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1 JOHDANTO 

Kangasjärvi on keskikokoinen järvi Etelä-Savossa Haukivuorella, Mikkelin 

kunnassa, jonka ympärillä harjoitetaan metsätaloutta, maataloutta sekä turve-

tuotantoa. Silmämääräisesti vesi on muuttunut sameammaksi sekä ruskeam-

maksi, mikä on laskenut kangasjärven virkistyskäyttöä sekä houkuttelevuutta.  

 

Pelastetaan Savon Veet ry on ollut pitkään huolissaan kangasjärven lähistöllä 

tapahtuvasta veden laadun muutoksesta. Alueen asukkaiden tekemien ha-

vaintojen mukaan vesi on huonontunut ajan saatossa, ja merkittävä havainto 

veden näkösyvyyden sekä sen värin suhteen on tapahtunut, kun järven lähellä 

on aloitettu turvetuotantoa. Opinnäytetyön aikana käytyjen keskustelujen mu-

kaan asukkaat muistelevat veden selkeästi olleen kirkkaampaa heidän olles-

saan nuoria ja veden muuttuneen ruskeaksi sittemmin. Yhdistys haluaa saada 

tietoa järven tilasta ja sen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Suurimpana huolen 

aiheena yhdistyksellä on kuitenkin noussut turvetuotannon vaikutus veden 

laadun huononemiseen.  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena onkin tarkastella Kangasjärven vedenlaa-

tuun vaikuttavia tekijöitä yleisesti sekä tutkia tarkemmin turvetuotannosta va-

pautuvaa vettä sekä vettä, johon kohdistuu muuta kuormitusta. Tätä varten 

kahdesta eri Kangasjärveen johtavasta turvesuon kemikalointilaitoksen pur-

kuojasta otettiin näytteet kahtena eri kertana loppukesän sekä syksyn aikana. 

Purkuojien lisäksi näytteitä otettiin yhtenä kertana Kangasjärveen laskevasta 

joesta, jonka valuma-alue on laaja ja siten jokeen kohdistuu monenlaista kuor-

mitusta, kuten fosfori- ja typpikuormistusta metsätaloudesta ja maataloudesta. 

Näytteet analysoitiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kam-

puksen ympäristölaboratoriossa. Muista vedenlaatuun vaikuttavista tekijöistä 

tehtiin kirjallisuusselvitys. Näiden pohjalta hahmoteltiin kokonaiskuvaa kan-

gasjärven tilasta.  

 

2 EKOLOGINEN TILA 

Järven ekologinen tila on loppumääre, minkä taustalla on järven ekologinen 

luokittelu. Ekologinen luokittelu muodostuu eri järveen vaikuttavien laatuteki-
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jöiden luokittelusta. Tämä toteutetaan seuraamalla eri muuttujia, joille on ase-

tettu eri luokkarajoja. Muuttujat on valittu luokitukseen siten, että ne ilmentäisi-

vät mahdollisimman luotettavasti ihmisen toiminnasta syntyviä haittoja veteen. 

Muuttujien luontainen vaihtelu tulee myös olla tunnettua siten, että vertailuar-

vot voidaan asettaa luotettavasti. (Vuori ym. 2009, 11.) 

 

Suomessa ekologinen tila arvioidaan kuuden vuoden välein ja sen tekevät alu-

eidensa ELY-keskukset. Ekologinen tila arvioitiin ensimmäisen kerran vuonna 

2008, jolloin veden tilan arviointi pohjautui vuosien 2000 - 2007 seurantatietoi-

hin. Toinen luokittelu julkaistiin vastaavasti 2013, ja se perustui vuosien 2006-

2012 vesistön seurantatietoihin. Kolmas ja viimeisin luokitus on ilmoitettu val-

mistuvan vuonna 2019, mutta tietoja ei ole vielä päivitetty tietokantaan. Kol-

mas luokittelu pohjautui 2012-2017 seurantatietoihin. (Ympäristö 2019; Syke 

2019.) 

 

2.1 Laatutekijät ekologisen tilan luokittelussa 

Ekologisen tilan luokittamisessa otetaan huomioon biologiset laatutekijät, hyd-

rologismorfologiset laatutekijät sekä fysikaaliskemialliset laatutekijät. Näihin 

tekijöihin vaikuttavat lisäksi myös ihmisen toimet veden läheisyydessä, mitkä 

nostavat eri laatutekijöiden osuutta. Pääpaino tilan luokittelussa on kuitenkin 

biologisilla tekijöillä, fysikaaliskemiallisten sekä hydrologismorfologisten laatu-

tekijöiden tukiessa kokonaiskuvaa. (Valtioneuvoston asetus vesienhoidon jär-

jestämisestä 1040/2006 12. §) 

 

Biologiset laatutekijät pitävät sisällään järvessä itsessään olevat biologiset te-

kijät, kuten kasviplanktonin, vesikasvit, päällyslevät- ja makrolevät sekä näi-

den lisäksi pohjaeläimistön ja kalaston. Hydrologis-morfologisilla tekijöillä luo-

kittelussa tarkoitetaan sitä, miten vesi virtaa ja kauan se viipyy järvessä, mikä 

on veden korkeus, mitkä ovat järven syvyyssuhteet, minkälaisia ovat pohja- ja 

rantavyöhykkeen rakenteet sekä mikä on järven yhteys pohjaveteen. (Valtio-

neuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä 9. §) 

Fysikaalis-kemiallisiin laatutekijöihin sisältyy yleiset olosuhteet sekä kansalli-

sesti valitut pilaavat aineet. Yleisiin olosuhteisiin kuuluvat veden lämpöolot, 

happiolot, suolaisuus, PH -arvot, ravinteikkuus. (Valtioneuvoston asetus ve-

sienhoidon järjestämisestä 9. §) 
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Näiden eri tekijöiden arviointiin käytetään aikaisemminkin mainittua luokittelua. 

Luokittelu suoritetaan käyttäen eri luokkarajoja sekä muuttujia, joiden pohjalta 

voidaan antaa kullekin laatutekijälle oma luokituksensa.  

 

Kun järven laatutekijöiden luokittelu on tehty, voidaan niiden pohjalta muodos-

taa kuva järven ekologisesta tilasta. Ekologinen tila voidaan arvottaa yhteensä 

viiteen eri luokkaan, jotka ovat: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä sekä 

huono. (Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä 12. §) 

 

Kemiallista tilaa määrittäessä otetaan huomioon vain EU:ssa päätetyt vaaral-

listen ja haitallisten aineiden esiintyminen. Kemiallinen tila luokitellaan aina hy-

väksi, mikäli valtioneuvoston asetuksessa annetun minkään haitallisen aineen 

ympäristölaatunormi ei ole ylittynyt. (Valtioneuvoston asetus vesienhoidon jär-

jestämisestä 13. §) 

 

3 METSÄTALOUS KUORMITTAJANA 

Metsätaloudesta vesistöön aiheutuu kuormitusta kolmelta eri sektorilta. Pääte-

hakkuiden tekeminen, joka sisältää siihen liittyvän maanmuokkauksen, turve-

maiden kunnostusojitukset sekä metsien lannoitukset. (Kukkonen 2012, 5.)  

 

Päätehakkuussa hakkuualueelta poistetaan puusto, jolloin sadannan haihtu-

minen metsästä pienenee. Normaalisti puut sitovat itseensä nestettä ja veden 

haihdunta puista on tehokasta. Hakkuun jälkeen pintakasvillisuus pidättää sa-

dantaa, mutta se kuitenkaan ole yhtä tehokasta haihtuvuuden osalta kuin 

puusto, jolloin valunnan määrä vesistöön kasvaa. Päätehakkuun jälkeen 

maata muokataan uusille istutettaville taimille sopivaksi maaksi. Myös maan-

muokkaus vaikuttaa haihtuvuuteen ja valuntaan. Sadanta imeytyy paremmin 

maaperään paljastetulta kivennäismaan eli kangasmaan pinnalta ja palteista 

kuin koskemattomasta maanpinnasta. (Koivusalo ym. 2007, 296.) 

 

Normaalisti metsän ravinnekierto on hyvin suljettua ja metsässä kiertävät ra-

vinnemäärät suuria verrattuna siihen, kuinka paljon ravinteita huuhtoutuu pois. 

Kasvillisuus ja eliöt hyödyntävät tehokkaasti vapaana olevat ravinteet. Kun 

puusto on poistettu päätehakkuussa, jää myös paljon ravinteita käyttämättä 
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sekä niitä vapautuu lisää hakkuutähteistä. Tämän johdosta ravinteiden tuoma 

kuormitus vois lisääntyä riippuen siitä, minkälaista reittiä vesi kulkeutuu hak-

kuualueelta vesistöön. (Koivusalo ym. 2007, 298.) 

 

Vesiä rehevöittävä typpi kulkeutuu ammoniumtyppenä tai nitraattityppenä or-

gaaniseen aineeseen sitoutuneena veteen. Puuston poistuttua myös puiden 

kyky käyttää typpeä ravinteena poistuu. Tämän lisäksi hakkuun jäljiltä jäänyt 

hakkuujäte sekä muu orgaaninen aine hajotessaan vapauttaa typpeä, mikä li-

sää typen määrää maan pinnalla. Yhdisteistä ammoniumtyppi ja orgaaninen 

typpi kuitenkin sitoutuvat maaperään. Nitraattityppi sen sijaan huuhtoutuu her-

kästi, ellei sen kulkureitin varrella sijaitse kasvustoa tai eliöstöä, jotka voisivat 

käyttää nitraattitypen hyödykseen. (Koivusalo ym. 2007, 298.) 

 

Toinen rehevöitymistä aiheuttava ravinne fosfori voi kulkeutua vesistöön ve-

den mukana fosfaattifosforina tai fosforina sitoutuneena liuenneisiin orgaani-

siin yhdisteisin sekä kiintoainepartikkeleihin (Koivusalo ym. 2007, 298.). 

 

Suurimpana yksittäisenä kuormittajana metsätaloudessa on kiintoaine, jota 

kulkeutuu valumavesien mukana pääosin turvemaiden ojitusten seurauksena. 

Se liettää vesistöjä, sekä sen mukana oleva orgaaninen aine kuluttaa happea 

vedestä hajotessaan. Myös typpi sekä fosfori kulkeutuvat vesistöön useimmi-

ten sitoutuneena kiintoaineeseen. (Joensuu ym. 2019, 7.) 

 

3.1 Metsätalouden yleisimmät vesiensuojelurakenteet 

Hakkuita tehtäessä kiintoaine- ja ravinnehuuhtoumia vähentämään jätetään 

yleensä suojakaista, joka sijoittuu hakkuun ja vesistön välille. Suojakaistan le-

veys riippuu muun muassa siitä, mikä vesistön tyyppi on, miten vesi liikkuu ja 

kuinka paljon sitä on. Myös maanpinnan kaltevuus ja maalaji vaikuttaa suoja-

kaistan tarvittavaan leveyteen. (Joensuu ym. 2019, 13.) 

 

Pintavalutuskenttiä käytetään silloin, kun valumavesiä on paljon ja ne halutaan 

ohjata vesistöön. Niitä suositellaan käytettävän silloin, kun tehdään ojan-

kaivuita tai ojienperkauksia. Käytännössä pintavalutuskenttä on metsäkäsitte-

lyalueen ja vesistön välille jäävä alue, jolle valumavedet ohjataan useimmiten 
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laskeutusaltaan kautta. Pintavalutuskentän tarkoituksena on, että vedessä 

olevat epäpuhtaudet sitoutuisivat kentän kasvillisuuteen ja maahan. (Joensuu 

ym. 2019, 14.) 

 

Metsätaloudessa jo ojakohtaista kiintoainekuormaa voidaan vähentää teke-

mällä ojiin joko kaivu- tai perkauskatkoja mikäli pinnan kaltevuus niin sallii. 

Kaivukatkot ovat ojiin jätettäviä osuuksia, joita ei kaiveta ja niiden maanpinta 

säilyy koskemattomana. Se kuinka pitkä kaivamaton osuus eli kaivukatko 

ojassa on, määräytyy maalajin ja virtaaman määrän mukaan. (Joensuu ym. 

2019, 13.) 

 

 

4 TURVETUOTANTO KUORMITTAJANA 

 

Puhuttaessa turvetuotannon aiheuttamista vesistökuormituksista, kyseessä on 

yleensä liuenneen orgaanisen aineen määrä, kiintoaineen osuus sekä typen, 

raudan ja fosforin määrä vesistössä. Vesistökuormitus muodostuu edellä mai-

nittujen suorasta tai epäsuorasta vaikutuksesta. (Marja-Aho & Koskinen 1989, 

155.) 

 

Turvetuotantoalueiden aiheuttamaan vesistökuormitukseen vaikuttaa moni te-

kijä ja se on samalla myös monen eri tekijän summa. Kun ruvetaan käymään 

läpi turvetuotannon aiheuttamaa kuormitusta, on se aloitettava aivan alkuteki-

jöistä eli suosta.  

 

Suon tyyppi sekä turpeen laatu ja sen paksuus vaikuttavat suuresti valumave-

siin, kun suota aletaan kuivattamaan ojittamalla. Kun minerogeenisia sara-

turve valtaisia soita ojitetaan, on hyvin todennäköistä, että valumavesissä 

esiintyy tavallista suurempia määriä ravinnepitoisuuksia ja etenkin suurempia 

fosforihuuhtoumia. Tämä siitäkin huolimatta, että fosfori on sitoutuneena tiu-

kemmin saraturpeeseen kuin rahkaturpeeseen. (Marja-Aho & Koskinen 1989, 

155.) 
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Suon tyypin lisäksi ratkaisevassa asemassa ovat alueen ilmasto sekä sen 

maantieteellinen sijainti, ojittamisen tuomat vaikutuksen suoalueen hydrologi-

aan sekä itse ojittamisen vaikutukset kiintoaineen, ravinteiden, raudan ja or-

gaanisten aineiden irtoamiseen valumavesiin. Oman lisänsä lopulliseen kuor-

mitukseen tuo vielä turvetuotantoalueella käytettävä turpeennostomenetelmä 

sekä se miten alueen virtaavat vedet käsitellään. (Klöve ym. 2012.) 

 

4.1  Ojitus turvetuotantoalueella 

 

4.1.1 Vaikutukset hydrologiaan 

Kun suo ojitetaan, muuttuu sen hydrologiakin, suurimpana muutoksena ve-

densuotautumisreitit. Luonnontilassa suo on hyvin vettynyt, ja suon pintaturve 

on useimmiten vedellä kyllästynyt. Veden pinta yltää aina suon ylimpiin ker-

roksiin saakka, eikä pohjaveden pintakaan vaihtele suuresti. Suon ylimmässä 

kerroksessa veden johtavuus on parhaimmillaan, mikä johtuu vähän maatu-

neesta ja elävästä turpeesta. Tästä syystä sateet ja valumavedet purkautuvat 

luonnontilaisilla soilla nopeasti vesistöihin suon pintakerroksia pitkin. (Klöve 

ym. 2012, 8.) 

 

Suon ojittaminen muuttaa sen hydrologiaa yleisesti ottaen kahdella tavalla. 

Ojittaessa vesi suotautuu kaivettuihin kuivatusojiin, mikä kuivattaa maaperää 

pinnalta. Pinnan ollessa kuiva kasvaa suon veden varastointikapasiteetti, kun 

pohjavesi on samalla laskenut suon maatuneisiin kerroksiin. Toinen muutos 

on muutos vedenkulkeutumisessa. Ojituksen seurauksena valunta ohjautuu 

ojiin, ja näin ollen valunnan kulkeutuminen pois ojitusalueelta on paljon nope-

ampaan. Sateella osa vedestä sataa suoraan kuivatusojiin, ja kuivunut suo 

pystyy varastoimaan satavaa vettä, joka sateilla kuivana kautena pienentää 

valuntahuippuja. Mikäli ojitus on kaivettu niin, että se ulottuu mineraalimaahan 

saakka, voi se johtaa runsaampaan pohjaveden purkautumiseen. Turvetuo-

tantoalueelta poistetut puut sekä muu kasvillisuus voi taas aiheuttaa aikaisem-

paa lumien sulamista keväällä, mikä mahdollisesti tasoittaa valuma-alueen ke-

vätylivaluntaa. (Klöve ym. 2012, 8.) 
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4.1.2 Ojituksen aiheuttama kiintoainekuormitus  

Kiintoaineen määrään vedessä vaikuttavat lähinnä ihmisen tekemät työt pää-

osin suon kuivatuksen eli ojittamisen yhteydessä. Ojittamisen edellyttämät kai-

vuutyöt irrottavat maa-ainesta sekä suota sekoittaen sitä valumavesiin. Tarvit-

taessa sarkaojien puhdistaminen ja leventäminen myös lisäävät kiintoaineen 

määrää. Veden virratessa uomien sortuminen ja eroosio tuottavat myös ve-

teen kiintoainetta. Kiintoaineen määrään vaikuttavat myös kasvipeitteen puut-

tuminen tuotantoalueelta sitovana elementtinä sekä tietenkin itse turpeen nos-

taminen, jotka lisäävät kiintoaineen kulkeutumista ojiin. Myös turvekerroksen 

alapuolella olevasta mineraalimaasta voi erodoitua kiintoainesta veden mu-

kaan, mikäli ojitus on tehty liian syväksi. (Klöve ym. 2012, 10–11.) 

 

Kiintoainepitoisuudet ovat suurimpia aikoina, jolloin maa on sulaa sekä sadan-

tamäärät ovat suuria. Tällaisia ajanjaksoja ovat tavallisesti syksy sekä kevät. 

Keväällä lumipeitteen sulaminen tuottaa turvetuotantoalueelle suuria määriä 

vettä, mikä huuhtoo kiintoainesta mukanaan ojaverkostoon. Vastaavasti syk-

syllä syyssateiden aikaan huuhtouma on suurta. Vuosittaisesta kiintoaineen 

kuormituksesta yksittäisen rankkasadetapahtuman tuottama osuus voi olla 

jopa useita prosentteja. Suurin osa kiintoainekuormituksesta syntyykin melko 

lyhyellä ajalla. (Klöve ym. 2012, 10—11.) 

 

4.1.3 Ojituksen aiheuttama ravinnekuormitus 

Koska luonnontilaisessa suossa vesi virtaa vain pintakerroksessa elävässä 

kasvustossa, on turvetuotantoon ojitetulla suolla fosfori- ja typpikuormitus suu-

rempaa. Turvetuotantoon otetun suon ojituksien seurauksena kiihtyvät tur-

peen hajoaminen sekä ravinteiden vapautuminen. Myös syvemmälle ulottuva 

valunta suossa kasvattavat ravinnekuormitusta. Suurimmillaan ravinnekuormi-

tus on silloin, kun suo otetaan turveteollisuuden käyttöön ja se kuivatetaan, 

jolloin sen alkuperäinen vesivarasto tyhjenee. Karjalainen ym. (s.a.) tekemän 

raportin mukaan viimeisimmissä tutkimuksissa on käynyt ilmi, että turvetuotan-

non edetessä syvemmälle maatuneisiin kerroksiin kuormitus voisi lisääntyä. 

(Klöve ym. 2012, 12.) 
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Turvesuolta fosfori huuhtoutuu liukoisessa muodossa fosfaattiforforina sekä 

liukoisena orgaanisena fosforina. Fosfori voi olla myös sitoutuneena kiintoai-

nepartikkeleihin. Yleensä fosforin ja kiintoaineen välillä onkin havaittavissa va-

lumavedessä selkeä positiivinen korrelaatio. Fosforin tapaan typpi huuhtoutuu 

tuotantoalueelta liukoisessa muodossa ammonium- ja nitraattityppenä ja liu-

koisena orgaanisena typpenä sekä sitoutuneena kiintoaineeseen. Turvetuo-

tantoalueelta vapautuva typpi on kuitenkin suurilta osin epäorgaanista, kun 

luonnontilaisen suon valumavedessä se on suurimmaksi osaksi orgaanista. 

(Klöve ym. 2012, 12.) 

 

 

4.1.4 Orgaaninen aines 

Eloperäisen aineksen maatuessa muodostuu vesiliukoista orgaanista ainesta 

eli humusta, joka samaan tapaan kiintoaineen ja muiden ravinteiden kanssa 

kulkeutuu valumavesien mukana vesistöön. Humus koostuu erilaisista hiiliyh-

disteistä ollen peräisin suurimmaksi osaksi hajoavasta eläin- ja kasviainek-

sesta. (Pöyry 2016)  

 

Humusaineet aiheuttavat vedelle monesti tyypillisen ruskean tai keltaisen vä-

rin sekä nostavat veden happamuutta. Humuksen esiintymismuoto vaihtelee 

ja sitä voi esiintyä vedessä liukoisen ja kolloidisen lisäksi kiinteänä. Kiinteä sa-

ostunut humus luokitellaan kiintoaineeksi. (Pöyry 2016)  

 

4.1.5 Rauta 

Tuotantoalueen kuivattaminen lisää raudan huuhtoutumista vesistöön. Rauta-

pitoisuus maassa sekä turpeessa kasvaa usein, mitä syvempiin kerroksiin 

edetään. Rautaa voi huuhtoutua sitoutuneena kiintoaineeseen tai humukseen. 

Suuri rautakuormitus kulkee usein käsikädessä suuren kiintoainepitoisuuden 

kanssa, joten veden suuresta kiintoainepitoisuudesta voidaan päätellä sen si-

sältävän myös rautaa. (Klöve ym. 2012, 15). 

 

Kun rautaa huuhtoutuu, se hapettuu muotoon Fe3+, jonka seurauksena rauta 

sakkautuu sekä muuttuu kiintoaineen oloiseksi fraktioksi. Samalla se pidättää 

suurimolekyisiä humusfraktioita itseensä. Heikkinen (1990) ja Einola ym. 
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(2011) ovat maininneet, että vesistössä tapahtuvalla sedimentaatiolla on ha-

vaittu olevan yhteyttä raudan sakkautumisen kanssa, mutta asiaa tulisi kuiten-

kin tutkia enemmän tuotantoalueiden alapuolisissa vesistöissä. (Klöve ym. 

2012, 15)  

 

4.1.6 Valumavesien happamuus 

Happamuus on tyypillistä luonnontilaisille soille, ja se vaihtelee suolla olevan 

ravinnepitoisuuden mukaan. Valumaveden pH voi olla hyvinkin alhainen luon-

nontilaisilla soilla, joissa on rahkaturvetta. Happamuuden syynä suolla on rah-

katurpeen ioninvaihto. Tällaisilla soilla veden pH vaihtelee välillä 3,5–4,5, kun 

taas rehevillä minerotrofisilla soilla pH-arvo voi olla hyvinkin lähellä neutraalia 

6,5–7,0. (Klöve ym. 2012, 16.) 

 

Turvesuon ojituksen yhteydessä valumavedet alussa ovat vähemmän happa-

mia, sillä vesi valuu ensimmäisenä kentän syvemmistä kerroksista. Valumave-

det voivat kuitenkin olla happamia rahkaturvesoilla virtaamahuppujen aika, 

koska sadevedet suotautuvat pääsääntöisesti helposti pintakerroksen lävitse. 

Tuotannon edetessä syvempiin ravinnepitoisiin kerroksiin myös pH–arvo ko-

hoaa. (Klöve ym. 2012, 16.) Lopulliseen turvetuotannon valumavesien happa-

muuteen vaikuttaa myös vesienkäsittelymenetelmä, josta on erikseen omaa 

tietoa.  

 

4.2 Turpeennoston vaikutukset 

Turpeen nosto aiheuttaa vesistöihin kiintoaine- sekä ravinnekuormitusta. Suu-

relta osin ravinteiden vapautuminen sekä kiintoaineen huuhtoutuminen veteen 

johtuu ojituksesta sekä suon pintakasvillisuuden poistosta. Itse turpeennoston 

menetelmällä on kuitenkin oma vaikutuksena kuormituksessa. Turvetta noste-

taan pääsääntöisesti joko jyrsinturpeena tai palaturpeena. Leinosen (2010) 

mukaan jyrsintupeen käyttö on kuitenkin suurempaa verrattuna palaturpee-

seen, noin 90 % kaikesta turpeen käytöstä. (Klöve ym. 2012)  

 

Röpelisen (2000) mukaan tuotettaessa jyrsinturvetta turve jyrsitään nimensä 

mukaisesti ja se jätetään kuivumaan tuotantokentän pinnalle. Jyrsinturpeen ol-

lessa hienojakoista se voi huuhtoutua helpommin pintavalunnan seurauksena 
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ojiin. Myös tuotantoon liittyvissä menetelmissä turvetta voi päätyä suoraan alu-

een sarkaojiin. Tuetettaessa palaturvetta turve nostetaan ja puristetaan sekä 

muokataan paloiksi kentän pinnalle. Palaturpeen noston seurauksena kenttään 

muodostuu noin 5 cm leveitä ja 30–50 cm syviä uria, joihin sateiden alkuvai-

heessa osa vedestä varastoituu. Urien myötä sadevesi imeytyy pintakerros- ja 

pohjavesivalunnaksi tehokkaammin. (Klöve ym. 2012, 20.) 

 

 

4.2.1 Pöly 

Turpeen nostaminen kuivana kaudella voi aiheuttaa turpeen pölyämistä, 

minkä voi nähdä silmin ilmassa korkeina savua muistuttavina pilvinä tai sen 

laskeuduttua veden päälle. Turveteollisuusliitto ry:n (2002) mukaan hienoja-

koinen pöly erottuu veden pinnalta hyvin, ja tästä syystä se voidaan kokea li-

kaavana tekijänä ja täten viihtyvyyttä alentavana. Turpeen pölyämisestä kos-

kevan tiedon valossa turpeen kulkeutuminen vesistöihin pölynä on vähäistä. 

Turveteollisuusliiton tutkimuksissa ei ole havaittu, että pölyämisellä olisi 

osuutta vesistöiden rehevöitymiseen tai mataloitumiseen. (Klöve 2012, 21.) 

 

4.3 Vesienkäsittely 

Turvetuotannon valumavesiä saadaan puhdistettua muutamilla eri menetel-

millä. Valumavedet kentältä johdetaan eri ojia pitkin laskeutusaltaille, joiden 

tehtävänä on hitaan virtauksensa vuoksi poistaa kiintoainetta vedestä niin, 

että kiintoaines painuu pohjaan veden edetessä. Suurten valumien aikana 

kiintoaineen poistuminen vedestä ei ole niin tehokasta nopeamman virtauk-

sensa vuoksi. (Klöve ym. 2012, 22.) 

 

Ravinteita, rautaa sekä liukoisia orgaanisia aineita ja liukoisia ravinteita pysty-

tään poistamaan vedestä ohjaamalla turvetuotannon vesi pintavalutuskentälle. 

Pintavalutuskenttä on ojittamaton suoalue, jossa tuotannosta ohjattu vesi kul-

kee muun veden tavoin suon pintakerroksessa ja puhdistuu osittain fysikaalis-

ten, kemiallisten ja biologisten toimintojen johdosta. (Klöve ym. 2012, 23.) 
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Kiintoaineen, raudan, liukoisten orgaanisten yhdisteiden sekä liukoisen epäor-

gaanisen fosforin poistoon valumavesistä voidaan käyttää kemiallista veden-

puhdistusta (Klöve ym. 2012, 23.). Prosessissa veteen lisätään kemikaaleja, 

joilla on kyky saostaa veteen liuenneita aineita, jolloin ne pystytään poista-

maan laskeuttamalla (Pöyry 2016, 14.). Useimmiten käytettävät kemikaalit 

ovat rauta- tai alumiiniyhdisteitä (Ympäristöministeriö 2015, 54.). Kemikaloin-

nilla on tapana poistaa hyvin fosforia sekä ruskean värin antavia humusai-

neita. Haasteena kemikaloinnilla on kuitenkin sen annostuksen oikeanlainen 

säätö, jota vaikeuttavat vedenmäärän sekä sen laadun vaihtelevuus. Ongel-

mana puhdistuksella on käsittelyn seurauksena happamoituva vesi sekä mah-

dollisesti raudan lisääntyminen. (Pöyry 2016, 14.) 

 

5 MAATALOUS KUORMITTAJANA 

Maataloudesta peräisin oleva vesistökuormitus on lähtöisin peltoviljelystä sekä 

kotieläintaloudesta (Tattari 2015, 30.). 59 % Suomen vesistöihin päätyvästä 

fosforikuormituksesta on maataloudesta peräisin ja typpikuormituksesta 48 % 

on maatalouden aiheuttamaa (Pöyry 2016, 29.).  

 

5.1 Fosfori 

Fosforia maataloudessa päätyy ulkopuolisena tekijänä maahan lannasta sekä 

lannoitteista. Viljeltävä kasvillisuus käyttää fosforia hyödykseen, ja osa 

maassa olevasta fosforista poistuu sadon mukana. Osa fosforista kuitenkin 

liukenee kuitenkin sateen mukana valumaveteen. Sitä runsaammin, mitä 

maan pintakerroksessa on helppoliukoista fosforia.  

 

Maan ollessa eroosioherkkää kasvaa samalla fosforikuormitus. Erityisesti kal-

tevat ja hienorakeiset pellot ovat eroosioherkkiä, ja valumavesien mukaan ir-

toaa maa-ainesta, joka kuljettaa mukanaan fosforia. Kasvipeitteisyys jokien ja 

peltojen reunoilla vähentävät eroosiota. Pellon ollessa tiivis vesi ei pääse vält-

tämättä kosketuksiin pohjamaan kanssa, joka pystyisi sitomaan fosforia it-

seensä. Vesi myös kulkeutuu pintaa pitkin tehokkaammin ojistoihin, jos pelto 

on kalteva. (Uusitalo 2008, 11.) 
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5.2 Typpi 

Suomalaisilla viljelysmailla on suhteellisen korkea humuspitoisuus, minkä 

vuoksi ne sisältävät runsaasti typpeä. Sen määrään vaikuttavat itse maan or-

gaaninen aineen määrä, typpilannoitus, kasvien typenotto, viljelykierto, esi-

kasvi sekä mikrobitoiminta, jota ovat biologinen typensidonta, orgaanisen ty-

pen mineraalisaatio, nitrifikaatio ja denitrifikaatio. Maataloudessa typpikuormi-

tus on kuitenkin lähes kokonaan nitraattitypestä, koska ammoniumtyppi muut-

tuu nitraattitypeksi nitrifikaation myötä. Typen kulkureitti vesistöön on saman-

lainen fosforin kanssa. (Salo 2008, 24.) 

 

6 AINEISTOT JA MENETELMÄT 

 

6.1 Kangasjärvi 

Kangasjärvi sijaitsee Mikkelin maakunnassa Haukivuorella. Se on tyypiltään 

matala ja runsashumuksinen järvi, ja sen pinta-ala on 1970,8 hehtaaria sekä 

järven valuma-alue on VALUE-rajaustyökalulla tehdyn mittauksen perusteella 

157 678 501 m" (Syke 2020). 

 

Kangasjärven ympäristössä sijaitsee useampi turvetuotantoalue. Sen lisäksi 

järven ympärillä on maataloutta sekä aikanaan ojitettua metsää. (Syke 2020.)  
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Kuva 1. Kangasjärvi (Google 2020)  

 

Kangasjärven ekologinen tila on luokiteltu ensimmäisellä sekä toisella luokitte-

lukaudella hyväksi. Vielä julkaisemattoman Etelä-Savon ELY-keskukselta saa-

dun kolmannen luokittelukauden mukaan ekologinen tila on edelleen hyvä. 

(Syke 2020.) 

 

Toisessa luokittelussa biologisille tekijöille on annettu luokittelu hyvä. Perus-

teina luokittelulle on, että pohjaeläintulokset osoittavat hyvää tilaa sekä ka-

lasto erinomaista tilaa. Makrofyytit ovat tyydyttävässä tilassa, mikä oikeuttaa 

hyvään luokitteluun. Fysikaalis-kemiallisille tekijöille on annettu luokittelu tyy-

dyttävä. Fosforipitoisuus on osoittanut hyvä tilaa ja typpipitoisuus erinomaista. 

Ph-arvot on kuitenkin mainittu olevan kriittisellä rajalla kalaston kannalta. Al-

hainen pH vaikuttaa muun muassa alentavasti klorofylliarvoihin. Alin mitattu 

pH on ollut toisessa luokituksessa 4,9, ja keskiarvo Kangasjärvelle 5,6 sekä 

havaintopaikkakohtainen minimi on ollut 4,0. Fysikaalis-kemiallisten muuttu-

jien listauksessa on todettu, että lievä pH:n alenema johtuisi suurimmaksi 
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osaksi maaperän ominaisuuksista sekä turvetuotannon käsittelyvesistä ja en-

nen kaikkea fosforin sidonnasta. Ekologisen tilan luokittelussa todetaankin, 

että pH:n alenemisen johdosta voi tulla ekologisia muutospaineita. (Syke 

2020.)  

 

Kolmannessa luokittelussa todetaan, että a-klorofyllistä saatavilla ollut laaja ai-

neisto ilmentää hyvää tilaa, kuten myös perifyton. Litoraalipohjaeläinten ja ka-

laston kerrotaan olevan erinomaista. Fysikaalis-kemiallisista tekijöistä maini-

taan, että pH-arvot ovat kriittisiä esimerkiksi kalaston kannalta. Kokonaisfosfo-

ripitoisuus on Kangasjärvellä lähempänä tyydyttävän rajaa, mutta typpipitoi-

suus on kuitenkin hyvän ja erinomaisen rajalla. Happea kuluttavan orgaanisen 

aineksen pitoisuus on myös ajoittain korkea COD-maksimeiden ollessa yli 40 

mg O2/l. (Syke 2020.) 

 

6.2 Tutkimuksen tarkoitus ja kuvaus 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Kangasjärveen päätyviä valuma-

vesiä siten, että saataisiin mahdollisimman laaja ja samalla rajattu kuva eri te-

kijöistä, jotka kuormittavat järveä. Tutkimukseen valittiin näytteenottopisteiksi 

Metsäkeskuksen valuma-alue -työkalun perusteella kaksi metsäojaa, joiden 

valuma-alue oli mahdollisimman suuri kuitenkin niin, että se pitäisi sisällään 

pääasiassa metsätaloutta sekä maataloutta. Metsäojien lisäksi valittiin kaksi 

turvetuotantoalueelta olevaa purkuojaa, joista molempien vesi tulee ojaan ke-

miallisen puhdistuksen kautta. Neljänneksi näytteenottopisteeksi valikoitui 

Rakkineenjoki, josta Kangasjärven vesi laskee eteenpäin. Pisteen tarkoituk-

sena oli selvittää, miten Kangasjärvi välillisenä vaikuttajana muuttaa järveen 

valuvan veden laatua.  

 

Tarkoituksena oli ottaa näytteitä kahdella eri kertaa siten, että ensimmäinen 

näytteenotto sijoittuisi kesäkuukausille kuivempien olosuhteinen ajalle ja toi-

nen sijoittuisi syyssateiden ajalle syksylle, jolloin valumavettä on enemmän. 

Vedestä haluttiin tutkia kiintoaine, kokonaisfosfori, rauta, pH, sähkönjohtokyky, 

sameus sekä paikan päällä tehtävä veden virtaaman mittaus, jotta pystyttäisiin 

laskemaan ojan tuoma kuormitus.  
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Ensimmäisellä näytteenottokerralla 2.9.2019 voitiin todeta, että kuivan kesän 

jäljiltä molemmat metsäojat olivat kuivia (kuvat 2 ja 3). Ne olivat myös hyvin 

vanhoja, eivätkä ojat olleet kunnostettuja, joten paikalla tehtyjen havaintojen 

pohjalta valumapiikkienkään aikaan ne tuskin olisivat näytteenottoa varten so-

pivia.  

 
Kuva 2. Kuiva metsäoja 

 
Kuva 3. Kuivunut metsäoja 
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Turvetuotantoalueiden purkuojista onnistuttiin saamaan näytteet kuivasta ke-

sästä huolimatta. Virtaamaa ei kuitenkaan pystytty mittaamaan veden seis-

tessä paikallaan. Virtaamamittarin mukaan ojassa ei ollut lainkaan virtausta. 

Viidennestä näytteenottopisteestä Rakkineenjoesta ei otettu näytteitä sen vai-

kean saavutettavuuden sekä jo pitkälle venyneen päivän aikataulun vuoksi. 

Yllätyksiltä ja ongelmilta ensimmäisellä näytteenottokerralla olisi voitu välttyä, 

ja mahdollisesti tutkimussuunnitelmaa olisi pystytty muokkaamaan, jos ennen 

näytteenottoa olisi tehty tarpeeksi kattava maastotutkimus myös paikan 

päällä. 

 

Toinen näytteenottokerta ajoittui 7.10.2019, jolloin syyssateet olivat jo alka-

neet. Sateet vaikuttivat ojissa olevan veden määrään siten, että Rajasuon pur-

kuojan vesi tulvi yli sen viimeisestä virtaamansäätöpadosta järveen. Näytteet 

otettiin Rajasuon ja Ropolansuon purkuojien lisäksi Kangasjärven pohjoispuo-

lella olevasta Heinäjoesta tarkoituksena saada vertailukohta turvetuotannon 

vedelle.  

 

 
Kuva 4. Tulviva Viransuon purkuoja 

 

Näytteet analysointiin näytteenottoa seuraavina päivinä Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksen ympäristölaboratoriossa.  
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6.3 Näytteenottopisteet 

Näytteenottopisteen olivat Ropolansuon sekä Viransuon turvetuotantoaluei-

den valumavesien purkuojia. Molempien turvetuotantoalueiden valumavedet 

kulkevat kemiallisen puhdistuksen kautta. Näiden lisäksi kolmantena pisteenä 

oli Heinäjoki, jota pitkin laskee Iso-Tylösen sekä Pikku-Tylösen vesi Kangas-

järveen. Näytteet otettiin noin 10 metriä ojien ja joen suulta.   

 

6.3.1 Viransuo 

Viransuon turvetuotantoalue sijaitsee Kangasjärven eteläpuolella. Ympäristö-

luvitettua pinta-alaa suolla on 463,6 ha, joista 437,5 ha on tuotantokelpoista ja 

tuotannosta poistunutta 15 ha. Viransuon vesienkäsittelymenetelmä on kemi-

kalointi, ja se on käytössä ympärivuotisesti. (Suomme 2015.) Valumavedet oh-

jataan puhdistuksesta purkuojaa pitkin Höytiönlampeen, josta vesi päätyy lo-

pulta Höytiönjokea pitkin Kangasjärveen. Näytteet otettiin purkuojasta, johon 

kartan mukaan päätyy myös vesiä metsätaloudesta.  

 

 
Kuva 5. Viransuon turvetuotantoalue (Vapo 2015)  
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Kuva 6. Näytteenottokohta Viransuon purkuojasta (Metsäkeskus 2020)  

 

 

6.3.2 Ropolansuo 

Ropolansuon tuotantoalue sijaitsee Kangasjärven länsipuolella. Ympäristölu-

van saanutta pinta alaa on yhteensä 576,5 ha, josta 472,3 ha on tuotantokel-

poista ja 118,6 ha ja tuotannosta poistunutta. Vesienpuhdistus on kemiallinen, 

ja se on käytössä Viransuon tapaan ympärivuotisesti. (Suomme 2015.) Pur-

kuoja tuo valumaveden Akonlahteen. Näytteet otettiin purkuojasta, johon Vi-

ransuon tapaan liittyy myös vesiä metsätaloudesta.  
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Kuva 7. Ropolansuon turvetuotantoalue (Vapo 2015)  

 

  
Kuva 8. Näytteenottokohta Ropolonasuon purkuojasta (Metsäkeskus 2020) 
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6.3.3 Heinäjoki 

Heinäjoen näytteenottopiste sijaitsee Kangasjärven pohjoispuolella Heinäjoen 

päätöskohdassa. Sen valuma-alue on VALUE-työkalun mukaan 28 609 201 

m". Heinäjokea pitkin virtaa Iso-Tylösen ja Pikku-Tylösen vesi. Heinäjoen pi-

tuus Pikku-Tylösestä Kangasjärveen on noin 3,7 km Metsäkeskuksen valuma-

alue työkalulla tehdyn mittauksen perusteella. Joen ympäristössä on ojitettua 

metsää sekä länsipuolella Rajasuon turvetuotantoalue.  

 

 
Kuva 9. Heinäjoen valuma-alue (VALUE s.a.) 

 

 

 

6.4 Näytteenotto 

Näytteet otettiin happopestyihin muovisiin näytepulloihin noin 30 cm veden 

pinnan alapuolelta keskeltä ojaa teleskooppivarrellisella näytteenottimella. Mo-

lemmista purkuojista otettiin yhteensä kolme näytettä täyteen asti 500 ml näy-

tepulloon. Näytteet laitettiin näytteenoton jälkeen kylmälaukkuun ja kuljetettiin 

saman päivän aikana kylmäsäilytykseen ympäristölaboratorioon. 
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6.5 Analyysit  

Näytteistä analysoitiin kokonaisfosfori, rauta, pH, sähköjohtokyky, kiintoaine 

sekä sameus. Ensimmäisen näytteenottokerran näytteistä tehtiin kiintoaineen, 

raudan ja fosforin analysoimiseksi kustakin kolme rinnakkaisnäytettä laadun 

varmistamiseksi. Täten jokaisesta näytteenottopisteestä analysoitiin yhdeksän 

näytettä. Toisella kerralla rinnakkaisten näytteiden määrä pudotettiin kahteen 

työmäärän vähentämiseksi, jolloin kutakin näytteenottopistettä kohden analy-

soitiin kuusi näytettä.  

 

6.5.1 Fosfori 

Fosfori on vesiä rehevöittävä ravinne, ja sen pitoisuus kertoo hyvin veden re-

hevyydestä (Vesimittari s.a.). Fosfori voidaan jakaa epäorgaaniseen fosforiin 

eli fosfaattifosforiin ja fosforiin, joka on sitoutunut eloperäisiin yhdisteisiin 

(Vapo s.a.). Tässä työssä analysoitiin kokonaisfosfori, joka käsittää sekä fos-

faattifosforin sekä orgaaniseen aineeseen sitoutuneen fosforin. Kokonaisfos-

fori määritettiin standardin SFS 3026 mukaan.  

 

6.5.2 Kiintoaine 

Veden kiintoainepitoisuus kertoo vedessä olevien hiukkasten määrän (Vesi-

mittari s.a.). Kiintoaine voi olla joko orgaanista tai epäorgaanista. Epäorgaani-

nen kiintoaine on monesti mineraalimaata, kun taas orgaaninen kiintoaine on 

kasvi- tai eläinperäistä. Orgaaninen kiintoaine voi myös koostua kuolleesta ja 

elävästä aineesta. Kiintoaine aiheuttaa vesistöille niiden mataloitumista sekä 

orgaaninen kiintoaine voi hajotessaan aiheuttaa veden happivarantojen vähe-

nemistä. (Vapo s.a.) Tässä tutkimuksessa kiintoaine määritettiin standardin 

SFS-EN 872 mukaan suodattaen näytettä lasikuitusuodattimen läpi.  
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6.5.3 Rauta  

Rauta on tyypillinen arvo vedelle sekä vesistölle. Humuspitoisissa vesissä rau-

dan määrä voi olla selkeästi korkeampaa, koska se sitoutuu humusyhdistei-

siin. Veden täyskiertojen yhteydessä vapautunut rauta hapettuu sitoen sa-

malla osan fosforista pohjasedimenttiin. (Oravainen 1990). Turvetuotantoalu-

eiden vesienkäsittelyssä käytetään yleensä rauta- tai alumiiniyhdisteitä, jonka 

vuoksi käsittely voi mahdollisesti lisätä veden rautapitoisuutta (Ympäristömi-

nisteriö 2015, 54.). Näytteiden rautapitoisuus analysoitiin mukaillen standardia 

SFS 3028 veden raudan määritys. Fotometrinen menetelmä.  

 

6.5.4 pH 

Veden pH arvo on Suomessa sisävesistöissä hieman happaman puolella noin 

6,5–6,8 neutraalin ollessa 7. Veden happamuuteen voivat vaikuttaa runsas 

yhteyttäminen nostaen pH-arvoa, joten rehevissä vesissä on monesti myös 

hieman korkeampi pH. Happamuutta taas lisää vedessä tapahtuva hajotustoi-

minta. Alhainen Ph vaikuttaa veden eliöstöön, kuten kotiloihin, rapuihin ja ka-

loihin. pH:n laskiessa ensimmäisenä happamuus vaikuttaa simpukoihin, koti-

loihin ja rapuihin. Tason 5,5 alapuolella särjen ja lohikalojen lisääntyminen häi-

riintyy. (Oravainen 1999, 12; Haakana 2018.) Tässä tutkimuksessa pH-arvo 

mitattiin laboratoriossa Meterlab  PHM210 -mittarilla. Ph mitattiin jokaisesta 

näytteenottokerran kolmesta rinnakkaisnäytteestä, joiden pohjalta laskettiin 

keskiarvo.  

 

6.5.5 Sameus 

Veden sameuteen vaikuttavat vedessä olevan kasviplanktonin määrä sekä 

humus ja savi, jota liukenee maaperästä. Joet ovat tavanomaisesti järviä sa-

keampi voimakkaamman eroosionsa vuoksi. (Oravainen 1999, 8.) Sameus 

antaa lisätietoa kiintoaineen ohella kirkkautta alentavien tekijöiden kokonais-

vaikutuksesta (Ympäristöministeriö 2017). 
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6.5.6 Sähkönjohtokyky 

Sähkönjohtavuus kuvaa vedessä olevien suolojen määrää. Yleisesti sisävedet 

Suomessa ovat vähäsuolaisia ja arvot ovat välillä 5–10mS/m. Suoloja vapau-

tuu muun muassa orgaanisen aineen hajotessa, mikä nostaa veden sähkön-

johtavuutta. (Ympäristöministeriö 2017, 73.) Tässä työssä sähköjohtavuus mi-

tattiin käyttäen WTW Cond 340i Set -mittaria.  

 

 

 

7 TULOKSET 

 

Kiintoainepitoisuudet Ropoloansuolta olivat ensimmäisellä näytteenottoker-

ralla huomattavasti suuremmat kuin toisella. Ropolansuon purkuojasta otettu-

jen näytteiden keskiarvoksi saatiin 124,8 mg/l keskihajonnan ollessa 5,4. 

Syyssateiden aikaan tehdyllä toisella näytteenottokerralla kiintoainepitoisuu-

den keskiarvoksi saatiin selkeästi pienempi luku 12 mg/l 0,94 keskihajonnalla. 

Viransuon purkuojan kiintoainepitoisuudet sen sijaan olivat molemmilla ker-

roilla maltillisemmat. Ensimmäisen kerran keskiarvoksi saatiin 4,8 mg/l keski-

hajonnalla 1,6 ja toisen kerran keskiarvoksi hieman korkeampi 9,9 mg/l 1,4 

keskihajonnalla. (Kuva 10.) Standardin SFS-EN 872 mukaan lasikuitusuodatti-

melle tulisi jäädä kiintoaineen suodatuksesta vähintään 2 mg kiintoainetta. 

Kuitenkin Viransuon näytteiden kohdalla johtuen liian pienestä näytetilavuu-

desta massaa kertyi alle 2mg suodattimelle. Ensimmäisen näytteenottokerran 

kiintoainetuloksia ei voida siis pitää täysin luetettavina, ja niihin tulee suhtau-

tua varauksella. Toisella kerralla mukaan otetun kolmannen näytteenottopis-

teen Heinäjoen näytteiden kiintoainepitoisuuksien keskiarvo oli 4,9 mg/l 1,3 

keskihajonnalla, mikä on noin puolet vähemmän kuin Ropolansuon ja Viran-

suon kiintoainepitoisuudet.  
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Kuva 10. Kiintoaineen määrä vedessä 

 

 

Kiintoaineen tapaan myös raudan pitoisuudessa oli merkittävä ero ensimmäi-

sen ja toisen kerran välillä Ropolansuon ojasta otetuissa näytteissä. Näyttei-

den keskiarvo raudalle ensimmäisellä kerralla oli 68,4 mg/l 3,2 keskihajonnalla 

ja toisella kerralla huomattavasti pienempi 13,9 mg/l 0,3 keskihajonnalla.  

Viransuon purkuojasta otettujen näytteiden keskiarvo ensimmäisellä kerralla 

oli raudan osalta 8,9 mg/l 0,5 keskihajonnalla ja toisella kerralla 7,3 mg/l 0,4 

keskihajonnalla. Heinäjoen osalta rautapitoisuus oli näistä kolmesta näytteen-

ottopisteestä alhaisin. Keskiarvo otetuille näytteille oli 3,9 mg/l 0,09 keskiha-

jonnalla. (Kuva 11.) 

 
Kuva 11. Raudan määrä vedessä 

Keskihajonta:  
      5,4 

Keskihajonta: 
      0,94 

Keskihajonta: 
      1,6 

Keskihajonta: 
        1,4 
 

Keskihajonta: 
         1,3 
 

Keskihajonta: 
       3,2 
 

Keskihajonta: 
        0,5 
 

Keskiha-
jonta: 
       0,3 
 

Keskihajonta: 
         0,4 
 

Keskihajonta: 
        0,09 
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Forsforipitoisuus oli hyvin lähellä toisiaan kaikissa näytteenottopisteissä en-

simmäisen sekä toisen näytteenottokerran näytteissä. Ainoana poikkeuksena 

Ropolansuon näyte ensimmäisellä kerralla, jolloin sen fosforipitoisuuden kes-

kiarvo oli 214 µg/l keskihajonnalla 0,66. Toisella kerralla Ropoloansuon näyt-

teen pitoisuus putosi 95,6 µg/l keskihajonnan ollessa 0,6. Viransuon ensim-

mäisen kerran näytteissä fosforia oli 94,1 µg/l keskihajonnalla 1. Toisella ker-

ralla pitoisuus kasvoi hiukan keskiarvoon 105,6 µg/l 0,85 keskihajonnalla. Hei-

näjoella fosforipitoisuus oli näytteenottopisteistä suurin 117,2 µg/l keskihajon-

nalla 0,98. (Fosfori 12.) 

 

 
Kuva 12. Fosforin määrä vedessä 

 

 

Jokaisen näytteenottopisteen vesi oli hapanta. Alin pH arvo saatiin kuitenkin 

Viransuon purkuojasta otetuista näytteistä, joissa pH oli ensimmäisellä näyt-

teenottokerralla 3,56. Ropolansuon purkuojan pH oli vastaavasti 4,73.  Toi-

sella näytteenottokerralla Ropolansuon pH laski 3,37 ja Viransuon pH-arvo 

sen sijaan pysyi kutakuinkin samana 3,61. Heinäjoen näytteen pH 4,83, oli 

kaikista korkein ollen kuitenkin happaman puolella. (Kuva 13.) 

 

Keskihajonta: 
         0,66 
 

Keskihajonta:  
         1 
 

Keskihajonta:  
       0,6 
 

Keskihajonta: 
      0,85 
 

Keskihajonta: 
      0,98 
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Kuva 13. Veden happamuus 

 

Sähkönjohtokyvyssä suurin muutos näytteenottokertojen välillä oli Ropolan-

suon näytteissä, joissa ensimmäisen kerran näytteiden keskiarvo oli 

211,7µS/cm nousten toisella kerralla 361µS/cm. Viransuon näytteiden kes-

kiarvo ensimmäisellä kerralla oli 224,7µS/cm, joka pysyi hyvin saman tasoi-

sena toisellakin kerralla ollen 235,3µS/cm. Heinäjoen näytteillä oli kaikista al-

haisin sähkönjohtavuus 82,67µS/cm. (Kuva 14.) 

 

 
Kuva 14. Veden sähkönjohtokyky 
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Näytteiden sameus ensimmäisellä kerralla oli Ropolansuon osalta 99,5 NTU 

ja Viransuon osalta 10,96 NTU. Sameuden eron lisäksi näytteissä oli myös 

selkeästi silmin nähtävä väriero Ropolasuon veden ollessa selkeästi ruskeam-

paa (Kuva 15.). 

 

 
Kuva 15. Ropolansuon ja Viransuon näytteiden väriero 2.9.2019 

 

Toisella kerralla Ropolansuon sameus laski 29 NTU ja Viransuon sameus 

nousi 16,39 NTU. Heinäjoen vesi oli näytteistä kirkkainta 5,12 NTU. Aikai-

sempi ensimmäisen kerran väriero turvetuotantoalueiden vesissä oli toisella 

kerralla tasoittunut, eikä kummankaan veden väri erottunut poikkeuksellisesti 

toisesta.  

 

 

8 TULOSTEN TARKASTELU  

 

Turvetuotantoalueiden purkuojista tuleva vesi on poikkeuksellisen hapanta ja 

ajoittain kiintoainepitoisuudet voivat olla korkeitakin. Myös raudan määrä ve-

dessä on selkeästi suuri. Heinäjoen vesi taas on hieman lähempänä normaa-

lia pH:ta, mutta fosforipitoisuudet nousevat korkeammalle kuin turvetuotan-

nosta poistuvassa vedessä. Raudan määrä Heinäjoen vedessä on kuitenkin 

selkeästi alhaisempi, sekä kiintoainetta on hieman vähemmän verrattuna toi-

sen näytteenottokerran näytteitä toisiinsa. Veden sähkönjohtavuus oli korkea 

turvetuotantoalueiden vedessä, joka oli yli puolet korkeampi Heinäjoen veden 

sähkönjohtavuudesta.  
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8.1 Ropolansuon purkuoja 

Ropolansuon tuotantoalueen laajentamisesta koskevassa YVA:ssa kerrotaan, 

että vuoden 2007 kemikalointilaitokselta lähteneen veden keskimääräisiä pitoi-

suuksia. Kiintoainetta vuonna 2007 vedessä on ollut 12 mg/l, rautaa 20000 

µg/l, kokonaisfosforia 11µg/l. Johtokyky vedessä keskimäärin oli 50,5 mS/m ja 

pH arvo 3,1 (Itä-Suomen Ympäristölupavirasto 2009, 6.).  

 

Verrattuna tämän tutkimuksen näytteisiin on vuoden 2007 keskiarvo hyvin lä-

hellä nykyistä tilannetta. Fosforin määrä on kuitenkin isompi tässä tutkimuk-

sessa analysoiduissa näytteissä. Sama käy ilmi Eurofinsin suorittamassa vuo-

sittaisessa turvetuotantoalueiden veden kuormitustarkkailusta. Vuoden 2018 

raportin mukaan purkuojan kiintoaineen määrä keskimäärin oli 17mg/l ja fosfo-

rin määrä 24 µg/l, mitkä olivat mainitsemisen arvoiset poikkeamat verrattuna 

tämän tutkimuksen näytteisiin. (Laitinen 2019, 67.) 

 

Ropolansuolta otettujen näytteiden fosforipitoisuus vastasi yleisinä pidettyjen 

vedenlaatuluokitusten mukaan ensimmäisellä kerralla erittäin rehevää ja toi-

sen kerran näytteiden mukaan rehevää. Sisävesien yleiseksi rautapitoisuu-

deksi kerrotaan 500–1000 µg/l ja suovaltaisilla valuma-alueilla 1000–2000 

µg/l. (Ympäristö s.a.) Tutkimuksessa analysoidut näytteet sisälsivät kuitenkin 

merkittävästi enemmän rautaa: ensimmäisellä kerralla yli 60000 µg/l ja toisella 

kerrallakin yli 10000 µg/l.  

 

Ropolansuon purkuojan näytteissä ensimmäisellä kerralla 2.9.2019 oli siis ha-

vaittavissa selkä piikki kiintoaineen, kokonaisfosforin sekä raudan pitoisuuden 

osalta. Myös veden ruskea väri herätti huomiota vahvuudellaan. Toisen näyt-

teenottokerran näytteissä 7.10.2019 pitoisuudet olivat selkeästi alhaisemmat 

ja linjassa Viransuon näytteisiin sekä veden väri oli silmin nähden kirkkaam-

paa. Tulokset voivat viestiä siitä, että Ropolansuolla käytössä olevan kemikaa-

lisen puhdistuksen kanssa on ollut ongelmia. Normaalisti kemikalointi puhdis-

taa hyvin fosforia sekä ruskean värin antavia humusaineita kuitenkin samalla 
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lisäten veden happamuutta. Ympäristöministeriön Turvetuotannon ympäristön-

suojeluohjeen mukaan kemiallisen puhdistuksen mitoittaminen voi olla haasta-

vaa vesimäärien sekä veden laadun vaihtelevuuden takia. (Ympäristöministe-

riö 2015, 54.) 

 

Näytteiden vesi oli molemmilla näytteenottokerroilla hapanta. 2.9.2020 vesi oli 

kuitenkin selkeästi vähemmän hapanta (pH 4,73) verrattuna 7.10. otettuun 

näytteeseen (pH 3,37) tai verrattuna Viransuolta otettuihin näytteisiin, jotka oli-

vat pH 3,56 ja pH 3,61.  

 

Ropolansuolta otettujen näytteiden keskinäinen eroavuus ja ensimmäisen 

näytteenottokerran korkeat pitoisuudet ja vähemmän hapan vesi voivatkin siis 

johtua kemikaloinnin mitoittamisesta epäsopivaksi kyseiselle hetkelle.  

 

 

8.2 Viransuon purkuoja 

Viransuolla kiintoainepitoisuus kasvoi hieman ensimmäisestä näytteenottoker-

rasta. Siinä missä Ropolansuon näytteissä syyssateet vähensivät kiintoaineen 

määrää mahdollisesti laimentamalla, niin Viransuolla sateet saattoivat lisätä 

eroosiota tuoden näytteisiin enemmän kiintoainetta. 2.9.2019 Viransuon näyt-

teissä oli 4,7 mg/l kiintoainetta ja 7.10.2019 kiintoainetta oli 9,9 mg/l. Verrat-

tuna Viransuon vuoden 2018 kuormitustarkkailuun 28.8.2018 otetussa näyt-

teessä oli 12mg/l kiintoainetta ja 11.10.2018 näytteessä 26 mg/l. (Laitinen 

2019, 67.) Vuonna 2018 samaisena ajankohtana kiintoainetta on ollut enem-

män, mikä voi selittyä esimerkiksi sääolosuhteilla.  

 

Viransuolla veden sameus nousi verrattuna ensimmäisen kerran näytteisiin. 

Yksi tekijä sameuden kasvulle voi olla suurempi kiintoainepitoisuus.  

 

Ph-arvo verrattuna vuoden 2018 tuloksiin oli sekä ensimmäisellä että toisella 

näytteenottokerralla lähes vastaavat. Koko 2018 vuoden tulokset myös puolta-

vat sitä, että pH:n alhaisuus ei ole ollut poikkeus.  
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8.3 Heinäjoki 

Heinäjoen pH-arvo oli lievästi hapan (pH 4,83), mutta kuitenkin korkeampi kuin 

turvetuotantoalueiden purkuojien vesi. Tämä ero johtuu mahdollisesti turvetuo-

tannon vesien kemiallisesta puhdistuksesta. Tämän lisäksi suoalueiden vesi 

on jo valmiiksi happamempaa, ja vaikka Heinäjoen valuma-alueella sijaitsee 

suoalueita, eivät ne kuitenkaan ole kooltaan samankokoisia tai niiden vesiä ei 

ole johdettu suorasti Heinäjokeen.  

 

Heinäjoen tulokset olivat parhaimmat toiselta näytteenottokerralta kaikilta 

muilta osin paitsi fosforin osalta, jolloin Heinäjoen fosforipitoisuus oli 117,2 µg/l 

siinä, missä Ropolansuon pitoisuus oli 95,6 µg/l ja Viransuon pitoisuus 105,6 

µg/l. Heinäjoen valuma-alueella on muutamia maatalouksia, suomaata sekä 

satelliittikuvan perusteella ojitettua metsää, jotka osaltaan lisäävät fosforia. 

Ropolansuolla ja Viransuolla käytössä oleva kemikaalinen vedenpuhdistus 

pienentää fosforin määrää, mikä selittää tuotantoalueiden toisen näytteenotto-

kerran hieman pienemmän fosforipitoisuuden suhteessa Heinäjokeen. 

 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Näytteistä tehtyjen analyysien tulokset ovat paikoin erittäin korkeita, ja ne ylit-

tävät yleisinä pidetyt vedenlaatusuositukset reilusti. Tuloksia tarkasteltaessa 

tulee kuitenkin huomioida valumavesien sekoittuminen järven veden kanssa ja 

tämän myötä sen laimentuminen. Vertaillessa tuloksia eri näytteenottopistei-

den välillä on hyvä huomioida ojan leveys ja syvyys sekä joen uoman leveys. 

Mitä isompi joki tai uoma on, sitä enemmän sillä on mahdollisuus kuljettaa 

vettä ja sen mukana veden ekologiseen tilaan vaikuttavia tekijöitä. Vertaillessa 

Turvetuotannosta tulevaa vettä Heinäjoen veteen voidaan todeta turvetuotan-

non vesi yleisesti katsoen huonommaksi veden kiintoainepitoisuuden ja rauta-

pitoisuuden sekä veden happamuuden vuoksi. Heinäjoen uoma on kuitenkin 

isompi, joten se pystyy myös kuljettaa enemmän vettä. Jotta voitaisiin sanoa 

varmemmin eri valumavesien haitallisuudesta, tulisi ojista ja joesta mitata vir-

taama, jonka avulla voitaisiin laskea kullekin oma kuormitus.  
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Turvetuotantoalueiden valuma vedet kemikaalisen puhdistuksen jälkeen on 

merkittävän happamia. Kangasjärven ekologisen tilan luokittelussa on mainittu 

järven alhainen pH ja se, että sitä tulee seurata mahdollisesti vaikuttaen jär-

ven ekologisen tilan luokitteluun. Voi olla, että kemikaalinen puhdistus vaikut-

taa järven happamuuteen negatiivisesti ja sitä kautta Kangasjärven kalastoon.  

 

Kiintoaineen määrä sekä raudan määrä valumavesissä voivat olla ajoittain 

erittäin korkeita. Olisikin hyvä tutkia enemmän, ovatko kiintoaine sekä rauta 

sakkautuessaan mataloittanut rantoja. Jotta Kangasjärven tilaan vaikuttavia 

tekijöitä olisi voitu verrata paremmin, olisi tutkimuksessa voinut analysoida 

myös typen määrän, joka on metsäteollisuudessa sekä maataloudessa suuri 

kuormittaja ja vesien rehevöittäjä.  

 

Tutkimuksessa näytteitä otettiin hyvin lyhyeltä ajanjaksolta. Jotta niiden perus-

teella voitaisiin todeta järveen tulevien valumavesien haitallisuudesta, tulisi 

näytteitä ottaa ympärivuotisesti ja mitata virtaama. Näytteenottokerroista voi-

tiin kuitenkin huomata syyssateiden vaikutus vedessä oleviin pitoisuuksiin ja 

sitä kautta veden laatuun. Myös vertaamalla aikaisempiin näytteenottoihin Ro-

polansuon ja Viransuon purkuojista, voidaan todeta, että tilanne on kuitenkin 

ollut samankaltainen aikaisemmin, eikä ajoittaiset korkeat piikit tuloksissa ole 

poikkeuksellisia.  

 

Ekologinen tila ei varsinaisesti kerro järven ulkoisesta laadusta meille ihmisille, 

vaan se peilaa eliöiden ja eliölajien vaikutusta toisiinsa sekä niiden vuorovai-

kutusta elottomaan ympäristöön. Ekologinen tila kertoo, miten hyvin järvi voi 

itsessään ja ovatko sen sisältämät tekijät tasapainossa keskenään. Ekologi-

sen tilan luokittelussa ei esimerkiksi tutkita kiintoaineen määrää vedessä, mikä 

voi olla tietyillä järvillä merkittäväkin tekijä siinä mielessä, miten eri ihmiset tul-

kitsevat järven veden laatua.  
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