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1 JOHDANTO 
 
Pornaisten Niinijärven nykyinen tila tutkittiin kesällä 2004 Laukkoskelai-
set ry / Niinijärvitoimikunnan toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena 
oli kartoittaa kaikki järven tilaan vaikuttavat seikat, sekä laatia suunnitel-
ma tulevaa järven kunnostushanketta varten. Selvityksessä painotettiin 
valuma-alueen kartoitusta, koekalastusta, järven hydrografiaa ja vesikas-
villisuuden kartoitusta jotka yhdessä muodostavat olennaisen osan tätä 
selvitystä. Maastotyöt tehtiin kolmessa erässä; 12.–14.07., 15.08. ja 
19.08.2004 
 
Niinijärvi kärsii rehevöitymisestä, joka on ilmennyt mm. happikadoista 
johtuvina kalakuolemina sekä järven vesikasvillisuuden runsaana lisään-
tymisenä. Myös muita rehevöitymisestä aiheutuvia välittömiä sekä välilli-
siä haittoja on ilmennyt. 
 
Selvityksen sekä kohdekuvaukset on Biota BD Oy:lle tehnyt ympäristö- ja 
meribiologi fil.maist. Mattias Järvinen. 
 
 
1.1 Selvitysalue ja sijainti 
 
Niinijärvi kuuluu Pornaisten kuntaan ja sijaitsee Etelä-Suomen läänissä. 
Niinijärvellä tehtävien toimenpiteiden vaikutukset ulottuvat mahdollisesti 
myös Mustijokeen, joka on viimeisimmässä vedenlaatuluokituksessa luo-
kiteltu välttäväksi (Uudenmaan ympäristökeskus 2005). Ranta-alueella on 
n. 30 taloutta, jotka koostuvat sekä kesämökeistä että ympärivuotisista 
asunnoista.  
 
Järven pituus etelän lasku-ojan päästä pohjoisimpaan pisteeseen (laituriin) 
on n. 1,19 km, ja lännestä Niinisen laiturista suoraan itärantaan n. 0,35 km. 
Rantaviivan pituus on n. 2,7 km. Järven pinta-ala on n. 0,29 km2. Järven 
tilavuus on Uudenmaan ympäristökeskuksen mittausten mukaan 488 700 
m3, vedenkorkeudella N60+20,1m. 
 
Alueella toteutetaan tällä hetkellä erillistä vesi- ja viemäröintihanketta. 
Järven pohjoisosassa olevalle tulo-ojalle on tehty lasketusallassuunnitel-
ma, jota ei tähän mennessä ole toteutettu. 
 
 
1.2 Alueella suoritettuja toimenpiteitä 
 
Niinijärvellä on aikaisemmin tehty suojavyöhykesuunnitelma (Linnasalo 
2002), ja laskeutusallassuunnitelma (Tarvainen & Hämäläinen 2005). Uu-
denmaan Kalatalousyhteisöjen liitto r.y. on myös suorittanut alueella koe-
kalastuksia. Vuonna 2004 Pornaisissa on laadittu pohjavesialueiden suoje-
lusuunnitelma (Pyykkönen 2004), ja Pornaisten ja Etelä-Mäntsälän ve-
siosuuskuntien ympäristöohjelmaa ollaan laatimassa. Laukkoskella suori-
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tettiin osayleiskaavaan liittyvä maisemaselvitys (Nuutinen 2004) ja luon-
toselvitys (Maa ja Vesi Oy 2004). Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta toteut-
taa parhaillaan järven ympäristössä vesi- ja viemäröintihanketta.. 
 
 
 
2 TIETEELLINEN TAUSTA JA METODOLOGIA 
 
2.1 Työsuunnitelma 
 
Tarvittavan aineiston saamiseksi laadittiin seuraava työsuunnitelma: 

 Veden laatu; taustatietojen kartoitus  
• Uudenmaan ympäristökeskuksen tekemät veden 

laatutiedot aiemmilta vuosilta taulukoiksi  
• Veden ja pohjasedimentin laadun selvittäminen  

 
 Järven kuormitus  

• Valuma-alue-kartoitus, josta selviää järven kuor-
mituspisteet  

• Asutuksen viemäriselvitys 
 Koekalastus  

• Kalaston määrä ja lajisuhteet 
• Kalaston ikäryhmien selvittäminen  

 
 Vesikasvillisuuden ja kasviplanktonin kartoitus  

• Kasvillisuuden kvalitatiivinen selvitys 
• Planktonlajien kvalitatiivinen selvitys. 

 
 
2.2 Koekalastus 
 
2.2.1 Yleistä 
 
Kalat ovat ravintoketjun yläpäässä, joten kalaston selvitys kertoo siinä 
sivussa paljon vesistön ekosysteemistä. Muutokset kalojen laji- ja runsaus-
suhteissa kuvastavat hyvin ekosysteemin kemiallisia, hydrologisia, ja il-
mastollisia muutoksia. Kalan sekundäärikuluttajan rooli on vesiekosys-
teemissä tärkeä vaikuttaja muulle eliöstölle (Naturvårdsverket 2002).  
 
Koekalastuksessa käytetään yleensä Nordic-järvikoekalastusverkkoja jotka 
ovat pohjoismaisen standardin mukaan teetettyjä verkkoja. Koekalastus 
antaa kuvan vesialueen lajistosta, koostumuksesta sekä lajien sukupolvien 
suhteesta. 
 
Kalastus suoritettiin 12.–13.7.2004 RKTL:n suositusten mukaan (Böhling 
& Rahikainen 1999). Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto ry. suoritti 
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samankaltaisen koekalastuksen 20.-21.5.2003, jonka tulokset myös esitel-
lään tässä raportissa. 
 
 
2.2.2 Metodi 
 
Koekalastuksen oli määrä selvittää mitä kaloja Niinijärvessä esiintyy sekä 
kartoittaa niiden kuntoa. Kalastus suoritettiin Nordic-järvikoekalastus-
verkoilla, jotka ovat pohjoismaisen standardin mukaan teetettyjä verkkoja. 
Yhden Nordic-verkon leveys on 30 metriä ja korkeus 1,5 metriä. Verkois-
sa on yhteensä 12 kpl paneeleja (2,5 metrin jaksoina) ja silmäkoot ovat 5 
mm, 6,25 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 15,5 mm, 19,5 mm, 24 mm, 29 
mm, 35 mm, 43 mm ja 55 mm.  
 
Verkkojen määrä/yö oli yhteensä viisi ja ne laskettiin veteen illalla klo 18 
- 20 välillä. Verkkojen annettiin olla n. 12 h vedessä ja nostettiin seuraa-
vana aamuna klo 6 - 8 välillä. Kalastusasemat valittiin satunnaisesti (katso 
liite). Yhdet pintaverkot laitettiin keskelle järveä missä syvyys oli yli kol-
me metriä. 
 
Kalat poimittiin verkoista ja lajiteltiin. Tämän jälkeen kalat mitattiin ja 
punnittiin yksilöllisesti, pituus mitattiin 0,1 cm:n tarkkuudella paino yhden 
gramman tarkkuudella. Kalojen määrää määritettiin Catch per Unit Effort 
-yksiköin (CPUE), mikä tarkoittaa yhden verkon saalismäärää yhtä kalas-
tussuoritusta kohden (esim. 149 ahventa/verkko/yö). 
 
 
2.3 Veden laatu 
 
2.3.1 Yleistä 
 
Järven rehevöitymisen indikaattoreina klorofylli-a, näkösyvyys, kokonais-
typpi ja -fosfori ovat olennaisimmat vesiparametrit. Ravinteilla on selvä 
vuosittainen kiertokulkunsa, sillä kasvukaudella (kesällä) ravinteet kuluvat 
biomassan tuotannossa. Kasviplankton ja ravinteet (typpi ja fosfori) korre-
loivat keskenään, ja kasviplanktonin määrän kasvu huomataan nä-
kösyvyyden huonontumisessa. Klorofylli-a-pitoisuus antaa myös viitteitä 
kasviplanktonin määrästä. 
 
Typpi (N), fosfori (P) ja kalium (K) ovat jokaiselle viljelijälle tuttuja. Ve-
siympäristössä kalium ei ole kasveille yhtä rajoittava tekijä kuin pelloilla. 
Veden biologinen tuotanto riippuu pääosin typen ja fosforin saatavuudes-
ta. Fosfori esiintyy pääosin fosfaattina (PO4) tai orgaaniseen ainekseen 
sitoutuneena. Luonnossa fosfaattia liukenee erilaisista kivilajeista, mutta 
hyvin pienissä määrissä. Tavallisesti fosfaatti on pääosin sitoutuneena 
orgaanisessa ja epäorgaanisessa materiaalissa. Puhtaissa järvissä ja saaris-
tovedessä kokonaisfosforia on vähemmän kuin 10-12 µg/l (katso liite: Na-
turvårdsverketin raja-arvot). Ravinnerikkaissa järvissä fosforipitoisuus on 
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25-50 µg/l ja järvissä joissa fosforipitoisuus on yli 100 µg/l luokitellaan 
äärimmäisen rehevöityneiksi (hypertrofia).  
 
Veden typpipitoisuus esitellään usein kokonaistyppenä (nitraatti + nitriitti 
+ ammoniakki/ammonium + orgaaniset typpiyhdisteet). Puhtaissa järvissä 
kokonaistyppipitoisuus on alle 500 µg/l (katso liite: Naturvårdsverketin 
järvien raja-arvot). Rehevöityneissä järvissä pitoisuudet on yli ~600 µg/l ja 
erittäin rehevöityneissä järvissä jopa yli 5 000 µg/l. Veden typpi- ja fosfo-
ripitoisuudet eivät toki kerro kaikkea. Fosfori- ja typpiyhdisteet sitoutuvat 
nopeasti pohjasedimenttiin, mutta voivat myös vapautua sieltä nopeasti. 
Keväisin järvet saavat ravinteita tulvien myötä.  

 
Kesällä fosfaatti ja/tai nitraatti ovat levätuotannon rajoittavia tekijöitä. On 
tyypillistä, että jos vedessä on korkea typpi- ja fosforipitoisuus, myös levä-
tuotanto on voimakasta. Sinilevät voivat tosin myös sitoa ilmakehän typ-
peä (N2), joten typpipitoisuus ei ole niille yhtä rajoittava tekijä kuin muille 
leville ja kasveille. Jos veden fosforimäärä on suhteessa typpeen korkea, 
voi tämä johtaa siihen että sinileville muodostuu kilpailuetu muihin leväla-
jeihin, ja johtaa sinilevien massaesiintymään, ns. sinileväkukintaan (Lind-
holm 1991). 
 
 
2.3.2 Niinijärven veden laatu 
 
Rehevöitymistä mitataan useiden kemiallisten ja biologisten menetelmien 
avulla. Kemiallisilla menetelmillä mitataan ravinteiden, etenkin fosforin ja 
typen, pitoisuuksia vedessä sekä veden happipitoisuutta (kemiallinen ha-
penkulutus; COD). Biologisena mittarina käytetään yleisesti kasviplankto-
nin biomassasta (planktonin määrä) kertovaa veden klorofylli-a –pitoi-
suutta. 
 
Tiedot järven veden laadusta perustuvat pääosin Uudenmaan ympä-
ristökeskuksen suorittamaan seurantaan vuoden 2003 talvesta lähtien, 
jolloin järvessä oli happikato. Ympäristökeskuksen mittausten lisäksi 
järvessä suoritettiin sedimenttikokeita tämän selvityksen yhteydessä, jol-
loin mitattiin järven pohjasedimentin orgaanisten (eloperäisten) aineiden 
pitoisuus. Näytteet otettiin Ekman-pohjanoutimella. Näytteitä otettiin 
yhteensä viisi kappaletta; järven syvimmästä kohdasta (n. 3 metriä), sekä 
pohjois-, itä-, etelä- ja länsirannan tuntumasta n. metrin syvyydellä (katso 
liite; näytteenottokohdat). Pohjasedimenttinäytteen pinnalta kaavittiin lu-
sikalla n. 2 cm:n paksuinen näyte. 
 
Laboratoriossa näytteet siirrettiin yksitellen erillisiin upokkaisiin. Upok-
kaat oli punnittu neljän desimaalin tarkkuudella, jolloin sedimentin määrä 
pystyttiin erottamaan punnitsemalla upokkaiden kokonaispaino. Vesi pois-
tettiin sedimenttinäytteistä kuivattamalla näytteet 24 h +100 ºC asteessa. 
Tämän jälkeen upokkaan kokonaispaino määriteltiin, ja sedimentin hii-
liainekset hehkutettiin 3 h +500 ºC asteessa, jonka jälkeen näytteessä oli 
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enää jäljellä sedimentin hehkutusjäännös koostuen sedimentistä, vedestä ja 
hiiliaineksesta. Hehkutushäviöllä tarkoitetaan poltossa häviävää orgaanista 
ainesta. Hehkutushäviö laskettiin vähentämällä alkuperäisestä kuiva-
aineksesta hehkutusjäännös eli tuhkan määrä. Orgaanisten ainesten määrä 
mitattiin orgaanisen hiilen kokonaismääränä tai hehkutushäviönä. Hehku-
tushäviön laskukaava: (hehkutusjäännös-kuiva-aines)/kuiva-aines)x100 
= hehkutushäviö (%). 
 
Järven näkösyvyys mitattiin 5.7.2004 Secchi-levyllä. Näkösyvyys antaa 
käsityksen siitä paljonko vedessä on partikkeleita ja kasviplanktonia. 
 
 
2.4 Vesikasvillisuus 
 
Vesikasvillisuus lisääntyy yleensä rehevöitymisen myötä, esim. ruovikot 
laajenevat entisestään. Rehevälle alueelle voi myös ilmaantua niille tyypil-
lisiä lajeja, esim. ulpukkaa ja irtokellujia. Aina vesikasvien määrän lisään-
tyminen ei kuitenkaan kerro rehevöitymisen etenemisestä, koska päinvas-
taisessakin tapauksessa rehevyyden vähentyessä ja veden läpinäkyvyyden 
parantuessa vähäravinteisuutta ilmentävien kasvien, kuten valkokukkaisen 
nuottaruohon määrä voi lisääntyä. Vesikasvit soveltuvat lähinnä pitkäai-
kaiseen seurantaan, koska monet niistä reagoivat vain pysyviin ja selviin 
vesistön tilan muutoksiin 
 
Vesikasvillisuuden kartoitus suoritettiin 12.07.2004. Työ suoritettiin ve-
neellä, jolla liikuttiin rannan tuntumassa rantautuen tarvittaessa tietyissä 
kohdissa. Kartoitus painottui pääasiallisesti vesikasvillisuuteen ja ranta-
kasvillisuus kartoitettiin karkeasti. Rantakasvillisuus ja vedenpinnan tun-
tumassa olleet lajit tunnistettiin heti kentällä, muutamalla poikkeuksella 
niistä otettiin näyte. Vedessä kelluvista ja pohjalla kasvavasta vesikasvilli-
suudesta otettiin näytteitä tavallisella haravalla tai erityisellä pohjaharaval-
la. 
 
 
2.5 Valuma-alueen kartoitus 
 
Valuma-alueella tapahtuva ihmisen toiminta aiheuttaa usein vesistöille 
haittaa. Valuma-alueeksi lasketaan vesistöä ympäröivän alueen se pinta-
ala jolta vesi pääsee valumaan kyseiseen vesistöön. Valuma-alue sijaitsee 
siis (karkeasti sanottuna) järven ympärillä rantaviivasta maaston korkeim-
paan pisteeseen. Valuma-alueelta valuu ravinteita ja maa-ainesta luonnos-
taan vesistöön (luonnonhuuhtouma), mutta lisähuuhtoumaa aiheuttavat 
mm. peltoviljely, asutukset ja ojitukset, jolloin vesistöön valuu luonnon 
valuman lisäksi ihmisen aiheuttama lisäkuormitus. Vesistöjen ravinne- ja 
maa-aineskuormitusta voidaan vähentää käyttämällä tilanteeseen sopivaa 
vesiensuojelumenetelmää. Valuma-alue on järven kunnostuksessa keskei-
sessä asemassa, sillä vesistöjen ongelmien syyt ovat usein peräisin juuri 
valuma-alueelta. 
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Niinijärven valuma-alueen kuormituslähteet kartoitettiin 19.9.2004. Ennen 
varsinaista kartoitusta oli satanut runsaasti. Kartoitus suoritettiin tarkkai-
lemalla maastoa. Havainnot merkittiin maastokarttaan. Valuma-
aluekartoituksen oli määrä selvittää hajakuormitus (asutus, ojat, pelto ym.) 
ja osoittaa kuormituksen lähteet, joista tulo-ojaa ympäröivä maasto on yksi 
merkittävimmistä. Tulo- ja laskuojat ovat olennaisia järven ulkoisen 
kuormituksen kannalta, joten ne paikannettiin ja niiden merkitys järvelle 
selvitettiin. Alueen kiinteistöjen viemäröintimenetelmät kartoitettiin kyse-
lyn perusteella. Järven ympärillä on n. 30 kiinteistöä, joiden aiheutta-
ma vesistökuormitus vaihtelee käytetystä jätevedenpuhdistusmene-
telmästä riippuen.  
 
 
 
3 TULOKSET 
 
3.1 Vesikasvillisuus 
 
Järveläisten niittotalkoot (3.7.2004), joita tähän asti on järjestetty vuosit-
tain 2-4 kertaa, saattoivat häiritä kartoitusta (12.7.2004). Veden nä-
kösyvyys kartoitushetkellä oli koko järvellä vain alle metrin (sää oli aurin-
koinen, ei pilviä). Pohjanäytteistä ei löytynyt elävää kasvillisuutta tai le-
viä. Pohja vaikutti sen sijaan olevan pääsääntöisesti humuksen ja kuolleen 
kasvimateriaalin peittämä. Pohja on pääosin savipohjaa. 
 
Järven länsiranta: Länsirantaa dominoi etupäässä järviruoko (Phragmites 
australis) jota esiintyi melkein yhtäjaksoisena vyöhykkeenä etelästä poh-
joiseen lukuun ottamatta niitä rantatontteja, joiden läheisyydessä lajia mitä 
ilmeisimmin on säännöllisesti niitetty (kuva 1). Vyöhykkeet olivat keski-
märin 10–15 metriä leveitä, paikoitellen jopa arviolta 20 metriä. Järviruo-
kovyöhykkeiden leveys kasvaa järven pohjoisosaa päin ja on paksuimmil-
laan järven tulo-ojan pään tuntumassa. Länsirannalla esiintyi runsaasti 
ulpukkaa (Nuphar lutea) ja vitakasveja (Potamogetonaceae). Nämä olivat 
tosin runsaimmillaan niiden rantatonttien läheisyydessä, jossa niitto on 
luonut kasvutilaa. Uistinvitaa (Potamogeton natans) esiintyi myös run-
saasti, vähemmän mutta kumminkin huomattavia määriä oli myös tylppä-
lehtivitaa (P. obtusifolius). Järvikortetta (Equisetum fluviatile) esiintyi 
paikoittain, pääasiallisesti vedessä. Järviruokovyöhykkeiden ulkopuolella 
esiintyi paikoittain, etenkin eteläpäässä, rantapalpakkoa (Sparganium 
emersum x gramineum), joka yleensä viihtyy rehevissä järvissä. 
 
Rantakasvillisuuden kartoituksessa löytyi mm. luhtasaraa (Carex vesica-
ria) ja rantaluikkaa (Eleocharis palustris), jotka ovat hyvin yleisiä koko 
Suomessa. Kurjenmiekkaa (Iris pseudacorus) esiintyi paikoittain enim-
mäkseen rantatonttien läheisyydessä. Kapeaosmankäämeä (Typha angusti-
folia) tavattiin paikoittain reheväkasvuisena. Laji viihtyy yleisesti hyvin 
rehevissä järvissä. Rannalla esiintyy myös runsaasti pajuja (Salix sp.), jot-
ka yleensä ulottuvat vesialueeseen asti. Ruokoa ei esiintynyt pajujen yh-
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teydessä. Ratamosarpiota (Alisma plantago-aquatica) esiintyi niukasti 
samoin kuin terttualpia (Lysimachia thyrsiflora) ja ranta-alpia (L. vulga-
ris).  
 

 
 
Kuva 1. Järviruokoa, ulpukkaa ja uistinvitaa länsirannalla. 

 
 
Järven pohjoisranta: Pohjoisrantaa esiintyy todella reheväkasvuinen jär-
viruokovyöhyke, leveydeltään 20–30 metriä. Paikallisen tiedon mukaan 
ruoko oli 1960-1990-luvuilla vähäisempää, mahdollistaen tulo-ojan pään 
saavuttamisen veneellä soutaen. Paksun järviruokovyöhykkeen takia tulo-
oja ei ollut erotettavissa kartoituksen aikana. Järven luoteessa olevaa tulo-
ojan päätä peittää järviruokovyöhyke joka on paikallistiedon mukaan run-
sastunut viimeisten 10-15 vuoden aikana. Tämä saattaa merkitä sitä että 
tulo-ojan vesi on ollut ravinteikasta. Järviruokovyöhykkeen ulkopuolella 
esiintyy reheväkasvuista ulpukkaa ja palpakkoa. Myös uistinvitaa ja tylp-
pälehtivitaa esiintyy jonkin verran.  
 
Paikallistiedon mukaan aikaisemmin järvessä esiintyi pääasiallisesti val-
kokukkaista lummetta, joka todennäköisesti oli suomenlumme (Nymphaea 
tetragona). Kartoituksen yhteydessä löytyi pohjoisrannalta vain yksi kuk-
kiva yksilö. Ulpukka oli lummekasveista Niinijärven dominoiva laji. Poh-
joisrannan puolelta löytyi rehevissä järvissä viihtyvää pikkulimaskaa 
(Lemna minor). Järviruokovyöhykkeet olivat paikoin kapeampia, n. 10–20 
metriä leveydeltään. 
 
Rantakasvillisuudesta löytyi paikoittain ranta-alpia. 
 
Järven itäranta: Järven itärantaa dominoivat myös ruokovyöhykkeet, 
mutta vähemmässä määrin kuin pohjois- länsi- ja etelärantaa. Ruo’on kes-
kuudessa esiintyy myös paikoittain runsaasti järvikortta. Paikoittain ja 
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tällöin etenkin kallioalueilla ruokoa ei esiinny. Kapeaosmankäämi ja kur-
jenmiekka esiintyvät paikoittain.  
 
Järven eteläranta: Järven eteläpuolella kasvoi todella runsas ruoko-
vyöhyke. Vyöhykkeen ulkopuolella esiintyi myös hyvin runsaasti kukki-
vaa ulpukkaa ja palpakkoa sekä vähän uistinvitaa ja tylppälehtivitaa. Ruo-
kovyöhyke (10-30 m, vaihtelevasti leveä, päässä eniten) peittää laskuojan 
pään kokonaan. Maasto on ojan alussa rämetyyppistä ja kasvillisuus run-
sasta. Tämä johtunee siitä, että veden mukana alueelle on kerääntynyt pal-
jon ravinteita ja orgaanisia aineita. 
 
Uudenmaan ympäristökeskuksen ottamista näytteistä on myös käynyt ilmi, 
että veden klorofylli-a -pitoisuus on hyvin korkea (kuva 2), mikä yhdessä 
humuksen kanssa aiheuttaa veden sameuden. Veden väri oli kartoituksen 
yhteydessä havainnollisesti hyvin vihreä. Planktonmäärityksissä ilmeni 
että järvestä löytyy sinileviä (Anabaena sp. ja Microcystis sp.)  jotka voi-
vat tuottaa veteen myrkyllisiä toksiineja. Uudenmaan ympäristökeskus 
ilmoitti 16. elokuuta havainneensa sinilevää Niinijärvessä. Levän määrä 
oli kuitenkin kohtalainen.  
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Kuva 2. Järven klorofylli-a -arvot vuonna 2003-2004, mikrogramma/litra 
(µg/l). Näytteet on otettu 0 – 2,0 metrin syvyydeltä. 
 
 
3.2 Veden laatu 
 
Uudenmaan ympäristökeskus on suorittanut alueella veden laadun 
seurantaa viime happikadon jälkeen (alkaen 15.1.2003). Fosforipitoi-
suus on vuodesta 2003 ollut alimmillaan 68 µg/l (21.6.2004) ja korkeim-
millaan 207 µg/l (10.3.2004) (kuva 3). Arvot ovat koko ajan vaihdelleet 
vuoden aikana, mutta ovat pääosin olleet raja-arvojen yläpuolella. Sama 
pätee veden typpipitoisuuteen. Alimmillaan pitoisuus oli 21.6.2004, jol-
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loin arvo oli 850 µg/l ja korkeimmillaan 26.1.2004 ja, 04.3.2004, jolloin 
arvo kohosi jopa 1 900:aan µg/l. 
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Kuva 3. Kokonaisfosfori- (P) ja kokonaistyppipitoisuus (N) vuonna 2003-
2004, mikrogramma/litra (µg/l). Näytteet on otettu metrin syvyydeltä. 
 
 
Veden happipitoisuus oli järvessä alhainen talvella 2003 (kuva 4), mutta 
tilanne oli parempi vuonna 2004. Vuoden 2002-2003 talvena järvessä oli 
happikato, jonka jälkeen happipitoisuus on kohonnut. Viime talvena (2003-
2004) pitoisuus oli yhden metrin syvyydessä alimmillaan 6 mg/l ja pohjan 
läheisyydessä 0,2 mg/l.. Viime kesänä (2004) järvellä oli taas selvästi 
enemmän happea kuin edelliskesänä. 
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Kuva 4. Veden happipitoisuus vuonna 2003-2004 (O2) prosentuaalisena 
arvona veden potentiaalisesta pitoisuudesta, sekä milligrammoina per litra 
(mg/l). Näytteet on otettu metrin syvyydeltä. 
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Sedimenttinäytteitä otettiin järvestä viisi kappaletta. Neljä näytettä otettiin 
noin metrin syvyydeltä rannan läheisyydestä jokaisesta ilmansuunnasta 
(katso liite) ja yksi otettiin syvimmästä kohdasta keskeltä järveä. Pohja 
koostuu pääosin savesta ja on paikoittain kasvimateriaalin ja humuksen 
peittämänä (kuva 5). Viiden näytteen orgaanisen materiaalin pitoisuus oli 
12,15 % (±2,51). Mainittavaa on että arvo oli korkeimmillaan pohjoisran-
nan (14,92 %) ja etelärannan tuntumassa, (14,45%). Keskellä järveä arvo 
oli alimmillaan (9,28 %) (katso liite; näytteenottokohdat). 
 
 

 
 
Kuva 5. Järviruokoa ja ulpukkaa pohjoisrannan tuntumassa. Järven pohja 
oli pääosin saviperäinen mutta mm. pohjoisosassa enimmäkseen järviruo-
komassan peittämä. 
 
 
3.3 Kalasto 
 
Koekalastus suoritettiin yhtenä yönä (viisi verkkoyötä). Saaliin kokonais-
määrä oli 748 kpl (CPUE 149,6) ja kokonaispaino 20,0 kg. Haukea (Esox 
lucius) saatiin vain yksi yksilö, jonka pituus oli 42,5 cm ja paino 532 g. 
Järveä dominoi särki (Rutilus rutilus) (55,6 % kalastosta, kuva 6). Särjen 
kokonaismäärä oli 416 kpl ja ruutanan (Carassius carassius) 258 kpl. Jär-
ven kalakannan biomassaa dominoi ruutana (44,6 %) (kuva 7). Kuhan 
(Stizostedion lucioperca) määrä oli 75 kpl ja sen runsas määrä selittyy 
sillä, että kuhaa istutettiin kahdessa erässä vuonna 2003. Paikallistiedon 
mukaan järvestä on saatu tämän vuoden aikana piikkimonnia (Ictalurus 
nebulosus). Piikkimonnia ei koekalastuksen yhteydessä saatu. Piikkimon-
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nin hapentarve on vaatimaton, joten sen vuoksi se on todennäköisesti sel-
viytynyt talven 2002-2003 happikadosta. 
 
Kalojen ikärakenteesta ilmenee, että järven kolme päälajia ovat vastikään 
päässeet kasvamaan uudestaan happikadon jälkeen. Sen vuoksi suurempia 
ja vanhempia kaloja esiintyy tilastoissa varsin niukasti (kuva 8). 
 
Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto ry:n 20.-21.5.2003 suorittamassa 
koekalastuksessa saaliksi saatiin vain viisi pientä särkeä. Ruutanoita ei 
silloin vielä esiintynyt veden kylmyyden takia. 
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Kuva 6. Eri kalalajien osuus järven kokonaissaaliin määrästä. Saaliin 
kokonaismäärä oli 748 kpl (CPUE 149,6). 
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Kuva 7. Kalalajien osuus koekalastuksen kokonaisbiomassasta. Koko-
naisbiomassa oli n. 20 kg ja biomassa/verkko oli n. 4 kg. 
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Kuva 8. Särjen (A-B), ruutanan (C-D) ja kuhan (E-F) pituusja-
otus/ikärakenne. Oikealla olevissa diagrammeissa esitetään kunkin lajin 
pituusluokan osuus koko saaliista. Esim. x-akselilla (yksikkö: senttimetri) 
luvun 13 kohdalla oleva pylväs kuvaa paljonko (CPUE-yksikkönä lajin 
kokonaissaaliista) 12-14 senttimetrin lajin kaloja saalistettiin. 
 
 
3.4 Valuma-alue ja kuormitus 
 
Niinijärven osavesistöalue on laajuudeltaan 130,48 km2 josta valuma-
alueen pinta-ala on noin 3,6 km2 eli n. 2,8 % osavesistöalueesta. Niinijär-
ven valuma-alueella on vesistöä n. 0,3 km2 (8 %), metsää noin 1,9 km2 (53 
%) ja peltoa n. 1,4 km2 (39 %). Valuma-alue on Pornaisten kunnan rajojen 
sisällä (Vilonen 2004). 
 
Pohjoisen tulo-ojan pituus on 2,93 km. Tulo-oja kulkee kokonaan viljely-
maiden läpi. Tulo-ojan veden syvyys oli kartoitushetkellä enimmillään n. 
50 cm (huom. sadetta ennen kartoitusta) ja leveys n. neljä metriä. Järven 
lounaisosassa virtaa pienempi oja järveen. Kartoitushetkellä ojan vesi oli 
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30-50 cm leveä ja 5 cm syvä. Ojassa oli runsaasti kasvillisuutta, mm. run-
saskasvuista kapeaosmankäämiä, mikä viittaa rehevöityneisyyteen. Itäpuo-
lelta löytyi teiden varsilta pieniä järveen johtavia ojia. 
 
Viemäröintikyselyssä (suor. Pyykkönen, V.) saatiin alueen asukkailta 
vain 11 vastausta. Tämän takia kyselyn tuloksilla ei voi saada kokonais-
kuvaa alueen viemäröintitilanteesta. Neljä kyselyn kiinteistöä sijaitsi va-
luma-alueen reunalla. 
 
Kyselyssä ilmeni että kolmen kiinteistön wc-vedet johdetaan umpisäiliöön 
ja muut saostuskaivojen kautta maasuodattimeen. Yhden kiinteistön wc-
vedet johdetaan umpisäiliöön ja muut saostuskaivojen kautta ojaan. Kah-
della kiinteistöllä johdetaan kaikki jätevedet saostuskaivojen kautta maa-
suodattimeen. Jopa neljällä kiinteistöllä kaikki jätevedet johdetaan saos-
tuskaivojen kautta ojaan. Yhdellä mökillä jätevesi johdetaan kompostiin.  
 
 
 
4 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tutkimuksen perusteella Niinijärvi on erittäin rehevöitynyt (järvi-
luokka: eutrofinen). Veden laatuarvot ovat reilusti yli rehevöitynei-
syyden raja-arvojen (katso liite: Pintavesien yleisen …..). 
 
Kalakanta näyttää muuttuneen selvästi särkivaltaisemmaksi. Särki on tyy-
pillinen rehevöityneiden vesialueiden dominoiva laji. Särjellä on myös 
huono vaikutus veden laadulle, sillä se tonkii pohja-ainesta jolloin ravin-
teita vapautuu veteen. Särki syö myös eläinplanktonia joka vuorostaan 
käyttää ravinnokseen kasviplanktonia (Koli 1999). Ravinteiden lisäänty-
minen ja eläinplanktonin vähentyminen yhdessä voivat aiheuttaa kasvi-
planktonien massakukintoja. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että särkikan-
ta pysyy pienenä. Talven 2003 happikadon jälkeen särjelle on ilmeisesti 
muodostunut paljon elintilaa. Tämä ja järven rehevöityneisyys edesautta-
vat särjen nopeaa kasvua, mikä kävi ilmi koekalastuksen tuloksista. Peto-
kaloja tulisi olla 30-40 % kalakannasta verrattuna nykyiseen n. 10 %:iin. 
Kuhaa on istutettu happikadon jälkeen n. 12 000 poikasta. Tulosten perus-
teella kuha on selviytynyt istutuksen jälkeen. Yksilöiden keskipituus oli 
14,8  cm (± 1,7 cm), joka on merkki siitä että kuha-kanta on siirtymässä 
käyttämään kalaravintoa. Kuha aloittaa yleensä kalojen käytön ravinnoks-
sen n. 15 cm:n pituisena (Koli 1999), joten ensi vuonna (2005) kuha alkaa 
mahdollisesti saalistaa särkiä ja ruutanoita.  
 
Vesikasvillisuus on järvellä erittäin reheväkasvuista. Useat lajit ovat rehe-
vöityneessä vedessä tyypillisesti viihtyviä lajeja mikä osoittaa että Niini-
järvi eutrofinen järvi. Huono näkösyvyys (<1m) aiheuttaa mahdollisesti 
sen että järvessä kasvaa pääasiallisesti kasveja, jotka pystyvät tuottamaan 
lehtiä veden pinnalla tai juuri sen alapuolella, esim. ulpukka ja uistinvita, 
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joita molempia esiintyi runsaasti. Klorofylli-a -pitoisuus oli myös korkea, 
mikä viittaa veden korkeaan planktontuotantoon (Pintavesien laatu 2000). 
 
Järven pohjasedimentin eloperäisten/orgaanisten aineiden pitoisuuden 
todettiin olevan korkea, mikä myös indikoi rehevöityneisyydestä. Tämä 
indikoi samalla sitä, että hapenkulutus pohjalla on tavanomaista korkeam-
paa. Pitoisuus oli korkeimmillaan pohjoisrannan (14,92 %) ja etelärannan 
tuntumassa, (14,45 %). Keskellä järveä arvo oli alimmillaan (9,28 %) (kat-
so liite: näytteenottokohdat). Syy sille miksi järven pohjois- ja eteläosassa 
pohjan sedimentissä on enemmän orgaanista materiaalia kuin muualla 
selittynee tulo- ja laskuojien sijainneilla. 
 
Pohjoisen suuren tulo-ojan pää on erittäin rehevän järviruo’on peittämä. 
Tulo-ojalla on todennäköisesti merkitys ulkoisena kuormittajana, sillä se 
kulkee pitkään peltoalueiden läpi, josta valuu ravinteita veden mukana 
järveen.  
 
 
Tiivistelmä Niinijärven rehevöityneisyyden indikaattoreista 
 

1. Runsas kasvillisuus ja rehevöityneissä järvissä viihtyvien kasvilaji-
en, ns. indikaattorilajien runsas esiintymä. 

 
2. Korkea klorofylli-a -pitoisuus, mikä osoittaa että järvessä kasvaa 

runsaasti planktoneja (johtuen korkeasta ravinnepitoisuudesta; kat-
so liite: Pintavesien yleisen …).  

 
3. Myös huono näkösyvyys (heinäkuussa <1m), viittaa samaan, mutta 

tämä voi osittain myös johtua maa- ja eloperäisaineksista, jotka va-
luvat valumavesien mukana järveen. 

 
4. Erittäin korkea orgaanisten aineiden pitoisuus pohjasedimentissä. 

 
5. Erittäin korkea fosfori- ja typpipitoisuus (katso liite: Svenska Na-

turvårdsverketin… 
 

6. Särkikalojen runsaus ja nopea lisääntyminen. 
 
7. Tulo-ojien rehevöityneisyys. 
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5 MAHDOLLISET KUNNOSTUSMENETELMÄT JA 
SUOSITELTAVAT TOIMENPITEET 
 
5.1 Ulkoisen kuormituksen vähentäminen / valuma-alueen 
toimenpiteet 
 
Valuma-alueen ulkoisella kuormituksella on suuri merkitys rehevöitynei-
syyteen. Sen vuoksi valuma-alueella toteutettavat kunnostustoimenpiteet 
ovat tärkeimpiä vesistön hoitotoimenpiteitä. Hajakuormitus (peltoviljely, 
asutus, metsätalous jne.) kuuluu yleensä vesistön suurimpiin kuormittajiin. 
Peltoviljely kuuluu suurimpiin hajakuormittajiin, erityisesti sen vuoksi että 
keinolannoitteet ovat ominaisuuksiltaan vesiliukoisia, joka johtaa siihen 
että suuri osa viljelyyn käytetyistä lannoitteista valuu valumaveden kanssa 
järveen. Myös valumaveden mukana kulkeutuvalla maa-aineksella on tär-
keä merkitys, sillä sen mukana kulkeutuu myös varteenotettava määrä 
fosforia. Fosfori kulkeutuu myös vesistöön veteen liuenneena. Muut vesis-
tön kunnostuksen toimenpiteet saattavat olla tehottomia, mikäli valuma-
alueen kunnostusta ei samalla toteuteta. 
 
Ulkoista kuormitusta voidaan vähentää seuraavin menetelmin: 

 Peltojen varteen perustetaan suojavyöhykkeet.  
 Peltomaiden lannoitusten optimointi viljavuustutkimuksella ja 

lohkokohtaisilla ravinnetaseilla. 
 Pintavalumia vähennetään suorittamalla salaojituksia.  
 Peltojen kasvipeite ympärivuotiseksi. Eroosion vähentämiseksi 

peltoon jätetään kasvijätteet ja sänki.  
 Järveen laskeviin ojiin rakennetaan lasketusaltaita. 
 Haja-asutusalueilla suositaan kuivakäymälöitä, tyhjennetään ja 

huolletaan saostuskaivot. 
 Suositaan fosfaatittomia pesuaineita.  
 Vältetään metsien ja soiden ojitusta. 
 Jätetään metsähakkuissa suojakaista rantaviivaan. 

 
 
5.1.1 Suojavyöhykkeet 
 
Nykyisin peltoviljelyssä käytetään paikoitellen suojavyöhykkeitä, joiden 
tarkoituksena on vähentää maa-aineksen, ravinteiden ja muiden haitallis-
ten ainesten kulkeutumista pelloilta vesistöihin ja pohjavesiin. Suoja-
vyöhykkeelle ei levitetä lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita. Suoja-
vyöhykkeiden perustamista suositellaan erityisesti vesistöjen varteen tai 
pohjavesialueella ja vyöhykkeen tulisi olla vähintään 15 metriä leveä. Suo-
javyöhykkeiden perustamista varten voidaan hakea maatalouden erityistu-
kea. Lisätietoja suojavyöhykkeistä ja niiden perustamisesta saa esim. maa- 
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ja metsätalousministeriön (2004) lehtisestä ”Suojavyöhykkeiden perusta-
minen ja hoito”. 
 
Linnasalo (2002) on laatinut suojeluvyöhykesuunnitelman Mustijoen ve-
sistöalueelle Pornaisissa, jonka noudattamista suositellaan. Pohjoispuolella 
peltoalueen läpi kulkevan tulo-ojan ympärille on jo perustettu suoja-
vyöhykkeet. Suojavyöhykkeen perustamisella peltoalueelle on todennä-
köisesti positiivinen vaikutus valuma-veden laatuun, mutta on syytä huo-
mata, että suojavyöhykkeen perustamisen jälkeenkin maahan varastoitu-
neita ravinteita valuu järveen vielä vuosien ajan. Tämän jälkeen valuman 
ravinnepitoisuus vakiintuu, jos vyöhykettä on hoidettu hyvin ja peltoa on 
lannoitettu oikein. Luonnonmukainen viljely on myös hyvä vaihtoehto 
tehoviljelylle, sillä eloperäiset ravinteet sitoutuvat paremmin maaperään ja 
ravinteita ei liukene yhtä tehokkaasti valuma-veden myötä järveen.  
 
 
5.1.2 Kosteikot ja laskeutusaltaat 
 
Maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta voidaan vähentää mm. ojien 
suihin rakennettavilla kosteikoilla ja laskeutusaltailla. Laskeutusaltaaseen 
laskeutetaan tulo-ojasta tuleva vesi, niin että vedessä olevat ravinteet ja 
maa-ainekset laskeutuvat altaaseen. Kosteikko-osassa vesi- ja rantakasvit 
sitovat ravinneaineet. Pienimpiin ojiin voidaan perustaa lietetasku; pieni 
allas, jossa voidaan laskeuttaa ravinteita ja maa-aineksia. Altaana toimii 
itse oja, johon perustetaan kynnys, jonka on määrä nostaa vedenpintaa 
vain sen verran että alue ei pääse tulvimaan. 
 
Hämäläinen T. & Tarvainen A. (Pro Agria, Uusimaa) ovat aikaisemmin 
laatineet alueelle laskeutusallassuunnitelman, jota ei ole vielä viety toteu-
tusvaiheeseen. Laskeutusaltaan rakentamista järven pohjoisosaan suositel-
laan, sillä se vähentäisi merkittävästi vesistön ravinnekuormitusta. Tar-
kempia ravinneselvityksiä tulo-ojasta ei tässä vaiheessa ole tehty, mutta 
oja ja sen suun voimakas rehevöityneisyys (järviruoko ym., kuva 9) viit-
taavat siihen, että valuma veden mukana vesistöön pääsee paljon ravintei-
ta. Ojan suun läheisyydessä asuvan asukkaan mukaan rehevöityminen on 
päässyt liikkeelle pääosin 1990-alussa (asukas on seurannut tilannetta 
1960-luvusta asti), joka myös viittaa siihen että ojalla on suuri merkitys 
järven kuormituksessa. Ojasta voisi ennen laskeutusaltaan rakentamista 
ottaa vielä fosforinäytteet, jotta sen merkitys vesistön kuormittajana saa-
daan tarkennetuksi. 
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Kuva 9. Järven pohjoisosassa ojan suu on kokonaan ruo’on peitossa. 
Ojan suusta oikealle rannan tuntumaan on suunniteltu laskeutusaltaan 
rakentamista. 
 
 
5.1.3 Jätevedet 
 
Järven ympäristössä olevien kiinteistöjen jätevesillä on olennainen merki-
tys ulkoiseen kuormitukseen. Huonosti käsitelty tai väärään paikkaan joh-
dettu jätevesi tai käymäläjäte rehevöittää järven veden joka lisää hapenku-
lutusta. Jäteveden haitat ilmenevät kesäisin, jolloin järvellä on eniten vir-
kistyskäyttöä. Vapaa-ajan asutuksella on suuri merkitys vesistöjen tilaan. 
Vaikutus ei muodostu niinkään päästöjen suuruudesta vaan päästöjen kes-
kittymisestä kesäaikaan. 
 
Uusi valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä haja-asutus-
alueella (542/2003) tuli voimaan 1.1.2004. Asetuksessa määrätään, kuinka 
puhtaaksi jätevedet on käsiteltävä ennen kuin ne päästetään ympäristöön. 
Asetuksella halutaan hidastaa vesistöjen rehevöitymistä ja estää pohja-
vesien ja talousvesikaivojen pilaantumista. Jätevesien vaikutus ympäris-
töön voi tuntua vähäiseltä, mutta asetus koskee noin miljoonan asukkaan 
ja lisäksi noin puolen miljoonan kesämökin jätevesiä. Viemäriverkostojen 
ulkopuolisille alueille sijoittuvan haja- ja loma-asutuksen yhteenlaskettu 
osuus Suomen vesistöjen fosforikuormituksesta oli 1990-luvun puolivälis-
sä tehdyn arvion mukaan suurempi kuin kaikkien viemäröityjen yhdyskun-
tien yhteensä aiheuttama kuormitus (Kuja-Räty & Santala 2001.) 
 
Uuden asetuksen sisältö määrittää jäteveden puhdistusvaatimukset seuraa-
vasti: 90 % orgaanisesta aineksesta, 85 % fosforista ja 40 % typestä on 
poistettava jätevedestä ennen sen päästämistä takaisin luontoon. Asetus 
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edellyttää että uudet kiinteistöt noudattavat tiukennettua jätevesien käsitte-
lyä alusta alkaen ja vanhoilla kiinteistöillä astuu korjaus- ja kunnostustöi-
den yhteydessä tiukennettu jätevesien käsittely voimaan. Valtioneuvoston 
asetuksen (542/2003) mukaan vanhoilla kiinteistöillä on 10 vuoden siirty-
mäaika.  
 
Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta toteuttaa viemärihanketta, jonka myötä 
alueen kiinteistöt voivat liittyä vesi- ja viemäriverkkoon. Koko Mustijoen 
itäpuolisen alueet työt saadaan näillä näkymin valmiiksi vuoden 2006 puo-
liväliin mennessä ja sen jälkeen siirrytään joen länsipuolelle. Niinijärven 
ranta-alueella on tällä hetkellä liittynyt vesihankkeeseen 24 kiinteistöä. 
Neljä muuta kiinteistöä, jotka myös sijaitsevat järven valuma-alueen sisä-
puolella, ovat myös liittyneet kyseiseen hankkeeseen. Niinijärven kunnos-
tuksen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman monet liittyvät kyseiseen 
vesihankkeeseen. Suunnitelman toteutuessa olennainen osa järven haja-
kuormituksesta saadaan supistetuksi.  
 
 
5.2 Sisäisen kuormituksen vähentäminen 
 
5.2.1 Pohjasedimentin ruoppaus ja pöyhintä 
 
Rehevöitymisen seurauksena järven pohjaan kertyy huonolaatuista sedi-
menttiä, jota voi poistaa useilla menetelmillä. Ruoppaamisella pyritään 
poistamaan huonolaatuinen fosforipitoinen pohjasedimentti. Tämä edellyt-
tää, että poistettavan kerroksen alla on oltava hyvälaatuista sedimenttiä, 
jolla on alhainen fosforipitoisuus. Poistettavan sedimentin määrä on yleen-
sä ollut n. puoli metriä. Paras aika poistaa sedimentti on loppusyksyllä tai 
talvella (jään päältä) jolloin ravinteet ovat pääosin lietteessä eikä plankto-
nien biomassassa. Myös veden samentumisen vaikutukset ovat silloin mi-
nimaaliset.  
 
Ruoppaus voidaan tehdä joko talvella jään päältä tai avovesiaikana rannal-
ta kaivukoneella tai vesillä suoraan kelluvalta lautalta käsin. Yleensä ei 
suositella "kuopparuoppauksia", sillä kuopilla on taipumus täyttyä lietteel-
lä. Parempi tapa on kaivaa laajemmalta alueelta ja koettaa säilyttää ranta-
alueen oma luonnollinen muoto. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 
asukkaiden ei kannata suorittaa toimenpiteitä yksin/erikseen, vaan paras 
tapa on koordinoida työ siten että järven pohjalta ruopataan laajemmalta 
alueelta kerrallaan. Ruoppausta voidaan suorittaa useilla menetelmillä. 
Vesialtaan voi myös tyhjentää kokonaan, jolloin ruoppaaminen voidaan 
tehdä kuivalla maalla. Jos pohja on erityisen huonokuntoinen, eräs mene-
telmä on pohjan peitto, esim. puhtaalla savella, jolloin haitallisten aineiden 
pääsy veteen estyy. 
 
Pöyhintä on kokeiluasteella oleva kunnostusmenetelmä, jonka vaikutus-
mekanismit tunnetaan vielä huonosti. Pöyhinnän tavoitteena on nopeuttaa 
pohjalietteen hajoamista sekoittamalla sen pintakerrosta. Pöyhinnällä on 



 23

kaksi toteutustyyppiä. Järvissä, joissa sedimentti on tyydyttävässä kunnos-
sa pöyhintä, esim. pohjanuotan avulla, sekoittaa hapekkaampaa sediment-
tiä hapettomampaan ja tuo sedimentin hajotuksen tuottamaa kaasua sieltä 
pois. Huonompikuntoisissa järvissä joudutaan pöyhintä usein suorittamaan 
hapettomissa olosuhteissa, jolla pohjaan kertynyttä ja järven sisäistä 
kuormitusta ylläpitävää biokemiallista ylimääräenergiaa lähinnä metaani-
kaasun muodossa poistuu. 
 
Pohjan pöyhintä vapauttaa myös ravinteita veteen pohjasedimentistä, jol-
loin ne siirtyvät pohjasta tuottavaan pintakerrokseen kasvien ja levien 
käyttöön. Pohjan pöyhintä tulee suorittaa syksyllä, kun vesi on kylmää. 
Silloin veteen liukenee paremmin happea. Happea liukenee koko ajan il-
masta ja näin pitäisi lietteen välittömän hapenkulutuksen aiheuttaman 
happivajeen korvautua. Työkaluna voi käyttää mm. kettinkiä tai mitä ta-
hansa pöyhintään soveltuvaa esinettä. Pöyhitty pohjaliete kuluttaa vä-
hemmän happea kuin käsittelemätön, joten vapautuvien ravinteiden mää-
rän pitäisi laskea. Pöyhinnän jälkeen järven kunnostamista tulee jatkaa 
muiden menetelmien, kuten esimerkiksi ravintoketjukunnostuksen ja ha-
pettamisen avulla. 
 
Ruoppauksella voidaan aikaansaada kahdenlaista hyötyä; järveen saadaan 
enemmän syvyyttä (katso liite; järven syvyysprofiili) jolloin myös veden 
tilavuus suurenee ja happea varastoituu enemmän. Pohjasedimentin korkea 
eloperäisten ainesten pitoisuus osoittaa myös sen, että pohjassa on suuri 
hapenkulutus. Täten on mahdollista, että ruoppaamalla vähennetään poh-
jasedimentin hapenkulutusta. Samalla voidaan myös poistaa ravinnerikasta 
ja huonolaatuista pohjasedimenttiä edellyttäen että pohjan alla on parempi-
laatuista sedimenttiä (alhainen fosforipitoisuus).  
 
Ruoppaus on menetelmistä kovakouraisin ja sitä ei varauksetta suositella 
kunnostustoimenpiteenä. Ruoppauksella olisi suuria haittavaikutuksia jär-
ven ekosysteemin tasapainoon, esim. kalojen kutupaikat ja elinympäristö 
häiriintyvät. Niinijärven pohjasedimentin peittämistä ei myöskään suosi-
tella, sillä se nostaa järven pohjaa, joka jo ennestään on matala (tutkimuk-
sen yhteydessä maksimaalinen syvyys n. 3 metriä). Pohjasedimentin pöy-
hintää ei suositella ensisijaisesti sen vuoksi että järven pohjasedimentti on 
huonossa kunnossa ja että menetelmällä on ollut aikaisemmin ristiriitaisia 
vaikutuksia järvien laatuun. 
 
 
5.2.2 Vesikasvien niitto 
 
Vesistön kasvillisuuden niitolla voidaan parantaa veden vaihtuvuutta ja 
myös petokalojen saalistusympäristö laajenee. Samalla alueen kalastus-
mahdollisuudet ja muu käyttö paranevat. On kuitenkin muistettava, että 
rantavyöhykkeen kasvit toimivat valumavesien tuomien ravinteiden suo-
dattajina ja myös eläinplanktonin ja kalojen suosimana elinympäristönä, 
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joten kasvien liiallinen poistaminen voi päinvastoin huonontaa veden laa-
tua. Puronsuut ja ojanluiskat kannattaa jättää kokonaan rauhaan. 
 
Laajemmilla kunnostettavilla alueilla niitetään erityisten niittokoneiden 
avulla. Järviruokojen poistaminen on tehokkainta ajankohtana, jolloin suu-
rin osa kasvin ravinteista sijaitsee varressa, eli silloin kun kasviin on juuri 
muodostunut röyhy. Kaikkea kasvillisuutta ei kannata poistaa, sillä se toi-
mii myös rannoilta valuvien ravinteiden suodattajana sekä eliöille tärkeänä 
suoja-alueena. Mosaiikkimaisesti suoritetuista niitoista on saatu vesistön 
kannalta hyviä tuloksia. Juuriston ruoppaaminen tehoaa hyvin kelluslehti-
siin vesikasveihin, kuten lumpeisiin ja ulpukoihin. Ruopattu juuristo pitää 
kuitenkin poistaa vedestä, sillä muuten toimenpiteen vaikutus heikkenee. 
Juuristoja kannattaa ruopata säännöllisesti. Vesikasvillisuuden poisto voi-
daan toteuttaa talkootyönä, sillä erityisesti vedestä poistettavien kasvinosi-
en keräämisessä tarvitaan työvoimaa. Niittoon tarvitaan vesialueen omista-
jan lupaa. Niiton menestys varmistetaan niittämällä kasvustoa pois kolme-
na kesänä. Tällöin kasvusto niitetään 2-3 kertaa kesässä: ensimmäisen 
kerran juuri ennen kukintaa kesäkuun lopulla ja seuraavaksi leikataan 3-4 
viikon välein. Mikäli kasvit niitetään yhden kerran kesässä, on sopiva 
ajankohta heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin. Vesikasvien poiston 
paras ajankohta on silloin, kun ravinnemäärä on suurimmillaan versoissa 
ja pienimmillään juuristoissa. Täten saadaan niiton yhteydessä poistetuksi 
olennainen osa ravinteita, joita järven kasvillisuus on sitonut biomassaan-
sa. Niiton yhteydessä on aina huolehdittava kasvijätteen keräämisestä pois 
vedestä ja viemisestä mahdollisimman kauas rannasta. 
 
Vesikasvien niittotalkoita suositellaan jatkossakin. Suositellaan myös että 
rantaviivan tuntumassa oleva puusto, ja pensaikko karsitaan, sillä niiden 
myötä veteen joutuu ylimääräistä orgaanista materiaalia.  
 
 
5.2.3 Hoitokalastus 
 
Järven ravintoketjua voidaan yleensä kunnostaa hoitokalastuksella ja pe-
tokalojen istutuksella. Tärkeää on aikaansaada monipuolinen kalakanta ja 
ikärakenne. Sillä tavalla saadaan petokalojen ja saaliskalojen välille tasa-
paino. Kalastuksen on oltava riittävän tehokasta ja pitkäaikaista (4-5 vuot-
ta), jotta tuloksia syntyisi. Pyynnin on kohdistuttava pääasiassa nuoriin 
särkikaloihin (koska ne käyttävät ravinnokseen suurikokoista eläinplank-
tonia) petokaloja säästäen. Petokaloja tulisi olla kalayhteisöstä n. 30-40 %. 
Suuriin pyydyksiin joutuneet peto- tai arvokalat on siksi parempi päästää 
takaisin järveen pyydyksiä kerätessä, jolloin vältetään arvo- tai petokala-
kantojen loppuun kalastaminen. Hoitokalastuksen hyvä puoli on että se on 
suhteellisen ”pehmeä” menetelmä. 
 
Hoitokalastuksella pyritään vaikuttamaan järven sisäiseen kuormitukseen 
poistamalla rehevöitymistä ylläpitäviä särkikalakantoja. Koekalastus on 
syytä tehdä ennen varsinaista hoitokalastusta. Jos koekalastusten perus-
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teella voidaan todeta, että järven kalasto on häiriintynyt ja särkikalavaltais-
tunut, ovat hoitotoimet tarpeen. Särkikalojen määrää tulee vähentää riittä-
västi jotta hoitokalastuksesta olisi hyötyä. Liian vähäinen pyynti voi päin-
vastoin lisätä särkikalojen määrää, ja siten tilanne voi heikentyä entises-
tään. Särkikaloja voidaan nuotata, pyytää rysillä, verkoilla tai katiskoilla. 
Hoitokalastus vaatii paljon työvoimaa, joten se sopii talkootyöksi hyvin. 
Hoitokalastusta tulee uusia, järvestä riippuen n. kolmen vuoden välein. 
Hoitokalastuksen vaikutukset ilmenevät yleensä nopeasti; esim. nä-
kösyvyys (joka kesällä oli <1m) saattaa parantua nopeasti. Liian suureksi 
kasvanut särkikanta on järvelle haitaksi siinä mielessä, että kalat pöyhivät 
pohjaa ja vapauttavat samalla ravinneaineita. Särjet syövät myös eläin-
planktonia, jonka väheneminen lisää levien määrää. Kaloissa on sitoutu-
neena ravinneaineita jotka vapautuvat kalojen kuollessa. Kalojen eritteet-
kin ovat leville suoraan käytettävissä. 
 
Petokalojen, pääasiassa kuhan, istuttaminen on yleinen hoitokalastusta 
tukeva ravinneketju-kunnostusmenetelmä. Petokalat saalistavat pieniko-
koisia särkikalojen poikasia, joita on yleensä vaikea saada poistetuksi te-
hokalastuksen yhteydessä. Yksinään petokalaistutusten avulla ei pystytä 
suurten särkikalakantojen vähentämiseen, mutta jo tehokalastettujen järvi-
en pienentyneen särkikalakannan hoidossa niillä on olennainen merkitys. 
Toisaalta heikkohappisessa vesistössä kuha ei menesty, joten sen merkitys 
petokalana voi olla vähäisempi (katso liite: Petokalojen suhde…). 
 
Niinijärven särkikanta on nopeasti lähtenyt kasvamaan viime happikadon 
jälkeen. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että kasvu saadaan kuriin ja kalas-
to tasapainotetuksi. Suositellaan myös tilanteen seurantaa, sillä kalasto on 
kovin epätasapainossa (pieni määrä sukupolvia) mikä myös tarkoittaa että 
liian ”tehokas” hoitokalastus voi haitata myös kuhakantaa. Koekalastusta 
suositellaan siis jatkossakin, sillä on tärkeää selvittää epätasapainossa ole-
van kalakannan kasvutrendi. Samalla suositellaan nuottausta kalanpoikas-
kannan selvittämiseksi. Jos petokaloja ilmenee saalissa, ne voi päästää 
takaisin järveen. Petokalojen osuus (kuha) on ainakin vielä alhainen (vii-
me arvioinnin mukaan 10% kun suositus on 30-40 %). Lisätietoja hoitoka-
lastuksesta saa esim. Uudenmaan TE-keskuksen kalatalousyksikön ja Uu-
denmaan ympäristökeskuksen yhteisen tehokalastusprojektin loppurapor-
tista (Penttilä 2002). 
 
 
5.3 Järven veden pinnan nostaminen 
 
Järven veden pinnan nostamisella pyritään parantamaan järven käyttökel-
poisuutta, estämään vesikasvillisuuden leviämistä tai parantamaan veden 
laatua. Toimenpide toteutetaan rakentamalla järvestä laskevaan ojan pää-
hän tai järven lähelle pohjapato tai säännöstelypato. Vedenpinnan nosto 
lisää järven tilavuutta, mutta ei välttämättä aina paranna veden laatua.  
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Vedenpinnan nostamisella voidaan aikaansaada vesikasvillisuuden vähen-
tymistä. Muita positiivisia vaikutuksia voivat olla mm. happikatojen vähe-
neminen ja järven samentumisen vähentyminen. Kun veden nosto aiheut-
taa rantavyöhykkeen viljelysmaan joutumisen veden alle, seurauksena on 
ravinteiden huuhtoutumista veteen. Veden alle jäävän rantavyöhykkeen 
käsittelyllä on maalajista riippuen merkitystä veden laatuun. Noston aihe-
uttama tilavuuden kasvu lisää myös veden viipymää. Veden viipymän 
kasvaessa pohjalle kerääntyy enemmän aineita (sedimentaatio) jolloin 
pohjalietteeseen joutuva ainemäärä kasvaa ja orgaanisen aineen määrä ja 
samalla ravinteiden pitoisuus lisääntyy järven pohjalietteessä. 
 
 
5.4 Hapetus / ilmastus 
 
Rehevöityneissä järvissä yleisesti esiintyvää hapenpuutetta voidaan vähen-
tää hapettamalla tai ilmastamalla. Hapetuksella tarkoitetaan järven omien 
happivarojen käyttöä ja ilmastuksessa hyödynnetään suoraan ilmakehän 
happea. Näitä termejä käytetään tosin jonkin verran ristiin. Hapen kulues-
sa loppuun pohjan yläpuolisesta vesikerroksesta vapautuvat syksyllä poh-
jaan kertyneet ravinteet takaisin veteen. Näin nämä ravinteet ovat seuraa-
vana keväänä taas kasvillisuuden käytettävissä. 
 
Ilmastuksessa veteen johdetaan ilmaa ympäröivästä ilmakehästä, jolla eh-
käistään kalakuolemia sekä hapettoman alusvesikerroksen syntyä ja siitä 
johtuvaa ravinteiden vapautumista.  Ilmastus saattaa tosin myös johtaa 
veden kerrostuneisuuden purkaantumiseen mikä aikaansaa tehokkaan kier-
ron vedessä. Tästä voi toisaalta syntyä myös ongelmia (kalakuolemia 
ym.), mikäli pohjan tuntumassa on vakava happikato. Kerrostuneisuuden 
poistuessa ravinteet pääsevät pintakerroksessa edistämään kasvimassan 
tuotantoa jolloin ravinteet voidaan poistaa esim. vesikasvien niiton kautta 
vedestä. Huonoa happitilannetta voidaan parantaa talvisella ilmastuksella, 
mikäli kalat ovat vaarassa kuolla hapenpuutteeseen. Kesällä tuuli pitää 
huolen ilmastuksesta. 
  
Niinijärven ilmastaminen olisi teoriassa mahdollista. Seppäsen (1973) 
mukaan Niinijärven kokoisen järven happitilanteen parantamiseksi suosi-
tellaan ilmastusta paineilmalla siten, että järven tyypillinen kerrostunei-
suus samalla purkaantuu. Niinijärvellä ei selvitetty ilmastuksen tarvetta, 
joten suositellaan, että kunnostuksessa keskitytään alustavasti järven rehe-
vöitymistä aiheuttaviin tekijöihin (hajakuormitus). Talvikauden ilmastus 
voi myös aiheuttaa tilapäisiä meluhaittoja ja jääpeitteen kantavuuden hei-
kentymistä. Näin matalille järville voi olla vaikeaa löytää sopivaa ilmas-
tus/hapetusjärjestelmää. Mikäli ilmastusta harkitaan tulee siitä laatia oma 
suunnitelma, jossa on selvitetty laitetyyppi, sen asennus ja tarvittava il-
mastustarve. Lisätietoa ilmastusmenetelmistä saa ympäristöhallinnon jul-
kaisemasta ympäristöoppaasta "Järvien kunnostus" (Ulvi & Lakso 2005) 
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5.5 Suositeltavat toimenpiteet 
 
Lähtökohtana järven kunnostukselle on että asukkaat yhdessä osallistuvat 
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Mikään yksittäinen esitetty kunnos-
tustekniikka ei yksinään ratkaise Niinijärven ongelmia pysyvästi, vaan 
tarvitaan hyvin suunniteltu toimenpideyhdistelmä. Lähtökohtaisesti suosi-
tellaan järven ulkoisen kuormituksen vähentämistä, jolloin toimenpiteet 
keskitetään vesistön rehevöityneisyyden perimmäiseen aiheuttajaan. Sisäi-
sen kuormituksen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet saattavat olla tur-
hia mikäli ulkoiset tekijät jätetään huomioimatta. Hyvä kunnostusohjelma 
käsittää sen vuoksi molempien alueiden toimenpiteitä. 
 
Seuraavia toimenpiteitä suositellaan, harkinnan ja mahdollisuuksien mu-
kaan, toteutettavaksi Niinijärven kunnostamiseksi. Toimenpiteet on esitet-
ty järven kannalta tärkeysjärjestyksessä: 
 
Ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi suositellaan: 
 

1. Haja-kuormituksen vähentämiseksi suositellaan laskeutusallas-
suunnitelman toteuttamismahdollisuuksien kartoitusta. Suoja-
vyöhykkeet ovat myös hyvä, joskaan ei ainoa vaihtoehto. Järven 
lounaisosassa sijaitsevan pienemmän ojan suuhun voisi rakentaa 
laskeutusaltaan, jolla pyritään siihen että ravinneaineet laskeutuisi-
vat pieneen altaaseen ennen veden juoksuttamista järveen.  

 
2. Suojavyöhykkeiden perustamista, ylläpitoa ja hoitoa. Suoja-

vyöhykkeitä suositellaan kaikkiin Linnasalon (2002) suosittelemiin 
kohtiin (katso myös ”Suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito” –
lehtinen, MMM 2004). 

 
3. Kiinteistöjen liittämistä viemäriverkostoon tai kiinteistöllä tapah-

tuvaa jätevesien käsittelyä (esim. imeytyskentät), mikäli nykyinen 
jätevesien käsittely ei täytä uuden haja-asutuksen jätevedenkäsitte-
lyä koskevan asetuksen vaatimuksia. Uusi asetus (542/2003) astui 
voimaan 1.1.2004 kymmenen vuoden siirtymäajalla. Viemäröinti 
on tietenkin tehokkain tapa saavuttaa lain vaatima taso. 

 
4. Ojien veden ohjaamista, esim. salaojituksella, pois järvestä tai niin, 

etteivät ne laske suoraan järveen. Menetelmällä vähennetään haja-
kuormitusta ja ojat voi johtaa mahdollisuuksien mukaan esimer-
kiksi lasketusaltaan yhteyteen tai suojavyöhykkeelle. 

 
 
Sisäisen kuormituksen vähentämiseksi suositellaan: 
 

5. Kalaston seurantaa ja hoitokalastusta (koekalastus tulisi tehdä tois-
tamiseen vielä vuonna 2005, jolloin tarkistetaan kalaston lajisuh-
teet, ikärakenne ja petokalojen, varsinkin  kuhan, osuus).  
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6. Niittotalkoiden jatkamista. Vesikasvien niiton seurauksena veden 

vaihtuvuus paranee ja petokalojen saalistusympäristön koko kas-
vaa. Niiton yhteydessä on aina huolehdittava kasvijätteen keräämi-
sestä pois vedestä ja sen kompostoinnista sekä oikeasta ajankoh-
dasta. 

 
Pohjasedimentin ruoppausta voidaan harkita, mutta olennaista on ensin 
tutkia onko pohjasedimentin alla hyvälaatuista sedimenttiä selvittämällä 
mm. fosforin ja eliöperäisen materiaalin määrä. Tutkimuksen mukaan pin-
nalla oleva liete ainakin on huonolaatuista, mikä antaa aihetta varaukselli-
suuteen. Ruoppaustoimenpiteistä voi aiheutua myös arvaamattomia haitta-
vaikutuksia: veden samenemista, ravinteiden vapautumista pohjasedimen-
tistä veteen, kalojen kutualueiden tuhoutumista, ranta-alueiden syöpymistä 
ja sortumista sekä maiseman rumentumista.   
 
Asukkaiden koulutusta mm. vastuullisen jätteiden käsittelyn ja erilaisten 
järven hoitomenetelmien suhteen kannattaa edistää. Asukkaille voidaan 
esim. järjestää koulutustilaisuuksia, joilla pyritään lisäämään yhteistä nä-
kemystä ja päämäärää järven tilan edistämiseksi. Näin myös siirretään 
järven hoidon vastuuta yksittäisiltä asukkailta koko yhteisölle. Myös seu-
raamalla aktiivisesti miten mahdollisia kunnostustoimenpiteitä toteutetaan 
asukkaat voivat oppia miten tiettyjä toimenpiteitä voidaan jatkossa toteut-
taa omatoimisestikin. On kuitenkin suositeltavaa toimia asiantuntijoiden 
laatimien suunnitelmien mukaisesti. 
 
 
 
6 YHTEENVETO:  TULOKSET JA SUOSITUKSET 
 
Tutkimuksen perusteella Niinijärvi on erittäin rehevöitynyt (järviluokka: 
eutrofinen). Kalakanta näyttää muuttuneen selvästi särkivaltaisemmaksi. 
Särki onkin tyypillinen rehevöityneiden vesialueiden dominoiva laji minkä 
lisäksi särjellä on myös huono vaikutus veden laadulle. Vesikasvillisuus 
on järvellä erittäin reheväkasvuista. Useat kasvilajit ovat rehevöityneessä 
vedessä viihtyviä lajeja ja huono näkösyvyys (<1m) aiheuttaa mahdolli-
sesti sen että järvessä kasvaa pääasiallisesti kasveja jotka pystyvät tuotta-
maan lehtiä veden pinnalla tai juuri sen alapuolella. Järven pohjasedimen-
tin orgaanisten aineiden pitoisuuden todettiin olevan korkea, mikä myös 
indikoi rehevöityneisyyttä. Tämä indikoi samalla siitä, että hapenkulutus 
pohjalla on tavanomaisempaa korkeampaa. Järven pohjoispuolen tulo-ojan 
pää on erittäin rehevän järviruo’on peittämä. Tulo-ojalla on todennäköi-
sesti suuri merkitys ulkoisena kuormittajana, sillä se kulkee pitkään pelto-
alueiden läpi, joilta valuu ravinneaineita veden mukana järveen.  
 
Kunnostaessa rehevöitynyttä järveä, lähtökohtana on aina rehevöitynei-
syyden alkuperän selvittäminen, sekä rehevöitymiseen vaikuttavien teki-
jöiden ehkäiseminen tai vähentäminen. On hyvinkin mahdollista, että jär-
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vellä jo tehdyt toimenpiteet, kuten suojavyöhykkeiden perustaminen, vai-
kuttavat jo veden laatuun positiivisesti. Niinijärven ympärillä on myös sen 
verran asutusta, että uuteen viemäriverkostoon liittymistä suositellaan. On 
tosin painotettava, että kun kerran rehevöityminen on päässyt alkuun, sitä 
on vaikea hillitä sisäisen kuormituksen vuoksi; ravinteet kun kertyvät vuo-
sien kuluessa vesistöön, sedimenttiin tai maaperään. Vaikka kuormitus 
loppuisikin, saattaa rehevöityminen yhä jatkua, kun aikojen kuluessa va-
rastoituneet ravinteet liukenevat takaisin veteen kasvien käyttöön. Tämän 
vuoksi voi kestää kauankin ennen kuin nyt suositelluista toimenpiteistä on 
näkyvää hyötyä. Tämä tarkoittaa samalla, että ulkoiseen kuormitukseen 
tulee kiinnittää huomiota proaktiivisesti jo siinä vaiheessa kun näkyvää 
haittaa ei vielä ole. Niinijärven tilan seuranta ei myöskään saa jäädä yksis-
tään tämän raportin varaan. 
 
Asukkaiden käyttäytymistavat järvellä ja koko valuma-alueella ovat olen-
nainen osa pitkäaikaista kunnostusprosessia. Ihminen voi huomaamattaan 
kuormittaa vesistöjä; esimerkiksi yksi gramma fosforia riittää tuottamaan 
kilogramman verran levää. Ravinneaineita pääsee vesistöön esim. pesuai-
neiden kautta, ja haja-asutusalueilla tulisikin kiinnittää huomiota niiden 
koostumukseen. Myös biomassa (eloperäinen materiaali) kuormittaa vesis-
töä; esim. ruoantähteet, perkaustähteet ja kuollut kasvimateriaali kannattaa 
kompostoida, sillä nämä kuluttavat hajotessaan veden happea ja tuovat 
ravinteita vesistöön. On siksi tärkeää, että järven valuma-alueella asuvat 
asukkaat (ne joiden elintavat vaikuttavat järven tilaan) omaksuvat uusia 
näkemyksiä ja menetelmiä miten omaa järveä kannattaa hoitaa (esim. niit-
to, kalastus). Raportin kirjallisuusluettelossa mainitaan muutamia aihee-
seen liittyviä oppaita, joihin itse kunkin kannattaa perehtyä. 
 
Täytyy aina muistaa että kunnostuksen voimaperäisten vaihtoehtojen, ku-
ten ruoppaamisen, tulee olla tarkoin harkittuja. Joissain tapauksissa ruop-
paaminen voi kuitenkin olla suositeltavaa, mutta harvoin ensimmäisenä 
vaihtoehtona, jos esimerkiksi järvi on kasvamassa umpeen, tai kasvillisuus 
on liian rehevää. Ruoppaukseen kannattaa tukeutua vasta kun järven tila 
on riittävän hyvin tiedossa ja se on selvästi menossa huonompaan suun-
taan. Niinijärven vedenlaatu on kuitenkin viime vuosina ollut paranemaan 
päin. On kuitenkin muistettava, että järven tilan kannalta on erityisen tär-
keää että koko valuma-alueella asiat ovat kunnossa. Asukkaiden olisikin 
hyvä yhdessä pohtia omaa rooliaan kuormittajina. 
 
Järven kunnostaminen on usein kallista, joten on suositeltavaa ensin tur-
vautua edullisempiin menetelmiin, joilla voi myös aikaansaada hyviä tu-
loksia. Tässä mielessä kannattaa muistaa, että riskialttiimmat toimenpiteet 
maksavat eniten (ruoppaus, vedenpinnan nosto), eivätkä ne aina tuota odo-
tettua tulosta suhteessa taloudelliseen panostukseen (katso liitteenä olevaa 
taulukkoa eri kunnostusmenetelmien kustannusarvioinnista). Kunnostus-
menetelmät saattavat myös edellyttää viranomaisten tai vedenomistajan 
lupaa (katso liite: yhteenveto lupa- ja suostumusasioista järveä kunnosta-
essa). 
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Lopuksi suositellaan, että järviasukkaat yhdessä suunnittelisivat oman 
vuosiohjelman, joka määrittelee järven kunnostuksen päämäärät ja toi-
menpiteet. Kunnan halukkuutta osallistua kunnostustalkoisiin kannattaa 
tiedustella, mikäli näin ei ole jo tehty. Kunta voi esim. järjestää vuosioh-
jelman myötä oman seurantaohjelman, jolla pyritään seuraamaan ohjelman 
edistymistä. Ohjelman laadinnan myötä on helpompaa suunnitella hoito-
toimenpiteet yksityiskohtaisemmin ja tarkemmin. Ympäristöhallinto on 
julkaissut järven kunnostamisesta useita teoksia joihin kannattaa perehtyä 
ennen toimiin ryhtymistä (mm. rahoituskysymykset, käytännöt). (Mm. 
Kirkkala & Kipinä 2003, Ulvi & Lakso 2005) Myös asiantuntijoiden nä-
kemystä kannattaa tiedustella, sillä näin varmistetaan parhaiten että kun-
nostus tehdään oikealla tavalla. 
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LIITTEET 
 
 
Vuoden 2003 veden laatu (Uudenmaan ympäristökeskuksen seurantatu-
lokset) 

Paikan nimi Niinijärvi keskiosa 1 
Koordinaatit YK:6701416-3411296 Kunta Pornainen 

Vesistöalue 19.002 Mustijoen keski-
osan a Ympäristökeskus Uudenmaan ympäristö-

keskus 
Ympäristötyyppi järvi Syvyys 3 
Lisätieto   

   
Aika 15.1.2003 13:15 Näytteenottolaitos Uudenmaan ympäristökeskus 
Lisätieto   
Kokonaissyvyys 2,9 m Näkösyvyys 0,8 m 
Jäänpaksuus 0,5 m Lumenpaksuus 0,2 m 

   
Syvyys Hanke Haju Lisätieto 
0,5 m A4014     
1,0 m A4014     
2,0 m A4014     
2,4 m A4014     

   
Suure Koodi Yks. Lab. 0,5 m 1,0 m 2,0 m 2,4 m 
Hapen kyllästysaste  O2S;-;TI kyll.% 1 2 2 1 0 
Happi, liukoinen  O2D;-;TI mg/l 14 0,2 0,3 0,1 0,1 
Kokonaisfosfori  PTOT;D11;SP µg/l 14   85     
Kokonaistyppi  NTOT;D11;SP µg/l 14   1300     
Lämpötila  TEMP;-;- °C 1 0,6 1,9 3,5 3,9 
Sameus  TURB;-;TUA FNU 14   18,00     
Sähkönjohtavuus  COND;-;CNA mS/m 14   13,5     
Väriluku  CNR;F3;CM mg Pt/l 14   60     
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Paikan nimi Niinijärvi keskiosa 1 
Koordinaatit YK:6701416-3411296 Kunta Pornainen 

Vesistöalue 19.002 Mustijoen keski-
osan a Ympäristökeskus Uudenmaan ympäristö-

keskus 
Ympäristötyyppi järvi Syvyys 3 
Lisätieto   

   
Aika 10.3.2003 12:45 Näytteenottolaitos Uudenmaan ympäristökeskus 
Lisätieto   
Kokonaissyvyys 2,9 m Näkösyvyys 1,3 m 
Jäänpaksuus 0,7 m Lumenpaksuus 0,1 m 

   
Syvyys Hanke Haju Lisätieto 
0,7 m A4133 LMK   
1,0 m A4133 LMK   
2,0 m A4133 LMK   
2,4 m A4133 LMK   

   
Suure Koodi Yks. Lab. 0,7 m 1,0 m 2,0 m 2,4 m 
Hapen kyllästysaste  O2S;-;TI kyll.% 1 2 1 0 0 
Happi, liukoinen  O2D;-;TI mg/l 14 0,2 0,1 0,0 0,0 
Kokonaisfosfori  PTOT;D11;SP µg/l 14   207     
Kokonaistyppi  NTOT;D11;SP µg/l 14   1300     
Lämpötila  TEMP;-;- °C 1 0,4 1,6 3,4 3,6 
Sameus  TURB;-;TUA FNU 14   11,00     
Sähkönjohtavuus  COND;-;CNA mS/m 14   15,4     
Väriluku  CNR;-;CM mg Pt/l 14   70     
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Paikan nimi Niinijärvi keskiosa 1 
Koordinaatit YK:6701416-3411296 Kunta Pornainen 

Vesistöalue 19.002 Mustijoen keski-
osan a Ympäristökeskus Uudenmaan ympäristö-

keskus 
Ympäristötyyppi järvi Syvyys 3 
Lisätieto   
   

Aika 11.6.2003 13:45 Näytteenottolaitos Uudenmaan ympäristö-
keskus 

Lisätieto   
Kokonaissyvyys 3 m Näkösyvyys 1,7 m 
   
Syvyys Hanke Haju Lisätieto 
0,0 – 2,0 m A4133     
1,0 m A4133     
2,5 m A4133     
   

Suure Koodi Yks. Lab. 0,0 – 
2,0 m 1,0 m 2,5 m   

Alkaliniteetti  ALK;-;TIH mmol/l 14   0,573     
Ammonium typpenä  NH4N;-;SP µg/l 14   84     
Fekaaliset enterokokit  PFE;F1M1N12;- kpl/100 ml 44   0     
Fekaaliset enterokokit, 
tark.  CFE;F1M1N12;THE kpl/100 ml 44   0     

Fosfaatti fosforina  PO4P;-;SP µg/l 14   15     
Hapen kyllästysaste  O2S;-;TI kyll.% 1   79 67   
Happi, liukoinen  O2D;-;TI mg/l 14   7,5 6,5   
Kemiall. hapen kulu-
tus CODMn  CODMN;-;TI mg/l 14   11,0     

Klorofylli-a  CP;E12;SP µg/l  14 9,4       
Kokonaisfosfori  PTOT;D11;SP µg/l 14   114     
Kokonaistyppi  NTOT;D11;SP µg/l 14   1 100     
Koliformiset bakteerit, 
lämpökest.  THCF;F1M3N9;- kpl/100 ml 44   0     

Lämpötila  TEMP;-;- °C 1   17,5 17,0   
Nitriitti-nitraatti typ-
penä  NO23N;-;SP µg/l 14   9     

pH  PH;-;EL   14   7,20     
Rauta  FE;D11;SP µg/l 14   330     
Sameus  TURB;-;TUA FNU 14   4,70     
Sähkönjohtavuus  COND;-;CNA mS/m 14   12,1     
Väriluku  CNR;-;CM mg Pt/l 14   40     
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Paikan nimi Niinijärvi keskiosa 1 
Koordinaatit YK:6701416-3411296 Kunta Pornainen 

Vesistöalue 19.002 Mustijoen keski-
osan a Ympäristökeskus Uudenmaan ympäristö-

keskus 
Ympäristötyyppi järvi Syvyys 3 
Lisätieto   

   
Aika 16.7.2003 13:30 Näytteenottolaitos Uudenmaan ympäristökeskus 
Lisätieto   
Kokonaissyvyys 2,7 m Näkösyvyys 1,2 m 

   
Syvyys Hanke Haju Lisätieto 
0,0 – 2,0 m A4133     
1,0 m A4133     
2,2 m A4133     

   

Suure Koodi Yks. Lab. 0,0 – 
2,0 m 1,0 m 2,2 m   

Alkaliniteetti  ALK;-;TIH mmol/l 14   0,528     
Ammonium typpenä  NH4N;-;SP µg/l 14   3     
Fekaaliset enterokokit  PFE;F1M1N12;- kpl/100 ml 44   130     
Fekaaliset enterokokit, 
tark.  CFE;F1M1N12;THE kpl/100 ml 44   5     

Fosfaatti fosforina  PO4P;-;SP µg/l 14   8     
Hapen kyllästysaste  O2S;-;TI kyll.% 1   73 17   
Happi, liukoinen  O2D;-;TI mg/l 14   6,3 1,5   
Kemiall. hapen kulu-
tus CODMn  CODMN;-;TI mg/l 14   11,0     

Klorofylli-a  CP;E12;SP µg/l  14 38,0       
Kokonaisfosfori  PTOT;D11;SP µg/l 14   112     
Kokonaistyppi  NTOT;D11;SP µg/l 14   1 200     
Koliformiset bakteerit, 
lämpökest.  THCF;F1M3N9;- kpl/100 ml 44   1     

Lämpötila  TEMP;-;- °C 1   22,5 19,1   
Nitriitti-nitraatti typ-
penä  NO23N;-;SP µg/l 14   4     

pH  PH;-;EL   14   7,70     
Rauta  FE;D11;SP µg/l 14   290     
Sameus  TURB;-;TUA FNU 14   8,00     
Sähkönjohtavuus  COND;-;CNA mS/m 14   12,2     
Väriluku  CNR;-;CM mg Pt/l 14   50     

 



 37

 
Paikan nimi Niinijärvi keskiosa 1 
Koordinaatit YK:6701416-3411296 Kunta Pornainen 

Vesistöalue 19.002 Mustijoen keski-
osan a Ympäristökeskus Uudenmaan ympäristö-

keskus 
Ympäristötyyppi järvi Syvyys 3 
Lisätieto   
   
Aika 18.8.2003 09:50 Näytteenottolaitos Uudenmaan ympäristökeskus 
Lisätieto   
Kokonaissyvyys 2,5 m Näkösyvyys 0,6 m 
   
Syvyys Hanke Haju Lisätieto 
0,0 – 2,0 m A4133     
1,0 m A4133     
2,0 m A4133     
   

Suure Koodi Yks. Lab. 0,0 – 
2,0 m 1,0 m 2,0 m   

Alkaliniteetti  ALK;-;TIH mmol/l 14   0,478     
Ammonium typpenä  NH4N;-;SP µg/l 14   4     
Fekaaliset enterokokit  PFE;F1M1N12;- kpl/100ml 44   4     
Fekaaliset enterokokit, 
tark.  CFE;F1M1N12;THE kpl/100ml 44   1     

Fosfaatti fosforina  PO4P;-;SP µg/l 14   14     
Hapen kyllästysaste  O2S;-;TI kyll.% 1   62 47   
Happi, liukoinen  O2D;-;TI mg/l 14   5,8 4,3   
Kemiall. hapen kulu-
tus CODMn  CODMN;-;TI mg/l 14   11,0     

Klorofylli-a  CP;E12;SP µg/l  14 65,0       
Kokonaisfosfori  PTOT;D11;SP µg/l 14   114     
Kokonaistyppi  NTOT;D11;SP µg/l 14   1 300     
Koliformiset bakteerit, 
lämpökest.  THCF;F1M3N9;- kpl/100ml 44   2     

Lämpötila  TEMP;-;- °C 1   19,1 19,1   
Nitriitti-nitraatti typ-
penä  NO23N;-;SP µg/l 14   L 2     

pH  PH;-;EL   14   6,90     
Rauta  FE;D11;SP µg/l 14   510     
Sameus  TURB;-;TUA FNU 14   14,00     
Sähkönjohtavuus  COND;-;CNA mS/m 14   11,8     
Väriluku  CNR;F3;CM mg Pt/l 14   25     
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Paikan nimi Niinijärvi keskiosa 1 
Koordinaatit YK:6701416-3411296 Kunta Pornainen 

Vesistöalue 19.002 Mustijoen keski-
osan a Ympäristökeskus Uudenmaan ympäristö-

keskus 
Ympäristötyyppi järvi Syvyys 3 
Lisätieto   

   

Aika 9.10.2003 15:15 Näytteenottolaitos Uudenmaan ympäristö-
keskus 

Lisätieto   
Kokonaissyvyys 2,7 m Näkösyvyys 0,4 m 

   
Syvyys Hanke Haju Lisätieto 
0,0 – 1,5 m A4133     
1,0 m A4133     
2,2 m A4133     

   

Suure Koodi Yks. Lab. 0,0 – 
1,5 m 1,0 m 2,2 m   

Alkaliniteetti  ALK;-;TIH mmol/l 14   0,367     
Ammonium typpenä  NH4N;-;SP µg/l 14   L 2     
Fosfaatti fosforina  PO4P;-;SP µg/l 14   8     
Hapen kyllästysaste  O2S;-;TI kyll.% 1   73 60   
Happi, liukoinen  O2D;-;TI mg/l 14   8,4 6,9   
Kemiall. hapen kulu-
tus CODMn  CODMN;-;TI mg/l 14   7,9     

Klorofylli-a  CP;E12;SP µg/l  14 67,0       
Kokonaisfosfori  PTOT;D11;SP µg/l 14   91     
Kokonaistyppi  NTOT;D11;SP µg/l 14   1 100     
Lämpötila  TEMP;-;- °C 1   9,4 9,2   
Nitriitti-nitraatti 
typpenä  NO23N;-;SP µg/l 14   100     

pH  PH;-;EL   14   7,10     
Rauta  FE;D11;SP µg/l 14   690     
Sameus  TURB;-;TUA FNU 14   19,00     
Sähkönjohtavuus  COND;-;CNA mS/m 14   11,6     
Väriluku  CNR;-;CM mg Pt/l 14   80     
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Vuoden 2004 hydrografia (Uudenmaan ympäristökeskuksen monitoroin-
tiohjelma) 
 
Paikan nimi Niinijärvi keskiosa 1 
Koordinaatit YK:6701416-3411296 Kunta Pornainen 

Vesistöalue 19.002 Mustijoen keski-
osan a Ympäristökeskus Uudenmaan ympäristö-

keskus 
Ympäristötyyppi järvi Syvyys 3 
Lisätieto  
   
Aika 26.1.2004 12:15 Näytteenottolaitos Uudenmaan ympäristökeskus 
Lisätieto  
Kokonaissyvyys 2,9 m Näkösyvyys 0,7 m 
Jäänpaksuus 0,25 m Lumenpaksuus 0,15 m 
   
Syvyys Hanke Haju Lisätieto
0,5 m A4014   
1,0 m A4014   
2,0 m A4014   
2,4 m A4014   
   
Suure Koodi Yks. Lab. 0,5 m 1,0 m 2,0 m 2,4 m
Hapen kyllästysaste  O2S;-;TI kyll.% 1 76 67 45 48 
Happi, liukoinen  O2D;-;TI mg/l 14 10,9 9,4 6,1 6,5 
Kokonaisfosfori  PTOT;D11;SP µg/l 14  72   
Kokonaistyppi  NTOT;D11;SP µg/l 14  1900   
Lämpötila  TEMP;-;- °C 1 0,8 1,6 2,8 2,9 
Sameus  TURB;-;TUA FNU 14  27,00   
Sähkönjohtavuus  COND;-;CNA mS/m 14  14,8   
Väriluku  CNR;-;CM mg Pt/l 14  120   
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Paikan nimi Niinijärvi keskiosa 1 
Koordinaatit YK:6701416-3411296 Kunta Pornainen 

Vesistöalue 19.002 Mustijoen keski-
osan a Ympäristökeskus Uudenmaan ympäristö-

keskus 
Ympäristötyyppi järvi Syvyys 3 
Lisätieto  

   

Aika 4.3.2004 12:45 Näytteenottolaitos Uudenmaan ympäristö-
keskus 

Lisätieto  
Kokonaissyvyys 2,9 m Näkösyvyys 0,9 m 
Jäänpaksuus 0,45 m Lumenpaksuus 0,25 m 

   
Syvyys Hanke Haju Lisätieto
0,5 m A4133   
1,0 m A4133   
2,0 m A4133   
2,4 m A4133   

   
Suure Koodi Yks. Lab. 0,5 m 1,0 m 2,0 m 2,4 m
Alkaliniteetti  ALK;-;TIH mmol/l 14  0,371   
Ammonium typpenä  NH4N;-;SP µg/l 14  L 2   
Fosfaatti fosforina  PO4P;-;SP µg/l 14  27   
Hapen kyllästysaste  O2S;-;TI kyll.% 1 44 43 4 1 
Happi, liukoinen  O2D;-;TI mg/l 14 6,2 6,0 0,5 0,2 
Kemiall. hapen kulutus 
CODMn  CODMN;-;TI mg/l 14  9,0   

Kokonaisfosfori  PTOT;D11;SP µg/l 14  70   
Kokonaistyppi  NTOT;D11;SP µg/l 14  1 900   
Lämpötila  TEMP;-;- °C 1 1,3 1,6 2,4 3,0 
Nitriitti-nitraatti typ-
penä  NO23N;-;SP µg/l 14  1270   

pH  PH;-;EL  14  6,40   
Rauta  FE;D11;SP µg/l 14  1 600   
Sameus  TURB;-;TUA FNU 14  25,00   
Sähkönjohtavuus  COND;-;CNA mS/m 14  15,0   
Väriluku  CNR;-;CM mg Pt/l 14  120   
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Paikan nimi Niinijärvi keskiosa 1 
Koordinaatit YK:6701416-3411296 Kunta Pornainen 

Vesistöalue 19.002 Mustijoen keski-
osan a Ympäristökeskus Uudenmaan ympäristö-

keskus 
Ympäristötyyppi järvi Syvyys 3 
Lisätieto  
   

Aika 21.6.2004 12:30 Näytteenottolaitos Uudenmaan ympäristö-
keskus 

Lisätieto  
Kokonaissyvyys 2,9 m Näkösyvyys 0,5 m 
   
Syvyys Hanke Haju Lisätieto
0,0 – 2,0 m A4133   
1,0 m A4133   
2,4 m A4133   
   

Suure Koodi Yks. Lab. 0,0 – 
2,0 m 1,0 m 2,4 m  

Alkaliniteetti  ALK;-;TIH mmol/l 14  0,495   
Ammonium typpenä NH4N;-;SP µg/l 14  3   
Fekaaliset enteroko-
kit  PFE;F1M1N12;- kpl/100 ml 44  2   

Fekaaliset enteroko-
kit, tark.  CFE;F1M1N12;THE kpl/100 ml 44  2   

Fosfaatti fosforina  PO4P;-;SP µg/l 14  7   
Hapen kyllästysaste  O2S;-;TI kyll.% 1  109 102  
Happi, liukoinen  O2D;-;TI mg/l 14  10,6 10,0  
Kemiall. hapen ku-
lutus CODMn  CODMN;-;TI mg/l 14  11,0   

Klorofylli-a  CP;E12;SP µg/l  14 54,0    
Kokonaisfosfori  PTOT;D11;SP µg/l 14  68   
Kokonaistyppi  NTOT;D11;SP µg/l 14  850   
Koliformiset baktee-
rit, lämpökest.  THCF;F1M3N9;- kpl/100ml 44  2   

Lämpötila  TEMP;-;- °C 1  16,6 16,4  
Nitriitti-nitraatti 
typpenä  NO23N;-;SP µg/l 14  3   

pH  PH;-;EL  14  7,60   
Rauta  FE;D11;SP µg/l 14  820   
Sameus  TURB;-;TUA FNU 14  19,00   
Sähkönjohtavuus  COND;-;CNA mS/m 14  12,0   
Väriluku  CNR;-;CM mg Pt/l 14  80   
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Paikan nimi Niinijärvi keskiosa 1 
Koordinaatit YK:6701416-3411296 Kunta Pornainen 

Vesistöalue 19.002 Mustijoen keski-
osan a Ympäristökeskus Uudenmaan ympäristö-

keskus 
Ympäristötyyppi järvi Syvyys 3 
Lisätieto  

   

Aika 15.7.2004 11:00 Näytteenottolaitos Uudenmaan ympäristö-
keskus 

Lisätieto  
Kokonaissyvyys 2,9 m Näkösyvyys 0,8 m 

   
Syvyys Hanke Haju Lisätieto
0,0 – 2,0 m A4133   
1,0 m A4133   
2,4 m A4133   

   

Suure Koodi Yks. Lab. 0,0 – 
2,0 m 1,0 m 2,4 m  

Alkaliniteetti  ALK;-;TIH mmol/l 14  0,549   
Ammonium typpenä  NH4N;-;SP µg/l 14  4   
Fekaaliset enterokokit  PFE;F1M1N12;- kpl/100 ml 44  0   
Fekaaliset enterokokit, 
tark.  CFE;F1M1N12;THE kpl/100 ml 44  0   

Fosfaatti fosforina  PO4P;-;SP µg/l 14  17   
Hapen kyllästysaste  O2S;-;TI kyll.% 1  100 100  
Happi, liukoinen  O2D;-;TI mg/l 14  9,1 9,1  
Kemiall. hapen kulu-
tus CODMn  CODMN;-;TI mg/l 14  6,4   

Klorofylli-a  CP;E12;SP µg/l  14 63,0    
Kokonaisfosfori  PTOT;D11;SP µg/l 14  104   
Kokonaistyppi  NTOT;D11;SP µg/l 14  960   
Koliformiset bakteerit, 
lämpökest.  THCF;F1M3N9;- kpl/100ml 44  3   

Lämpötila  TEMP;-;- °C 1  19,9 19,9  
Nitriitti-nitraatti typ-
penä  NO23N;-;SP µg/l 14  7   

pH  PH;-;EL  14  7,60   
Rauta  FE;D11;SP µg/l 14  1 000   
Sameus  TURB;-;TUA FNU 14  22,00   
Sähkönjohtavuus  COND;-;CNA mS/m 14  12,4   
Väriluku  CNR;F3;CM mg Pt/l 14  60   
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Paikan nimi Niinijärvi keskiosa 1 
Koordinaatit YK:6701416-3411296 Kunta Pornainen 

Vesistöalue 19.002 Mustijoen keski-
osan a Ympäristökeskus Uudenmaan ympäristö-

keskus 
Ympäristötyyppi järvi Syvyys 3 
Lisätieto  
   

Aika 16.8.2004 12:00 Näytteenottolaitos Uudenmaan ympäristö-
keskus 

Lisätieto Levätilanne : 1 
Kokonaissyvyys 3 m Näkösyvyys 0,4 m 
   
Syvyys Hanke Haju Lisätieto
0,0 – 2,0 m A4133   
1,0 m A4133   
2,5 m A4133   
   

Suure Koodi Yks. Lab. 0,0 – 
2,0 m 1,0 m 2,5 m  

Alkaliniteetti  ALK;-;TIH mmol/l 14  0,544   
Ammonium typpenä  NH4N;-;SP µg/l 14  38   
Fekaaliset enterokokit  PFE;F1M1N12;- kpl/100 ml 44  2   
Fekaaliset enterokokit, 
tark.  CFE;F1M1N12;THE kpl/100 ml 44  2   

Fosfaatti fosforina  PO4P;-;SP µg/l 14  83   
Hapen kyllästysaste  O2S;-;TI kyll.% 1  67 55  
Happi, liukoinen  O2D;-;TI mg/l 14  6,3 5,3  
Kemiall. hapen kulu-
tus CODMn  CODMN;-;TI mg/l 14  17,0   

Klorofylli-a  CP;E12;SP µg/l  14 45,0    
Kokonaisfosfori  PTOT;D11;SP µg/l 14  173   
Kokonaistyppi  NTOT;D11;SP µg/l 14  1 000   
Koliformiset bakteerit, 
lämpökest.  THCF;F1M3N9;- kpl/100 ml 44  1   

Lämpötila  TEMP;-;- °C 1  18,0 17,2  
Nitriitti-nitraatti typ-
penä  NO23N;-;SP µg/l 14  12   

pH  PH;-;EL  14  7,00   
Rauta  FE;D11;SP µg/l 14  2 300   
Sameus  TURB;-;TUA FNU 14  25,00   
Sähkönjohtavuus  COND;-;CNA mS/m 14  11,4   
Väriluku  CNR;-;CM mg Pt/l 14  180   
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Niinijärven valuma-alueen 
suojavyöhykesuunnitelma 
(Linnasalo, K. 2002) 
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Niinijärven syvyysprofiili. 
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Koekalastusasemat ja sedimenttinäytteenottokohdat. Huom! Viivat eivät 
vastaa verkkojen todellista pituutta. Palloitettu viiva merkitsee pintaverk-
koa. Sedimentin eloperäisen (orgaanisen) aineiden pitoisuus:   1) 14,92% 
2) 11,98 3) 9,28%)  4) 14,45% 5) 10,01% 
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Svenska Naturvårdsverket:in laatimat veden ravinteiden raja-arvot. 
 

Järvien fosforipitoisuus (P) 

  Kokonaisfosfori (µg/l)  

Luokitus Nimitys Toukokuu-
Lokakuu Elokuu Määritys 

1 Matala pitoisuus < 12,5 < 12,5 Oligotrofinen 

2 Keskinkertainen pitoisuus 12,5-25 12,5-23 Mesotrofinen 

3 Korkea pitoisuus 25-50 23-45 Eutrofinen 

4 Erittäin korkea pitoisuus 50-100 45-96 Eutrofinen 
5 Äärimmäisen korkea pitoisuus > 100 Ei määrit. Hypertrofinen 

 
Järvien typpipitoisuus (N) 

  Kokonaistyppi (µg/l) 
Luokitus Nimitys Toukokuu-Lokakuu 

1 Matala pitoisuus < 300  
2 Keskinkertainen pitoisuus 300–625  
3 Korkea pitoisuus 625–1 250  
4 Erittäin korkea pitoisuus 1 250–5 000  
5 Äärimmäisen korkea pitoisuus > 5 000  
 
Kunnostusmenetelmien kustannusarviointi. HUOM! Talkootyön osuutta ei 
ole otettu huomioon (Suomen ympäristökeskus ym. 1998). 
 

Kunnostusmenetelmä Kustan-
nusarvio 

Toimenpitei-
den toisto 

Arvio koko-
naiskustan-

nuksista 

Arvio Kokonais-
kustannuksista 

Niinijärvellä 

 €/ha/v kertoja € €/30 ha 

Hoitokalastus 70-140 2-4 20 000-50 000 
(150 -1000 ha) ~3 150 

Hapetus 50-170 3-10 1 500-170 000 
(10-100 ha) 

~3 300 
 

Vesikasvien niitto 80-500 1-3 1 700-30 000  
(20 ha) ~7 800 

Ruoppaus 850-1 700 1 17 000-250 000 
(2-10 ha) 38 000 

Ravinteiden kemiallinen 
saostus 50-170 3 1 700 3 300 

Vedenpinnan nosto - 1 8 500-50 000 - 
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Petokalojen suhde rehevöitymiseen ja yleisesti käytetyt istutustiheydet 
(Suomen ympäristökeskus ym. 1999). 
 

Laji Suhtautuminen rehevöitymiseen 
ja kunnostukseen 

Istutustiheys  
kpl /ha 

Ikä 

Hauki 
Umpeenkasvu ja samentuminen 
haittaavat, veden kirkastuminen 
hyödyttää 

20-50 tai 1kpl/5 ran-
tametriä 

Esikasvatettu 
(4-5cm) 

Kuha 
Viihtyy rehevissä järvissä. Kalastus-
ta ohjattava ettei kuhia kalasteta 
liian nuorina 

20-50 
istutustarve vai luon-
nonpoikaset? 

Kesänvanha 

Toutain Särkikala, viihtyy rehevissä järvissä. 
Hyvä laji urheilukalastajille 20-50 Kesänvanha 

Ankerias 
Istutus luvanvaraista. Viihtyy rehe-
vissä järvissä. Soveltuu tehokalas-
tukseen jälkeen istutettavaksi 

50-100 
Lasiankerias 
(vaelluspoika-
nen) 

Järvitaimen 
Järvilohi 

Vaativat hyvää veden laatua, istutus 
kunnostuksen loppuvaiheessa 1-2 2-3 v 

 
 
Yhteenveto lupa- ja suostumusasioista järvien kunnostuksissa. (Suomen 
ympäristökeskus ym. 1998) 
 

Kunnostustoimenpide Vesioikeuden lu-
pa 

Maa- ja vesialueiden omista-
jien, kalastuskunnan ja/tai 
naapureiden suostumus 

Hoitokalastus  X 

Järven veden hapetus  X 

Vesikasvien poisto  X 

Järven pohjan ruoppaus X X 

Ravinteiden (fosforin) saostus ke-
mikaaleilla X X 

Vedenpinnan nosto X X 

Järven alusveden poisjohtaminen X X 
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Pintavesien yleisen käyttökelpoisuuden arvioinnissa käytettyjen vedenlaa-
tumuuttujien luokkarajat (Pintavesien laatu 2000 – 2003. 2005) 
 
 I 

Erinomai-
nen 

II 
Hyvä 

III 
Tyydyttävä 

IV 
Välttävä 

V 
Huono 

Klorofylli –a (µg/l) <4 <10 <20 20 - 50 >50 
Meri <2 2 - 4 4 - 12 12 - 30 >30 
Kokonaisfosfori (µg/l) <12 <30 <50 50 - 100 >10 
Meri <12 13 - 20 20 - 40 40 - 80 >80 
Näkösyvyys (m) <2,5 1 – 2,5 >1   
Sameus (FTU) <1,5 >1,5    
Väriluku <50 50 – 100 

(<200) 
<150 >150  

Happipitoisuus (%) 
 päällysvedessä 

80 - 110 80 - 110 70 - 120 40 - 150 vakavia 
happi-

ongelmia 
Alusveden hapettomuus ei ei satunnaista esiintyy yleistä 
Hygienian indikaattoribak-
teerit (kpl/100 ml) 

<10 <50 <100 <1 000 >1 000 

Petokalojen Hg-pitoisuus 
(mg/kg) 

    >1 

As, Cr, Pb (µg/l)    <50 >50 
Hg (µg/l)    <2 >2 
Cd (µg/l)    <5 >5 
Kokonaissyanidi (µg/l)    <50 >50 
Levähaitat ei satunnai-

sesti 
toistuvasti yleisiä runsaita 

Kalojen makuvirheet    yleisiä yleisiä 
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