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1. Johdanto 
 
Lapinjärvi sijaitsee Lapinjärven kunnassa kirkonkylän välittömässä läheisyydessä. 
Se on keskikokoinen 5 km2, matala ja rehevä järvi. Rehevyydestään huolimatta 
sen virkistyskäytöllinen arvo on suuri. Järveä käytetään mm. kalastukseen, 
linnustukseen ja yleiseen virkistäytymiseen. Kirkonkylän välittömässä 
läheisyydessä järven imagollinen ja matkailullinen vaikutus on myös merkittävä, 
eikä vähiten siksi, että se on Lapinjärven kunnan ainoa merkittävämpi järvi. Jo 
vuonna 1965 tehdyssä Lapinjärven yleisselvityksessä (Niinimäki 1965) arvioitiin, 
että ”Lapinjärven kaltainen järvi on varsin merkityksellinen ympäristölleen ja se 
vaatii myös jatkuvaa tarkkailua ja toimenpiteitä antaakseen paikkakunnalle 
parhaan mahdollisen hyödyn”. 
 
Lapinjärvi sijaitsee maatalousvaltaisella valuma-alueella ja on vesitilavuudeltaan 
pienenä järvenä altis kuormitukselle. Varsinaisen valuma-aluekuormituksen 
lisäksi Lapinjärveen on kulkeutunut myös kirkonkylän taajaman jätevedet aina 
vuoteen 1964 asti (Niinimäki 1965).  
 
Järven pintaa laskettiin 1920-luvulla ilmeisesti maataloudellisista syistä ja 
nostettiin takaisin alkuperäiseen korkeuteensa 1980-luvun alussa. Tällöin järven 
pinta-ala lisääntyi n.50 ha nykyiseen 5 km²:iin vesimäärän kaksinkertaistuessa. 
Vedenpinnan nosto ei kuitenkaan ole estänyt rehevöitymiskehitystä, vaan edelleen 
toimenpiteitä tarvitaan sekä ulkoisen että sisäisen kuormituksen vähentämiseksi. 
Lapinjärven tila ei enää pitkiin aikoihin ole ollut hyvä. Rehevöitymiskehitys johti 
mm. talvella 2003 happikatoon ja siitä aiheutuneeseen kalakannan lähes 
täydelliseen tuhoutumiseen. 
 
Välittömästi vuoden 2003 happikadon ja kalakuolemien jälkeen päätettiin 
kunnassa ryhtyä toimiin järven tilan parantamiseksi. Tällöin pyrkimykset 
kuitenkin kariutuivat rahoitusvaikeuksien takia. Talvella 2006 vihdoin 
käynnistettiin Lapinjärven kunnostus- ja hoitosuunnitelma -hanke. Hanke on 
suurelta osin Lapinjärven kunnan rahoittama. 
 
Lapinjärven kunnostus- ja hoitosuunnitelma -hanke on puolitoistavuotinen ja sen 
päämääränä on käynnistää laajapohjainen yhteistyö Lapinjärven tulevaisuuden 
parantamiseksi. Hankkeen yhteydessä on tavoitteena myös tehdä järven eri 
intressitahot huomioiva pitkän tähtäimen kunnostus- ja käyttösuunnitelma. 
 
Tämä Lapinjärven sedimentin tila talvella 2006 –selvitys on tehty Lapinjärven 
kunnostus- ja hoitosuunnitelma –hankkeen tilaamana. Selvityksen tarkoituksena 
on tuottaa järven tilan lisäksi taustatietoa mahdollisia kunnostusvaihtoehtoja 
kartoitettaessa. 
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2. Aineisto ja menetelmät 

2.1 Sedimenttinäytteet 

 
Lapinjärven sedimentistä otettiin näytteitä kuudesta eri pisteestä jään päältä (kuva 
1). Kaksi näytteenottopisteistä (S2 ja S6) sijaitsi järveen laskevien ojien 
läheisyydessä ja loput järven selkäalueella. 
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Kuva 1.  Lapinjärven sedimentti- ja pohjaeläinnäytteenottopisteet huhtikuussa 2006. 
 

Sedimenttinäytteet otettiin painovoimaisesti toimivalla Limnos-
sedimenttinäytteenottimella, jossa käytettiin täyttä painosarjaa (noin 14 kg). 
Näytteistä määritettiin silmämääräisesti sedimentin laatu kerroksittain (liite 1a), 
lisäksi näytteet valokuvattiin. Kentällä sedimentin pintakerroksesta (5-10 cm) 
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määritettiin happi- ja pH-mittareilla lämpötila, pH ja sähkönjohtokyky (mv) (liite 
2a). Lisäksi vesipatsaasta mitattiin happipitoisuus 1 m:n syvyydeltä ja 10 cm 
pohjan yläpuolelta (liite 2b). Laboratoriossa sedimenttinäytteistä määritettiin 
tiheys (g/l), hehkutushäviö (%), kuiva-aine (%), kokonaisfosfori (g/kg), 
fosfaattifosfori (mg/kg) sekä näytteestä S3 myös C/N suhde. Laboratorioanalyysit 
tehtiin Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen laboratoriossa lukuun ottamatta 
C/N suhdetta, joka määritettiin Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) 
ympäristölaboratoriossa. 
 
Liukoisen fosfaattifosforin määrityksessä käytettiin menetelmää, jossa näytettä 
punnittiin tarkasti 15 g ja siihen lisättiin 150 ml vettä. Saatua näyteseosta 
sekoitettiin ravistelijassa kaksi tuntia ja annettiin seistä yön yli. Liuos suodatettiin 
ja suodoksesta mitattiin fosfaattifosfori. 
 

2.2 Pohjaeläinnäytteet 

 
Pohjaeläinnäytteet otettiin asemalta S3 Ekman & Birge pohjaeläinnoutimella, 
jonka näyteala on 289 cm

2
. Asemalta otettiin kolme erillistä nostoa, jotka 

käsiteltiin erillisinä. Näytteet seulottiin 0,5 mm siivilällä ja seulan läpi mennyt osa 
säilöttiin 70 % etanoliin.  
 
Laboratorio-olosuhteissa näytteistä poimittiin pohjaeläimet. Määritykset teki 
lajitasolle Pohjaeläinasiantuntija FL Lauri Paasivirta. 

  

3. Tulokset 
 

3.1 Happipitoisuus vesipatsaassa 

 
Lapinjärven vesipatsaassa oli happea kaikilla näytteenottoasemilla huhtikuussa 
2006. Pintakerroksessa (1 m) happipitoisuus vaihteli lähinnä 1,6 ja 3,0 mg/l välillä 
(kuva 2) lukuun ottamatta pistettä S6, jonka happipitoisuus oli 9,3 mg/l 
(kyllästysprosentti 62). Pohjan yläpuolella (10 cm) happipitoisuus oli laskenut 
selvästi, happikatoa ei kuitenkaan esiintynyt (kuva 2). 
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Kuva 2.  Veden happipitoisuus pohjan pinnan yläpuolella (10 cm) ja 1 m:n syvyydessä. 
 

3.2 Sedimenttinäytteet 

 
Sedimenttinäytteet olivat laadultaan pääosin löysiä saviliejupohjia (liite 1a). 
Sedimentin pintakerroksessa esiintyi hieman hienodetritusta ja syvemmälle 
mentäessä sedimentti tiivistyi vähitellen. Sedimenttinäytteissä ei esiintynyt 
sulfidien värittämää sedimenttiä. Näytteiden kuiva-ainepitoisuus vaihteli 18 % ja 
30 % välillä, vesipitoisuus vastaavasti 70 % ja 82 % välillä (kuva 3, liite 1b). 
Korkein kuiva-ainepitoisuus oli pisteillä S6 (30 %) ja S1 (28 %), jotka sijaitsivat 
järven länsi- ja itäpäässä. 
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Kuva 3.  Sedimenttinäytteiden kuiva-aine ja vesipitoisuus. 

 
Hehkutusjäännös vaihteli näytteissä 81 % ja 90 % välillä (kuva 4, liite 1b). Suurin 
hehkutushäviö oli pisteiden S2 (19 %) ja S6 (17 %) näytteissä. Molemmat 
pisteistä sijaitsevat Lapinjärveen laskevien ojien suistossa. 
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Kuva 4.  Sedimenttinäytteiden hehkutusjäännös ja –häviö. 
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Sedimenttinäytteiden pinnasta mitattu pH-pitoisuus vaihteli 6,6 ja 7,5 välillä 
(kuva 5, liite 2a).  
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Kuva 5.  Sedimentin pintakerroksen pH. 
 

Sähkönjohtokyky oli suurin pisteissä S1 ja S4 (kuva 6).  
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Kuva 6.  Sähkönjohtokyky sedimentin pintakerroksessa. 
 

 

Kokonaisfosforin pitoisuus pysytteli samalla tasolla 0,53-0,58 g/kg lukuun 
ottamatta Lamminojan suistossa sijaitsevaa pistettä S6, jossa pitoisuus oli lähes 
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kaksinkertainen (kuva 7, liite 1c). Sen sijaan liukoisen fosfaattifosforin 
pitoisuuksissa oli suurempia eroja. Näytteistä varsinkin S2:ssa oli muita 
alhaisempi fosfaattifosforin pitoisuus (0,3 mg/kg). Sen sijaan pisteessä S6 
fosfaattifosforin pitoisuus oli moninkertainen muihin näytteisiin verrattaessa 
(kuva 4, liite 1c). Pisteiden S1 ja S3-S5 fosfaattifosforin pitoisuus vaihteli välillä 
0,8-1,4 mg/kg (kuva 7, liite 1c).  
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Kuva 7.  Kokonaisfosforin (kok. P) ja fosfaattifosforin (fosf. P) pitoisuus 
sedimenttinäytteissä. 

 
Sedimenttinäytteestä S3 määritetty hiili/typpi-suhde (C/N) oli 8,14 (liite 1c). 
 

3.3 Pohjaeläinnäytteet 

 
Pohjaeläinnäyte otettiin asemalta S3, jonka vesisyvyys oli 2,4 m ja happipitoisuus 
2,3 m:n syvyydessä 0,3 mg/l (2 %). Pohja oli pintakerrokseltaan orgaanista löysää 
ainesta ja syvemmältä harmahtavaa saviliejua. Seulontajäännöksessä oli hyvin 
vähän hajoavaa kasvijätettä. Sedimentti ei ollut pelkistyneessä tilassa. 
 
Pohjaeläimiä näytteissä esiintyi hyvin vähän. Kolmesta nostosta yhdessä (3/1) ei 
pohjaeläimiä esiintynyt ollenkaan. Toisessa nostossa (3/2) oli yksi 
harvasukasmato, Potamothrix hammoniensis, sekä surviaissääskien pääkapseleita: 
Chironomus plumosus (1 kpl) ja Procladius sp. (1 kpl). Kolmannessa nostossa oli 
surviaissääski, Procladius sp. (1 yks.) sekä 2 toukkanahkaa (Einfeldia dissidens, 

Chironomus plumosus). 
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4. Tulosten tarkastelu 
 

Sedimentti on aineiden ja prosessien tiivistymä ja siten ainemäärät (esim. 
ravinteet) ovat valtavia verrattuna vesikerrokseen. Sedimentti ei kuitenkaan ole 
paikallaan järvessä, vaan sedimentistä tapahtuu resuspendoitumista järviveteen. 
Resuspendoituminen korostuu avoimissa ja matalissa järvissä – kuten Lapinjärvi – 
joissa tuuli pääsee vaikuttamaan aiheuttamalla virtausta. Tästä johtuen 
sedimentillä on valtava potentiaali vaikuttaa yläpuolisen veden ominaisuuksiin 
(Håkanson & Jansson 1983). Sedimentin osuus korostuu järvialtaissa, joissa 
ulkoinen kuormitus on vähentynyt merkittävästi tai loppunut kokonaan 
(Rekolainen 1982). 

 
Lapinjärven happitilanne huhtikuussa 2006 

Lapinjärven vesipatsaassa oli edelleen huhtikuussa happea, joskin sedimentin 
pinnan tuntumassa happipitoisuus oli selvästi alentunut. Happipitoisuudessa eri 
järven osa-alueiden välillä ei ollut suuria eroja, lukuun ottamatta pistettä S6, jossa 
happipitoisuus oli muita alueita parempi. Kyseinen piste sijaitsee Lapinjärveen 
laskevan Lamminojan vaikutusalueella. Siten järveen laskevilla ojilla vaikuttaisi 
olevan positiivinen merkitys järven happitaloudessa. 
 
Lapinjärven sedimentin fysikaaliset ominaisuudet 

Vesipitoisuus on pienin eroosiopohjilla, eli järven matalilla alueilla, joissa 
partikkelikoko on suuri ja toisaalta suurin syvien alueiden akkumulaatiopohjilla, 
joissa hienojakoiset aineet ovat vallalla. Akkumulaatiopohjilla vesipitoisuuden 
vaihteluväli on yleensä 30-95 % (Tuominen 2000). Lapinjärven 
sedimenttinäytteissä vesipitoisuus oli pienimmilläänkin 70 %. 
 
Hehkutushäviö määritetään hehkuttamalla näyte 2 h 550 

0
C lämpötilassa, jolloin 

orgaaniset aineet ja kemiallisesti sitoutunut vesi haihtuvat. Suuria hehkutushäviö-
arvoja on sedimenteissä (Håkanson & Jansson 1983), jos 

1. orgaanisen materiaalin ulkoinen kuormitus on suurta 
2. järvi on hyvin tuottava 
3. sedimentti on hapetonta, jolloin orgaanisen aineen hajotus on hidastunut 

Lapinjärven sedimenttinäytteiden hehkutushäviöt olivat suurimmillaan pisteissä 
S2 ja S6, jotka sijaitsevat järveen laskevien ojien välittömässä läheisyydessä ja 
siten altistuvat ulkoiselle orgaanisen materiaalin kuormitukselle. Tosin on myös 
hyvä huomioida, että varsinkin pisteestä S2 sedimenttinäytteen paksuus oli 
ainoastaan 5 cm. Tällöin orgaanisen pintakerroksen osuus korostuu huomattavasti 
verrattaessa paksumpiin sedimenttiprofiileihin. Hehkutushäviöön vaikuttaa myös 
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näytteiden otto ajankohta, kevättalvi, jolloin orgaaninen aine on pitkälti hajotettu 
ja uutta ainesta ei juurikaan synny. 
 
Hiili/typpi (C/N) suhteen perusteella voidaan päätellä onko orgaaninen aines 
sedimentissä peräisin järven valuma-alueelta (alloktoninen) vai järven omasta 
tuotannosta (autoktoninen). Karkeasti järven rehevyystason noustessa 
autoktonisten aineiden osuus kasvaa. Toinen ääripää ovat dystrofiset eli 
humusjärvet, joissa pääosa orgaanisesta aineesta on alloktonista. Humuksen C/N-
suhde on noin 10-20 ja planktonin keskimäärin 5,6 (Tuominen 2000). Lapinjärven 
sedimentissä näytteenottopisteessä S3 C/N-suhde oli matala (alle 10), joten 
voidaan päätellä, että autoktoninen (järven omasta tuotannosta peräisin oleva) 
aines dominoi ja siten orgaanisen aineen määrä vaihtelee rehevyyden mukaan.  
 
Lapinjärven sedimentin pintakerroksen pH oli lähellä neutraalia vaihdellen 
lievästi happamasta (pH 6,6) lievästi emäksiseen (pH 7,5). Siten ainakaan 
kevättalven olosuhteissa Lapinjärven sedimentti ei ole voimakkaasti emäksisessä 
tilassa, jolloin fosforin vapautuminen vilkastuu. 
 
Fosforin määrä sedimentissä 

Hapettomissa oloissa sedimentistä vapautuu ravinteita ns. sisäisen kuormituksen 
kautta. Lapinjärven kaltaisessa pitkään kuormitetussa järvessä sisäinen kuormitus 
on yleensä merkittävä fosforin lähde. Pitkään jatkuneen kuormituksen 
seurauksena sedimenttiin kertyy huomattava fosforivarasto, joka 
rehevyyskehityksen myötä alkaa purkautua takaisin vesistöön. Tällaista fosforin 
purkautumista syntyy mm. alusveden happipitoisuuden laskiessa, veden pH-arvon 
noustessa voimakkaan kasviplanktontuotannon tai vesikasvien yhteyttämisen 
tuloksena, bioturbaation vaikutuksesta särkikalojen ja pohjaeläinten pöyhiessä 
pohjaa, kaasukonvektion (bakteerien kaasumaiset metaboliatuotteet) seurauksena 
tai virtausten pöllyttäessä fosforia sisältävää kiintoainetta pohjalta veteen 
(resuspendoituminen) (Boström ym. 1982). 
 
Sedimentin fosfori (P) on peräisin valuma-alueelta kulkeutuneesta materiaalista, 
vesialtaan omasta tuotannosta peräisin olevasta aineksesta, ilmakehän kautta 
tulleesta märkä- ja kuivalaskeumasta sekä osittain vedestä sedimentin pintaan 
sitoutuvasta fosforista (Holtan ym. 1988). Vesistöön fosfori voi päätyä 
epäorgaanisina yhdisteinä, orgaanisina yhdisteinä, elävien mikro-organismien 
sekä kuolleen detrituksen mukana (Moss 1998). 
 
Lapinjärven sedimentissä kokonaisfosforin määrä vaihteli pääosin 0,53 ja 0,58 
g/kg välillä lukuun ottamatta pistettä S6, jossa kokonaisfosforipitoisuus oli lähes 
kaksinkertainen (0,97 g/kg). Fosfaattifosforin (PO4-P) - jolla tarkoitetaan 
epäorgaanisen fosforin muotoa, joka on kasveille käyttökelpoisessa muodossa – 
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tapauksessa ero oli vieläkin suurempi. Pisteessä S6 pitoisuus oli lähes 
viisinkertainen. Näytteenottopiste S6 sijaitsee Lamminojan vaikutusalueella. 
Lamminoja virtaa Lapinjärveen peltomaiden keskeltä ja vaikuttaisikin siltä, että 
sen vaikutus Lapinjärven ravinnepitoisuuteen on merkittävä.  
 
Lapinjärven pohjaeläimistö 

Lapinjärven pohjaeläimistö oli köyhää, varmasti suurelta osin menneinä vuosina 
tapahtuneiden happikatojen takia. Näytteissä esiintyi yksittäisiä harvasukasmatoja 
ja surviaissääskentoukkia. Havaitut lajit ovat rehevyyden indikaattoreita.  
 
Niinimäki (1965) totesi Lapinjärveä käsittelevässä selvityksessä pohjaeläimistöstä 
seuraavaa: ”Sekä laadullisesti että määrällisesti pohjaeläinsaalis oli niukka. 
Pohjaeläinten niukkamääräisyyteen on vaikea löytää varmaa syytä, mutta voisi 
olettaa sen, että pohjaliete on talvisin varmasti hapetonta, estävän pohjaeläinten 
lisääntymisen.”  
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Liite 1a.  Sedimenttinäytteiden näytteenottotiedot. 

 
 

Liite 1b.  Sedimenttinäytteiden analyysitulokset: tiheys, kuiva-aine ja hehkutusjäännös. 
 

 
 
Liite 1c.  Sedimenttinäytteiden analyysitulokset: kokonaisfosfori (kok.P), fosfaattifosfori 

(fosf.P) sekä hiili-typpisuhde (C/N). 

 
 

Piste Syvyys tiheys Kuiva-aine Hehk. jäännös

 cm g/l % %

S1 0-35 1200 28 90

S2 0-5 1100 18 81

S3 0-43 1100 22 89

S4 0-42 1100 19 88

S5 0-45 1200 23 88

S6 0-22 1200 30 83

Piste Syvyys kok. P Fosf. P C/N C N

 cm g/kg mg/kg % %

S1 0-35 0,57 1,1

S2 0-5 0,56 0,3

S3 0-43 0,58 1,4 8,14 4,10 0,51

S4 0-42 0,57 1,1

S5 0-45 0,53 0,8

S6 0-22 0,97 4,6

Piste Pvm Vesisyvyys Syvyys Koordinaatit Sedimentin laatu ja väri

m  cm YKJ

S1 6.4.2006 1,9 0-35
löysä savilieju, harmahtava

S2 6.4.2006 1,3 0-5

3454766     

6725574

Orgaaninen aines (sammalta 

seassa), savi 

S3 6.4.2006 2,4 0-43

3454811  

6725083

0-15 cm: löysä orgaaninen aines, 

15-43 cm: harmahtava savilieju

S4 6.4.2006 2,3 0-42

3454975  

6724788 Org. pinta, löysä savilieju

S5 6.4.2006 2 0-45

3453824   

6724311 Savilieju, ruskea

S6 6.4.2006 0,75 0-22

3453088   

6724935 Savilieju, ruskea
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Liite 2a. Sedimentin pinnasta mitattu lämpötila, pH ja sähkönjohtokyky. 

 
  

Liite 2b. Veden lämpötila ja happipitoisuus 1 m:n syvyydessä ja pohjan pinnan yläpuolella. 
 

 

Piste lämpötila pH sähkönjohtokyky
0
C Mv

S1 3,7 6,6 30

S2 1,1 7,3 8

S3 4,0 7,0 14

S4 3,3 6,7 25

S5 3,9 7,5 10

S6 0,5 7,1 8

Piste 1 m pohja-0,1m 1 m pohja-0,1m 1 m pohja-0,1m

S1 1,3 2,5 2,1 0,4 14 3

S2 1,2 0,4 3

S3 1,4 3,0 2,1 0,3 14 2

S4 1,4 3,1 2,1 0,5 14 3

S5 1,1 1,9 1,6 0,4 10 3

S6 0,4 9,3 62

lämpötila
0
C

happi

mg/l

happi

%
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