunut kalastus laski 
biomassaa tuntuvasti, mutta seuraavan syksyn pieni saa-
lis päästi kannan jälleen nousuun. Biomassa oli suurimmil-
laan vuonna 2011 juuri ennen syysnuottauksen alkamista. 
Tehokas nuottaus pienensi kantaa lähes 40 % (kuva 6) ja 
vuoden lopussa biomassa oli enää 40 tonnia. Tästä huo-
limatta lahnakannan biomassa 3,5-kertaistui vuoden 2005 
lopun ja vuoden 2011 lopun välisenä aikana. 

Tuusulanjärven lahnakanta on varsin tuottava. Kes-
kimäärin 2-vuotiaiden ja vanhempien lahnojen biomassa 
kasvaa 1,5-kertaiseksi kesän aikana. Kannan tuotanto-bio-
massasuhde on siis noin 0,5, mikä on suurempi kuin esi-
merkiksi Vesijärven Enonselän särkikannalla 1990-luvulla 
(Horppila & Peltonen 1994). Biomassan kasvu vaihtelee 
kuitenkin paljon kesän lämpösumman ja kannan tiheyden 

mukaan (taulukko 2 ja kuva 3). Parhaimmillaan kannan 
biomassa kasvoi kesällä 2006 yli kaksinkertaiseksi. Päin-
vastainen esimerkki oli vuosi 2008, jolloin biomassa kasvoi 
vain 10 % viileän kesän ja tiheän kannan takia. Kiloilla mitat-
tuna biomassa kasvoi eniten, 20 000 kg, kesän 2011 aika-
na. Pienimmillään kasvu oli em. kesänä 2008, alle 4 000 kg.

Hoitokalastuksella poistettiin vuosittain keskimäärin 
23 % lahnabiomassasta (kuva 6). Koska biomassa kas-
voi vuosittain keskimäärin 50 %, on ymmärrettävää että 
biomassa kasvoi tutkimusjakson aikana selvästi. Lah-
nakannan koko- ja ikäjakauma muuttui selvästi; vuonna 
2005 kanta koostui pääosin pienistä ja nuorista kaloista, 
kun taas vuonna 2011 myös vanhempien kalojen osuus 
oli merkittävä.

Lahnan biomassan vuotuisen kasvun suuri vaihtelu te-
kee kiinteän saalistavoitteen määrittämisen tehottomaksi 
keinoksi kalastuksen suunnitteluun. Lämpimän kesän jäl-
keen pitäisi kalastaa kymmeniä tonneja enemmän kuin 
kylmän kesän jälkeen. Näiden lukujen valossa tuntuu sel-
vältä, että syksyn saalistavoitetta määritettäessä kannat-
taa hyödyntää kesän lämpötilamittauksia ja toisaalta popu-
laatioanalyysillä tehtyjä laskelmia kannan runsaudesta ja 
biomassasta. Tuloksia tulkittaessa on otettava huomioon, 
että tässä esitetyt tulokset eivät ole suoraan vertailukel-
poisia aikaisemman raportin (Malinen ym. 2011) tulos-
ten kanssa, koska uudemmat laskelmat on tehty vasta 
2-vuotiaista kaloista alkaen aikaisempaa luotettavampien 
tuloksien saavuttamiseksi. Lisäksi vuoden 2011 kalastus-
kuolevuuteen liittyvä epävarmuus aiheuttaa tuloksiin mer-
kittävää epävarmuutta.
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Kuva 4. Tuusulanjärven lahnakannan (2-vuotiaat 
ja vanhemmat) yksilömäärän kehitys vuosina 
2005–2011 populaatioanalyysin mukaan. Vuosiluo-
kat on erotettu toisistaan väreillä.

Kuva 5. Tuusulanjärven lahnakannan (2-vuotiaat ja 
vanhemmat) biomassan kehitys vuosina 2005–
2011 populaatioanalyysin mukaan. Vuosiluokat on 
erotettu toisistaan väreillä.
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Lahnakannan kehityksen ennuste

Rekryyttimallilla saatiin 2-vuotiaiden lahnojen lukumäärä-
arvioksi vuoden 2012 alussa 0,63 miljoonaa yksilöä. Kun 
tämä lisätään vuoden 2011 lopun populaatioanalyysiar-
vioon vanhempien lahnojen määrästä, saadaan kannan 
kooksi 0,94 milj. yksilöä. Vuoden 2011 ikäryhmien kes-
kipainojen perusteella biomassa oli vuoden 2012 alussa 
49 tonnia, josta se biomassamallin (selittävinä muuttujina 
lämpösumma ja kannan koko) perusteella olisi kasvanut 
kesän loppuun mennessä peräti 95 tonniin. Tämä ei kui-
tenkaan vaikuta uskottavalta. Sovitetun biomassamallin 
ongelma on se, että tutkimusjaksolla ei ole ollut kesiä, jol-
loin sekä kannan yksilömäärä että lämpösumma olisivat 
olleet pieniä. Lämpösumman vaikutus mallissa on hyvin 
pieni, eikä kesän 2012 viileys juurikaan vaikuta estimaat-
tiin. Nykyiseen aineistoon perustuvan biomassamallin en-
nusteeseen tuleekin suhtautua suurella varauksella. 

Ennustavan populaatioanalyysin mukaan tasapai-
nosaalis vuosille 2012 ja 2013 olisi ollut n. 23 000 kg/
vuosi. Tätä pienemmillä saaliilla kannan biomassa nousee 
ja suuremmilla saaliilla laskee. Valitettavasti molempina 
vuosina lahnasaalis jäi tätä pienemmäksi. Todennäköisesti 
lahnabiomassa on siis kasvanut. Koska tasapainosaalis 
riippuu kannan koosta, olisi uuden aineiston perusteella 
laskettu tasapainosaalis suurempi kuin tässä esitetty arvio. 

Lahnan saalistavoite

Tuusulanjärven lahnakannan biomassaennusteen mukaan 
syksyjen 2012 ja 2013 saalis (2-vuotiaiden ja vanhempien 
lahnojen) olisi pitänyt olla n. 23 tonnia, jotta biomassa ei 
olisi kasvanut. Tähän ei kuitenkaan päästy, ja vuoden 2014 

tasapainosaalis on esitettyä korkeampi. Tarkalla tasapai-
nosaalisarviolla ei kuitenkaan ole nykytilassa merkitystä. 
Tuusulanjärven lahnabiomassa on niin suuri, että hoitoka-
lastuksen saalistavoitetta ei kannata mitoittaa estämään 
biomassan kasvua. Aluksi järveen kertynyttä lahnabiomas-
saa tulisi poistaa tuntuvasti, ja saalistavoite vuosille 2014 
ja 2015 tulisi olla ainakin 35 tonnia vuodessa (2-vuotiaita ja 
vanhempia). Tällöinkin biomassa jäisi vielä suuremmaksi 
kuin jakson alussa, vuonna 2005. Jos tämä poistokalas-
tus onnistuu hyvin, voidaan mahdollisesti jatkossa siirtyä 
varsinaiseen hoitokalastusvaiheeseen, jossa tähdätään 
vuosittaisen tuotannon poistamiseen ja biomassan kasvun 
estämiseen. Tällöin tarkempi saalistavoite voidaan laskea 
päivitetyllä populaatioanalyysillä hyödyntäen päivitettyjä 
biomassa- ja rekryyttimalleja. Toisaalta nuottakalastuksen 
teho vaihtelee Tuusulanjärvellä paljon syksyjen välillä. 
Epäsuotuisten olojen vallitessa ei juuri kannata kalastaa, 
vaan on järkevämpää keskittää pyyntiponnistusta syksyi-
hin, jolloin nuottauksen yksikkösaaliit ovat hyviä.

Pasuri

Pasurikannan kehitys vuosina 2005–2011
Populaatioanalyysin mukaan Tuusulanjärven pasurikan-
nan koko (3-vuotiaat ja vanhemmat) on vaihdellut 0,7 ja 
1,5 miljoonan yksilön välillä (kuva 7). Kannan koko oli 
suurimmillaan vuoden 2008 alussa ja pienimmillään jak-
son lopussa, vuoden 2011 loppusyksyllä. Pasurikannan 
biomassa on kasvanut tasaisesti tarkastelujakson aikana 
(kuva 8). Biomassa oli pienimmillään vuoden 2005 alussa 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lämpösumma  
(1.6.–15.9.)

1 710 1 860 1 702 1 584 1 675 1 874 1 892

Kanta vuoden alussa 
(milj. yksilöä)

0,130 0,300 0,644 1,051 0,924 0,575 0,909

Suht. biomassa syk-
syllä

* 2,07 1,50 1,10 1,34 1,49 1,50

Nuottauksen saalis 
biomassasta (%)

16 11 23 19 42 12 37

Biomassan kasvu (kg) 
välillä 1.1.–15.9.

5 800 13 900 15 000 3 900 12 200 14 300 21 500

Nuottasaalis (kg) 2 200 2 900 10 300 8 700 20 500 5 100 24 000
* ei laskettu, koska ikäryhmittäisiä keskipainotietoja ei ollut vuoden alun tilanteesta (populaatioanalyysinäytteenotto aloitettiin vasta vuoden 
2005 syksyllä)

Taulukko 2. Regressiomalleissa käytetyt lämpösummat, lahnakannan yksilömäärät ja suhteelliset biomassat (kasvukauden 
lopun biomassan suhde vuoden alun biomassaan) sekä nuottauksen saalis lahnakannan biomassasta (%), biomassan kasvu ja 
toteutunut saalis kiloina.

Kuva 6. Tuusulanjärven lahnakannan biomassa kasvukau-
den lopussa (tumma + vaalea pylväs) ja syysnuottauksen 
päätyttyä (tumma pylväs).
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(7 400 kg) ja suurimmillaan ennen vuoden 2011 kalastusta 
(33 000 kg). Kalastuksen jälkeen biomassa oli n. 27 000 
kg. Vastaavana ajankohtana vuonna 2005 biomassa oli 
n. 12 000 kg, joten pasurikannan biomassa on enemmän 
kuin kaksinkertaistunut kuuden vuoden aikana. Koska 
kannan koko ei ole kasvanut, vaan pikemminkin laskenut, 
on pasurin kokojakauma muuttunut selvästi. Vuonna 2005 
kanta koostui varsin nuorista ja pienistä kaloista. Tuolloin 
lähes 70 % biomassasta koostui 3 - 4-vuotiaista kaloista. 
Vuonna 2011 biomassa koostui monista ikäryhmistä, ja 3 
- 4-vuotiaiden osuus biomassasta oli ainoastaan n. 30 %. 
Hoitokalastuksen saalis on ollut vuotta 2011 lukuun otta-
matta ainoastaan 6 - 11 % pasuribiomassasta (kuva 9). 
Keskimäärin kalastus on poistanut ainoastaan n. 10 % pa-
suribiomassasta. Vaikka Tuusulanjärven pasurikanta ei ole 
niin tuottava kuin lahnakanta, 3-vuotiaiden ja vanhempien 
pasureiden biomassa kasvaa kuitenkin n. 20 % vuoden 
alun ja kasvukauden lopun välisenä aikana. Näin ollen on 
ymmärrettävää, että kannan biomassa on kasvanut. Pasu-
rien kasvunopeuden vuotuinen vaihtelu on melko suurta. 
Esimerkiksi vuosina 2008 ja 2010 pasuribiomassa ei kas-
vanut, vaan päinvastoin laski kalojen hitaan kasvun takia.
Tuloksia tulkittaessa on otettava huomioon, että pasurin 
viimeisen vuoden (2011) kalastuskuolevuuteen liittyy suur-
ta epävarmuutta. Kaikkein voimakkaimmin tämä vaikuttaa 

vuoden 2011 kanta-arvioihin, joita voidaankin pitää ainoas-
taan suuntaa antavina. Lisäksi tulee muistaa, etteivät tu-
lokset ole suoraan vertailukelpoisia aikaisemman raportin 
(Malinen ym. 2011) tulosten kanssa, koska uudemmat las-
kelmat on tehty vasta 3-vuotiaista kaloista alkaen.

Pasurikannan kehityksen ennuste
Pasurille ei laskettu ennustavaa populaatioanalyysiä, kos-
ka vuosittain vaihtelevat pyydystettävyydet tekivät vuoden 
2011 kuolevuuden arvioinnin erittäin epävarmaksi ja tämä 
epävarmuus olisi vaikuttanut voimakkaasti myös tasapai-
nosaalisarvioon. Toisaalta pasuribiomassan kehitystä voi-
daan melko hyvin ennustaa keskimääräisellä biomassan 
kasvukertoimella. Tämä laskentapa toimii pasurilla paljon 
paremmin kuin lahnalla, koska kannan koko ei näyttäisi 
juurikaan vaikuttavan biomassan kasvuun. Pasuribiomassa 
kasvaa keskimäärin 20 % vuoden alusta kasvukauden lop-
puun. Jos tämä lisäkasvu poistetaan nuottauksella, kannan 
koko pysyy ennallaan. Vuosina 2012 ja 2013 olisi siis pitänyt 
poistaa 5 000 kg pasureita/vuosi (3-vuotiaita ja vanhempia). 
Tätä ei kuitenkaan saavutettu, joten biomassan kasvun es-
tävä saalis vuonna 2014 on hiukan suurempi.
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Kuva 7. Tuusulanjärven pasurikannan 
(3-vuotiaat ja vanhemmat) yksilömäärän 
kehitys vuosina 2005–2011 populaatioana-
lyysin mukaan. Vuosiluokat on erotettu 
toisistaan väreillä.

Kuva 8. Tuusulanjärven pasurikannan (3-vuotiaat 
ja vanhemmat) biomassan kehitys vuosina 2005–
2011 populaatioanalyysin mukaan. Vuosiluokat on 
erotettu toisistaan väreillä.
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Pasurin saalistavoite
Myöskään pasurilla biomassan kasvun estävä tasapai-
nosaalis ei ole järkevä saalistavoite. Järveen kerääntynyt-
tä pasuribiomassaa pitäisi ensin pystyä vähentämään ja 
nuottauksen saalistavoitteeksi vuosille 2014 ja 2015 pitäisi 
asettaa ainakin 10 000 kg/vuosi. Jos tämä tavoite saa-
vutetaan, voidaan saalistavoitetta laskea n. 5 000 kiloon 
vuodessa. On varsin todennäköistä, että nämä tavoitteet 
saavutetaan, jos aiemmin esitetyt lahnan saalistavoitteet 
saavutetaan.

Särkikannan kehitys  
vuosina 2005–2011
Särkikannan koko (1-vuotiaat ja vanhemmat) oli jakson 
alussa, vuoden 2005 alussa n. 2,5 miljoonaa yksilöä (kuva 
10). Vuoden 2011 alussa kannan koko oli n. 1,8 miljoo-
naa yksilöä. Syksyn 2011 kalastuksen seurauksena kanta 
pieneni noin miljoonaan yksilöön. Jos vuonna 2012 rekry-
toituva vuoden 2011 vuosiluokka oli keskimääräisen kokoi-
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Kuva 9. Tuusulanjärven pasurikannan biomassa kasvukau-
den lopussa (tumma + vaalea pylväs) ja syysnuottauksen 
päätyttyä (tumma pylväs).

Kuva 10. Tuusulanjärven särkikannan (1-vuotiaat  
ja vanhemmat) yksilömäärän kehitys vuosina  
2005–2011 populaatioanalyysin mukaan.  
Vuosiluokat on erotettu toisistaan väreillä.

Kuva 11. Tuusulanjärven särkikannan (1-vuotiaat ja 
vanhemmat) biomassan kehitys vuosina 2005–2011 
populaatioanalyysin mukaan. Vuosiluokat on erotettu 
toisistaan väreillä.

nen, nousi kannan koko jälleen 1,8 miljoonaan yksilöön. 
Särkikannan koko on siis hieman laskenut seitsemän vuo-
den aikana.  Kannan biomassa oli vuoden 2005 alussa n.  
19 000 kg (kuva 11). Suurimmillaan biomassa oli juuri en-
nen vuoden 2006 kalastusta, n. 29 000 kg. Jakson lopus-
sa, vuoden 2011 tehokkaan kalastuksen jälkeen biomassa 
oli enää 14 000 kg. Jos vuosiluokan 2011 rekrytointi vuon-
na 2012 oli keskimääräisen suuruinen, oli kannan biomas-
sa n. 16 000 kg vuoden 2012 alussa.

Tuusulanjärven särkikanta on hyvin tuottava. Kes-
kimäärin kannan (1-vuotiaat ja vanhemmat) biomassa 
1,6-kertaistuu vuoden alun ja kasvukauden lopun välise-
nä aikana. Kannan tuotanto-biomassasuhde on siis noin 
0,6, mikä on paljon suurempi kuin esimerkiksi Vesijärven 
Enonselän särkikannalla 1990-luvulla (Horppila & Pelto-
nen 1994). Tuotannon vaihtelu on kuitenkin suurta. Viileä-
nä kesänä 2008 kanan biomassa laski, ja kasvu oli vähäis-
tä myös kesinä 2005 ja 2007. Kalastus poisti biomassasta 
vuosittain keskimäärin 32 % (kuva 12). Kun keskimääräi-
nen biomassan kasvu oli n. 60 %, tuntuu yllättävältä, ettei 
biomassa ole kasvanut tarkastelujaksolla. Selitys löytyy 
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Kuva 12. Tuusulanjärven särkikannan biomassa 
kasvukauden lopussa (tumma + vaalea pylväs) ja 
syysnuottauksen päätyttyä (tumma pylväs).

Kuva 13. Lahna-, pasuri- ja särkibiomassan kehitys popu-
laatioanalyysien mukaan vuosina 2005–2011. Arvioissa ovat 
mukana lahnalla 2-vuotiaat ja vanhemmat, pasurilla 3-vuo-
tiaat ja vanhemmat sekä särjellä 1-vuotiaat ja vanhemmat 
kalat.

siitä, että biomassaa on onnistuttu pienentämään erityisen 
paljon juuri niiden kesien jälkeen, jolloin se on kasvanut 
voimakkaasti. Esimerkiksi vuonna 2009 kalastus poisti n. 
62 % särkibiomassasta.

Särkikannan kehityksen ennuste

Särjellekään ei laskettu ennustavaa populaatioanalyysiä, 
koska vuosittain vaihtelevat pyydystettävyydet tekivät 
vuoden 2011 kuolevuuden ja tasapainosaaliin arvioinnin 
erittäin epävarmaksi. Särkibiomassan kehitystä voidaan 
suuntaa-antavasti ennustaa keskimääräisellä biomassan 
kasvukertoimella, koska kannan koko ei näyttäisi juurikaan 
vaikuttavan biomassan kasvuun. Toisaalta rekrytoinnin 
suuri vaihtelu vuosittain aiheuttaa epävarmuutta tasapai-
nosaalisarvioon. Särkibiomassa kasvaa keskimäärin 60 % 
vuoden alusta kasvukauden loppuun. Jos tämä lisäkasvu 
poistetaan nuottauksella, kannan koko pysyy ennallaan. 
Tämän laskutavan mukaan vuosina 2012 ja 2013 olisi pitä-
nyt poistaa n. 9 000 kg särkiä/vuosi (1-vuotiaita ja vanhem-
pia). Vuonna 2013 tämä lähes saavutettiin, mutta vuonna 
2012 särkisaalis jäi pieneksi. Toisaalta viileä kesä 2012 
on saattanut johtaa keskimääräistä hitaampaan kasvuun, 
jolloin biomassan kasvun estävä saalis olisi ollut selvästi 
keskimääräistä tasapainosaalista alhaisempi.

Särjen saalistavoite

Särjellä biomassan kasvun estävä tasapainosaalis on 
paljon järkevämpi saalistavoite kuin lahnalla ja pasurilla. 
Särkibiomassaa ei ole näiden lajien tapaan kertynyt lisää 
viime vuosina, ja kanta on pysynyt kohtuullisen kokoise-
na petokalojen saalistuksen ja hoitokalastuksen ansiosta. 
Särjelle voidaan asettaa vuotuiseksi saalistavoitteeksi n. 
9 000 kg/vuosi. Viileiden kesien jälkeisenä syksynä riittää 
selvästi pienempi saalis ja vastaavasti lämpimien kesien 
jälkeen särkiä tulisi yrittää poistaa keskimääräistä tavoitet-
ta enemmän.

Lahna-, pasuri- ja särkikantojen kehitys
Yhteenlaskettu lahna-, pasuri- ja särkikantojen biomassa 
oli vuoden 2005 alussa n. 38 000 kg (kuva 13). Biomas-
sa on vähitellen kasvanut lähinnä lahnan runsastumisen 
ansiosta, ja suurimmillaan se oli juuri ennen vuoden 2011 
kalastusta, n. 120 000 kg. Tehokas kalastus ja luonnollinen 
kuolevuus laskivat biomassan alle 80 000 kilon vuoden 

2011 loppuun mennessä. Jos oletetaan rekrytointi keski-
määräiseksi, nousi biomassa vuoden 2012 alussa 86 000 
kiloon. Tämän laskutavan perusteella näiden kolmen lajin 
yhteenlaskettu biomassa kasvoi siis seitsemän vuoden ai-
kana n. 2,3-kertaiseksi.

Hoitokalastus ja kalakantojen  
seuranta tulevaisuudessa
Tuusulanjärven hoitokalastus kannattaa keskittää lahnaan, 
koska juuri lahna näyttää muodostavan suotuisissa oloissa 
korkeita biomassoja. Tuusulanjärven lahnat kasvavat nuo-
rina varsin nopeasti ja ohittavat muutamassa vuodessa 
koon, jossa petokalat voisivat hyödyntää niitä tehokkaasti 
ravintonaan. Jos lahnaa kalastetaan tehokkaasti, saadaan 
todennäköisesti myös niin paljon pasuria ja särkeä, että 
niiden kannat pysyvät kohtuullisen kokoisina. Lahnakan-
taa pitäisi aluksi harventaa tuntuvasti muutaman vuoden 
ajan, jonka jälkeen voidaan siirtyä biomassan kasvun es-
tävään hoitokalastukseen. Tuusulanjärven lahnakannan 
kehitystä ja vastetta nuottakalastukseen kannattaa edel-
leen seurata, jotta voidaan arvioida kalastuksen vaikutusta 
kalakantaan ja järven tilaan. 

Tuusulanjärven lahnakanta on niin tuottava, että suu-
retkaan saaliit eivät vielä takaa sitä, että kannan biomas-
saa olisi saatu riittävän alhaiselle tasolle. Kun otetaan 
huomioon myös populaatioanalyysin ulkopuolelle jääneet 
kaksi nuorinta ikäryhmää, kannan biomassa voi moninker-
taistua yhden lämpimän kesän aikana. Populaatioanalyysi 
on käytännössä ainoa menetelmä, jolla Tuusulanjärven 
lahnakannan kokoa voidaan seurata. Sen sijaan pasurin ja 
särjen kannan seurantaa populaatioanalyysillä ei kannata 
jatkaa. Jos lahnankalastus on tehokasta, saadaan pasuria 
ja särkeä niin paljon sivusaaliina, etteivät ne pääse muo-
dostamaan suuria biomassoja.

Näytteenottoa, ikämäärityksiä ja laskentaa on saatu te-
hostettua, eivätkä niiden kustannukset ole enää niin suuria 
kuin tutkimuksen alkuvuosina. Lisäksi populaatioanalyy-
sin kustannuksia saatiin pienennettyä ikä-pituus-avaimen 
käyttöönotolla. Jatkossakin kannattaisi toimia siten, että 
saalisnäytteet otetaan kaikista tai lähes kaikista nuotta-
vedoista. Näistä määritettäisiin lahnan pituusjakauma (n. 
2 000 kpl) ja otettaisiin ikänäytteet (n. 300 kpl). Populaa-
tioanalyysi kannattaa laatia ennen seuraavan syksyn nuot-
tausta, jotta sen tulokset olisivat käytettävissä saalistavoit-
teen määrittämisessä. Toisaalta populaatioanalyysiä ei ole 
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välttämätöntä päivittää joka vuosi. Pituusmittaukset pitää 
kuitenkin tehdä ja ikänäytteet kerätä, jotta myöhemmin voi-
taisiin tehdä tarvittavat laskelmat.

Tuusulanjärven hoitokalastuksen ongelmana ovat suu-
ret vuosittaiset vaihtelut pyydystettävyydessä. Vaihtelun 
kaikkia syitä ei toistaiseksi tiedetä. Samean veden on to-
dettu heikentävän pyyntitehoa, mutta muitakin syitä täytyy 
olla. Esimerkiksi vuonna 2010, jolloin saaliit olivat heikkoja, 
oli järven vesi keskimääräistä kirkkaampaa. Vaihtelu joh-
taa siihen, että aina kun pyydystettävyys on korkea, kan-
nattaa kalastaa keskimääräistä saalistavoitetta enemmän. 
Jatkossa on kuitenkin odotettavissa heikon pyydystettä-
vyyden kausia. Tällaisina kausina ei välttämättä kannata 
kalastaa muutamaa koevetoa enempää.

Virhelähteet ja menetelmän rajoitukset
Vuoden 2011 tehokas kalastus poikkeuksellisen suurine 
saaliineen aiheuttivat suurta epävarmuutta populaatioana-
lyysin tuloksiin. Viimeisen vuoden lahnan ja pasurin kalas-
tuskuolevuutta, ns. terminaalikuolevuutta ei voitu arvioida 
edellisten vuosien kalastuskuolevuuksien tai pyydystettä-
vyyksien keskiarvojen perusteella, koska pyydystettävyys 
oli ilmiselvästi paljon keskimääräistä suurempi.  Parhaaksi 
vaihtoehdoksi koettiin kalastuksellisesti onnistuneen vuo-
den 2009 pyydystettävyyksien käyttäminen. Vuosittaisten 
keskiarvojen käyttäminen olisi johtanut huomattavasti täs-
sä esitettyjä arvioita suurempiin lukuihin. Vuosien 2005, 
2009 ja 2010 pyydystettävyyden keskiarvoilla (vuodet, jol-
loin kalastamassa Aulis Kiiskilä ja Arto Hautala) olisi vuo-
den 2011 lopun lahnabiomassaksi saatu 60 tonnia tässä 
esitetyn 40 tonnin sijaan. On toki mahdollista, että vuonna 
2011 pyydystettävyys oli suurempi kuin kertaakaan jak-
solla 2005–2010. Tässä tapauksessa todellinen lahna- ja 
pasuribiomassa olisi tässä esitettyä arviota pienempi. Pyy-
dystettävyyksiin liittyvä epävarmuus vähenee huomatta-
vasti, jos populaatioanalyysiä jatketaan tulevina vuosina. 
Menetelmän ominaisuuksiin kuuluu, että estimaatit tarken-
tuvat mitä kauemmas taaksepäin mennään ajassa. Tässä 
raportissa esitetyistä biomassa-arvioista tarkin on vuoden 
2005 kasvukauden lopun biomassa-arvio (se on tarkempi 
kuin vuoden 2005 alun arvio, koska tarkoista ikäryhmittäi-
sistä keskipainoista ei ollut tietoja).

Populaatioanalyysissä on myös muita merkittäviä vir-
helähteitä. Esimerkiksi luonnolliselle kuolevuudelle valittu 
arvo vaikuttaa tuloksiin. Kettunen & Hilden (1986) ovat 
esittäneet tärkeimpien parametrien raja-arvoja luotettavien 
tulosten saamiseksi. Tuusulanjärven aineisto täytti nämä 
kriteerit kohtuullisen hyvin, joskin lahnalla ja pasurilla kes-
kimääräinen kalastuskuolevuus näytti jäävän jonkin verran 
alle heidän esittämänsä arvon (0,4). Joka tapauksessa 
luonnollisen kuolevuuden arvo vaikuttaa Tuusulanjärven 
kalakanta-arvioihin varsin vähän (Malinen ym. 2011). 
Populaatioanalyysillä ei voitu luotettavasti arvioida nuo-
rimpien ikäryhmien kokoja, koska ne näyttäisivät olevan 
kalastuksen kohteena vain joinakin vuosina. Esimerkiksi 
ainakin lahnavuosiluokat 2007 ja 2009 tulivat kunnolla ka-
lastuksen kohteeksi vasta 2-vuotiaina. Biomassa-arvioihin 
puuttuvat ikäryhmät vaikuttavat vain vähän, mutta luku-
määräarvio olisi luonnollisesti paljon suurempi jos nuoret 
kalat olisi mahdollista laskea mukaan. Toisaalta johto-
päätöksiin kannan tilasta ja saalistavoitteisiin niillä ei ole 
suurta vaikutusta. Saalistavoite asetetaan kuitenkin aina 
kilomääräisenä. 

Populaatioanalyysillä voidaan seurata vain niitä kala-
lajeja, jotka ovat tehokkaan kalastuksen kohteena. Näin 

ollen se ei sovellu esimerkiksi kuoreen tai kuhanpoikasten 
runsauden arviointiin. Näiden ulappa-alueella esiintyvien 
kalojen kannanvaihtelut vaikuttavat sekä eläinplankton-
yhteisöön että epäsuorasti myös särkikalojen runsauteen 
ja kasvuun. Eräs syy särkikalabiomassan voimakkaaseen 
kasvuun saattaa hyvin olla romahtanut kuorekanta. Kuo-
rekanta on ollut harva jo useita vuosia ja se saattaa olla 
katoamassa järvestä (Malinen 2013). Toisaalta kannan li-
sääntymispotentiaali on valtava. Esimerkiksi vuonna 1999 
kanta oli todella harva, mutta olosuhteiltaan kuoreelle hyvä 
(sateinen ja viileä) kesä 2000 tuotti erittäin runsaan vuo-
siluokan ja jo seuraavana vuonna kanta oli huipussaan. 
On selvää, että tuolloin eläinplanktonia ulapalla saalista-
neet 12 miljoonaa kuoretta (Malinen ym. 2004) vaikuttivat 
eläinplanktonyhteisöön ja siten myös muiden kalalajien ra-
vinnonsaantimahdollisuuksiin. Kuorekannan seuranta on 
siis jatkossakin tärkeää.

Johtopäätökset
Kolmen Tuusulanjärven runsaimman särkikalalajin, lah-
nan, pasurin ja särjen yhteenlaskettu biomassa kasvoi yli 
kaksinkertaiseksi seitsemän vuoden seurantajakson ai-
kana. Valtaosa biomassan lisäyksestä koostui lahnasta. 
Myös pasuribiomassa kasvoi selvästi, mutta särkibiomas-
sa pysyi samalla tasolla.

Lahnakantaa pitäisi tuntuvasti harventaa muutaman 
vuoden ajan, jonka jälkeen voitaisiin siirtyä vuotuisen bio-
massan kasvun estävään hoitokalastukseen. Saalistavoit-
teen määrittämisessä kannattaa käyttää päivitettyä popu-
laatioanalyysiä. 

Tehokkaassa lahnan nuottapyynnissä tulee sivusaalii-
na niin paljon pasuria ja särkeä, että näiden lajien kanto-
jen koot pysyvät kohtuullisen kokoisina. Niiden seurantaan 
kalliilla populaatioanalyysillä ei kannata uhrata resursseja.
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Tuusulanjärven ulappa-alueen kalasto  
vuosina 1997–2013 kaikuluotauksen ja  
koetroolauksen perusteella arvioituna
Tommi Malinen
Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos

Johdanto
Tuusulanjärven kalatutkimusten päämääränä on ollut seurata vuonna 1997 alkaneen tehokalastushankkeen aiheuttamia 
muutoksia kalakannoissa. Kaikuluotauksella ja koetroolauksella on ollut tärkeä rooli seurannassa, koska niillä pystytään 
hyvin arvioimaan järven ulapan väliveden kalatiheyttä ja kalabiomassaa (Malinen & Peltonen 2000, Malinen ym. 2004). Vii-
me vuosina kaikuluotaustutkimuksessa on keskitytty erityisesti ulapalla runsaina esiintyvien kuoreiden ja kuhanpoikasten 
runsauden arviointiin (Malinen & Antti-Poika 2010).

Kuva: Mika Vinni
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Aineisto ja menetelmät
Tuusulanjärven kaikuluotaukset aloitettiin syksyllä 1997, 
jonka jälkeen niitä on tehty vuosittain. Tutkimukseen on 
kuulunut samanaikainen koetroolaus kalalajijakauman 
määrittämiseksi kahta ensimmäistä vuotta lukuun ottamat-
ta. Vuodesta 2000 alkaen on koetroolauksen perusteella 
arvioitu myös kaikuluotaimen pintakatvealueen kalamää-
rää. Kaikuluotausotanta on tehty kaikilla tutkimuskerroilla 
järven yli 3 m syville alueille. Alkuvuosina linjastona käy-
tettiin myös ns. sik-sak-linjastoa, mutta vuodesta 2001 läh-
tien kaikuluotaus on tehty pelkästään samoja, pohjois-ete-
lä -suuntaisia, 200 m välein sijaitsevia linjoja pitkin (kuva 
1). Tämä linjasto oli käytössä myös loppusyksyllä 1999 ja 
2000.

Vuosina 1997–2002 kaikuluotaustutkimus tehtiin lo-
ka-marraskuussa 1–3 kertaa. Vuodesta 2004 alkaen otet-
tiin seurantaohjelmaan myös elo - syyskuun vaihde. Lisäk-
si vuonna 2003 kokeiltiin myös yökaikuluotauksia, mutta 
niitä ei koettu erityisen hyödyllisiksi (Malinen ym. 2004). 
Vuonna 2011 luovuttiin loppusyksyn kaikuluotauksista, ja 
tämän jälkeen tutkimus on tehty ainoastaan elo - syyskuun 
vaihteessa. Lähes kaikilla kaikuluotauskerroilla on tehty 
myös koetroolaus. Kalalajijakauman määrittämiseksi ve-
dettiin 3 - 6 troolivetoa runsaskalaisilta paikoilta ja syvyyk-
siltä. Kaikuluotaimen pintakatvealueen kalamäärän arvi-
ointia varten vedettiin 1 tai 2 troolivetoa 0 - 2 m syvyydeltä 
satunnaisesti valituilla paikoilla.

Kaikuluotaukset tehtiin kaikkina vuosina SIMRAD EY-
500 -tutkimuskaikuluotaimella, joka oli varustettu lohkokei-
laisella ES120-7F tai ES120-7C -anturilla (äänen taajuus 
120 kHz ja äänikeilan avautumiskulma 7o). Koetroolauk-
sissa käytettiin pääsääntöisesti pientä paritroolia, jonka 
suuaukon korkeus oli 2 m, leveys 5 m ja perän silmähar-
vuus 3 mm. Vuonna 1999 käytössä oli hieman suurempi 
trooli (suuaukon korkeus 5 m ja leveys 8 m).

Vuodesta 2000 alkaen kaikuluotausaineisto on ana-
lysoitu samoilla laskentamenetelmillä vertailukelpoisten 
tulosten saavuttamiseksi. Vuosina 1997–1999 käytettiin 
hieman erityyppistä laskentaa (Malinen & Peltonen 2000), 
mikä vaikeuttaa hieman tulosten vertailua. Tässä raportis-
sa esitetään pääpiirteissään vuodesta 2000 alkaen käytös-
sä ollut laskentamenetelmä.

Kaikuluotausaineisto analysoitiin EP500-ohjelmalla 
käyttäen kynnysarvoa -60 dB (sv threshold). Elokuussa 
pohjasta nousseiden metaanikuplien vaikutus kalakan-
ta-arvioihin poistettiin jättämällä kuplia sisältävät pulssit 
analyysien ulkopuolelle. Kalamääräarviot laskettiin erik-
seen yli 5 m syville ja 3–5 m syville alueille. Yli 5 m syvien 
alueiden kalatiheys laskettiin siten, että yhden otosyksikön 
muodosti yhden kaikuluotauslinjan yli 5 m syvä alue. Vas-
taavasti kalatiheys 3–5 m syville alueille laskettiin käyttä-
mällä otosyksikköinä niitä linjojen osia, joissa syvyys oli  
3 - 5 m. Yleensä yhdestä kaikuluotauslinjasta tuli näitä oto-
syksikköjä kaksi kappaletta (linjan alku- ja loppuosa).

Otosyksikön kalatiheys laskettiin seuraavasti:
1) Otosyksikkö jaettiin kaikuluotausaineiston silmä-

määräisen tarkastelun ja troolisaaliiden perusteella 
jonkin muuttujan (kalatiheys, laji- tai kokojakauma) 
suhteen toisistaan eroaviin osiin (horisontaali- ja/
tai vertikaalisuunnassa). Nämä osat analysoitiin 
erikseen.

2) Laskettiin analysoitavan osan kalatiheys jakamal-
la vesikerroksen kaikuintegraali yhden kalan kes-
kimääräisellä heijastuspoikkileikkauksella. Tämä 
laskettiin vesikerroksen koetroolisaaliin pituusja-

Kuva 1. Tuusulanjärvellä vuosina 1999–2013 kaikuluodatut 
linjat.

kauman sekä kohdevoimakkuuden ja kalan pituu-
den riippuvuuden (Peltonen ym. 2006 sekä Mali-
nen & Tuomaala, julkaisematon) perusteella.

3) Kalatiheys muutettiin lajikohtaiseksi troolisaaliin 
lajijakauman perusteella. Kalabiomassa laskettiin 
kertomalla tiheysarvio troolisaaliin lajikohtaisella 
keskipainolla.

4) Laskettiin otosyksikön kalatiheys ja -biomassa yh-
distämällä erikseen analysoidut osat. 

Lopulta laskettiin Tuusulanjärven yli 5 m ja 3–5 m syvien 
alueiden keskimääräinen kalatiheys ja -biomassa sekä nii-
den varianssit otosyksikköjen pituuksilla painotettuna (Shot-
ton & Bazigos 1984). Kalatiheyden ja -biomassan 95 % luot-
tamusvälit laskettiin Poisson -jakaumaan perustuen (Jolly 
& Hampton 1990). 

Koetroolisaaliista määritettiin kalalajijakauma ja useim-
mista vedoista mitattiin lajikohtaiset pituusjakaumat mil-
limetrin tarkkuudella. Lisäksi saaliista määritettiin laji-
kohtaiset keskipainot. Kaikuluotaimen pintakatvealueen 
kalatiheydet ja -biomassat hehtaaria kohti laskettiin ns. 
pyyhkäisyestimaattina 0–2 m syvyydeltä vedettyjen troo-
livetojen perusteella.
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Tulokset

Kalatiheys ja -biomassa
Kaikkien vuosien ja ajankohtien kaikuluotaustuloksista 
nähdään, että Tuusulanjärven ulappa-alueen kalatiheys ja 
biomassa ovat vaihdelleet varsin voimakkaasti (kuva 2). 
Eri ajankohtina tehdyt kaikuluotaukset hankaloittavat ka-
lakantojen todellisen kehityksen havaitsemista. Parhaiten 
vertailtavissa olevat tulokset saadaan loppusyksyn kaiku-
luotauksista vuosilta 2000–2010 (kuva 3) sekä elo-syys-
kuun kaikuluotauksista vuosilta 2004–2013 (kuva 4).

Loppusyksyn kaikuluotausten perusteella nähdään sel-
västi kuorekannan romahtamien vuonna 2002 (kuva 3). 
Sen lisäksi voidaan havaita, että loppusyksyllä ulapalla on 
ollut ajoittain runsaasti lahnaa, pasuria ja särkeä. Niiden 
tiheyden ja biomassan vaihtelu on kuitenkin ollut todella 
suurta. Ilmeisesti näiden lajien esiintyminen ulapan väli-
vedessä on niin sattumanvaraista, ettei kaikuluotauksilla 
saada luotettavaa kuvaa niiden kantojen kehityksestä. 
Merkillepantavaa on kuitenkin se, että kuorekannan ro-
mahtamisen jälkeen lahna on ollut biomassaltaan selvä 
valtalaji (kuva 3). 

Elo-syyskuussa tehtyjen kaikuluotausten perusteella 
ulapan kalatiheys on vaihdellut välillä 12 000–45 000 yks./
ha ja biomassa välillä 60–150 kg/ha (kuva 4). Biomassan 
vaihtelu on ollut paljon vähäisempää kuin loka-marraskuun 
kaikuluotausarvioissa. Selvää trendiä ei ole havaittavissa 
elo-syyskuisessa kalatiheydessä tai -biomassassa. Luku-
määräisesti eniten on esiintynyt kuoretta, kuhaa (yksike-
säisiä poikasia) sekä pieniä lahnoja ja pasureita. Kuore 
on ollut lukumäärältään valtalaji kuutena ja kuha kolmena 
vuotena kymmenen vuoden seurantajakson aikana. Bio-
massaltaan runsaimmat lajit ovat olleet useimmiten lahna 
ja pasuri, mutta myös kuoreen ja kuhanpoikasten osuus on 
ollut merkittävä. Luokka ”muut” koostuu suurelta osin pie-
nikokoisesta ahvenesta, etenkin vuosina 2006 ja 2010, jol-
loin tämän luokan osuus on ollut keskimääräistä suurempi.

Tuusulanjärven kuorekanta  
vuosina 2000–2013
Tuusulanjärven kuorekannan romahdus vuonna 2002 oli 
voimakas: vuoden aikana kannan koko tippui n. 12 mil-
joonasta yksilöstä alle 0,5 miljoonaan yksilöön (kuva 5). 
Romahdus johtui lähinnä vuosiluokan 2002 heikkoudesta. 
Tämän jälkeen ei ole muodostunut yhtään likimainkaan 
vuosiluokkien 2000 ja 2001 veroista kuorevuosiluokkaa. 
Tuusulanjärven kuoreen luonnollinen kuolevuus on ollut 
suuri koko jakson ajan. Keskimäärin n. 90 % kuoreista 
kuolee ensimmäisen elinvuotensa loppusyksyn ja seu-
raavan vuoden loppusyksyn välisenä aikana (kuva 5). 
Suuren kuolevuuden seurauksena kannan ikäjakauma 
on voimakkaasti painottunut yksikesäisiin eli 0-vuotiaisiin 
kaloihin. Ne kasvavat useimpina vuosina nopeasti saa-
vuttaen parhaimmillaan jopa 9 cm pituuden ensimmäisen 
kasvukautensa lopussa (kuva 6). Elo-syyskuun vaihteessa 
niiden keskipituus on ollut yleensä 6 ja 7 cm välillä. Selviä 
poikkeuksia ovat vuodet 2010 ja 2013, jolloin yksikesäiset 
kuoreet ovat kasvaneet normaalia hitaammin. Merkillepan-
tavaa on, että molempina vuosina kuoreita on ollut erityi-
sen vähän (kuva 4). Näin ollen ainakaan suuri tiheys ei ole 
voinut hidastaa kuoreiden kasvua. Erittäin heikko kuore-
vuosiluokka 2010 näkyy hyvin myös seuraavan vuoden pi-
tuusjakaumakuvassa suurten kuoreiden lähes täydellisenä 
puuttumisena (kuva 6).

Kuva 2. Tuusulanjärven yli 5 m syvien alueiden kalatiheys 
(A) ja -biomassa (B) sekä niiden 95 % luottamusvälit kaiku-
luotauksella arvioituna vuosina 1997–2013. Vuodesta 2001 
alkaen on esitetty myös kaikuluotausarvion ja koetroolauk-
sista lasketun pintakatvealueen arvion summa (o -merkki). 
Vuoden 2006 marraskuun arvioille ei ole esitetty luottamus-
väliä normaalia suppeamman otannan takia.
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Tuusulanjärven kuhanpoikasten 
runsaus ja kasvu
Tuusulanjärven kuhanpoikastiheydet ovat olleet muutami-
na vuosina todella suuria (taulukko 1). Elokuun lopussa 
2005, 2006 ja 2013 tiheys oli peräti 14000–15000 yksilöä 
hehtaarilla. Vuosien välinen vaihtelu poikastiheyksissä on 
hyvin suurta: esimerkiksi viileänä kesänä 2008 kuhanpoi-
kasten tiheys oli vastaavana ajankohtana ainoastaan 1100 
yks./ha. Loppusyksyllä ulapan kuhanpoikastiheydet ovat 
olleet selvästi alhaisempia. Tämä selittyy poikasten kuo-
levuudella ja mahdollisesti myös sillä, että osa poikasista 
saattaa vaihtaa elinympäristöä vesien viiletessä.

Kuhanpoikasten keskipituus elo-syyskuun vaihteessa 
on ollut useimpina vuosina 6–7 cm ja keskipaino 1,3–2,4 
g (taulukko 1). Poikkeuksia olivat kesät 2007 ja 2011, jol-
loin poikaset olivat selvästi suurempia sekä jakson viilein 
kesä 2008, jolloin poikaset olivat poikkeuksellisen pieniä. 
Suurikokoisia, mitä ilmeisimmin kalaravintoon siirtyneitä 
kuhanpoikasia tavattiin useimpina vuosina. Erityisen run-
saasti niitä oli vuonna 2005 (kuva 7). Vuosien 2004–2013 
aikana Tuusulanjärvellä on esiintynyt kuhanpoikasten 
kannalta hyvin erityyppisiä vuosia (kuva 8). Esimerkiksi 
viileänä kesänä 2008 poikasia oli vähän ja ne olivat pie-
niä. Lämpiminä kesinä 2006 ja 2013 poikasia oli paljon ja 
ne olivat melko pieniä, kun taas lämpiminä kesinä 2007 ja 
2011 vallitsi päinvastainen tilanne: poikasia oli vähän ja ne 
olivat suuria.
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Kuva 5. Tuusulanjärven kuorekannan kehitys vuosina  
2000–2010 loppusyksyllä tehtyjen kaikuluotausten ja 
koetroolausten perusteella. Tutkimusajankohtien välillä 
tapahtunut kuolevuus on ilmoitettu prosentteina pylväiden 
välillä.

Kuva 4. Tuusulanjärven yli 5 m syvien alueiden kalatiheys (yläkuva) ja kalabiomassa (alakuva) lajeittain elo-syyskuun vaihtees-
sa kaikuluotauksen ja koetroolauksen perusteella arvioituna. Luokka ”lapa” tarkoittaa pieniä (alle 8 cm) lahnoja ja pasureita.

Kuva 3. Tuusulanjärven yli 5 m syvien alueiden lajikohtainen kalatiheys (yläkuva) ja kalabiomassa (alakuva) kaikuluotausten ja 
pintatroolausten perusteella loppusyksyllä vuosina 2000–2010. Vuosina 2000 ja 2001 luokka ”muut” sisältää kaikki muut lajit 
paitsi kuoreen.

Kesä-elokuun lämpösumman ja kuhanpoikasten ti-
heyden välillä ei ole Tuusulanjärvellä ainakaan voima-
kasta riippuvuutta (kuva 9). Sen sijaan lämpösumman ja 
keskipainon välillä on positiivinen riippuvuus (kuva 10). 
Aineistossa esiintyy kuitenkin suurta vaihtelua, ja ilmisel-
västi lämpötila selittää vain osan kasvunopeuden vaihte-
lusta. Yksi selittävä muuttuja on kuhanpoikasten tiheys. 
Keskipainon riippuvuus tiheydestä on melko erikoinen: 

alhaisilla poikastiheyksillä esiintyy sekä suuria että pieniä 
keskipainoja, mutta tiheyden kasvaessa vaihtelu pienenee 
ja suurilla tiheyksillä esiintyy ainoastaan melko pieniä kes-
kipainoja (kuva 11). Tämä voidaan tulkita siten, että alhai-
silla kuhanpoikastiheyksillä muut tekijät (esim. lämpötila) 
selittävät kasvun vaihtelun, mutta suurilla tiheyksillä kan-
nan tiheydestä riippuvat mekanismit (esim. ravintokilpailu) 
heikentävät poikasten kasvunopeutta.
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Kuva 6. Tuusulanjärven kuoreiden pi-
tuusjakaumat (pituusluokan osuus kaikis-
ta poikasista) koetroolauksissa elo-syys-
kuun vaihteessa ja loka-marraskuun 
vaihteessa. Yksikesäiset eli 0-vuotiaat on 
esitetty vaaleansinisellä ja vanhemmat 
kuoreet tummansinisellä värillä. Vuosina 
2004–2010 tutkimus tehtiin molempina 
ajankohtina, mutta 2011–2013 ainoas-
taan elo-syyskuussa.
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Kuva 7. Yksikesäisten (0-vuotiaiden) kuhanpoikasten 
pituusjakaumat (pituusluokan osuus kaikista poikasista) 
Tuusulanjärven koetroolauksissa elo-syyskuun vaihtees-
sa ja loka-marraskuun vaihteessa. Vuosina 2004–2010 
tutkimus tehtiin molempina ajankohtina, mutta 
2011–2013 ainoastaan elo-syyskuussa. Suurikokoiset, 
todennäköisesti kalaravintoon siirtyneet poikaset on 
merkitty punaisella.
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pvm keskipit. (mm) keskip. (g) mitattujen lkm tiheys (kpl/ha)
2004 elo-syyskuu 25.8. 61,3 1,47 308 3 400
  loka-marraskuu 27.10. 66,7 1,72 173 340

2005 elo-syyskuu 22.8. 60,2 1,64 576 14 000
  loka-marraskuu 3.11. 80,4 4,57 132 100

2006 elo-syyskuu 21.8. 63,6 1,58 431 14 700
  loka-marraskuu 3.11. 70,5 1,87 194 100

2007 elo-syyskuu 30.8. 77,7 2,97 554 3 100
  loka-marraskuu 5.11. 80,5 3,13 49 70

2008 elo-syyskuu 27.8. 50,0 0,84 600 1 100
  loka-marraskuu 29.10. 54,4 1,25 68 30

2009 elo-syyskuu 24.8. 61,5 1,36 495 8 800
  loka-marraskuu 29.10. 69,1 1,99 28 40

2010 elo-syyskuu 24.8. 69,2 2,23 204 6 500
  loka-marraskuu 8.11. 81,3 4,30 22 110

2011 elo-syyskuu 22.8. 75,9 3,37 300 2 100

2012 elo-syyskuu 7.9. 70,7 2,09 300 3 000

2013 elo-syyskuu 26.8. 64,5 1,59 286 14 900

Taulukko 1. Kuhanpoikasten keskipituus ja -paino koetroolauksissa sekä poikasten tiheys syvännealueella (yli 3 m syvät alueet) 
kaikuluotauksen ja koetroolauksen perusteella vuosina 2004–2013.

Kuva 8. Kuhanpoikasten tiheys ja keskipaino Tuusu-
lanjärven yli 3 m syvillä alueilla vuosien 2004–2013 
elo-syykuun vaihteessa.

Kuva 9. Kesä-elokuun lämpösumma ja kuhanpoikasten 
tiheys Tuusulanjärven yli 3 m syvillä alueilla vuosien 
2004–2013 elo-syyskuun vaihteessa. Kuvassa on myös 
lineaarinen regressioyhtälö selitysasteineen.
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Kuva 10. Kesä-elokuun lämpösumma ja kuhan-
poikasten keskipaino Tuusulanjärvellä vuosien 
2004–2013 elo-syyskuun vaihteessa. Kuvassa on 
myös lineaarinen regressioyhtälö selitysasteineen.

Tulosten tarkastelu
Kaikuluotaus ja koetroolaus soveltuvat hyvin Tuusulanjär-
ven ulappa-alueen kalaston seurantaan niiden lajien osal-
ta, jotka esiintyvät ulapan välivedessä. Näitä lajeja ovat 
lukumääräisesti ulappaa dominoivat kuore, kuhanpoikaset 
sekä pienet (alle 8 cm) lahnat ja pasurit. Näiden kalojen 
runsauden seurannassa elo–syyskuu on paras tutkimus-
ajankohta. Koska nämä kalat eivät ole pyynnin kohteena, 
ei niiden runsautta käytännössä voida seurata millään 
muulla menetelmällä. Sen sijaan ulapalle ajoittain suuria 
biomassoja muodostaville särkikaloille; isoille (yli 8 cm) 
lahnoille ja pasureille sekä särjille kaikuluotaus on huono 
seurantamenetelmä. Näiden lajien esiintyminen ulapan 
välivedessä on niin sattumanvaraista, että niiden kantojen 
kehityksestä ei kaikuluotauksella saada luotettavaa kuvaa. 

Tuusulanjärven ulapan lukumääräisesti runsaimmat la-
jit viimeisen kymmenen vuoden aikana ovat olleet kuore ja 
kuha (0-vuotiaat poikaset). Kuore on siis romahtamises-
taan huolimatta edelleen tärkeässä asemassa järven ulap-
pa-alueen ravintoverkossa. Kuoreen kuolevuus on todella 
suurta, ja miltei kaikki kuoreenpoikaset päätyvät petokalo-
jen ravinnoksi ensimmäisenä kesänään. Vaikka kesäaikai-
sia petokalojen ravintotutkimuksia ei ole Tuusulanjärvellä 
juuri tehty, voidaan kuoreella olettaa olevan suuri merki-
tys kuhanpoikasten ravinnossa. Yksikesäiset kuoreet ovat 
todennäköisesti tärkeä ravintovara myös suurikokoisille 
ahvenille. Näin ollen olisi järven kalantuotannon kannalta 
hyödyllistä, jos kuorekanta ei ainakaan taantuisi nykyi-
sestä tasostaan. Tämä kuitenkin edellyttäisi ainakin koh-
tuullista vuosiluokkaa vuonna 2014, koska vuoden 2013 
kuorevuosiluokka oli jostain syystä erittäin heikko. Tuusu-
lanjärven kuoreen vuosiluokan voimakkuuden määrääviä 

Kuva 11. Kuhanpoikasten tiheys Tuusulanjärven yli 
3 m syvillä alueilla ja keskipaino vuosien 2004–2013 
elo-syyskuun vaihteessa.
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tekijöitä ei tässä tutkimuksessa yritetty selvittää, koska 
viime vuosina kohtuullisen hyviä vuosiluokkia on syntynyt 
ainoastaan kaksi, vuosina 2005 ja 2009. Todennäköises-
ti veden sameus ja kohtalaisen alhainen lämpötila suosii 
kuoretta, mutta myös muilla tekijöillä näyttäisi olevan suuri 
merkitys. Saattaa olla, että Tuusulanjärvellä kuhan ja ah-
venen predaatio sekä kuoreen kutukannan koko ja emoka-
lojen kunto ovat merkittäviä tekijöitä vuosiluokan muodos-
tumisessa. Syvännealueen hapetus heikentää kuoreen 
selviämismahdollisuuksia järvessä, koska se käytännössä 
poistaa viileän alusveden. Jatkossa kannattaisi harkita ha-
petuksen säätämistä sellaiseksi, että viileätä alusvettä olisi 
kesäaikaan mahdollisimman pitkään tarjolla.

Tuusulanjärvi on ollut jo pitkään hyvä kuhajärvi ja sel-
laisena se näyttäsi myös pysyvän lähitulevaisuudessa. 
Tuusulanjärvellä havaitut kuhanpoikastiheydet ovat joi-
nakin vuosina tavattoman suuria, jopa liian suuria. On il-
meistä, että esimerkiksi lähes 15000 poikasta hehtaarilla 
vuosina 2005, 2006 ja 2013 on aivan liian paljon järven 
kantokykyyn nähden. Näistä poikasista valtaosa, jopa yli 
90 %, tulee joka tapauksessa kuolemaan ennen seuraavaa 
kesää. Näin suuret tiheydet eivät ole suotuisia vuosiluo-
kan voimakkuuden kannalta, koska suuri tiheys hidastaa 
poikasten kasvua ja poikasen koko ensimmäisen kasvu-
kauden lopussa on hyvin tärkeä tekijä poikasen talvehtimi-
sen onnistumisen kannalta. Tuusulanjärven aineistossakin 
voidaan havaita tiheyden keskikokoa pienentävä vaikutus. 
Näin ollen esimerkiksi vuodet 2007, 2011 ja 2012, jolloin 
tiheys on ollut keskimääräistä alhaisempi mutta poikasten 
keskikoko suuri, ovat todennäköisesti tuottaneet voimak-
kaampia kuhavuosiluokkia kuin huipputiheyksien vuodet 
2006 ja 2013, jolloin keskikoko oli pieni. 
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Vuonna 2005 elo-syyskuussa havaittu, epäsuotuisa 
tilanne (suuri poikastiheys ja pieni keskikoko) kääntyikin 
loppusyksyyn mennessä suotuisaksi. Tuolloin nimittäin ha-
vaittiin poikkeuksellisen runsaasti kalaravintoon siirtyneitä, 
erittäin suurikokoisia poikasia. Vastaavaa ilmiötä ei havait-
tu esimerkiksi seuraavana kesänä. Tämä saattaa johtua 
siitä, että kuorevuosiluokka 2005 oli moninkertainen erit-
täin heikkoon vuosiluokkaan 2006 verrattuna (ks. kuva 5). 
Ilmeisesti kesällä 2005 melko suuri osa kuhanpoikasista 
pystyi siirtymään kalaravintoon (yksikesäisiin kuoreisiin) 
loppukesällä. Toisena melko hyvänä kuorevuotena, 2009, 
kuhanpoikaset eivät pystyneet juurikaan hyödyntämään 
yksikesäisiä kuoreita. Tällöin nimittäin kuhanpoikaset ja 
yksikesäiset kuoreet kasvoivat suunnilleen yhtä nopeasti 
(ks. kuvat 6 ja 7). Kuoreen- ja kuhanpoikasten suhteellinen 
kasvunopeus vaikuttaisi siis olevan tärkeä tekijä kuhanpoi-
kasten menestymisen kannalta.

Tuusulanjärven ulapan kalaston kehitystä kannattaa 
seurata, koska kuorekanta on hyvin epävakaa ja sen mah-
dollisella katoamisella tai taantumisella saattaa olla voima-
kas vaikutus ulapan ravintoverkon toimintaan. Syntyvän 
kuorevuosiluokan koko ja kasvunopeus vaikuttavat esi-
merkiksi kuhanpoikasten kasvuun ja eloonjääntiin. Lisäksi 
elo-syyskuun vaihteessa tehtävät kaikuluotaus ja koetroo-
laus paljastavat, jos jokin särkikalalaji runsastuu ulapalla. 
Kuorekannan taantuminen vapauttaisi ulapalta ravintore-
sursseja, mikä saattaisi houkutella ulapalle entistä run-
saammin särkikaloja. Järven tilan kannalta särkikalojen 
runsastuminen ulapalla loppukesällä olisi todennäköisesti 
haitallista. Ilman elo-syyskuussa tehtävää kaikuluotausta 
tällainen muutos jäisi havaitsematta. Sen sijaan loppusyk-
syllä kaikuluotauksella saadut runsausarviot ovat alttiina 
niin suurelle vaihtelulle, että niihin ei nykytilassa kannata 
uhrata resursseja.

Yhteenveto
Tuusulanjärven ulappaa dominoivat elo-syyskuussa kuo-
re, kuhanpoikaset sekä pienet lahnat ja pasurit. Kaiku-
luotaus ja koetroolaus soveltuvat hyvin niiden runsauden 
arviointiin. Elo-syyskuun kalatiheys on vaihdellut 12 000 ja 
45 000 yks./ha välillä. Vastaavasti kalabiomassa on vaih-
dellut 60 ja 150 kg/ha välillä. Selvää trendiä ei aineistossa 
esiintynyt. Loppusyksyllä havaittiin ajoittain erittäin suuria 
särkikalabiomassoja. Särkikalojen esiintyminen ulapan vä-
livedessä on kuitenkin niin sattumanvaraista, että kaiku-
luotauksella ei saada luotettavaa käsitystä niiden kantojen 
kehityksestä. 

Tuusulanjärven kuorekanta romahti vuonna 2002, 
jolloin kannan koko tippui murto-osaan alkuperäisestä. 
Kuoreella on kuitenkin edelleen suuri merkitys ulapan ra-
vintoverkossa, koska yksikesäisiä kuoreita on useimpina 
vuosina runsaasti ja ne ovat petokaloille, etenkin kuhan-
poikasille, tärkeä ravintokohde.

Tuusulanjärven kuhanpoikastuotanto on erittäin voi-
makasta ja poikasia on ollut kaikkina vuosina runsaasti. 
Muutamina vuosina poikasten kasvunopeus on ollut heik-
ko, mikä on saattanut johtaa keskimääräistä heikompaan 
vuosiluokkaan. Viileiden kesien lisäksi Tuusulanjärvellä 
saattaa ajoittain liian suuri kuhanpoikastiheys heikentää 
syntyvää vuosiluokkaa. Huipputiheydet hidastavat ravinto-
kilpailun takia poikasten kasvua ja heikentävät siten poi-
kasten eloonjääntiä ensimmäisenä talvena. 
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Tuusulanjärven äyriäisplankton  
vuosina 1996–2009
Martti Rask1, Anja Lehtovaara2, Mikko Olin3 ja Jukka Ruuhijärvi1
1Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat ja biotuotanto
2Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema
3Helsingin yliopisto, ympäristötieteen laitos

Johdanto
Tuusulanjärvi kuului Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) vuosina 1997–2002 vetämän yhteistutkimushank-
keen ”Rehevöityneiden järvien hoitokalastuksen vaikutukset” (HOKA) kohdejärviin. Hankkeessa tutkittiin hoitokalastuksen 
vaikutuksia veden laatuun, kasviplanktoniin, eläinplanktoniin ja kalastoon (Olin & Ruuhijärvi 2002, Rask ym. 2002). Talven 
2002–2003 kalakuoleman vaikutusten seurantaan liittyneessä yhteistyöhankkeessa (Olin & Ruuhijärvi 2005, Rask ym. 
2005) Tuusulanjärvi oli mukana vertailujärvenä, koska siellä ei kalakuolemia havaittu. 

Tuusulan järven eläinplanktontutkimuksen tavoitteena oli, yhdessä kalastoseurannan kanssa, tuottaa tietoa järven eko-
systeemin tilasta ja hoitotoimien vaikuttavuudesta. Eläinplankton on tärkeä linkki järviekosysteemissä perustuottajien (le-
vät) ja kalojen / selkärangattomien petojen välissä (Persson ym. 1988, Carpenter ym. 2001). Eläinplanktonin määrää voi 
rajoittaa resurssien niukkuus (kilpailu leväravinnosta) eli alhaalta ylöspäin säätely (bottom-up), tai kalojen ja selkärangat-
tomien petojen saalistus eli ylhäältä-alaspäin (top-down) -säätely. Usein runsasravinteisissa järvissä planktonsyöjäkalojen 
tehokas ja suurimpia yksilöitä valikoiva saalistus johtaa eläinplanktonin niukkuuteen ja yksilöiden koon pienenemiseen ja 
siten osaltaan mahdollistaa kasviplanktonin runsauden ja leväkukinnat. Parhaimmillaan hoitokalastuksella poistetaan suuri 
osa planktonia syövästä kalasta, minkä seurauksena järveen kehittyy enemmän ja suurempaa eläinplanktonia, joka laidun-
taa tehokkaasti leviä ja vähentää leväkukintojen ilmaantumista (Sarvala ym. 1995). 

Tässä luvussa vedetään yhteen havainnot Tuusulanjärven äyriäisplanktonin vaihtelusta - ja erityisesti vasteista hoitoka-
lastukselle  -  yli vuosikymmenen mittaisen seurannan perusteella, alkaen vuodesta 1996 ja päättyen vuoteen 2009. Tut-
kimus on tehty RKTL:n, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän, Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Helsingin 
yliopiston Lammin biologisen aseman välisiin tutkimussopimuksiin ja yhteistyöhön perustuen.

Kuvat: Jouko Sarvala.
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Aineisto ja menetelmät
Eläinplanktonmääritykset tehtiin kesä-elokuun aikana ote-
tuista neljästä vuosittaisesta näytteestä. Näytteet otettiin 
metrin mittaisella ja seitsemän litran vetoisella putkinouti-
mella päällysvedestä (0 - 5 m) kolmena rinnakkaisnostona, 
jolloin näytteen tilavuudeksi tuli 105 l. Näytteet suodatettiin 
silmäkooltaan 50 µm:n planktonhaavilla. Määritystä varten 
näytteitä ositettiin tarpeen mukaan (1/4 - 1/64). 

Näytteet tutkittiin Lammin biologisella asemalla. Äy-
riäisplankton määritettiin ura-alustalta Olympus SZH 10 
mikroskoopilla. Planktonäyriäiset laskettiin 20-kertaisella 
ja mitattiin 50 - 80-kertaisella suurennuksella. Daphnia-lajit 
mitattiin silmän yläreunasta piikin tyveen ja tulokset esi-
tetään näytekohtaisten mediaanipituuksien keskiarvoina. 
Näytettä kohti mitattiin mahdollisuuksien mukaan 30 - 50 
yksilöä.

Äyriäisplanktonin määrää koskevat tulokset esitetään 
biomassoina, mikrogrammaa hiiltä litrassa järvivettä. Mää-
rityksissä käytettiin olemassa olevia pituus-hiilisuhteita 
(Luokkanen 1995, Sarvala & Lehtovaara julkaisematon).

Tulokset

Äyriäisplanktonin koostumus  
ja runsaussuhteet 
Tuusulanjärven äyriäisplanktonin keskimääräinen koko-
naisbiomassa seurantajakson 1996–2009 useimpina kesi-
nä oli 100 - 200 µg C/l. Vuosina 1996, 1999 ja 2002 se oli 

Kuva 2. Tuusulanjärven vesikirppujen 
vuosittaiset keskibiomassat 1996–2009 
sekä tärkeimpien lajien osuudet.

Kuva 1. Tuusulanjärven äyriäisplanktonin 
keskibiomassa ryhmittäin vuosina 1996–
2009. Cladocera = vesikirput, Cyclopoida 
ja Calanoida = hankajalkaiset.
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yli 200 µg C/l ja kesällä 2000 kerrassaan 765 µg C/l. Kesä 
2000 oli ainoa, jolloin hankajalkaisäyriäisten (Cyclopoida, 
Calanoida) biomassa ylitti 100 µg C/l (kuva 1). Vesikirp-
pujen (Cladocera) esiintyminen oli tasaisempaa. Niiden 
kokonaisbiomassa oli seurantajakson alkupuoliskon kesi-
nä 1996–2002 säännöllisesti yli 100 µg C/l ja suurimmil-
laan vuonna 2000, 317 µg C/l. Vuodesta 2003 eteenpäin 
vesikirppujen kokonaisbiomassa oli selvästi aikaisempaa 
pienempi mutta nousi seurantajakson loppuun mennessä 
taas 100 µg C/l tuntumaan (kuva 1).

Tuusulanjärven runsaimpia hankajalkaislajeja olivat 
Mesocyclops leuckarti ja Thermocyclops oithonoides (Cy-
clopoida) sekä Eudiaptomus gracilis (Calanoida), jotka 
kaikki ovat yleisiä lajeja kaikenlaisissa ja -kokoisissa suo-
malaisissa järvissä. M. leuckarti ja E. gracilis muodostivat 
keskimäärin kymmenisen prosenttia äyriäisplanktonin bio-
massasta. Vesikirpuista runsain oli Daphnia cucullata noin 
20 %:n osuudella äyriäisplanktonin biomassasta. Muita 
runsaita vesikirppuja olivat Bosmina coregoni ja Chydo-
rus sp., 14 ja 11 % äyriäisplanktonin kokonaisbiomassasta 
(kuva 2). Edellä mainittujen lisäksi Tuusulanjärvessä ta-
vataan säännöllisesti, mutta pieninä määrinä vesikirppuja 
Diaphanosoma brachyurum ja Limnosida frontosa.

Tuusulanjärven Daphnia-vesikirppujen keskimääräinen 
mediaanipituus vaihteli vuoden 1998 0,47 mm:stä 0,70 
mm:iin vuonna 2004 (kuva 3). Vaihtelu oli suhteellisen 
vähäistä, mutta tehokkaiden hoitokalastusjaksojen jälkei-
sinä vuosina 2000 ja 2004 mediaanipituudet olivat edelli-
siä vuosia suurempia. Seurantajakson lopulla suurimmat 
pituudet olivat useina vuosina 1–1,3 mm:n luokkaa.
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Hoitokalastuksen vaikutus 
äyriäisplanktonin määrään 
Hoitokalastusten kokonaissaalis vuosina 1997–2009 oli 
lähes 1 000 kiloa ja 16 5000 kappaletta/ha. Suurin kah-
den kasvukauden välinen hoitokalastussaalis oli 190 kg/
ha ennen kasvukautta 1998 ja noin 40 000 kpl/ha ennen 
kasvukautta 2000. Poistettu kalamäärä näytti heijastuvan 
seuraavan kesän eläinplanktonin määrään: mitä suurempi 
hoitokalastussaalis oli ennen kasvukautta, sitä runsaam-
min havaittiin äyriäisplanktonia kesä-elokuussa (kuva 4A). 
Suhteen merkitsevyyden tosin ratkaisi yhden vuoden ha-
vaintopari, vuoden 2000 selkeästi suurin äyriäisplanktonin 
biomassa ja sitä edeltänyt lukumääräisesti suurin hoitoka-
lastussaalis.

Hoitokalastuksen ensimmäisten vuosien tehokkuus 
johti särkikalojen aikaisempaa menestyksekkäämpään li-
sääntymiseen, mistä seurasi lukumäärän suurentuminen 
ja keskikoon pienentyminen. Se puolestaan heijastui hai-
tallisesti vesikirppujen määrään: mitä runsaammin verkko-
koekalastuksessa saatiin kesänvanhoja särjenpoikasia (< 
6 cm), sitä pienempi oli Daphnia-vesikirppujen tiheys (kuva 
4B).

Tulosten tarkastelu  
ja päätelmät
Tuusulanjärven kaltaisessa ylirehevöityneessä järvessä 
eläinplanktonin merkitys biologisen tuotannon välittämi-
sessä tuotantoketjun alemmilta tasoilta ylöspäin (bot-
tom-up) näkyy selvästi mm. särkikalaston runsautena. Sen 
sijaan kalaston vaikutus eläinplanktoniin (top-down sää-
tely) ei näy suoraan. Tuusulanjärvessä se kuitenkin toimi 
toivotulla tavalla kesällä 2000 kun äyriäisplankton oli run-
saimmillaan tehokkaimman hoitokalastuksen jälkeen. Sitä 
seurannut onnistuneesta lisääntymisestä johtunut särkika-
lojen poikasten määrän suurentuminen puolestaan vaikutti 
toiseen suuntaan eli äyriäisplanktonia vähentävästi. Sama 
havaittiin myös HOKA-tutkimuksen 10 järven aineistoista 
(Olin ym. 2006). Vesijärven onnistuneessa kunnostus-
hankkeessa 1980- ja 1990-lukujen taitteessa ei havaittu 
merkittäviä muutoksia eläinplanktonyhteisössä ja hyvien 
tulosten syynä pidettiinkin tehokalastuksen seurauksena 
pienentynyttä kalaston vaikutusta järven ravinnekiertoon 
ja sisäiseen kuormitukseen (Horppila ym. 1998). Kahdek-
sasta kunnostetusta Lounais-Suomen järvestä vain Säky-
län Pyhäjärvessä ja Rymättylän Kuralanjärvessä osoitettiin 
selkeä eläinplanktonin vaikutus kasviplanktonin vähenemi-
seen (Sarvala ym. 2000). 

Tuusulanjärven vesikirppujen koossa vaste hoitokalas-
tuksiin ei ollut kovin selkeä mutta se oli kuitenkin havaitta-

Kuva 4. Äyriäisplanktonin biomassan suhde kasvukautta 
edeltäneeseen kappalemääräiseen hoitokalastussaaliiseen 
(A) sekä Daphnia-vesikirppujen tiheyden suhde kesänvan-
hojen särjenpoikasten määrään koeverkkosaaliissa (B).

Kuva 3. Tuusulanjärven Daphnia-vesikirppujen 
pituusjakaumien mediaanit, kvartiilit ja vaihtelu-
välit vuosina 1996–2009. Kvartiilipalkin alueelle 
sijoittuu 50 % mitatuista yksilöistä ja vaihteluväliä 
kuvaavalle janalle 25 % kvartiilien molemmin 
puolin.
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vissa Daphnia-vesikirppujen mediaani-, yläkvartiili- ja mak-
simipituuksien suurenemisena vuodesta 1998 vuoteen 
2000. Myös vuonna 2004, vuoden 2003 tehokkaan hoi-
tokalastuksen jälkeen, Daphnia-vesikirppujen keskikoko 
oli tavallista suurempi. Talven 2002–2003 kalakuolemien 
seurantatutkimuksessa (Olin & Ruuhijärvi 2005) havait-
tiin Hämeenlinnan Äimäjärvessä vesikirppujen koon selvä 
nousu (Ruuhijärvi ym. 2010), jollaista ei oltu havaittu ai-
kaisempina vuosina järven hoitokalastuksen yhteydessä. 
Kalakuolema oli lähes täydellinen, mutta jäljelle jääneen 
kalaston tehokas lisääntyminen palautti äyriäisplanktonin 
nopeasti ennalleen.

Tuusulanjärven eläinplanktontutkimuksen tavoitteena 
oli, yhdessä muun biologisen seurannan kanssa, tuottaa 
tietoa järven ekosysteemin tilasta ja hoitotoimien vaikut-
tavuudesta. Äyriäisplanktonista tehtyjen havaintojen pe-
rusteella vaikuttaa siltä, että vuosien 1996–2009 seuran-
takaudella Tuusulanjärvellä päästiin vain harvoina vuosina 
sellaiseen hoitokalastustehoon (vähintään 100 kg/ha/v), 
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mikä olisi voinut nyt nähtyä selkeämmin vähentää järven 
levähaittoja. Särkikalojen lisääntymisen tehostuminen 
onnistuneen hoitokalastuksen jälkeen on lisäksi hyvä esi-
merkki siitä miten vaikeaa on saada eläinplankton runsas-
tumaan ja säätelemään toivotulla tavalla levämäärää rehe-
vissä ja savisameissa järvissä.
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Tuusulanjärven pohjaeläintutkimukset  
1989–2011 
Jaana Hietala1, Paula Nurmi2 ja Jaana Marttila3

1Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä 
2Helsingin kaupungin ympäristökeskus
3Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Johdanto
Pohjaeläimet ovat varsin pitkäikäisiä ja suhteellisen paikallaan pysyviä ja muutokset pohjaeläinten elinympäristössä ai-
heuttavat muutoksia lajistossa ja yksilömäärissä. Siksi pohjaeläinseurantojen perusteella voidaan arvioida järven rehe-
vyystasoa ja sen kehitystä. Järvien tilaluokituksessa käytetään yleisesti BQ-pohjanlaatuindeksiä, joka perustuu tiettyjen 
surviaissääskilajien esiintymiseen (Wiederholm 1980). Tätä indeksiä käytettiin myös vuosina 2007–2009 tehdyssä jär-
vien ekologisessa luokituksessa (Vuori ym. 2009). Tämän jälkeen ekologisen tilaan arviointiin on kehitetty tarkempi, 46 
pohjaeläintaksonin esiintymistä hyödyntävä PICM-indeksi (Jyväsjärvi & Hämäläinen 2011). Ravinteisuuden ja järven tilan 
määrittämiseksi on käytetty myös harvasukamato/surviais -yksilömääräsuhdetta (O/C-suhde), indikaattorilajeja ja ryhmiä, 
lajilukumäärää ja biomassaa (Wiederholm 1980; Paasivirta 1989).

Ensimmäiset tutkimukset Tuusulanjärven pohjaeläimistöstä tehtiin jo 1900-luvun alussa ja julkaistiin Järnefeltin väitös-
kirjassa (Järnefelt 1921). Tuusulanjärven pohjaeläinseurantaa jatkettiin vuonna 1989, kun ympäristöhallinto aloitti valta-
kunnallisen seurantaohjelman (Nurmi 1998). Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä otti pohjaeläinnäytteitä sy-
vännealueelta osana sedimentin savipeittokokeita vuodesta 1993 (Sommarlund ym. 1998). Kuntayhtymän seurantaa on 
jatkettu savipeittokokeiden jälkeen vuoteen 2008. Kaikissa näissä tutkimuksissa pohjaeläinlajisto on kuvastanut selvää 
rehevyyttä.

Tuusulanjärvi on kärsinyt talviaikaisista happikadoista 1960-luvulta lähtien ja tilannetta on pyritty parantamaan hape-
tuksella. Hapetusta on tarvittu vuosittain ja laitteistot ovat parantuneet ensimmäisistä vuosista (mm. Keski-Uudenmaan 
vesiensuojelun kuntainliitto 1984, Aronsuu 2001). Hapetus parantaa pohjaeläinten elinoloja ja pohjaeläinseurannan avulla 
on pyritty selvittämään miten kunnostustoimet vaikuttaneet pohjaeläinyhteisöön. Tähän raporttiin koottu pohjaeläinaineisto 
kattaa ympäristöhallinnon ja kuntayhtymän seurannat vuosiin 2011 ja 2008 asti.

Kuva: Jaana Marttila

Kuva: Jaana Marttila

Kuva: Heidi Värttö
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Menetelmät
Ympäristöhallinnon seurannan näytepisteitä oli kaksi vuo-
teen 2005 asti: syvännepiste TJ 89 (syvyys 10 m) ja vä-
liveden näytepiste TJ 31 syvännealueen pohjoisreunalta 
(syvyys 4,5 m). Vuosina 2008 ja 2011 näytteet otettiin vain 
syvänteen näytepisteestä TJ 89 (syvyys 9,5 m). Näytteet 
otettiin SFS 5076 standardin mukaan viitenä tai kuutena 
rinnakkaisnäytteenä Ekman & Birge noutimella. Ympä-
ristöhallinnon näytteet seulottiin paikan päällä 0,5 mm:n 
seulalla ja säilöttiin etanoliin. Rinnakkaisnäytteet käsiteltiin 
erikseen. Vuosien 1989 - 2008 määritettiin Suomen ym-
päristökeskuksen laboratoriossa ja vuoden 2011 näytteet 
määritettiin Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskes-
kuksen laboratoriossa.

Kuntayhtymän näytteenotossa käytettiin Limnos-sedi-
menttinäytteenotinta. Näytteet otettiin vuosina 1993–2008 
n. 8 m:n syvyydestä kolmelta paikalta syvänteen etelä-
puolelta. Sedimenttipatsas viipaloitiin seuraavasti: 0–5, 
5–10, 10–15, 15–20, 20–25 ja 25–30 cm. Näytteet seu-
lottiin näytteenoton jälkeen juoksevan veden avulla, jon-
ka jälkeen ne säilöttiin etanoliin. Pohjaeläimet määritettiin 
Kala- ja vesitutkimus Oy:n laboratoriossa. Valtakunnallisen 
seurannan tulokset on poimittu ympäristöhallinnon pohja-
eläinrekisteristä kesäkuussa 2012 (Oiva -ympäristö- ja 
paikkatietopalvelu, 2011).

Eläimet poimittiin laboratoriossa ja määritettiin käyttäen 
mikroskooppia. Ennen punnitsemista ylimääräinen vesi 
poistettiin kuivaamalla eläimiä imupaperin päällä. Tuloksi-
na saatiin yksilömäärä ja biomassa lajeittain/lajiryhmittäin 
neliömetriä kohden. 

Näytteille laskettiin pohjalaatuindeksi BQI (Vuori ym., 
2009), PICM-indeksi (Jyväsjärvi & Hämäläinen 2011) ja 
oligochaeta/chironomidi yksilömääräsuhde (O/C). 

Tulokset
Ympäristöhallinnon seurannoissa 1989–2011 pohjaeläin-
ten kokonaisyksilömäärä syvänteellä oli keskimäärin 3 560 
yks./m2 (1 500–6 900 yks./m2) ja biomassa oli keskimäärin 
10,6 g/m2 (2,4–26,7 g/m2). Suurimmat yksilömäärät havait-
tiin vuosina 1996, 1999, 2001 ja 2011 ja biomassat vuosina 
1994, 2003 ja 2011 (kuva 1). Pohjaeläinyhteisö muodostui 
pääosin harvasukamadoista ja surviaissääsken toukis-
ta. Harvasukamatoja esiintyi vuosina 1996 ja 1999 hyvin 
runsaasti ja Chaoborus-toukkia oli paljon erityisesti vuon-
na 1991, mutta myös vuosina 1989 ja 1990. Potamothrix 
hammoniensis/Tubifex oli runsain harvasukamato vuoteen 
1996 asti, jonka jälkeen Limnodrilus suvun lajit ovat olleet 
runsaimpia (liite 1). Vuonna 2008 esiintyi myös Aulodrilus 
pigueti ja Arcteonais lomondi harvasukamatoja. Surviais-
sääskien toukkien määrä ei ole vaihdellut yhtä paljoa ja 
niitä on esiintynyt runsaasti koko seurantajakson ajan: 
yleisimmät ovat Chironomus plumosus ja Procladius-ryh-
män toukat. C. plumosus on vähentynyt jonkin verran ja C. 
thummi/anthracinus runsastunut 2000-luvulla. Muita chiro-
nomidi-lajeja esiintyi satunnaisesti (liite 1).

Väliveden pohjaeläinten yksilömäärä vuosina 1989–
2005 oli keskimäärin 2 700 yks./m2 (1 200–7 500) ja bio-
massa oli keskimäärin 7,2 g/m2 (2,9–14,5) (kuva 2). Yksi-
lömäärä oli yleensä alle 3 500 yks/m2, vain vuonna 1996 
eläimiä oli tätä enemmän. Harvasukamadot Limnodrilus 
ja Potamothrix/Tubifex ja surviaistoukista C. plumosus 
ja Procladius-ryhmä olivat yleisimmät (liite 2). Väliveden 
chironomidi-lajisto oli monipuolisempi kuin syvänteel-
lä. Einfeldia dissidensis ja Cryptochironomus supplicans 

ovat runsastuneet ja C. plumosus on hieman vähentynyt 
2000-luvulla.

Kuntayhtymän pohjaeläinseurannan yksilömäärä oli 
keskimäärin 5 320 yks./m2 (720–10 300) ja biomassa 21,8 
g m/2 (2–61) (kuva 3). Yksilömäärät olivat hyvin pieniä vuo-
sina 1996 ja 1997, ja vuoden 2002 jälkeen yksilömäärät 
ovat olleet suuria. Runsaimmat lajiryhmät olivat harvasu-
kamadoista Limnodrilus hoffmeisteri ja Potamothrix/Tu-
bifex ja surviaisen toukista C. plumosus sekä Procladius 
-ryhmä (liite 3). Procladius-ryhmä on runsastunut vuoden 
1996 jälkeen ja chironomidi -lajisto on monipuolistunut 
vuoden 2003 jälkeen. Limnodrilus on runsastunut ja Po-
tamothris/Tubifex vähentynyt vuoden 1999 jälkeen. Cera-
topogonidae-toukkia esiintyi jonkin verran koko seuranta-
jakson ajan ja muita ryhmiä esiintyi satunnaisesti. Eläimet 
olivat yleensä jakautuneet melko tasaisesti sedimentin 
ylimpään 15 cm:n kerrokseen, paitsi vuosina 2002 ja 2003, 
jolloin n. 60 % eläimistä oli sedimentin pintakerroksessa 
(0–5 cm). 15–20 cm:n syvyydessä oli melko paljon eläimiä, 
mutta syvemmällä sedimentissä on vähän eläimiä. Suu-
rin osa chironomideista löytyi ylimmästä kerroksesta (0 - 
5 cm) ja harvasukamadot olivat runsaampia syvemmissä 
sedimenttikerroksissa.

Tuusulanjärven syvänne oli PICM-indeksin perusteel-
la tyydyttävässä tilassa seurannan ensimmäisinä vuosina 
sekä ympäristöhallinnon että kuntayhtymän seurannois-
sa (Kuva 4). Vallitsevat lajit olivat harvasukamatoja ja C. 
plumosus -surviaisia, mutta 1990-luvun puolivälin jälkeen 
lajisto on monipuolistunut ja pohjalla esiintyy myös lievem-
pää rehevyyttä indikoivia lajeja (esim. Microchironomus 
tener). PICM-indeksin mukaan pohjan tila on ollut hyvä tai 
erinomainen vuodesta 1996. Vuonna 2011 C. plumosus 
ja harvasukamadot runsastuivat (liite 1) ja PICM-indeksin 
arvo on pienempi kuin aiempina 2000-luvun vuosina. Väli-
vedessä PICM on korkeampi kuin syvännepisteessä, kos-
ka lajisto on monipuolisempi. 

BQ-indeksin arvo oli 1 koko tutkimusjakson ajan sekä 
syvänteellä että luusuassa, koska indikaattorilajeista esiin-
tyi vain C. plumosus. Syvänteen O/C-suhde oli suurin vuo-
sina 1996 ja 1999 (4,1 ja 3,1) ja se pieneni tämä jälkeen 
ollen 0,14–1,2 (taulukko 1). Välivedessä O/C suhde oli 
2000-luvulla 0,7–2, ennen tätä se oli yleensä alle 2, poik-
keuksena oli vuosi 1996, jolloin se oli 11,2.

Taulukko 1. Oligochaeta/Chironomidi-suhteen keskiarvo 
(O/C) ennen tehoilmastuksen aloittamista (1989–1996) ja 
sen jälkeen (1999–2005/2011) ympäristöhallinnon näytteissä 
T31 ja T89. Suluissa vaihteluväli.

Näytepaikka 1989–1996 1999–2005/2011 
Välivesi (T31) 3,0 (0,2–11,3) 1,0 (0,6–2,1)
Syvänne (T89) 1,3 (0,04–4,1) 1,1 (0,1–3,1)

Tulosten tarkastelu
Tuusulanjärven pohjaeläinten kokonaistaksonimäärä oli 
melko pieni ja lajistossa olivat vallitsevina rehevää ym-
päristöä kuvastavat harvasukamadot ja surviaistoukat, 
jotka muodostivat valtaosan pohjaeläimistöstä sekä 
syvänteellä että välivedessä. Ympäristöhallinnon seu-
rantojen syvänteen keskimääräinen pohjaeläinten bio-
massa oli 9,3 g/m2 ja väliveden 7,2 g/m2. Kuntayhtymä 
syvännepisteen seurantojen biomassan keskiarvo on 
21,8/m2. Havaitun suuruiset biomassat kuvastavat joko 



2017 | 56 Raportti       77

Kuva 2. Pohjaeläinryhmien yksilömäärä ja ko-
konaisbiomassa väliveden näytepisteessä P36.

Kuva 1. Pohjaeläinryhmien yksilömäärä ja koko-
naisbiomassa syvänteen näytepisteessä P89.

Kuva 3. Pohjaeläinten syvyysjakautuminen 
syvänteen sedimentissä (yksilömäärä/m2).

Kuva 4. Pohjaeläinten PICM-indeksi. Kuntayh-
tymän seurantanäytteet (KUV) ja ympäristöhal-
linnon seurantanäytteissä (T89 ja T31) vuosina 
1989–2011.
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ravinteikasta tai erittäin ravinteikasta pohjaa (Paasivirta 
1989). 

Ensimmäisinä tutkimusvuosina syvänteen näytteissä 
tavattiin runsaasti Potamothrix hammoniensis harvasuka-
matoja. Limnodrilus sp. oli runsaampi 2000-luvulla. Välive-
den näytteissä molempia harvasukamatoja oli lähes yhtä 
runsaasti. Surviaisten yleisin lajiryhmä molemmissa näyte-
pisteissä oli rehevää pohjasedimenttiä ilmentävä Chirono-
mus plumosus ja Procladius-ryhmä. Procladius-ryhmään 
kuuluu useita uivia lajeja eikä sillä ryhmätasolle määritet-
tynä ole indikaattoriarvoa. C. plumosus on jonkin verran 
vähentynyt ja muu lajisto monipuolistunut ja PICM-indek-
sin arvo on korkeampi kuin ensimmäisinä tutkimusvuosi-
na. PICM-indeksi ei huomioi harvasukamatoryhmää Po-
tamothrix/Tubifex, jota esiintyy Tuusulanjärvellä runsaasti. 
Tämän takia PICM-indeksin antama arvio järven pohjan 
tilasta voi olla liian hyvä.

Ensimmäiset tiedot Tuusulanjärven pohjaeläimistöstä 
esitettiin Järnefeltin väitöskirjassa (1921). Harvasukama-
dot (Tubificidae) ja surviaisen toukat (C. plumosus) olivat 
tuolloin runsaimmat ryhmät koko järven alueella. Järne-
feltin havainnot kertovat järven pohjan olleen rehevän jo 
1900-luvun alussa. Yleisimpien taksonien, C.plumosus ja 
Tubificae, yksilömäärät olivat yleensä alle 500 yks/m2 mikä 
on selvästi vähemmän kuin nykyään. Yksilömäärien eroja 
ei voida kuitenkaan suoraan verrata menetelmien eroista 
johtuen, mutta yleisimmät lajit näyttävät olevan samat vielä 
1990- ja 2000-luvuilla.

Järnefelt (1921) raportoi Sayomyia-sulkasääsken 
(Chaboridae) toukan olevan hyvin runsas syvännealueel-
la, jossa happipitoisuus oli alle 35 %. Kyseessä on luulta-
vasti nykyään Chaoborus-sukuun kuuluva laji. Pohjaeläin-
ten näytteenottomenetelmät eivät anna täysin luotettavaa 
käsitystä uimakykyisen sulkasääsken toukan määristä, 
mutta sulkasääsken toukat (Chaoborus) näyttävät vähen-
tyneen vuoden 1991 jälkeen. Se muodosti suuren osan sy-
vänteen ja väliveden eläinmäärästä vuosina 1989–1991. 
Sulkasääsket kuvastavat hyvin rehevää pohjaa ja heikkoja 
happioloja. Ne pystyvät vaeltamaan hapettomiin tai vähä-
happisiin syvänteisiin, missä ne ovat suojassa kalojen pre-
daatiolta. Tuusulanjärven tehokas ilmastus aloitettiin vuon-
na 1997 ja se on parantanut syvänteen happiolosuhteita. 
Happitilanteen parantumisen jälkeen tämä suojapaikkaetu 
on hävinnyt ja ne joutuvat entistä helpommin kalojen saa-
liiksi.

Pohjaeläinten esiintyminen on laikuittaista, joten eläin-
tiheyksien suuriinkin vuosittaisiin vaihteluihin suhtaudutta-
va varovaisesti. Vaikka pohjaeläinyhteisö ei ole muuttunut 
kovinkaan paljoa, joitakin muutoksia on kuitenkin havaitta-
vissa. Vuosina 1996 ja 1999 Tuusulanjärvellä esiintyi pal-
jon harvasukamatoja suhteessa surviaisiin, mikä vaikuttaa 
suuriin OC/-arvoihin. Tämän jälkeen harvasukamatojen 
yksilötiheys on vähentynyt kun surviaistoukkien määrä on 
pysynyt melko samana. Korkeaa harvasukamato/surviais-
sääski suhdetta pidetään suuren rehevyystason ilmentäjä-
nä (Wiederholm 1980). Harvasukamatojen vähentyminen 
suhteessa surviaisiin saattaa kertoa lievästä pohjantilan 
paranemisesta. Myös chironomidi-lajiston monipuolistumi-
nen voi olla myös merkki parantuneesta happitilanteesta. 
Yhteenvetona voidaan todeta, että ilmastus on näyttää pa-
rantaneen pohjan happitilannetta syvänteessä ja se näkyy 
jonkin verran lajistossa. Muutokset ovat kuitenkin olleet 
melko pieniä ja Tuusulanjärven pohjaeläimistö kuvaa edel-
leen hyvin rehevän järven pohjaa.
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Liite 1. Syvänteen pohjaeläinnäytteissä (T89) havaitut lajit/lajiryhmät ja niiden runsaus eri vuosina (1: <100, 2: 100–1 000, 3:  
>1 000 yks m-2)

Ryhmä ja laji 1989 1990 1991 1992 1993 1996 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2011

NEMATOMORPHA 1 1 1 1

NEMATODA

NEMATODA 2 1 1

ANNELIDA

OLIGOCHAETA

OLIGOCHAETA 2 3

Limnodrilus sp./ L. hoffmeisteri 2 3 2 2 2 2 3

Potamothrix hammoniensis/Tubifex 3 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2

Aulodrilus pigueti 1

Arcteonais lomondi 1 1

HIRUDINEA 1

MOLLUSCA

GASTROPODA

GASTROPODA 2 1 1 1

BIVALVIA

Pisidium 1 1 1

ARTHROPODA

ARACHNIDA

Hydracarina 2 1 1

CRUSTACEA

OSTRACODA 2 1 1

CYCLOPOIDA 2

INSECTA

DIPTERA

Chaoboridae

Chaoboridae 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2

Chironomidae

Chironomidae 1 3

Chironomidae pup. 1 1

Tanypus punctipennis 1 1 1

Tanypus vilipennis 1 1

Procladius 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3

Cricotopus sylvestris 1

Chironomus plumosus-t. 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3

Chironomus semireductus-t. 2 2

Chironomus thummi-t. 1 2

Cryptochironomus 1 1 2 1 1

Cryptochironomus supplicans 1 2 1 1

Cryptochironomus ussouriensis 1

Einfeldia dissidens 1 1 1

Glyptotendipes gripekoveni 1

Glyptotendipes pallens 1

Microchironomus tener 1

Polypedilum nubeculosum 1 1 1 1 1 1 1

Polypedilum bicrenatum 1

Tanytarsus 1

Tanytarsus gregarius 1 1

Tanytarsus lugens-agg. 1 1 1 1 1 1

Ceratopogonidae

Ceratopogonidae 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1

yht. yks/m2 3235 1481 4256 1876 1710 6298 6789 6920 1564 3204 1806 2021 2346 6407

biomassa g/m2 6,2 4,1 10,1 7,4 8,1 11,5 17,9 9,7 2,5 21,2 5,7 7,2 9,8 26,7

Lajiluku (kehitysvaiheet omina lajeina) 5 4 4 4 4 4 4 6 5 9 7 8 5 7
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Liite 2. Väliveden pohjaeläinnäytteissä (T31) havaitut lajit/lajiryhmät ja niiden runsaus eri vuosina (1: <100, 2: 100–1 000, 3:  
>1 000 yks/m2).

1989 1990 1991 1992 1993 1996 1999 2002 2003 2004 2005

Ryhmä ja laji

PLATYHELMINTHES

Dugesia lugubris-agg. 1

NEMATOMORPHA 1 1

NEMATODA 1

ANNELIDA

OLIGOCHAETA

Limnodrilus sp. / L. hoffmeisteri 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2

Potamothrix hammoniensis/Tubifex 3 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2

Arcteonais lomondi 1 1 1 1

MOLLUSCA

GASTROPODA

GASTROPODA 1

BIVALVIA

Anodonta 1 1

ARTHROPODA

CRUSTACEA

COPEPODA 1

INSECTA

DIPTERA

Chaoboridae

Chaoboridae 2 2 2 1 1

Chaoborus f lavicans 1 1 1

Chironomidae

Chironomidae pup. 1

Tanypus punctipennis 1

Tanypus vilipennis 1

Procladius 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Chironominae 1

Chironomus agilis 1

Chironomus plumosus-t. 2 2 2 1 2 2 2 1 1

Chironomus semireductus-t. 1 1 1

Chironomus thummi-t. 1

Cladopelma viridulum 1

Cryptochironomus 1 1 1 1

Cryptochironomus supplicans 1 1 2

Cryptochironomus ussouriensis 1 1 1 1 1

Einfeldia dissidens 1 1 1 1 2 2 2

Glyptotendipes 1

Microchironomus tener 1 1 1

Paracladopelma 1 1

Polypedilum nubeculosum 1 1 1 1 1

Tanytarsini 1

Cladotanytarsus mancus 1

Tanytarsus 1

Tanytarsus chinyensis-agg. 1

Tanytarsus lugens-agg. 1 1

Ceratopogonidae

Ceratopogonidae 1 1 1 1

yht. yks/m2 3563 1274 2291 2284 1219 7488 2969 3253 1993 1253 2159

biomassa g/m2 11,4 3,9 10,6 3,8 6,0 11,8 5,2 5,1 14,5 2,8 4,5

Lajiluku (kehitysvaiheet omina lajeina) 5 11 15 10 10 8 7 9 11 12 16
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Liite 3. Kuntayhtymän pohjaeläinnäytteissä havaitut lajit/lajiryhmät ja niiden runsaus eri vuosina (1: <100, 2: 100–1 000, 3:  
>1 000 yks/m2).

1993 1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
NEMATOMORPHA 1
NEMATODA 1
OLIGOCHAETA 3
    Limnodrilus hoffmeisteri 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
    Potamothrix hammoniensis/Tubifex 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2
    Naididae 1 1 1 2
MOLLUSCA 1
CHAOBORIDAE 1 1 1 1 2 1 1 1
CHIRONOMIDAE 3
    Chironomus plumosus gr. 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2
    Chironomus anthracinus gr. 1 1 1
    Procladius spp. 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3
    Chryptochironomus defectus 1 1 1
    Microchyronomus tener 1 1
    Tanypodinae 1 1
    Polypedium sp. 1
    Demicryptochironomus vulneratus 1
    Potthastia longimana 1
    Tanypus vilipennis 1
CERATOPOGONIDAE 1 1 2 1 1 1 2 1
yht. yks/m2 8163 4176 6192 864 720 3360 1632 3888 1584 6385 9360 10305 7728 8448 8352
biomassa gm2 16,42 61,09 37,11 4,8 20,54 2,05 7,17 3,859 16,23 37,85 30,56 28,09 19,28 20,81

5 4 5 3 6 5 6 9 9 9 9 9 6 7
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Tuusulanjärven vesikasvikartoitukset 
1998–2008
Jari Venetvaara1, Esa Lammi2, Jari Jokela1, Jouni Klinga1 ja Jaana Hietala3

1) Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky
2) Ympäristösuunnittelu Enviro Oy
3) Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä

Johdanto
Tuusulanjärvi sijaitsee Keski-Uusimaalla keskellä maanviljelyalueita kahden isomman asutuskeskuksen, Tuusulan kun-
nan ja Järvenpään kaupungin alueella. Tuusulanjärvi on luonnostaan hyvin sähköä johtava, tyypillinen elektrolyyttisen 
savimaan alueen vesistö. Järven kunnostukseen liittyen sen länsirannalle on rakennettu kaksi kosteikkoa, joiden avulla 
yritetään selkeyttää järveen viljelyksiltä virtaavaa vettä ja ainakin pienessä määrin sitoa sen ravinteita (Tuusulanjärvi-hanke 
2010).

Vesikasvillisuuden seurannan tavoitteena on seurata Tuusulanjärven vesikasvistossa tapahtuvia muutoksia järven kun-
nostuksen aikana. Kartoitusten perusteella on laadittu myös vesikasvien niittosuunnitelmat (Venetvaara 2010).

Kuva: Mauri Pekkarinen
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Menetelmät
Tuusulanjärven vesikasvikartoitukset aloitettiin vuonna 
1998, jolloin kasvillisuusvyöhykkeet kartoitettiin ilmakuvin 
ja maastokäynnein. Lisäksi perustettiin 16 kasvillisuuden 
seurantalinjaa siten, että niiden avulla saatiin kuvattua 
kaikki järven rantatyypit (liite). Tuusulanjärven vesikasvilli-
suutta on tutkittu samoin menetelmin vuosina 1998, 2000, 
2002, 2004 ja 2008 (Venetvaara ym. 1998–2008). Vesi-
kasvilinjat aloitettiin kivennäismaan reunalta ja niitä jatket-
tiin niin pitkälle kuin vesikasvillisuutta esiintyi (linjat 4, 5, 8, 
10 ja 12) tai niin syvälle kun vesi ei enää syvene (matalalle 
vesialueelle sijoittuvat linjat 1 ja 2 järven eteläosassa, jos-
sa vesikasveja kasvaa kaikkialla). Linja muodostaa näy-
tealan, jossa on pysähdyspaikkoja (kuva 1). Pysähdyspai-
kat ovat kohdissa, joissa vesi syvenee 10 cm edellisestä 
pysähdyspisteestä tai kun näkyvä kasvillisuus muuttuu 
selvästi toisen tyyppiseksi. Pysähdyspaikoilta kirjattiin ylös 
edelliseltä pysähdyspaikalta kuljetulla matkalla tavatut put-
kilokasvilajit, vesisammallajit ja näkinpartaislevälajit sekä 
näiden runsaus. Aineisto käsiteltiin Najas™ -vesikasvi-
tietokoneohjelmalla (Venetvaara & Toivonen 2003), joka 
laskee lajikohtaiset runsauden indeksit, tilastolliset testit 
(Wilcoxon) ja piirtää kuvaajat eri elomuotojen ja trofiataso-
jen mukaan. Menetelmä on kuvattu tarkemmin Venetvaaran 
julkaisussa (2006).

Vuonna 1998 kartoitetuista linjoista jatkoseurantaan va-
littiin eri puolilla järvellä sijaitsevat linjat 1, 2, 4, 5, 8, 10 ja 
12. (taulukko 1). Linjat 1 ja 2 sijaitsevat järven eteläosassa, 
linjat 4 ja 5 länsirannalla järven keskiosassa ja linjat 8, 9 ja 
12 järven pohjoisosassa (liite, taulukko 1). Linjoja 1 ja 10 
ei kartoitettu vuonna 2000. Linjavertailussa käsitellään vuo-
sien 1998, 2002, 2004 ja 2008 tuloksia seitsemältä linjalta.

Tulokset

Alkutilanne vuonna 1998
Tuusulanjärven rannat ovat vaihtelevia, mutta yleensä 
melko loivapiirteisiä. Kasvillisuutta on eniten järven poh-
joispäässä, länsirannan maatalousvaltaisella ranta-alueel-
la sekä eteläpäässä järven laskujoen, Tuusulanjoen, suul-
la. Leveimmät kasvillisuusalueet ovat vaihtelevaa sara- ja 
pensasluhtaa, jota reunustavat avoveden puolella ka-
peammat osmankäämi- ja järviruokokasvustot. Uloinna on 
ulpukkavyöhyke, jonka ulkopuolelta kasvit puuttuvat jär-
ven eteläpäätä lukuun ottamatta. Järven itäranta on jyrk-
käpiirteisempää ja enimmäkseen varsin niukkakasvista, 
ja ilmaveroiset puuttuvat satojen metrien mittaisilta ranta-
osuuksilta lähes kokonaan. Kasvillisuudessa vuorottelevat 
ulpukka- ja vesitatarkasvustot. Ruovikoita ja osmankäämi-
kasvustoja on vain muutamin paikoin, mutta melko leveinä 

kasvustoina. Itärannalla on runsaasti rakennuksia; vain 
kaikkein leveimmät ruovikkorannat ovat säilyneet raken-
tamattomina. Länsirannalla on sitä vastoin pitkiä rakenta-
mattomia rantajaksoja, joissa kasvillisuus on luonnontilais-
ta (liite).

Luhta-alueita eli tulvaveden vaikutuksen alaisia ran-
takasvillisuusvyöhykkeitä on rannansuuntaisina kuvioina 
järven pohjoispäässä Järvenpään keskustan ja Vanhanky-
län välillä, länsirannalla Rantamon-Seittelinlahden alueella 
sekä järven eteläpäässä Tuusulanjoen suulla ja Paijalan 
rannassa. Luhtien leveys on enimmillään noin sata metriä. 
Itärannalla luhtaa on ainoastaan Tuomalassa, jossa vyö-
hykkeen leveys on 30 m. Luhta-alueiden vallitsevia kas-
vilajeja ovat järviruoko sekä leveä- ja kapeaosmankäämi. 
Korkeakasvuisempia pajukkoluhtia ja hieskoivuluhtia on 
paikoin rantaviivan tuntumassa. 

Vuonna 1998 Tuusulanjärveltä löydettiin yhteensä 37 
vesikasvilajia, joista 35 kasvilinjoilta. Vesikasvit jaetaan 
kasvutapansa perusteella ns. elomuotoihin. Veden irral-
lisiin kasveihin kuuluvat irtokellujat (kasvavat irrallaan 
vedenpinnassa; 4 lajia), irtokeijujat (irrallaan matalassa 
vedessä; 4 lajia) ja sammalet (irrallaan pohjassa; 1 laji). 
Pohjaan kiinnittyviä kasveja ovat uposlehtiset (kookkaita, 
mutta kokonaan upoksissa; 4 lajia), pohjalehtiset (matalia 
tai pohjanmyötäisesti kasvavia; 0 lajia), kelluslehtiset (leh-
det kelluvat pinnalla; 5 lajia) ja ilmaversoiset (lehdet pinnan 
yläpuolella; 19 lajia). 

Vesikasvit reagoivat veden ravinteisuuteen ja rehevöi-
tymiseen eri tavoin. Tuusulanjärvellä v. 1998 tavatuista 
vesikasveista 10 lajia (26 %) on runsasravinteisillä, rehe-
vöityneillä paikoilla yleisesti kasvavia. Melko runsaan ra-
vinteisuuden suosijoita oli 14 lajia (36 %). Monenlaisissa 
vesissä toimeen tulevia lajeja oli 11 (28 %). Karujen, niuk-
karavinteisten paikkojen lajeja tavattiin vain kaksi.

Leveäosmankäämi on Tuusulanjärven laajimmalle le-
vinnyt ilmaversoinen. Myös kapeaosmankäämiä kasvaa 
monessa paikassa. Tavallisesti osmankäämit muodostavat 
10–20 metrin levyisen nauhamaisen kasvuston vesirajan 
tuntumaan tai matalaan, alle puolen metrin syvyiseen ve-
teen. Laajimmat osmankäämiköt sijaitsevat järven pohjois- 
ja eteläpäässä. Myös Rantamon alueella ja Tuomalan ran-
nassa on melko laajoja kasvustoja. Kivennäismaarannoilla 
osmankäämiä kasvaa esim. Tuusulan kirkon pohjoispuo-
lella. Pieniä tuppaita esiintyy myös järven niukkakasvisella 
itärannalla. 

Järviruovikko on osmankäämikön ohella Tuusulanjär-
ven vallitseva ilmaversoistyyppi. Ruovikot sijaitsevat eri 
puolilla rantoja erillisinä laikkuina. Erillisiä, etäälle rannasta 
muodostuneita kasvustoja ei juuri ole. Laajimmat ruovikot 
sijaitsevat itärannalla: Tuusulan kirkon seudulla on run-
saan kahdensadan metrin mittainen ja noin 50 m leveä 
ruovikko, Tuomalan rannassa ja Suvirannassa on myös 
leveä ruokokasvusto, joka kattaa 100–200 metriä ranta- 
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Kuva 1. Vesikasvilinjan 10 pohjaprofiili. 
Pysähdyspiste (poikkiviiva) tehdään 
aina, kun vesi syvenee 10 –20 cm 
tai kun kasvillisuus muuttuu. Linjan 
pituus on 200 m ja se päättyy 110 cm:n 
syvyydessä.
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Linja Sijainti GPS-koordinaatti
1 Eteläosan Natura-alue 6701355:391682
2 Anttilan ranta 6702667:391628
4 Länsirannan Natura-alueen eteläosa 6704245:392087
5 Länsirannan Natura-alueen pohjoisosa 6705334:392437
8 Pohjoisosan Natura-alue 6706968:393902
10 Tervanokan ranta 6707276:394739
12 Tuomalan ranta 6705923:394336

Taulukko 1. Kaikkina seurantavuosina kartoitettu-
jen kasvilinjojen sijaintitiedot.

viivaa. Tervanokan eteläpuolella on melko pieni, mutta ti-
heä ruovikko. Järven muissa osissa ruovikkoa on pieninä 
kuvioina joko luhdan ulkoreunassa tai kivennäisrantaan 
rajoittuvina kasvustoina.

Järvikaislikkoa on useita laajahkoja kasvustoja länsi-
rannalla Sarsalanojan suulla. Kasvustot sijaitsevat muuta 
vesikasvillisuutta ulompana avoveden reunassa. Muualla 
järvellä on vain muutamia pieniä kaislakasvustoja. 

Vedestä kasvavia tiheitä kortteikkoja Tuusulanjärvellä 
vain vähän, vaikka järvikortetta kasvaa yleisesti luhtien 
märimmissä osissa.

Kelluslehtikasvustoja on eri puolilla Tuusulanjärveä. 
Yleisin kelluslehtinen on isoulpukka. Matalassa vedessä 
valtalajina on ulpukkaa useammin vesitatar. Kelluslehti-
kasvillisuus päättyy kaikkialla viimeistään 120 cm:n syvyy-
dessä. 

Uposkasvien muodostamia kasvustoja on Tuusulanjär-
vellä erittäin niukasti. Vain länsirannalla todettiin muutamia 
pieniä ahvenvitakasvustoja. Lisäksi Tuusulanjoessa ja luh-
dalle kaivetuissa veneuomissa on uposkasvustoja. Niiden 
valtakasveja ovat ahvenvidan lisäksi tylppälehtivita ja kieh-
kuraärviä.

Tuusulanjärveltä ei löydetty uhanalaisia kasvilajeja. 
Järvissä melko harvinaisena kasvavaa kalvasärviää tava-
taan kuitenkin Tuusulanjärvellä.

Seurantatutkimukset 2000–2008
Vuonna 2000 löydettiin Tuusulanjärven vesikasvilinjoil-
ta 1, 2, 4, 5, 8, 10 ja 12 yhteensä 29 vesikasvilajia ja 17 
rantakasvilajia. Vuonna 2002 löydettiin yhteensä 40 vesi-
kasvilajia ja 23 rantakasvilajia ja kesällä 2004 yhteensä 
31 vesikasvilajia ja 27 ranta- tai muuta rannoilla kasvavaa 
kasvilajia. Kesällä 2008 löydettiin yhteensä 27 eri vesikas-
vilajia ja 35 muuta kasvilajia.

Useimpien kasvien runsaus kasvoi vuodesta 1998, vain 
leveälehtiosmankäämi, järvikorte, vesitatar ja limaskat vä-
henivät vuoteen 2002 (taulukko 2). Niidenkin runsaus vaih-
teli eri vuosina, esimerkiksi leveälehtiosmankäämi ja järvi-
korte runsastuivat selvästi vuosina 2004 ja 2008. Vuoden 
2004 kartoituksessa useat vesikasvit olivat runsastuneet 
vuodesta 2002.

Upoksissa kasvavien ja suoraan vedestä ravinteita 
ottavien kasvien biomassan määrä oli erittäin pieni vuon-
na 1998. Vuonna 2002 tylppälehtivita oli runsastunut ja 
vuonna 2004 sarvikarvalehti (Ceratophyllum demersum) 
runsastui massaesiintymäksi ja se syrjäytti aiemmin ylei-
semmät tylppälehtividan ja ärviät (taulukko 2). Karvalehti 
menestyi Tuusulanjärvellä kesällä 2004 niin hyvin, että se 
tuotti jonkin verran siemeniä, mikä on Suomessa harvi-
naista. Karvalehden menestymiseen vaikuttaa ennen kaik-
kea sille sopiva vesi, sillä laji on ns. irtokeijuja eli sillä ei 

Taulukko 2. Joidenkin vesikasvilaji-
en määrä runsauden indeksilukuna 
vuosina 1998–2008 linjoilla 1, 2, 4, 
5, 8, 10 ja 12.

Laji 1998 2002 2004 2008
Järviruoko 260 287 503 840

Leveälehtiosmankäämi 45 25 197 241
Kaitalehtiosmankäämi 79 103 139 117

Järvikorte 112 39 132 126
Järvikaisla 106 194 194
Ulpukka 1 577 1 704 1 553 1 885
Vesitatar 733 581 569 556

Pikkulimaska 220 198 601 258
Isolimaska 84 152 436 76
Karvalehti 81 5 403 4 350
Vesirutto 156 2

Tylppälehtivita 117 2 109 1 077 6
Uistinvita 82 188 324 38
Ahvenvita 128 308 20

Kalvasärviä 2 667 46
Kiehkuraärviä (sib.) 317 6 309

Muut 900 1 024 935 999

Kokonaiskasvimassa 4 762 7 822 12 440 9 492
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ole juuria, millä se kiinnittyisi kasvualustaan. Vuonna 2008 
karvalehti taantui jonkin verran, vaikka se on edelleen 
koko järven runsain kasvilaji.

Vuonna 2008 vesi oli tavallista sameampaa. Veden 
sameus vuonna 2008 lienee vaikuttanut lajiston yksipuo-
listumiseen. Siksi monia aikaisempina vuosina tavattuja 
rantakasveja ei löydetty, varsinkaan Seittelinlahden linjalta 
5. Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet karvalehden ja 
kalvasärviän määrien kasvuna sekä vesiruton, ahvenvidan 
ja kiehkuraärviän vähenemisenä. Ulpukka on laajentanut 
kasvustojaan, mutta samalla sen kasvustot ovat hieman 
harventuneet, joten ulpukan kokonaismäärä on edelleen 
pienempi kuin vuonna 2002. Kokonaisvesikasvimassa on 
pienentynyt kasvien esiintymissyvyyden pienennyttyä ve-
den samennuttua (taulukko 2).

Ruovikkoon on ruopattu väyliä Kirkkorannassa, Tuo-
malan rannassa ja Anttilan rannassa. Ilmaversoiskas-
vustot ovat kuitenkin ilmakuvatarkastelussa jonkin ver-
ran laajentuneet vuodesta 1998. Erityisesti järviruoko on 
vallannut uusia kasvualueita. Kelluslehtisistä ulpukka on 
runsastunut ja levittäytynyt syvemmälle. Ulpukkaa kasvaa 
usein jo valmiiksi harvakseltaan ilmaversoiskasvustoissa 

Taulukko 3. Kasvillisuuden määrän 
muutokset linjoilla 1, 2, 4, 5, 8, 10 ja 12 
vuodesta 2004 vuoteen 2008 (Wilcoxo-
nin testi). 

Kuva 2. Kasvillisuuden ja elomuotojen vaihtelua kasvilinjoilla 1, 2, 4 ja 10 vuonna 2008.

ja kun ne niitetään, ulpukka saa lisää kasvutilaa. Ulpukka 
kestää erittäin hyvin niittoa, koska sillä on vahva juurakko. 
Ulpukka on levittäytynyt myös vesitattaren muodostamien 
kasvustojen sekaan. Puhtaat vesitattaren muodostamat 
kasvustot ovat vähentyneet. Ulpukan menestymiseen vai-
kuttavat veden laadussa tapahtuneet muutokset ja sen 
yhteydessä näkösyvyyden paraneminen - toisaalta vuo-
den 2004 erityisen korkea vedenpinta on todennäköises-
ti vaikuttanut juuri ulpukkaan sen kasvustoja harventaen. 
Vuoden 2008 samea vesi ei kuitenkaan ole vaikuttanut ul-
pukkaan samalla tavoin. Myös muita kasveja vuoden 2004 
korkea vedenpinta ja sitten vuoden 2008 veden sameus 
ovat koetelleet: Aikaisemmin järven pohjan lienee runsain 
uposkasvi on ollut ahvenvita, jota oli linjoilla siellä täällä 
vielä vuosina 1998–2002. Vuonna 2008 sitä ei enää linjoil-
la näkynyt.

Linjoilla 1, 2, 5, 10 ja 12 on tapahtunut selvää kasvien 
vähentymistä, linjalla 4 kasvit ovat runsastuneet ja linjalla 
8 ei ole havaittu muutosta tilastollista muutosta kasvillisuu-
dessa (taulukko 3). Linjoilla 4, 5, 8 ja 10 ei ole tehty niittoja 
joten kehitys on ollut luontaista (taulukko 3).

Linja Tilastollinen muutos
Linja 1 Kasvillisuus on vähentynyt erittäin merkittävästi (α < 0,005)
Linja 2 Kasvillisuus on vähentynyt erittäin merkittävästi (α < 0,005)
Linja 4 Kasvillisuus on runsastunut merkittävästi (α < 0,010)
Linja 5 Kasvillisuus on vähentynyt melkein merkittävästi (α < 0,100)
Linja 8 Kasvillisuudessa ei ole tapahtunut muutosta (α > 0,100)
Linja 10 Kasvillisuus on vähentynyt melkein merkittävästi (α < 0,100)
Linja 12 Kasvillisuus on runsastunut merkittävästi (α < 0,010)
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Vesikasvit ovat selvästi runsastuneet eteläosan linjalla 1 
vuoden 1998 jälkeen. Runsastuminen johtuu pääosin kar-
valehden lisääntymisenä. Muissa ryhmissä ei ole tapahtu-
nut yhtä suuria muutoksia (kuva 3). Linjalla 1 ei tavattu ka-
ruille ja keskiravinteisille järville ominaisia oligotrafentteja 
eikä mesotrafentteja lajeja. Vuosina 2004 ja 2008 havaittu 
irtokeijujien (Ke) suuri määrä johtuu eutrafentin karvaleh-
den runsastumisesta. Samaan aikaan uposlehtiset (El) 
vähentyivät. Vuonna 2002 runsain uposlehtinen oli tylppä-
lehtivita ja vuonna 2004 kalvasärviä, joita kumpaakaan ei 
tavattu enää vuonna 2008 luultavasti veden sameudesta 
johtuen. Näkösyvyys järven eteläpäässä linjalla 1 kesällä 
2008 oli 30 cm kun se oli vuonna 2004 yli 120 cm.
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Kuva 3. Linjan 1 kasvimassan määrän muutokset runsauden 
indeksin mukaan. Kokonaiskasvimassa (yläkuva), elomuo-
tovertailu vv. 1998 - 2008 (keskellä). He=ilmaversoinen, 
Is=pohjaversoinen, Ny=Kellulehtinen, Le=irtokelluja, Ke=ir-
tokeijuja, El=uposlehtinen, Br=vesisammal, Unknown=ran-
takasvi ja jaottelu trofiatason mukaan (alakuva). o=niukkara-
vinteinen, om=niukka-keskiravinteinen, m=keskiravinteinen, 
me=keski-runsasravinteinen, e =runsasravinteinen, i=ra-
vinteisuudesta riippumaton. Rantakasvit ovat mukana vain 
vuosien 2004 ja 2008 vertailussa. 

Länsirannan linjalla 2 on tehty laajoja niittoja. Tämä 
näkyi kokonaiskasvimassan ja erityisesti ilmaversoisten 
ja kelluslehtisen ulpukan määrien vähenemisenä vuonna 
2008 (kuva 4). Uposlehtiset olivat lähes hävinneet vuonna 
2008. Syynä oli veden sameus (näkösyvyys 30 cm, v. 2004 
90 cm), joka rajoitti vesikasvien tarvitseman valon määrää. 
Suurin muutos on tapahtunut eutrafenttien määrässä, kos-
ka vuoden 2004 valtalaji karvalehti on vähentynyt voimak-
kaasti. Vuonna 2004 karvalehtikasvusto puuroutti linjan 
matalan avovesiosan miltei soutukelvottomaksi. Sen si-
jaan entinen linjan valtalaji vuodelta 2002, meso-eutrafent-
teihin kuuluva tylppälehtivita, hävisi linjalta vuonna 2008.

Kuva 4. Linjan 2 kasvimassan määrän muutokset runsauden 
indeksin mukaan. Kokonaiskasvimassa (yläkuva) ja elo-
muotovertailu v. 1998–2008 (keskellä). He=ilmaversoinen, 
Is=pohjaversoinen, Ny=Kellulehtinen, Le=irtokelluja, Ke=ir-
tokeijuja, El=uposlehtinen, Br=vesisammal, Ra=rantakasvi. 
Alakuvassa jaottelu trofiatason eli ravinteisuusvaatimusten 
mukaan. o=niukkaravinteinen, om=niukka-keskiravinteinen, 
m=keskiravinteinen, me=keski-runsasravinteinen, e =runsas-
ravinteinen, i=ravinteisuudesta riippumaton. Rantakasvit ovat 
mukana vain vuosien 2004 ja 2008 vertailussa.

Seittelinlahden linjalla 4 ei ole tapahtunut yhtä suuria 
muutoksia kuin järven eteläpäässä. Suurimmat muutokset 
ovat tapahtuneet indifferentin (i) järvikortteen kasvustois-
sa, jotka ovat jonkin verran tihentyneet ja hieman laajentu-
neet (kuva 5). Runsain laji oli ulpukka, jonka seassa kasvoi 
vesitatarta. Ilmaversoisista (He) järvikorte on lisääntynyt. 
Linjan vesialueella ei ole tehty niittoja, mutta maa-alueella 
on lehmien laidunranta.
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Kuva 5. Linjan 4 kasvimassan määrän muutokset runsauden 
indeksin mukaan. Kokonaiskasvimassa (yläkuva) ja elo-
muotovertailu v. 1998–2008 (keskellä). He=ilmaversoinen, 
Is=pohjaversoinen, Ny=Kellulehtinen, Le=irtokelluja, Ke=ir-
tokeijuja, El=uposlehtinen, Br=vesisammal, Ra=rantakasvi. 
Alakuvassa jaottelu trofiatason eli ravinteisuusvaatimusten 
mukaan. o=niukkaravinteinen, om=niukka-keskiravinteinen, 
m=keskiravinteinen, me=keski-runsasravinteinen, e =runsas-
ravinteinen, i=ravinteisuudesta riippumaton. Rantakasvit ovat 
mukana vain vuosien 2004 ja 2008 vertailussa.

Itärannan linjan 10 kokonaiskasvimassa runsastui 
vuonna 2004 ja se pysyi samalla tasolla vuonna 2008 (kuva 
6). Eniten ovat runsastuneet ilmaversoiset (He), erityisesti 
leveäosmankäämi rannan umpeenkasvun seurauksena. 
Kelluslehtinen (Ny) ulpukka on runsastunut. Eutrafenttien 
kasvu v. 2004 johtuu karvalehden lisääntymisestä ja sitten 
pienentyminen romahtamisesta v. 2008. Linjalla ei ole teh-
ty vesikasvien niittoja.

Kuva 6. Linjan 10 kasvimassan määrän muutokset runsau-
den indeksin mukaan. Kokonaiskasvimassa (yläkuva) ja 
elomuotovertailu v. 1998–2008 (keskellä). He=ilmaversoinen, 
Is=pohjaversoinen, Ny=Kellulehtinen, Le=irtokelluja, Ke=ir-
tokeijuja, El=uposlehtinen, Br=vesisammal, Ra=rantakasvi. 
Alakuvassa jaottelu trofiatason eli ravinteisuusvaatimusten 
mukaan. o=niukkaravinteinen, om=niukka-keskiravinteinen, 
m=keskiravinteinen, me=keski-runsasravinteinen, e =runsas-
ravinteinen, i=ravinteisuudesta riippumaton. Rantakasvit ovat 
mukana vain vuosien 2004 ja 2008 vertailussa.
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Pohdinta
Tuusulanjärven vesikasvilajistolle on tyypillistä ilmaver-
soisten ja kelluslehtisten runsaus. Karuille vesille tyypilliset 
pohjaversoiset puuttuvat miltei kokonaan ja uposkasveja 
on useimpina seurantavuosina ollut melko vähän. Tuu-
sulanjärven erityispiirteenä ovat varsin nopeat muutokset 
upoksissa kasvavien lajien määrässä ja lajiston vaihte-
luissa. Tämä näkyy myös korkeana pH:n arvona, joka on 
välillä yli 10. Silloin uposvesikasvillisuus ja levät ovat kulut-
taneet auringon paisteessa kaiken veden sisältämän hiili-
dioksidin ja siten pH:n puskuri on poissa. Eräät vesikas-
vit, kuten karvalehti ja vesirutto, voivat käyttää hyväkseen 
myös veden bikarbonaatteja eli suoraan hiiltä (Kauppi et. 
al. 1990), ja ne voivat runsastua suotuisissa oloissa hyvin-
kin nopeasti. Sen sijaan vesisammalet ja nuottaruoho eivät 
voi niitä käyttää, joten ne vähentyvät kun veden hiilidioksidi 
loppuu. Myös pelkästään vedestä ravinteensa saavien ir-
tokeijujien ja irtokellujien määrä vaihtelee, elleivät ne pysty 
hyväksikäyttämään bikarbonaatteja (Issakainen ym. 2011, 
Mäkelä 2013). Tuusulanjärvellä vesikasvilajiston rakenne 
ja runsasravinteisille kasvupaikoille tyypillisten veden bi-
karbonaattia hyväkseen käyttämään kykenevien vesikas-
vien runsaus osoittavat järven rehevöitymisen vaikutta-
neen merkittävästi kasvillisuuteen. Tuusulanjärven veden 
ravinteisuutta lisää omalta osaltaan myös hapan typpilas-
keuma, jonka laskennallinen määrä Tuusulanjärveen on 



88       Raportti 56 | 2017

keskimäärin 4 500 kg vuodessa (Vuorenmaa 2016). Ha-
pan typpilaskeuma on muuten emäksisessä Tuusulanjär-
vessä merkittävä rehevyyttä lisäävä tekijä.

Toinen Tuusulanjärvelle ominainen piirre on kasvien al-
hainen kasvusyvyys. Kirkasvetisissä järvissä kasvillisuutta 
esiintyy usean metrin syvyydessä, mutta Tuusulanjärven 
tutkimuslinjoilla kasvillisuus loppuu viimeistään 100–150 
cm syvyydessä. Uposkasvit puuttuvat veden sameuden 
takia kokonaan laajoilta alueita, joissa ne veden syvyyden 
puolesta tulisivat toimeen. Syynä on leväkukintojen sekä 
saven ja muun kiintoaineksen aiheuttama veden sameus. 
Vuonna 2002 vesi kirkastui ja uposlehtisiä vitoja esiintyi 
runsaasti järven eteläpäässä. Tämän jälkeen ne korvau-
tuivat karvalehdellä, joka puolestaan taantui vuonna 2008 
veden samennuttua. Vuonna 2008 vesi oli poikkeukselli-
sen sameaa ja uposkasvillisuutta oli selvästi vuotta 2004 
vähemmän. Uposkasvit reagoivat ilmaversoisia ja kellus-
lehtisiä nopeammin kasvullisesti veden laadun muutoksiin. 
Vuonna 2008 veden sameudesta johtuen kasvien kasvu-
raja oli 20 cm matalammalla kuin vuonna 2004. Vuonna 
2008 näkösyvyys Halosenniemen edustalla oli vain 30 cm 
kun vuonna 2004 se oli 60 cm. 

Tuusulanjärven eteläpään vesi oli vuosina 2002 ja 2004 
kirkasta verrattuna muihin alueisiin. Pohja näkyi vaivat-
ta koko linjalla 1. Luultavasti veden kirkastumiseen olivat 
syynä vesikasvien runsastuminen, erityisesti upoksissa 
kasvavien lajien ”biomassan” kasvu. Karvalehti ja tylppä-
lehtivita voivat runsaana esiintyessään myös parantaa ve-
den laatua käyttämällä vedessä olevia ravinteita. Tällöin 
vesi kirkastuu, kun leville ei enää riitä ravinteita ja leviin 
kohdistuu myös vesikasvien allelopatiaa (Laitinen 1994, 
Zakaria 2001, Gross ym 2003, Barkman 2010, Issakainen 
ym. 2011, Mäkelä 2013). Tuusulanjärven vesikasveista 
sarvikarvalehti on tehokas allelopaatti eli kasvi, joka estää 
kasviplanktonin kasvua erittämällä lehdistään kasviplank-
tonille haitallisia fenoliyhdisteitä (Zakaria 2001, Gross ym 
2003, Barkman 2010, Issakainen ym. 2011). 

Rehevissä järvissä karvalehden kasvustot voivat tulla 
virkistyskäytön kannalta haitallisen massiivisiksi, ja Tuu-
sulanjärveltäkin karvalehteä on poistettu vuosina 2004 - 
2007. Myös jotkut vesisammaleet, kuten järvinäkinsammal 
(Fontinalis hypnoides), sitovat karvalehden lailla ravinteita 
ja toimivat ainakin jossakin määrin allelopaattisesti (Issa-
kainen ym. 2011, Mäkelä 2013). Järvinäkinsammalta Tuu-
sulanjärvellä enimmäkseen 40–150 cm syvyydessä, mutta 
paikoin sitä esiintyy vielä 210 cm:n syvyydessäkin, mut-
ta veden sameus ja veden vähäinen hiilidioksidin määrä 
estävät järvinäkinsammalta levittäytymästä syvemmälle 
alueelle, koska se ei kykene esim. karvalehden lailla käyt-
tämään bikarbonaatteja.

Terveessä järvessä on luontaisesti melko paljon upo-
ksissa kasvavia vesikasveja, joilla on tärkeä ekologinen 
merkitys koko järven hyvinvoinnin kannalta. Makrofyyt-
tien eli suurkasvien kasvustoissa ja niiden lähellä vesi on 
useimmiten kirkkaampaa kuin kasvustojen ulkopuolella. 
Tämä johtuu osin siitä että makrofyytit antavat suojaa 
eläinplanktereille kalojen saalistusta vastaan (Sammalkor-
pi & Horppila 2005, Mäkelä 2013). Eläinplanktonit puoles-
taan syövät kasviplanktonia eli leviä. Vesikasvit tarjoavat 
myös suojapaikkoja kalanpoikasille.

 Kun järven tila paranee, myös kasvien määrä järvessä 
kasvaa. Tuusulanjärvellä vuonna 1998 upoksissa kasva-
vista vesikasveista miltei autiona ollut järven pohja sai jär-
ven hieman tervehdyttyä lisää kasvillisuutta vuosina 2002 
ja 2004. Uposkasvit keräävät itseensä vedessä olevia 
ravinteita ja reagoivat ilmaversoisia kasveja nopeammin 
veden laadun muutoksiin. Näitä ovat ne uposkasvit, jotka 

ottavat pääosan ravinteista lehdillään (mm. tylppälehtivi-
ta, ärviät, vesirutto), ja juurettomat irtokeijujat (karvalehti, 
vesiherneet) sekä vesisammalet (Bryobrothera), jotka kei-
juvat vedessä vapaasti usein harvaan ilmaversoiskasvus-
toon takertuneena. Mikäli järven tila paranee entisestään, 
saavutetaan ns. kyllästyspiste, jolloin karvalehden määrä 
pienenee ja joku muu laji, kuten kalvasärviä, voi vallata 
alaa. Muilla vastaavan syvyisillä järvillä kuin Tuusulanjär-
ven eteläpää, on paljon vesikasvillisuutta, vaikkakaan ei 
välttämättä tylppälehtivitaa tai karvalehteä vaan esimerkik-
si ahvenvitaa tai uistinvitaa.

Karvalehti on viime aikoina runsastunut monella järvel-
lä ja siitä on ollut järven virkistyskäytön kannalta haittaa, 
kuten Tuusulanjärvelläkin. Raskasmetalleilla, polttoaine-
jäämillä ja tiesuolauksella on arveltu olevan vaikutuksia 
vesikasvillisuuteen rehevällä Espoon Matalajärvellä, mis-
sä rihmalevät ovat runsastuneet (Barkman 2010). Rih-
malevät peittävät muita kasveja ja syrjäyttävät siten esi-
merkiksi vesisammaleita. Matalajärvi on alun perin ollut 
perustyypiltään osmankäämi-ratamosarpiojärvi, mutta nyt 
se on muuttumassa yhä enemmän ihmisen muovaamaksi 
järveksi eikä siten ole enää minkään luontaisen järvityypin 
järvi.

Vesikasvillisuuden nykyinen 
puskurivaikutus
Vesikasvillisuus sitoo osan pintavaluntana tulevista ravin-
teista. Tuusulanjärvellä ravinteita ei sitoudu kasvillisuuteen 
riittävästi suhteessa järveen tulevien ravinteiden määrään. 
Tähän järvessä on aivan liian vähän vesikasveja. Erityi-
sesti tärkeä laji ravinteiden sidonnassa Tuusulanjärvellä 
on ollut järviruoko, jonka määrä on vähentynyt niittojen 
seurauksena 2/3 osaa entisestä. Eniten ravinteita sitovat 
järvissä yleensä useat upoksissa kasvavat lajit. Niitä on 
Tuusulanjärveltä varsinkin eteläpäässä ja pohjoispäässä, 
mutta muualla alhainen näkösyvyys rajoittaa uposkasvilli-
suuden määrää.

Juurelliset lajit Tuusulanjärven makrofyyteistä (mm. il-
maversoiset ja kellulehtiset sekä suuri osa pohjalehtisistä 
ja osa uposkasveista) ottavat pääosin ravinteita juurillaan 
järven pohjasedimentistä. Ne myös varastoivat ravinteita 
juurakoihinsa. Siksi ilmaversoiset ja kellulehtiset reagoi-
vat leviä hitaammin veden ravinnepitoisuuden muutok-
siin. Erityisesti näiden makrofyyttien pinnalla kasvaa ns. 
päällysleviä eli epifyyttejä. Ne kilpailevat veden ravinteis-
ta kasviplanktonin kanssa. Kasvien juuristo voi parantaa 
järven pohjan sedimentin pinnan happipitoisuutta ja siten 
alentaa järven sisäistä fosforikuormitusta siihen nähden 
mitä se muuten olisi. Veden ravinnepitoisuuden noustes-
sa leväbiomassan määrä lisääntyy ja vesi samenee jolloin 
uposlehtinen kasvillisuus vähenee. Muutos on yleensä hi-
das, mutta joskus se voi olla hyvin nopea (Sammalkorpi & 
Horppila 2005).

Yleisesti voidaan sanoa, että niin kauan kun makro-
fyytit peittävät suuren osan jonkin järven matalan alueen 
pinta-alasta, voi kyseinen järvi sietää suuriakin ravinne-
kuormia, eikä leväsamennus sanottavasti lisäänny. Tässä 
irtokeijujat ja uposlehtiset vesikasvit ovat avainasemassa. 
Vastaavasti makrofyyttien vähennyttyä järvi on herkkä ra-
vinnekuormitukselle eikä pieni ravinnekuormituksen alene-
minen välttämättä vähennä leväsamennusta. Mitä syvempi 
ja jyrkkärantaisempi järvi on, sitä pienemmän osuuden pin-
ta-alasta makrofyytit kykenevät peittämään ja sitä pienem-
pi on niiden merkitys järvelle. Kun järven pohjaprofiili on 
loiva, vesikasvien merkitys järven tilaan voi olla hyvinkin 
suuri (Sammalkorpi & Horppila 2005). Tuusulanjärvi osin 
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jyrkkärantaisena ja molemmista päistään matalana kuuluu 
nykyisen sameavetisenä niihin järviin, joissa makrofyytit 
vaikuttavat järven tilaan vain paikallisesti. Mutta mikäli vesi 
kirkastuisi, voisivat uposlehtiset vesikasvit runsastua. Täl-
löin vesikasvien merkitys olisi todella suuri järven tilalle ja 
suurvesikasviston puskurivaikutus veden laadulle merkit-
tävä. Jos ravinteita sitovaa kasvillisuutta poistetaan jo al-
kukesästä, päädytään kirkkaamman veden vaiheesta han-
kalaan sinileväjärveen, jonka ainoastaan vesikasvit voivat 
pelastaa takaisin kirkkaamman veden tilaan. Keski-Euroo-
passa toivotaan makrofyyttejä, jotta vesi kirkastuisi; meillä 
taas niitetään makrofyyttejä virkistyskäytön nimissä.
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