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1

Johdanto
Läntisellä Uudellamaalla, Lohjalla, sijaitseva Iso Ruokjärvi on yksi Hämjoen latva-alueen järviketjun 14 järvestä (Kuva 1). Järvellä toimii aktiivinen Iso Ruokjärven suojeluyhdistys, jonka tavoitteena on edistää vesiensuojelua ja maisemanhoitoa järvellä sekä
sen valuma-alueella. Yhdistys ylläpitää säännöllistä veden laadun seurantaa, organisoi
vesikasvien niittoa, tarjoaa neuvontaa sekä pitää yhteyttä muihin toimijoihin. Vuonna
2004 perustetun yhdistyksen myötä järvellä on toteutettu erinäisiä tutkimuksia, ja tutkimustietoa järvestä onkin hyvin saatavilla. Iso Ruokjärvellä veden laatua on seurattu
pääasiallisesti vuodesta 2000 asti, mutta joitain mittaustuloksia on olemassa jo vuodesta 1991 lähtien.
Iso Ruokjärvi on ekologiselta tilaltaan luokiteltu hyväksi, mutta alueen asukkaat ovat
huolissaan järven rehevöitymiskehityksestä. Ongelmaksi koetaan erityisesti vesikasvillisuuden voimakas lisääntyminen. Lisäksi osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hanketta toteutetun Hämjoen VEMALA-mallin mukaan järven sisäinen fosforikuormitus on merkittävää (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 2020).
Iso Ruokjärven kunnostus- ja hoitosuunnitelman tarkoituksena on koota yhteen oleellisimmat osat järvellä aikaisemmin toteutetuista tutkimuksista, selvittää järveen saapuvan ulkoisen kuormituksen määrää ja laatua, arvioida sisäisen fosforikuormituksen
osuutta kokonaiskuormituksesta sekä laatia järvelle kunnostus- ja hoitosuunnitelma,
jonka tavoitteena on pitää järvi vähintään hyvässä ekologisessa tilassa.
Kunnostus- ja hoitosuunnitelman ovat laatineet Vahanen Environment Oy:ltä FT Anne
Liljendahl, FM Petrina Köngäs sekä FM Katja Svahnbäck.

2

Iso Ruokjärvi
Iso Ruokjärvi on matala humusjärvi ja se kuuluu Hämjoen valuma-alueeseen (23.074).
Järven pinta-ala on 58,4 ha ja sillä on rantaviivaa 7,37 km. Iso Ruokjärvi on muodoltaan
epäsäännöllinen ja matalahko järvi. Sen keskisyvyys on 2,6 m ja suurin syvyys 5,6 m.
Järvessä ei ole saaria ja suurin osa sen rannoista on loivia. Järven eteläosassa sijaitsee yleinen kunnan uimaranta. Iso Ruokjärven vedet laskevat puroa pitkin Haarjärveen
ja edelleen Hämjokea ja Nummenjokea pitkin Lohjanjärven Maikkalanselälle.
Iso Ruokjärven lähivaluma-alueen pinta-ala on suunnilleen 200 ha, mutta koko yläpuolisen vesistön valuma-alue on järven kokoon nähden varsin laaja, kaikkiaan noin 1100
ha. Iso Ruokjärveen vedet valuvat Vähä Ruokjärvestä. Iso Ruokjärven välittömässä
läheisyydessä sekä sen yläpuolisella valuma-alueella on runsaasti kesäasustusta ja
ympärivuotisesti asuttuja kiinteistöjä.
Iso Ruokjärven valuma-alueesta suurin osa, noin 88 % on metsää, noin 6,5 % järviä ja
loput noin 5,5 % maatalousalueita (Kuva 2). Järven valuma-alueen maaperä koostuu
enimmäkseen kallio- ja moreenimaista. Vähäiset savialueet sijaitsevat pääosin vesistöjen varsilla ja niillä harjoitetaan pienimittakaavaista maa- ja karjataloutta.
Iso Ruokjärven ekologinen luokitus on hyvä 3. seurantakaudella. Kemiallinen tila on
hyvää huonompi.
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Kuva 1. Iso Ruokjärven sijainti ja valuma-alue.
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Kuva 2. Iso Ruokjärven valuma-alueen maankäyttömuodot (CORINE2018, SYKE).
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2.1

Veden laatu
Iso Ruokjärvellä on tehty veden laadun mittauksia jo vuodesta 1991, mutta pääasiallisesti vedenlaadun seurantaa on tehty vuodesta 2000 lähtien liittyen Sammatin kunnan
aloittamaan kunnostusprojektiin Iso Ruokjärvellä sekä Valkjärvellä.
Iso Ruokjärven pintaveden kokonaisfosforin pitoisuus kasvukautena (kesäkuu-syyskuu) on mittaushistorian aikana vaihdellut 14–58 µg/l välillä (Kuva 3). Korkeimmat kokonaisfosforin pitoisuudet havaittiin vuosina 2001 ja 2010. Pääasiallisesti kasvukauden
aikainen kokonaisfosforin pitoisuus on kuvastanut hyvää ekologista tilaa. Pitoisuudet
ovat olleet tasaisessa laskussa ja vuosien 2011–2018 aikana kokonaisfosforin pitoisuudet ovat ajoittain kuvastaneet jopa erinomaista ekologista luokkaa.

Kuva 3. Iso Ruokjärven pintaveden (1 m) kokonaisfosforin pitoisuus (µg/l) vuosina 1992–2018
(lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä HERTTA). Ekologisen tilan arvioinnissa käytettävät
kokonaisfosforin pitoisuuden luokkarajat ovat Aroviita ym. 2019 julkaisusta.

Iso Ruokjärven pintaveden kokonaistypen pitoisuudet ovat kokonaisfosforin tavoin olleet laskussa 2000-luvun alkupuolelta alkaen (Kuva 4). Koko mittaushistorian aikana
kokonaistypen pitoisuus on vaihdellut kasvukautena (kesäkuu-syyskuu) 480–910 µg/l.
Talviaikana kokonaistypen pitoisuus on ollut ajoittain korkeampaakin, jopa 1100 µg/l.
Kasvukauden korkeimmat typpipitoisuudet ajoittuvat vuosille 2000 ja 2001.
Syvänteellä pohjanläheisen veden happipitoisuus Iso Ruokjärvellä laskee jääpeitteisenä kautena sekä ajoittain loppukesästä lähelle nollaa (Kuva 5). Hapen väheneminen
alimmissa vesikerroksissa järven kerrostuessa on tyypillistä humuspitoisille vesille riippumatta järven rehevyydestä. Pohjanläheisen veden hapen kyllästysaste nousee kuitenkin täyskiertojen aikaan ajoittain hyvälle tasolle.
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Kuva 4. Iso Ruokjärven pintaveden (1 m) kokonaistypen pitoisuus (µg/l) vuosina 1992–2018
(lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä HERTTA). Ekologisen tilan arvioinnissa käytettävät
kokonaisfosforin pitoisuuden luokkarajat ovat Aroviita ym. 2019 julkaisusta.

Kuva 5. Pohjanläheisen veden hapen kyllästysaste (%) Iso Ruokjärvellä vuosina 1991–2021
(lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä HERTTA). Laatuluokituksen raja-arvot ovat Vesi- ja
ympäristöhallituksen (1998) julkaisusta.
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Iso Ruokjärven vesi on humuspitoista, mutta kirkasta. Veden sameus, joka kertoo veden läpinäkyvyydestä tai kirkkaudesta, on vaihdellut pintavedessä vuosien 1991–2021
aikana 1,4–6,3 FNU välillä. Veden sameuden ollessa alle 5 FNU vedestä ei silminnähden havaita sameutta. Järven veden väriluku on vaihdellut 40–150 mg/l Pt välillä kuvastaen runsasta humuspitoisuutta.
Näkösyvyys, joka heijastaa valaistun vesikerroksen paksuutta ja jolla on oleellinen
merkitys levien ja vesikasvien lajistoon ja määrään, on Iso Ruokjärvellä vaihdellut vuosien 1991–2021 aikana 0,7–2,1 m välillä. Näkösyvyys vaihtelee luontaisesti eri vuodenaikojen välillä ollen yleensä keskikesän aikaan pienimmillään. Pääasiallisesti Iso
Ruokjärven näkösyvyys kertoo hyvästä tilasta (näkösyvyys on yli 1 m).
Järven rehevyydestä kertoo myös klorofylli-a:n pitoisuus, joka kuvaa lehtivihreällisten
planktonlevien runsautta vedessä, ja on siten suoraan verrannollinen levämäärään ja
järven rehevyystasoon. Iso Ruokjärvessä klorofylli-a:n määrää on mitattu vuonna 1992
ja vuosina 2004-2018. Klorofylli-a:n pitoisuus on pääasiallisesti ollut 9,2–39 µg/l kuvastaen reheviä olosuhteita. Muista mittauksista poikkeava hyvin korkea pitoisuus (130
µg/l) Iso Ruokjärvellä havaittiin vuoden 2009 heinäkuussa.
Iso Ruokjärven veden laatu on kuvastanut 2000-luvun taitteessa reheviä olosuhteita,
mutta viime vuosina veden laadussa on ollut selkeä suunta parempaan. Kuitenkin talviaikana alusveden happitilanne on edelleen huono. Avoveden aikana happitilanne
pohjan läheisessäkin vedessä on ollut hyvä tai vähintään tyydyttävä. Ravinnepitoisuudet kuvastavat nykytilanteessa hyvää ja ajoittain jopa erinomaista tilaa. Toisaalta järven perustuotantokyky kesän 2000 sinilevien massaesiintymän jälkeenkin ollut korkeaa.

2.2

Iso Ruokjärven tilan seuranta ja selvitykset vuosina 2000–2020
Sammatin kunta aloitti vuonna 2000 alueellaan sijaitsevien Iso Ruokjärven ja Valkjärven kunnostusprojektin (Ihalainen 2001). Projekti aloitettiin perusteellisella tutkimisella
ja ensisijaisten toimenpiteiden määrittelyllä. Tutkimus sisälsi järvien vedenlaadun fysikaalis-kemiallisen selvittämisen, järvien kautta laskevien purojen ja jokien vedenlaadun
selvittämisen, hajakuormitusselvityksen, koekalastuksen, kasvi- ja eläinplanktontutkimuksen sekä vesikasvillisuuskartoituksen. Myös rantaan rajoittuvan asutuksen jätevesikäsittelytavat käytiin läpi projektin yhteydessä. Lisäksi Uudenmaan ympäristökeskus
laati kyseisten vesistöjen varsille maatalouden suojavyöhykkeiden yleissuunnitelman.
Vuonna 2008 Sammatin kunta tilasi Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry:ltä yhteenvetoraportin Sammatin pintavesien tilasta sekä seurantaohjelman lähivuosille (Hagman 2008). Raportissa käsiteltiin ja koottiin yhteen Iso Ruokjärven tila, järvellä tehdyt
tutkimukset ja toimenpiteet.
Vuosina 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 2016 ja 2018 vesinäytteitä otettiin Iso Ruokjärven suojeluyhdistyksen toimeksiannosta. Näytteenotosta vastasi Länsi-Uudenmaan
Vesi- ja Ympäristö ry. Vuonna 2017 yhdistys päätti panostaa järven yleiskunnon parantamiseen ja antoi Saimi Heikkiselle ja Veikko Nyholmille tehtäväksi selvittää mitä
tulisi tehdä järven jatkuvan rehevöitymisen estämiseksi. Selvityksessään Heikkinen ja
Nyholm totesivat, ettei nykyisen niittoyksikön teho ole riittävä ja antoivat konkreettisia
ehdotuksia erilaisista kasvillisuuden poistotavoista.
Vuonna 2016 alkoi Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hanke, jonka osana
toteutettiin 3-vuotinen Hämjoen pilottihanke. Tässä yhteydessä myös Iso Ruokjärvestä
otettiin vesinäytteitä vuonna 2017. Pilottihankkeen raportti Hämjoen latvan järviketjun
järvistä sekä seuranta- ja hoitosuunnitelma valmistui vuonna 2020 (Korhonen ja Kor-
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honen 2020). Myös Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hankkeen loppuraportti valmistui vuonna 2020 (Pönni ja Venäläinen 2020). Vuonna 2019 Iso Ruokjärvellä tehtiin uusi kasvillisuuskartoitus. Tarkemmat tiedot tehdyistä selvityksistä löytyvät
alta.
2.2.1

Kasvillisuuskartoitus
Iso Ruokjärvellä on tehty koko järven kattava kasvillisuuskartoitus elokuussa 2019 (Lumio 2019). Aiempi kasvillisuuskartoitus järvelle on tehty 11.8.2000 (Ranta 2000).
Vuonna 2000 tehdyssä kasvillisuuskartoituksessa vesikasvillisuutta hallitsivat järviruoko, ulpukat, palpakot ja uistinvita. Järven monissa lahdelmissa ulpukka- ja uistinvitakasvustot peittivät mattona veden pinnan. Iso Ruokjärvellä esiintyvistä putkilokasvilajeista suurin osa edusti niin sanottuja jokapaikan lajeja, mutta joukossa oli runsaasti
myös selviä rehevyyden ilmentäjiä, kuten kurjenmiekka, tylppälehtivita, keiholehti, rantapalpakko ja leveä osmankäämi. Kasvillisuuskartoituksen aikaan Iso Ruokjärvellä oli
runsas sinileväkukinta koko järven alueella, joka samensi veden. Ranta-alueiden pohjat olivat kaikkialla pehmeitä muta- ja liejupohjia, ainoastaan aivan matalassa rantavedessä saattoi esiintyä kovahkoa hiekkapohjaa. Eri puolilla järveä oli pohjalla runsaasti
orgaanista kasvijätettä ja pohja kupli sekä haisi rikkivedylle.
Tehtyjen kasvillisuuskartoitusten perusteella kasvillisuus Iso Ruokjärvellä on runsasta
ja järvellä esiintyy paljon runsasravinteisuutta suosivia lajeja. Kasvillisuuden on havaittu runsastuneen entisestään vuonna 2000 tehdyn kasvillisuuskartoituksen jälkeen.
Vuodesta 2013 lähtien suojeluyhdistyksen jäsenkirjeissä sekä toimintakertomuksissa
on mainintoja haitallisesta vieraslajista vesirutosta (Elodea canadensis). Laji lisääntyy
pienistäkin varren palasista, joten sen poistoon on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Vuonna 2019 tehdystä kasvillisuuskartoituksesta näkee eri lajien ajankohtaiset esiintymisalueet ja -laajuden. Lajisto on pysynyt melko samana, lukuun ottamatta vesiruttoa.

2.2.2

Koekalastukset
Iso Ruokjärven kalastoa on tutkittu koeverkkokalastuksin (Nordic) vuonna 2000 (Ihalainen 2001). Kalastukset suoritettiin kahteen kertaan, keväällä (29.5–30.5) ja syksyllä
(27.9–28.9). Koekalastuksissa saaliiksi saatiin 7 eri kalalajia (hauki, lahna, salakka,
pasuri, särki, kiiski ja ahven). Saalis koostui pääosin ahvenesta ja särjestä, joiden yhteenlaskettu osuus yksilösaaliista oli lähes 90 %. Iso Ruokjärven koekalastussaalis oli
rehevälle järvelle tyypillinen ja saalis oli runsas niin yksilösaaliin kuin biomassankin
osalta. Suurten petokalojen osuus yksikkösaaliista oli hyvin pieni. Erityisesti ahvenen
kohdalla saalis koostui pääosin pienistä yksilöistä, mikä todennäköisesti on seurausta
ravintokilpailusta. Tiheissä kalakannoissa ravintokilpailu yleensä hidastaa kalojen kasvua ja aiheuttaa kalakantojen kääpiöitymistä.
Raportin mukaan Iso Ruokjärvellä toteutettiin koekalastusten tekoaikaan jatkuvasti tehtävää pienimittakaavaista hoitokalastusta, jonka vuotuinen saalis oli ollut 500–1000 kg.
Tämän lisäksi järvelle suositeltiin koekalastusten perusteella toteutettavaksi lyhytaikaista tehopyyntiä, jolla järven särkikalakantaa voitaisiin vähentää. Saalistavoitteeksi
ehdotettiin 100 kg hehtaaria kohden (Ihalainen 2001).
Koekalastuksista saatujen lajien lisäksi Iso Ruokjärvesssä on raportoitu esiintyvän ankeriasta sekä täplärapua. Talvella 2003 happitilanne kehittyi hyvin heikoksi varsinkin
Etelä-Suomen matalissa ja rehevissä järvissä (Olin & Ruuhijärvi 2005). Myös Iso
Ruokjärvessä havaittiin esiintyvän happikatoa sekä paikallisia kalakuolemia (Ihalainen
2003). Kalaston tilaa ei olla seurattu vuoden 2000 tehtyjen koekalastusten jälkeen.
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2.2.3

Kasvi- ja eläinplanktontutkimukset
Kasvi- ja eläinplanktontutkimuksia tehtiin Iso Ruokjärvellä vuonna 2000 liittyen Sammatin kunnan aloittamaan kunnostusprojektiin (Ihalainen 2001). Kasviplanktontutkimus rajoittui kasvukauteen, jonka aikana otetuista näytteistä määritettiin valtalajit ja
selvitettiin tarkasti kasvukauden planktonsukkessio. Lisäksi selvitettiin myös mesoeläinplanktonin lajistoa ja yksilömääriä sekä kokojakaumien vaihtelua. Eläinplanktonselvityksessä keskityttiin seuraamaan pääasiassa rataseläinten ja vesikirppujen
esiintymistä.
Kunnostusprojektin toimintakertomuksen mukaan Iso Ruokjärven kasviplanktonin kokonaisbiomassat ja sinilevien määrä vuonna 2000 kertoivat järven olevan selvästi rehevä. Kasviplanktonin kokonaisbiomassa oli suurimmillaan heinäkuun lopussa ja sinilevää esiintyi lähes koko kesän, eniten heinä- syyskuussa. Koloniaaliset Microcystisja Woronichinia-lajit, rihmamainen Aphanizomenon sekä ”käyrät” Anabaena circinalis
ja A. spiroides esiintyivät järvessä valtalajeina.
Iso Ruokjärven eläinplankton kuvasti jonkin verran rehevöityneen järven tilaa ja lajisto
oli melko tyypillinen Etelä-Suomen rehevöityneille pikkujärville. Tyypillisiä olivat rehevöityneiden järvien lajit, kuten Trichocerca spp., Keratella cochlearis, K. quadrata ja
Pompholyx spp., joita tavattiin koko näytteenottokauden ajan. Eläinplanktonin koko oli
voimakkaasti painottunut pieniin lajeihin ja kokoluokkiin, mikä viittaa varsin voimakkaaseen saalistuspaineeseen.

2.2.4

Ranta-asutuksen jätevesikäsittely
Rantaan rajoittuvan asutuksen jätevesikäsittely käytiin läpi tarkastelemalla asumuksia
päällisin puolin liittyen Sammatin kunnan aloittamaan kunnostusprojektiin (Ihalainen
2001). Tarkastelu tehtiin alkutalvella, ennen lumen tuloa. Tarkastelun kohteena olivat
niin sanotut harmaat jätevedet. Rantakiinteistöjen käymäläratkaisuja ei tässä selvityksessä tarkasteltu lainkaan. Tulosten perusteella Iso Ruokjärvellä esiintyy enemmän
vapaa-ajanasutusta kuin esimerkiksi Valkjärvellä ja jätevesien käsittely on vapaa-ajan
asunnoilla yleisesti heikompaa kuin vakituisen asutuksen kohdalla. Kunkin tapauksen
kuormittavuus riippuu kuitenkin suuresti asumusten käyttöasteesta, jota on vaikea tutkia ja mitata. Kaikista alhaisin jäteveden käsittelytaso havaittiin olevan vanhoissa lomaasumuksissa, joiden käyttöaste arvioitiin olevan lähes olematon. Johtopäätöksenä toimintakertomuksessa mainittiin, että jäteveden käsittelyä voitaisiin Iso Ruokjärven
ranta-alueilla parantaa johtamalla ja imeyttämällä jätevedet maahan sen sijaan että ne
johdetaan maan pinnalle tai suoraan vesistöön (Ihalainen 2001).
Vuonna 2007 järjestettiin tiedotustilaisuus Sammatin keskustasta Haarjärvelle johtavan vesi- ja viemäriputken suunnitelmasta. Iso Ruokjärven itäranta mainittiin olevan
mukana vesihuollon toiminta-alueessa, mutta länsirantaa ei tulla todennäköisesti sisällyttämään toiminta-alueeseen. Tällöin länsirannan alueen vesi- ja viemärihankkeita voi
yhdistää runkovesilinjaan esim. vesiosuuskuntien hankkeina. Toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt ovat velvoitettuja liittymään vesi- ja viemärilinjaan. Tarkkoja tietoja
vesi- ja viemäriverkkoon liittyneiden kiinteistöjen määrästä ei ole.
Haja-asutuksen jätevedenkäsittelyä koskeva jätevesiasetus tuli voimaan vuonna 2004
ja jätevedenkäsittelyä koskevat uudistukset 3.4.2017. Koska valtaosa Iso Ruokjärvellä
olevista mökeistä sijaitsevat alle 100 metrin etäisyydellä rannasta, koskivat uudistukset
myös näitä kiinteistöjä. Siirtymäaikaa oli 31.10.2019 asti. Alueen asukkaiden oli mahdollista saada neuvoja haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskien Länsi-Uudenmaan
vesi ja ympäristö ry:n LINKKI-hankkeen neuvojilta. Neuvonta tavoitti Iso Ruokjärven ja
Valkjärven alueelta yhteensä 79 kiinteistöä 101 kiinteistöstä eli 78 %. Iso Ruokjärveltä
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hankkeessa tunnistettiin 4 akuuttia kunnostusta vaativaa ja 5 seurantaa tai kunnostusta vaativaa kiinteistöä. Lisäksi kiinteistöjen oli tehtävä kirjallinen selvitys nykyisestä
jätevesijärjestelmästä Lohjan kunnalle. Jätevesiasetus ei koske sellaisia kiinteistöjä,
jotka ovat täysin kantoveden varassa ja joissa on vain kuivakäymälä.
2.2.5

Hajakuormitusselvitys
Hajakuormitusselvitys on tehty vuonna 2000 koko Haarjärven yläpuoliselta valumaalueelta, johon oleellisena osana sisältyy myös Iso Ruokjärvi. Hajakuormitusselvityksen tulokset löytyvät Iso Ruokjärven ja Valkjärven kunnostusprojektiin liittyvästä toimintakertomuksesta (Ihalainen 2001). Haarjärven valuma-alue on laajuudeltaan noin
21 km2, josta Iso Ruokjärven valuma-alueen osuus on 57 %. Haarjärven valuma-alueen maaperä koostuu enimmäkseen kallio- ja moreenimaista. Vähäiset savialueet sijaitsevat pääosin vesistöjen varsilla ja niillä harjoitetaan pienimittakaavaista maa- ja
karjataloutta. Selvityksen mukaan ravinnekuormitusta on laskettu aiheutuvan luonnonhuuhtoutumasta, ilmalaskeumasta, haja- ja vapaa-ajan asutuksesta sekä maa- ja metsätaloudesta. Laskenta perustui keskiarvoihin.
Selvityksen mukaan Haarjärven koko valuma alueelta kertyy vuosittain yhteensä 795
kg fosforia ja 11 835 kg typpikuormitusta. Fosforikuormituksesta valtaosa on lähtöisin
maataloudesta, mutta kuormitusta tulee myös haja- ja loma-asutuksesta sekä luonnonhuuhtoumana. Selvityksessä kuitenkin mainitaan, että asutuksen jätevesien merkitys
vesistökuormittajana on todennäköisesti suurempi kuin vuositasolla lasketut kuormitusosuudet osoittavat. Selvityksen mukaan Iso Ruokjärvestä lähtevän veden laatu kuvasi korkeampaa rehevyystasoa kuin järveen Vähä Ruokjärven suunnasta tulevan veden laatu.

2.2.6

Hämjoen latvan järviketjun järvien tarkastelu sekä seuranta- ja hoitosuunnitelma
vuosille 2020–2030
Projektin kokonaistavoitteena oli käyttää Hämjoen järviä pilottikohteena VEMALAravinnekuormitusarvioiden käytöstä järvikohtaisten hoitosuunnitelmien kehittämiseksi.
Ympäristöhallinnon VEMALA-mallin pääkäyttökohteena oli selvittää järvikohtaiset ravinnekuormitusarviot, eri kuormituslähteiden osuudet kokonaiskuormituksesta ja järvien ravinnepidätyskyky. Pilotti toteutettiin vuosina 2016–2019 osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hanketta.
Hämjoen latvan valuma-alueeseen Sammatissa (Lohja) kuuluu 14 järveä ja lampea,
jotka muodostavat järviketjun. Hankkeen raportissa tarkasteltiin tämän järviketjun järvien ja lampien kokonaiskuvaa sekä esitettiin seuranta- ja hoitotoimenpiteitä (Korhonen & Korhonen 2020). Järviketjun tarkastelun tavoitteena oli saada esiin järvien vaikutus toisiinsa sekä havainnollistaa yhteistyön merkitystä ja tarvetta järviensuojelussa.
Kullekin järviketjun järvelle ja lammelle määritettiin oma lähivaluma-alue ja VEMALAvesistömalli käsitteli erikseen suoraan järveen tai lampeen laskevat allasalueet ja järvien tai lampien välisiin ojiin laskevat uoma-alueet. Järviketjun järvistä olemassa olevat
tiedot koottiin raportissa yhteen ja niitä täydennettiin tarvittavilla näytteenotoilla ja tutkimuksilla.
VEMALA-mallin antamat tulokset ovat laskettu vajaan kymmenen vuoden keskiarvoista (aikaväli 12.11.2011-23.11.2019). Latvajärvet saavat kuormitusta vain omilta allasvaluma-alueiltaan, mutta mentäessä järviketjussa alaspäin, kasvaa pääsääntöisesti
järveen laskevien ojien kautta tuleva kuormitus suhteessa oman valuma-alueen kuormitukseen. VEMALA-mallin perusteella Hämjoen latvan järviin valuma-alueelta tuleva

VAHANEN ENVIRONMENT OY
+358 20 769 8698 n www.vahanen.com n Y-tunnus | Business ID 2206578-8

Iso Ruokjärven kunnostus- ja
hoitosuunnitelma
ENV2376

12 (36)

29.10.2021

koko fosforikuormitus on 437 kg vuodessa. Tästä määrästä poistuu edelleen Hämjokeen 180 kg/v. Laskennan mukaan siis noin 60 % fosforista pidättyy järviin ja 40 %
jatkaa Hämjokea pitkin edelleen.
VEMALA-mallin perusteella Iso Ruokjärvi saa yli puolet kuormituksestaan yläpuoliselta
järvialueelta. Myös Iso Ruokjärven sisäisen fosforikuormituksen määrä arvioidaan merkittäväksi. Mallin mukaan Iso Ruokjärveen tulee fosforikuormitusta yläpuolisesta Vähä
Ruokjärvestä 69,3 kg vuodessa sekä lisäksi valuma-alueelta uomaan tulevaa kuormitusta 16,1 kg vuodessa, yhteensä siis 85,4 kg/vuosi. Tämän lisäksi järven lähivalumaalueelta tulee kuormitusta 42,0 kg vuodessa eli yhteenlaskettu fosforikuormitus Iso
Ruokjärveen on 127,4 kg/vuosi. Tästä määrästä 39,0 kg sedimentoituu järveen ja 88,4
kg jatkaa matkaa luusuan kautta alapuoliseen Haarjärveen. Iso Ruokjärven kuormitus
on lähinnä lähtöisin peltoviljelystä, metsien luonnonhuuhtoumasta, haja-asutuksesta ja
laskeumasta.
Typpikuormitusta ei ehditty Hämjoen järvipilotti -hankkeen aikana selvittää, mutta sen
sijaan kiintoaineen kulkeutumista ja pidättymistä järviketjun valuma- ja uoma-alueilla
tarkasteltiin. Mallin mukaan Iso Ruokjärveen tulee kiintoainekuormitusta yhteensä 37,8
t/v, josta valtaosa (21,3 t/v) on peräisin järven lähivaluma-alueelta. Vedessä olevasta
kiintoaineesta 28,4 t/v pidättyy järven sedimenttiin ja 9,4 t/v jatkaa matkaa luusuan
kautta alapuoliseen Haarjärveen. Kiintoainekuormitus on Iso Ruokjärvellä hyvin pitkälti
peräisin peltoviljelystä.
Raportissa listattiin myös jokaiselle järviketjun järvelle suositeltavat järven tilan seuranta- ja hoitotoimenpiteet. Tärkeimpinä toimenpiteinä Iso Ruokjärven kohdalla mainittiin vedenlaadun mittaukset, rehevyyden seuranta, vieraslajien seuranta ja poisto, sinilevätilanteen seuranta sekä näkösyvyyden mittaukset. Huomiota tulisi kiinnittää ulkoisen kuormituksen vähentämiseen, erityisesti peltoviljelyn ja haja- ja loma-asutuksen
osalta.

2.3

Iso Ruokjärvellä tai sen valuma-alueella toteutetut toimenpiteet

2.3.1

Niitot
Vesikasvillisuuden niittoja on suoritettu suojeluyhdistyksen koordinoimina vuodesta
2004 lähtien talkoovoimin. Kasvillisuutta on niitetty lähes vuosittain, välillä laajemmin
ja välillä lähinnä ranta-asukkaiden omien ranta-alueiden alueelta, pääosin omakustanteisesti. Ainoastaan vuonna 2019 niittoja Iso Ruokjärvessä ei suoritettu lainkaan.
Vuonna 2007 toteutettiin laajempi niitto viidellä eri alueella keräävän niittolaitteen
avulla. Niitettävät kasvustot olivat lähinnä ulpukka, uistin- ja ahvenvita sekä palpakkokasvustoja. Niittotalkoita kiinteistöjen omien ranta-alueiden ulkopuolella, mm. Ilanderin
lahdessa ja kunnan uimarannalla on lisäksi tehty vuosina: 2011, 2012, 2013, 2014,
2016, 2017 ja 2020.

2.3.2

Imuruoppaus ja/tai juurakoiden poisto
Vuonna 2018 muutamat Iso Ruokjärven suojeluyhdistyksen jäsenet toteuttivat vesikasvien juurten poistoa sekä vuosina 2018 ja 2020 imuruoppauksia omilla ranta-alueillaan.
Toimenpiteet sujuivat hyvin ja tämän pohjalta alettiin suunnittelemaan myös juurten
poistoja Ilanderin salmen kohdalta.
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2.3.3

Hoitokalastus
Raportointien ja yhdistyksen toimintakertomusten mukaan Iso Ruokjärvellä on tehty
pienimittakaavaista hoitokalastusta (500–1000 kg/a) ainakin 2000 luvun alkupuolella.
Tämän lisäksi järvelle suositeltiin vuonna 2000 tehtyjen koekalastusten perusteella toteutettavaksi lyhytaikaista tehopyyntiä, jolla järven särkikalakantaa voitaisiin vähentää.
Saalistavoitteeksi ehdotettiin 100 kg hehtaaria kohden (Ihalainen 2001). Tehokalastusta ei kuitenkaan toteutettu järvellä. Vuodelta 2016 löytyy merkintä, että osakaskunnan ylläpitämä Weke-katiska kerää roskakalaa Koululahdella. Tietoja kalamääristä ei
kuitenkaan ole raportoitu. Luskalan osakaskunta suorittaa järvellä säännöllistä kuhien
istutusta, mutta hoitokalastusta ei tällä hetkellä tehdä.

2.3.4

Veden näkösyvyyden mittaukset talkoovoimin
Iso Ruokjärvellä aloitettiin keväällä 2021 näkösyvyyden mittaukset talkoovoimin. Seitsemälle yhdistyksen jäsenelle on jaettu näkösyvyyslevyt vapaaehtoista näkösyvyyden
mittaamista varten. Mittausten tarkoituksena on kerätä tietoa näkösyvyydestä mahdollisuuksien mukaan ympäri vuoden. Näkösyvyys heijastaa valaistun vesikerroksen paksuutta ja sillä on oleellinen merkitys levien ja vesikasvien lajistoon ja määrään. Iso
Ruokjärvellä näkösyvyys on vaihdellut vuosien 1991–2021 aikana 0,7–2,1 m välillä.

3 Iso Ruokjärven ravinnetase ja ulkoinen kuormitus
Iso Ruokjärven ulkoista kuormitusta, ravinnetasetta ja ravinnetaseen perusteella sisäistä kuormitusta arvioitiin toukokuussa 2021 toteutetun purovesien näytteenoton tulosten perusteella. Tuloksia verrattiin uudesta VEMALA-mallista saatuihin fosforin ja
typen kuormituslukuihin.
Ulkoisella kuormituksella tarkoitetaan järven valuma-alueelta järveen valumavesien
mukana kulkeutuvaa ravinnekuormitusta. Ulkoista kuormitusta järveen kertyy luonnonhuuhtoumasta, ihmisen toiminnasta – kuten maa- ja metsätaloudesta – sekä asutuksesta (haja-asutus ja hulevedet). Vesistöihin kohdistuu kuormitusta myös ilmaperäisestä laskeumasta.
Sisäisellä kuormituksella tarkoitetaan pohjasedimenttiin sitoutuneiden ravinteiden vapautumista uudelleen kiertoon. Sisäisen kuormituksen mekanismeja on useita, joista
merkittävimpänä pidetään sedimentin läheisen veden alhaista happipitoisuutta. Järven
rehevöityessä eli tuotantotason kasvaessa syntyy yhä enemmän hajotettavaa orgaanista ainesta, joka vajoaa alaspäin päätyen lopulta järven pohjalle. Orgaanisen aineksen hajottaminen mikrobien ja muiden eliöiden toimesta puolestaan kuluttaa sekä veden että sedimentin happivarantoja. Hapen loppuessa sedimentin sisältämä fosfori pelkistyy ja fosforia pääsee liukenemaan pohjan yläpuoliseen veteen, josta se leviää herkästi myös fosforia kasvuunsa käyttävien levien ja muiden kasvien lähelle. Sedimentistä ravinteita voi vapautua myös resuspension eli sedimentin veteen sekoittumisen
takia. Myös kalat ja muut vesieläimet voivat aiheuttaa sedimentin pöllähtelyä. Tätä kutsutaan bioturbaatioksi. Myös vesistöissä toteutettavat toimenpiteet, kuten ruoppaus ja
pohjan haraaminen voi aiheuttaa paikallisesti ja lyhytaikaisesri sedimentin pöllyämistä.
Fosforin vapautumista sedimentistä veteen tapahtuu myös silloin, kun pohjan läheisen
veden pH nousee selkeästi emäksiselle puolelle.
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3.1

Tutkimusalue
Iso Ruokjärveen laskevista kuudesta selkeästä uomasta sekä järven luusuasta otettiin
vesinäytteet 14.5.2021 (Kuva 6). Näytteenoton yhteydessä puroista mitattiin virtaama
siivikkomittauksella sekä lämpötila, pH, sähkönjohtavuus ja hapetus-pelkistyspotentiaali kenttämittarilla (YSI). Vesinäytteistä analysoitiin kiintoaine, kokonaisfosfori, fosfaattifosfori, kokonaistyppi, nitraatti-, nitriitti ja ammoniumtyppi.

Kuva 6. Veden laadun havaintopisteet ja Iso Ruokjärveen laskevien uomien valuma-alueet.
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Järveen laskeville puroille; Vitalahdenpurolle, Riihilahdenpurolle, Pitkänperänlahdenpurolle, Ruokjärven purolle sekä Kukkamäenpurolle, jonka uoma laskee järveen kahdesta kohtaa, määritettiin valuma-alueet paikkatieto-ohjelmalla käyttäen maanmittauslaitoksen 2 m korkeusmallia.

3.2

Virtaamat
Iso Ruokjärveen laskevien purojen virtaamat olivat hyvin pieniä lukuun ottamatta
Ruokjärvenpuron ja luusuan kautta poistuvan veden virtaamia (Taulukko 1). Järveen
laskevien purojen uomat olivat kapeita ja matalia. Kukkamäenpurossa, jossa uoma
haarautuu Toivolantien kohdilla ja laskee lopulta Iso Ruokjärveen kahdesta kohdasta,
ei pohjoisessa uoma haarassa havaittu virtausta. Vesi oli seisovaa ja kellertävää.
Taulukko 1. Iso Ruokjärveen laskevien uomien ja järven luusuan virtaama (l/s) ja valuma-alueen
koko.
Puro
Vitalahdenpuro
Kukkamäenpuro pohjoinen

Valuma-alueen koko (ha)

Virtaama (l/s)

18,7

0,9

12,4

Kukkamäenpuro etelä

0,0
2,1

Pitkänperänlahdenpuro

17,7

2,0

Riihilahdenpuro

14,3

1,5

Ruokjärvenpuro

921,0

131,5

Iso Ruokjärven Luusua

3.3

Purojen veden laatu

3.3.1

Lämpötila, hapetus-pelkistyspotentiaali, sähkönjohtavuus ja pH

228,7

Purojen veden lämpötila oli näytteenoton ajankohtaan hyvin tyypillinen 10,6–13,3 °C
(Taulukko 2). Iso Ruokjärven luusuassa veden lämpötila oli hieman korkeampi, 15,1
°C. Myös purovesien pH (6,4–7,02) ja sähkönjohtavuus (4,23–9,12 mS/m) olivat hyvin
tyypillisiä humuspitoisille vesille.
Hapetus-pelkistyspotentiaali kertoo liuoksen, tässä tapauksessa purovesien, hapettavien ja pelkistävien yhdisteiden kokonaismäärän. Potentiaaliin vaikuttaa muun muassa
veden pH, happipitoisuus, lämpötila sekä liuenneiden yhdisteiden kokonaismäärä. Vähäisissä happipitoisuuksissa potentiaali pienenee voimakkaasti. Hapetus-pelkistyspotentiaalin limnologinen merkitys liittyy erityisesti epäorgaanisten ionien, kuten fosfaattifosforin, esiintymismuotoon sekä niiden liukenevuuteen. Runsas pelkistyneiden yhdisteiden määrä myös antaa viitteitä voimistuvasta kemiallisesta hapenkulutuksesta.
Iso Ruokjärveen laskevissa puroissa veden hapetus-pelkistyspotentiaali oli 176–237
mV (Taulukko 2) ollen humuspitoisille luonnonvesille tyypillisellä tasolla, tosin varsinaisia vertailuarvoja ei ole. Humuspitoisissa vesissä, kuten monissa Suomen vesistöissä
hapetus-pelkistyspotentiaali on hapellisissakin oloissa tavallisesti alhaisempaa. Hapetus-pelkistyspotentiaalin ollessa alle 200 mV epäorgaaniset ionit ovat suurimmaksi
osaksi liukoisessa muodossa eli potentiaalisesti jo leville käyttökelpoisessa muodossa.
Ruokjärvenpurossa ja Riihilahdenpurossa kuitenkin hapetus-pelkistyspotentiaalin perusteella suurin osa ravinteista oli mittausajankohtana sitoutuneessa muodossa.
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Taulukko 2. Iso Ruokjärveen laskevien purojen ja järven luusuan veden lämpötila, pH, sähkönjohtavuus ja hapetus-pelkistyspotentiaali toukokuussa 2021.
Puro

3.3.2

Lämpötila (°C)

pH

Sähkönjohtavuus
mS/m

Hapetus-pelkistyspotentiaali
(mV)

Vitalahdenpuro

10,6

6,90

6,28

191

Kukkamäenpuro pohjoinen

12,3

6,70

8,52

193

Kukkamäenpuro etelä

11,5

6,40

4,23

176

Pitkänperänlahdenpuro

11,0

6,80

8,76

193

Riihilahdenpuro

12,7

6,36

9,12

232

Ruokjärvenpuro

13,3

6,44

4,82

237

Iso Ruokjärven Luusua

15,1

7,02

5,12

179

Kiintoaine ja ravinnepitoisuudet
Iso Ruokjärveen laskevien purojen kiintoainepitoisuus oli pääasiallisesti 3,2–15 mg/l
(Taulukko 3). Korkein kiintoaineen pitoisuus, 31 mg/l, havaittiin kuitenkin Kukkamäenpuron pohjoisesta uomassa, jossa vesi oli seisovaa. Iso Ruokjärvestä luusuan kautta
poistuvassa vedessä ei ollut juurikaan kiintoainesta (< 1 mg/l).
Kokonaisfosforin pitoisuus Iso Ruokjärveen laskevissa uomissa oli pääasiallisesti 26–
160 µg/l. Lisäksi Kukkamäenpuron pohjoisesta uomasta havaittiin kokonaisfosforin pitoisuudeksi jopa 210 µg/l. Luusuan kautta poistuvan veden kokonaisfosforipitoisuus oli
27 µg/l. Fosfaattifosforia oli osassa uomista runsaasti liukoisessa muodossa, mikä tosin on tavallista näytteenoton ajankohtaan nähden.
Kokonaistypen pitoisuudet olivat järveen laskevissa puroissa 770–1800 µg/l ja luusuassa 700 µg/l. Sekä kokonaistypen että typen epäorgaanisten fraktioiden (nitraatti-,
nitriitti- ja ammoniumtypen) pitoisuudet olivat humusvesille hyvin tyypillisellä tasolla.
Taulukko 3. Iso Ruokjärveen luusuan ja järveen laskevien purojen kiintoaineen, kokonaisfosforin, fosfaattifosforin, kokonaistypen, nitraatti-, nitriitti ja ammoniumtypen pitoisuudet toukokuussa 2021.
Puro

Kiintoaine
(mg/l)

Kokonaisfosfori
(µg/l)

Fosfaattifosfori
(µg/l)

Kokonaistyppi (µg/l)

Nitraattityppi
(µg/l)

Nitriittityppi
(µg/l)

Ammoniumtyppi
(µg/l)

Vitalahdenpuro

6,4

26

10

1100

770

3

9

Kukkamäenpuro pohjoinen

31

210

37

1400

18

3

<4

Kukkamäenpuro etelä

6,3

50

18

990

47

<2

18

Pitkänperänlahdenpuro

7,4

39

8

780

20

<2

<4

Riihilahdenpuro

15

160

76

1800

<4

5

85

Ruokjärvenpuro

3,2

27

6

950

180

3

15

Iso Ruokjärven
Luusua

<1

27

4

700

120

3

8
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3.4

Ulkoinen kuormitus
Iso Ruokjärveen kohdistuvaa ravinnevirtaa arvioitiin toukokuussa, kevättulvien jälkeen
järveen laskevien purojen mukana kulkeutuvan ainevirran, lähivaluma-alueen (ne valuma-alueen osat, joista järveen ei laske selkeää uomaa) ominaiskuormituslukujen
sekä ilmalaskeuman summana. Purojen mukana kulkeutuva kuormitus arvioitiin mittaamalla purojen virtaama sekä kertomalla tulos purosta analysoitujen vesinäytteiden
ravinnepitoisuuksilla. Ainevirtaamat laskettiin kokonaisravinteille. Koska Kukkamäenpuron pohjoisessa haarassa vesi oli näytteenottohetkellä seisovaa, eikä virtausta pystytty siten määrittämään, on kuormitusarvioinneissa Kukkamäenpuro käsitelty yhtenä
uomana.
Niiltä valuma-alueen osilta (lähivaluma-alue) joilta ei Iso Ruokjärveen laske selkeää
uomaa, ulkoisen kuormituksen määrä arvioitiin alueen maankäyttömuotoihin kohdennettujen ominaiskuormituslukujen perusteella (Tattari ym. 2015).
Ainevirtaamalaskelmien mukaan laskettuna Iso Ruokjärveen kulkeutuu vuodessa yhteensä noin 189 kg fosforia ja 4 780 kg typpeä (Taulukko 4). Merkittävin osa tästä kulkeutuu uomien mukana, yhteensä noin 126 kg fosforia ja 4 171 kg typpeä vuodessa
(Kuva 7). Vähä Ruokjärvestä Iso Ruokjärveen laskevan Ruokjärvenpuron mukana kulkeutuu yhteensä 59 % kaikesta järveen vuodessa kulkeutuvasta fosforista ja 82 % typestä. Myös VEMALA-mallin mukaan noin puolet Iso Ruokjärveen tulevasta kuormituksesta tulee yläpuoliselta järvialueelta Ruokjärvenpuroa pitkin. Iso Ruokjärveen laskevien purojen osalta eniten hehtaaria kohden sekä fosforia että typpeä lähtee kuitenkin liikkeelle Riihilahdenpuron valuma-alueelta (Kuva 8).
Taulukko 4. Iso Ruokjärveen kulkeutuvan ulkoisen kuormituksen määrä kohteittain.
Puro

Kokonaisfosforin virtaama
(kg/vuodessa)

Kokonaistypen virtaama
(kg/vuodessa)

Vitalahdenpuro

0,7

30,7

Kukkamäenpuro

3,3

64,4

Pitkänperänlahdenpuro

2,4

48,7

Riihilahdenpuro

7,7

86,6

Ruokjärvenpuro

112,0

3 940,7

Lähivaluma-alue

57,1

433,7

Laskeuma järveen

5,8

175,2

Kuormitus yhteensä

189

4780
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Kuva 7. Iso Ruokjärveen laskevien purojen mukana kulkeutuva kokonaisfosforin ja kokonaistypen ainevirtaamat (kg vuodessa).
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Kuva 8. Iso Ruokjärveen laskevien purojen mukana kulkeutuva fosforin ja typen kuormitus puron valuma-alueen hehtaaria kohden.
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3.4.1

Ravinnekuormitus VEMALA-mallin mukaan
Iso Ruokjärveen saapuvaa ulkoisesta ravinnekuormitusta tarkasteltiin VEMALA-mallin
version V.5U:n avulla (Huttunen ym. 2016). VEMALA-malli sisältää fosforin ja typen
huuhtoutumisen pelloilta ja metsistä, pistekuormituksesta, haja-asutuksesta ja laskeumasta. Laskelmissa kuormituksen eteneminen ja pidättyminen vesistöissä mallinnetaan WSFS hydrologisella-ennustemallijärjestelmällä. Lisäksi mallin käytössä on
Vihma-työkalu peltojen kuormituksen ja Icecream-malli peltojen ravinnekierron laskemiseksi sekä typpimalli VEMALA-N, jolla arvioidaan typen prosessit (mm. denitrifikaatio) pelloilla ja metsässä. Valtakunnallisesti malliin kertyy kaiken aikaa suuret määrät
havaittuja pitoisuuksia järvistä ja uomista sekä virtaamamittauksia virtavesistä. Mallin
pistekuormitukset sisältävät valvonta- ja kuormitustietojärjestelmästä ilmoitetut pistekuormittajat. Hulevesien, luonnonhuuhtouman ja metsätalouden huuhtouman kuormitusarviot perustuvat ympäristöhallinnon VEPS-järjestelmään. VEMALA-malli laskee
valitulle alueelle jokaiselle päivälle oman reaaliaikaisen kuormituksen edellä mainittujen valuma-alueen tietojen perusteella huomioiden mm. sääolot ja virtaaman. Malli kalibroituu mitattujen ja ympäristöhallinnon tietojärjestelmään (HERTTA) tallennettujen
pitoisuuksien mukaan. Tiedot Iso Ruokjärveen tulevasta ravinnekuormituksesta haettiin 29.9.2021 ja ne kuvastavat keskimääräistä kuormitusta ajalle 01.01.201331.12.2020.
Iso Ruokjärveen tuleva vuosittainen fosforikuormitus VEMALA-mallin mukaan on pienempi kuin toukokuun 2021 näytteenoton perusteella laskettu ainevirtaama (kuva 9).
Tämä on luonnollista, sillä toukokuussa järveen virtaavat vedet ovat erittäin ravinteikkaita kasvillisuuden ollessa vielä vähäistä ja muun muassa siksi ravinteiden pidättymistä maassa ennen veteen päätymistä ja uomissa ei kovin tehokkaasti tapahdu. Myös
vesimäärät ovat keväällä yleensä runsaampia kuin kuivana kesäaikana tai talvella
maan ollessa lumen ja jään peitossa. Uomakohtaiset vesinäytteenotot ja ainevirtaamalaskelmat ovat kuitenkin tärkeitä, jotta nähdään mistä valuma-alueen osasta ravinteita
eniten järveen tulee ja näin osataan suunnata ulkoisen kuormituksen vähentämisen
toimenpiteet oikeaan paikkaan. VEMALA-mallin mukaan, suurin fosforikuormitus Iso
Ruokjärveen syntyy peltoviljelystä sekä metsistä tulevasta luonnonhuuhtoumasta
(kuva 9). Myös haja-asutuksesta syntyy hieman fosforikuormitusta.
VEMALA-mallin mukaan myös typpikuormitus Iso Ruokjärveen on pienempi kuin toukokuun 2021 näytteenoton perusteella laskettu ainevirtaama (Kuva 9). Erot kuormituksen määrässä VEMALA-mallin ja mitattujen ainevirtaamien välillä johtuvat samoista
syistä kuin fosforikuormituksen kohdalla. Suurin typpikuormitus Iso Ruokjärveen syntyy
metsien luonnonhuuhtoumasta, peltoviljelystä sekä pelloilta tulevasta luonnonhuuhtoumasta.
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Fosforikuormitus,
yht. 118 kg/v

Typpikuormitus,
yht. 2670 kg/v

peltoviljely
pellot
luonnonhuuhtouma
metsätalous
metsät
luonnonhuuhtouma
haja-asutus
hulevesi
laskeuma vesiin
pistekuorma

Kuva 9. Iso Ruokjärveen tuleva fosfori- ja typpikuormituskuormitus VEMALA-mallin mukaan
(tiedot haettu 29.9.2021).

3.4.2

Ulkoisen kuormituksen sietokyvyn arviointi
Järven ulkoisen fosforikuormituksen sietokykyä tarkastellaan usein Vollenweiderin
kaavalla (Vollenweider 1976). Laajan järvitutkimusaineiston perusteella keskimääräisesti sallitun fosforikuormituksen rajana pidetään yleisesti 0,15 g P/m2 vuodessa ja
kriittisen kuormituksen rajana 0,30 g P/m2 vuodessa. Mallilla voidaan kuitenkin laskea
järvikohtaisestikin järveen sallittava ulkoisen fosforikuormituksen määrä hydraulisen
pintakuorman avulla.
Sallittu fosforikuorma on se määrä fosforia, jonka järvi kestää rehevöitymättä lisää. Jos
kriittinen kuorma ylittyy, järvi on vaarassa rehevöityä nopeasti. Tämän rajan ylittyessä
ovat järven kunnostustoimet ensisijaisesti kohdennettava ulkoisen kuormituksen vähentämiseen. Vollenweiderin malli ei ota huomioon sisäistä kuormitusta, joka usein on
merkittävä rehevöitymistä lisäävä tekijä etenkin matalissa, rehevissä järvissä.
Iso Ruokjärvelle laskettuna sallitun kuormituksen raja on 0,15 g P/m2/vuosi ja kriittisen
kuormituksen raja 0,37 g P/m2/vuosi. Nykytilassa Iso Ruokjärveen saapuu ulkoisena
kuormituksena mitattujen ainevirtaamien perusteella 189 kg fosforia, joka vastaa järven pinta-alaan suhteutettuna 0,32 g P/m2/vuosi. VEMALA-mallilla ulkoista kuormitusta
Iso-Ruokjärveen saapuu 118 kg vuodessa, joka vastaa järven pinta-alaan suhteutettuna 0,20 g P /m2/vuosi. Vollenweiderin mallin mukaisesti arvioituna Iso Ruokjärven
ulkoinen fosforikuormitus ylittää siten sallitun kuormituksen rajan kummankin ulkoisen
kuormituksen arvion perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että ilman ulkoisen kuormituksen vähentämistoimenpiteitä Iso Ruokjärvi on vaarassa rehevöityä.
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3.5

Luusuasta poistuva ravinnevirta
Iso Ruokjärven luusuasta poistuvaa ravinnevirtaa arvioitiin luusuasta analysoidun veden ravinteiden pitoisuuksien sekä mitatun virtaaman perusteella.
Järven luusuan kautta Iso Ruokjärvestä poistuu vuosittain 190 kg fosforia ja 5 000 kg
typpeä. Luusuan kautta vaikuttaisi laskelmien mukaan poistuvan yhtä paljon fosforia
kuin sinne vuoden aikana kertyy, mikä viittaisi merkittävään sisäiseen kuormitukseen.

3.6

Sisäisen fosforikuormituksen arviointi
Järven sisäistä kuormitusta voidaan arvioida laskennallisesti ainetaseena tulevan ja
poistuvan ravinnevirran erotuksena sekä vesipatsaan keskimääräisen fosforipitoisuuden ja laskennallisen kokonaiskuormituksen avulla.
Järveen tulevan kuormituksen perusteella voidaan laskea vesipastaan keskimääräinen
teoreettinen fosforipitoisuus Friskin (1978) mukaan:
= (1 − ) ∗

, jossa

C= Keskimääräinen laskettu fosforipitoisuus (mg/m3 = µg/l)
R = Fosforin laskennallisesti määritetty pidättymiskerroin = 0,611
I = Tuleva fosforikuormitus (mg/s)
Q = Virtaama (m3/s)
Vertaamalla laskettua kokonaispitoisuutta järvestä mitattuun todelliseen pitoisuuteen,
voidaan arvioida sisäisen kuormituksen suuruutta. Jos havaittu fosforipitoisuus on selkeästi laskettua pitoisuutta suurempi, on oletettavaa, että järvi kärsii voimakkaasta sisäisestä kuormituksesta. Jos taas havaittu pitoisuus on laskettua pienempi, järveen
tuleva aines sedimentoituu helposti.
Iso Ruokjärveen saapuvan ulkoisen fosforikuormituksen perusteella laskettu vesimassan kokonaisfosforipitoisuus (23,6 µg/l) oli havaittuja pitoisuuksia (keskipitoisuus 34,95
µg/l, Ympäristötiedon hallintajärjestelmä, HERTTA) selkeästi pienempi. Tämä viittaisi
järvessä tapahtuvaan voimakkaaseen sisäiseen kuormitukseen.
Toinen tapa arvioida sisäistä kuormitusta on kokonaiskuormituksen kautta, jolla saadaan arvio järven sisäisen ja ulkoisen kuormituksen kokonaismäärästä (Frisk 1989)
veden kokonaisfosforipitoisuuden, keskivirtaaman ja viipymän perusteella:
= 0,158 ∗

∗

∗

− 280 +

(78400 − 448 ∗

∗

+

∗

), jossa

I = järven fosforikuormitus (ton/vuodessa)
C = Keskimääräinen fosforipitoisuus (34,95 µg/l)
Q = Keskimääräinen virtaama m3/s
T = Järven teoreettinen viipymä (6,5 kk)
Iso Ruokjärvelle saadaan näin laskennalliseksi fosforin kokonaiskuormitukseksi 277
kg/vuodessa. Kun ulkoiseksi kuormitukseksi saatiin ainevirtaamien, ilmaperäisen laskeuman ja lähivaluma-alueen ominaiskuormituslukujen perusteella 189 kg/vuodessa,
sisäisen kuormituksen osuudeksi jää 88 kg fosforia vuodessa.
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4 Suositeltavat toimenpiteet Iso Ruokjärvellä ja sen valumaalueella
Iso Ruokjärvi on viimeisimmän vesienhoidon 3. suunnittelukaudella luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi. Vaikka järven kokonaisravinteiden pitoisuudet pinnan läheisessä vedessä ovat olleet laskussa viimeisen lähes kahdenkymmenen vuoden aikana,
kertovat alusveden ajoittainen happivaje ja ajoittaiset korkeat pohjanläheisen veden
kokonaisfosforipitoisuudet järven rehevöitymiskehityksestä. Järven sisäinen fosforikuormitus on potentiaalisesti hyvin suurta. Myös Hämjoen VEMALA-mallin perusteella
sisäinen kuormitus Iso Ruokjärvessä arvioitu merkittäväksi.
Rehevöitymiskehitys järvellä ilmenee myös järven vesikasvillisuuden runsastumisena,
jolloin uhkana voi olla järven mataloituminen ja umpeenkasvu. Runsas kasvusto haittaa merkittävästi myös järven virkistyskäyttöä. Mahdollinen umpeenkasvu luo yhdessä
Iso Ruokjärven morfologian kanssa haasteita myös veden virtaukselle.
Myös Iso Ruokjärven ulkoinen fosforikuormitus on mitattujen ainevirtaamien perusteella suurta ja kuormituksen määrä lähenee jo kriittisen sietokyvyn rajaa. Näin ollen
oleellisinta on keskittyä toimenpiteisiin, jotka vähentävät ulkoista fosforikuormitusta ja
siten ajan myötä kuormituksen vähentyessä myös sisäistä kuormitusta.

4.1

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen
Ihmistoiminnasta johtuvaa ravinnekuormitusta pyritään vähentämään saattamalla valuma-alue lähemmäs alkuperäistä tilaansa. Täydellinen ennallistaminen on harvoin
mahdollista ja myös esim. luonnontilaisilta metsiltä valuu ravinteita vesistöihin. Lisäksi
veteen kulkeutuu valuma-alueen ulkopuoleltakin ravinteita ilman kautta laskeumana.
Valuma-alueelta tulevaan ulkoiseen kuormitukseen voidaan puuttua esim. hidastamalla valumavesien kulkua järveen suojavyöhykkeillä, erilaisilla kosteikkomaisilla rakenteilla, laskeutusaltailla tai kunnostamalla uomia mutkittelevammiksi. Toimiakseen
kuormitusta vähentävästi, kosteikon on oltava oikein suunniteltu, rakennettu ja hoidettu. Lisäksi sen on oltava riittävän laaja. Pahimmillaan kosteikko voi jopa lisätä ravinnekuormitusta, joten suunnittelun ja hoidon tärkeyttä ei voi liikaa korostaa.
Suurin osa Iso Ruokjärven valuma-alueesta on metsää. Merkittävin osa ulkoisesta
kuormituksesta saapuu järveen Vähä Ruokjärven suunnasta, Ruokjärven puron kautta.
Lisäksi tällä lyhyellä pätkällä uoman reunoilla sijaitsee maatalousalueita. Eniten fosforia kuitenkin lähtee liikkeelle Riihilahdenpuron valuma-alueelta, jolloin ulkoisen kuormituksen hallintakeinoja on mielekkäintä suunnitella ensisijaisesti Riihilahdenpuron ja
Ruokjärvenpuron valuma-alueilta kulkeutuvan kuormituksen hillintään. Molemmat uomat myös laskevat vetensä mataliin lahtiin, jotka ovat syvänteitä tai avoimia alueita
herkempiä rehevöitymiselle.

4.2

Sisäisen kuormituksen vähentäminen
Rehevöityminen aiheuttaa järvissä pohjan läheisiä happikatoja lisääntyneen tuotannon
aiheuttaman hajotustoiminnan kiihtymisen kautta. Järvissä happikato on talven aikana
melko tavallista, sillä jääpeite estää hapen liukenemista veteen ilmasta. Myös yhteyttäminen, joka toisi veteen happea, on hyvin vähäistä pimeyden ja veden alhaisen lämpötilan vuoksi. Kesänaikaista hapettomuutta syntyy rehevissä järvissä usein kiihkeän
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levätuotannon aikaan myös matalilla alueilla. Pitää myös muistaa, että hyvissäkin happiolosuhteissa pohjasedimentin sisällä on aina hapettomat olosuhteet ja ravinteita vapautuu sedimentin huokosveteen, josta ravinteet siirtyvät ylemmäs veteen myös jo pelkästään diffuusion vuoksi. Matalassa, kerrostumattomassa järvessä ravinteikas vesi
siirtyy alusvedestä pinnan lähelle levien käyttöön tuulen sekoittaessa vettä. Myös pohjaa penkovat kalat tai muu sedimenttiä pöllyttävä toiminta nostaa kiintoainesta tuottavaan kerrokseen, jolloin kiintoainekseen sitoutuneet ravinteet voivat vapautua lähellä
leväkasvustoa. Sisäistä kuormitusta tapahtuu siis huomattavan paljon myös muista
syistä kuin hapettomuuden takia.
Sisäistä kuormitusta voidaan vähentää joko 1) estämällä fosforin vapautuminen pohjasta tai 2) poistamalla järveen kertynyttä fosforia. Usein käytettyjä menetelmiä ovat
hapetus, kemikaalikäsittely, sedimentin poisto ja hoitokalastus. Vesikasveja poistamalla ei järvestä saada sinne kertynyttä fosforia juuri poistettua ja kasveilla on myös
tärkeä sedimenttiä ja ravinteita sitova rooli vesiekosysteemissä. Vesikasveja poistamalla voidaan lähinnä parantaa järven virkistyskäyttömahdollisuuksia ja parantaa virtausoloja. Ruoppaus taas on kallis ja tehoton fosforin poistomenetelmä, sillä suuri osa
fosforista rehevässä järvessä on yleensä huokosvedessä, eikä sitoutuneena kiintoainekseen. Ruoppaamisen ongelma on myös läjityspaikojen järjestäminen siten, että
liete ei valu takaisin järveen.
Hoitokalastuksella pyritään sekä voimistamaan leviä laiduntavaa eläinplanktonyhteisöä, vähentämään järveen kertynyttä ravinnemäärää poistettavien kalojen myötä sekä
estämään kalojen aiheuttamaa sedimentin sekoittumista veteen (Sammalkorpi & Horppila 2005). Ravintoverkon rakennetta voidaan tehostaa hoitokalastuksen lisäksi petokalaistutuksin, jolloin runsas petokalakanta estää särki- ja muiden saaliskalojen kannan liiallisen kasvun.
Järvissä, joissa esiintyy jokavuotisia happikatoja, voidaan hapetuksen avulla parantaa
happitilannetta pohjan tuntumassa ja hillitä fosforin liukenemista pohjasedimentistä takaisin veteen. Hapetustarpeen arviointi on ajankohtainen, jos hapetonta aluetta on
merkittävä osa järven pinta-alasta ja rehevyysongelman havaitaan liittyvän happikatoihin. Fosforin vapautumista voidaan myös pyrkiä estämään sitomalla se pysyvästi – tai
pikemminkin pitkäaikaisesti – sedimenttiin kemikaalien avulla. Kemikaalikäsittely ja sen
jälkeinen hoito ruoppauksineen on äärimmäinen, erittäin rehevän järven kunnostusmenetelmä, johon ryhdytään ja johon saa luvankin vasta kun muita menetelmiä on kokeiltu
ja todettu toimimattomiksi. Lisäksi menetelmän onnistumisen edellytyksenä on riittävän
pieni ulkoinen kuormitus, jotta järveen ei kerry pian uudestaan ylimääräistä fosforia.
Kemikaalikäsittelyllä aikaansaadun tuloksen pysyvyys riippuu myös järven viipymästä.
Jos järven vesi vaihtuu kovin nopeasti, ei kemikaalikäsittelyllä usein saavuteta pitkäaikaisia tuloksia. Ulkoisen kuormituksen vähentäminen on siten ensisijainen toimenpide
Iso Ruokjärvellä.

4.3

Valuma-alueella toteutettavat toimenpiteet
Ulkoisen kuormituksen vähentämisen kannalta oleellisinta on järveen saapuvan veden
määrä. Vähäisillä virtaamilla kuormitus on pientä, vaikka pitoisuus vedessä olisikin
suurta.
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4.3.1

Valumavesien suodattaminen ja virtaaman hidastaminen
Ensisijaisesti Iso Ruokjärvelle suositellaan Ruokjärvenpuron ja Riihilahdenpuron virtaamien hidastamista ja valumavesien suodattamista. Sekä pelloilta, metsistä että rakennetuilta alueilta tulevien valumavesien laatua voi parantaa lisäämällä veden suotautumista esimerkiksi kasvillisuuden kautta. Suojavyöhykkeet, kosteikot, laskeutusaltaat sekä näiden yhdistelmät pidättävät hyvin kiintoainetta ja kiintoaineeseen sitoutuneita ravinteita.
Sekä Ruokjärvenpuro että Riihilahden puro kulkevat maatalousalueiden kautta, jolloin
huomiota tulisi kiinnittää näillä alueilla sijaitsevien peltojen suojakaistoihin.
Ruokjärvenpurolle voidaan harkita kosteikon tai laskeutusaltaiden rakentamista. Kosteikoilla ja laskeutusaltailla voidaan pysäyttää veteen jo joutunutta kiintoainetta. Veden
viivyttäminen Ruokjärvenpurossa vähentäisi puron mukana kulkeutuvaa ravinnevirtaa.
Kosteikot, joiden pinta-ala on yli 2 % yläpuolisesta valuma-alueesta, poistavat valumavesistä noin 30 % fosforia ja 20 % typpeä. Kosteikoissa niihin juurtunut kasvillisuus
sekä kasvuston pinnalla oleva biomassa käyttävät ravinteita tehokkaasti hyödykseen.
Laskeutusaltaiden toiminta taas perustuu veden virtausnopeuden hidastamiseen niin
paljon, että vedessä olevat kiintoainepartikkelit ja siten niihin sitoutuneet ravinteet laskeutuvat altaan pohjalle. Toimivien laskeutusaltaiden pitäisi olla vähintään 1 % yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta.
Vähä Ruokjärvi toimii jo eräänlaisena lasketusaltaana, pidättäen suurimman osan yläpuoliselta valuma-alueelta kulkeutuvasta kuormituksesta. Kuitenkin järvien välillä
Ruokjärven puroon kulkeutuu runsaasti lisää ravinteita, joiden pääsyä Iso Ruokjärveen
voitaisiin näillä keinoilla vähentää. Yksi keino olisi levittää Ruokjärvenpuron vesi ennen
puron suuta sijaitsevalle kosteikkomaiselle alueelle edistäen näin puron mukana tuomien ravinteiden sitoutumista rannan kasvillisuuteen. Pienen valuma-alueen omaavalle Riihilahdenpurolle voidaan myös harkita laskeutusallasta.
Iso Ruokjärveen saapuvaan ravinne- ja kiintoainekuormitukseen voidaan lisäksi puuttua lisäämällä järveen laskevien purojen uomaan, uomien suuntaisesti suodattavaa ja
virtaamaa hidastavaa puuta (kuva 10). Uomaan lisätty puuaines hidastaa veden virtausta, vähentää uoman eroosiota, puhdistaa vettä ja lisää vesiluonnon monimuotoisuutta. Tukkinipuilla ei varsinaisesti pyritä patoamaan vettä vaan enemmänkin ravinteiden suodatuksen lisäksi hidastaa virtaamaa erityisesti suurten valuntojen aikana.
Tukkinippuja voidaan asettaa uomiin pitkittäin useisiin kohtiin ja näin mahdollistaa veden vapaan virtauksen nippujen reunalta ja yli. Lisäksi biologista ravinteiden pidättymistä tapahtuu puun pinnalle muodostuvan biofilmin organismien sitoessa ravinteita.
Puiden asettelu uomiin rankatukkinippuina turvaa sen, että aina jokin osa puuaineksesta on veden alla vaihtelevista vesitilanteista huolimatta. Näiden lisäksi rakenne on
painava ja siten vakaa. Puu painuu uoman pohjalle siten pidättäen myös pohjalle kertynyttä ainesta paikoillaan estäen uoman reunojen eroosiota. Isokokoinen ja tiivis rakenne pidättää myös vedestä todennäköisesti paremmin hienojakoista orgaanista ainesta ja tarjoaa enemmän mikrohabitaatteja, sillä nipun päällä ja sisällä vallitsevat erilaiset olosuhteet.
Vedenalaisen rakenteen raaka-aineena mänty on tutkimuksissa todettu kestävimmäksi
ja hitaammin hajoavaksi, kuin esimerkiksi lehtipuuaines. Männystä huuhtoutuu lisäksi
vähemmän haitallisia aineita kuin kuusesta ja sen pinnalle kehittyy nopeasti päällyskasvustoa.
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Kuva 10. Puunippuja asennetaan kapeaan uomaan odottamaan uppoamista ja biopuhdistamon
käynnistymistä Taipalsaaressa osana Suomen Ympäristökeskuksen PuuMaVesi -hanketta.
Kuva: Maaseudun tulevaisuus 8.10.2018.

Yhdessä puuaineksen kanssa Riihilahdenpurolle voidaan lisäksi harkita biohiilisuodatusta kevyin helposti asennettavilla ja vaihdettavilla biohiilisäkeillä (kuva 11). Säkit pidetään paikoillaan erilaisin tukirakentein ja niiden sijoittaminen on helppo yhdistää uomaan lisättävän puuaineksien kanssa. Säkit ovat kokonsa puolesta helposti kuljettavissa ihmisvoimin. Suodattimen eli säkin sisältö räätälöidään tarpeen mukaan sitomaan ravinteita ja kiintoainesta. Eri valmistajat lupaavat typen ja fosforin osalta jopa yli
60 % vähennyksen. Säkkien käyttöikä riippuu kuormituksen määrästä ja vaihtelee noin
2–3 vuoden välillä. Käytettävä suodatinmateriaali konsentroituu veden mukana kulkeutuvista aineksista, jolloin niiden suodatinteho lopulta laskee. Suodattimen sisältö voidaan tämän jälkeen hyötykäyttää esimerkiksi puutarhaistutusten lannoitteena.
Säkkien asentamisessa on huomioitavaa, etteivät ne padota uomassa virtaavaa vettä.
Säkkien sisällysmateriaali on valmistajan kanssa sovittava sellaiseksi, ettei biohiili ole
liian hienojaksoista, vaan vesi pääsee virtaamaan säkkien läpi. Karkeammalla aineksella varmistetaan, etteivät suodatinsäkin tukkeudu herkästi. Mikäli säkkien suodatinteho laskee tai säkkien läpi ei virtaa vettä, ovat ne helppo vaihtaa tai poistaa verrattuna
kiinteisiin suodatinrakenteisiin.
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Kuva 11. Biohiilellä täytettyjä suodatinsäkkejä metsäojassa. Säkit on tuettu hitaan virtaaman
ojassa pystypuilla.

4.4

Järvellä toteutettavat toimenpiteet
Järvellä toteutettavilla toimenpiteillä pyritään usein parantamaan järven virkistyskäyttömahdollisuuksia ja vähentämään rehevyydestä aiheutuvia haittoja, kuten järven umpeenkasvua. Järvestä voidaan myös poistaa ravinteita tai vähentää sisäisen kuormituksen määrää erilaisin menetelmin. Jotta järvellä toteutettavilla toimenpiteillä voidaan
saada tuloksia aikaan, vaatii se usein samalla myös ulkoisen kuormituksen vähentämistä.

4.4.1

Vesikasvillisuuden poisto
Iso Ruokjärven aktiivisen suojeluyhdistyksen ansiosta järvellä on toteutettu vesikasvillisuuden niittoja lähes vuosittain 2000 luvun alkupuolelta lähtien. Järven ranta-asukkaat ovat niittäneet omia rantojaan ja lisäksi on järjestetty niittotalkoita eri puolilla järveä, muun muassa Ilanderin salmessa, joka on järven kapein kohta ja joka kasvaa
helposti umpeen heikentäen virtausoloja.
Vesikasvillisuuden niittoja suositellaan jatkettaviksi Iso Ruokjärvellä jatkossakin. Virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi vesikasveja voidaan niittää esimerkiksi
uimapaikkojen ja rantalaitureiden edustalta. Lisäksi vesikasvillisuutta suositellaan poistettavaksi Ilanderin salmesta virtausolojen parantamiseksi. Muilla alueilla vesikasvilli-
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suuden poistoa on tehtävä harkiten, lähinnä virtausolojen parantamiseksi tai virkistyskäyttömahdollisuuksien ylläpitämiseksi. Vaikka vesikasvit saattavat haitata järven virkistyskäyttöä joissain määrin, on niitä sisäisen kuormituksen hillitsemisen kannalta
hyvä säilyttää. Vesikasvien poistossa on huomioitava mm. petokalojen, etenkin hauen,
potentiaaliset elin- ja lisääntymisalueet. Vesikasveja ei tulisi poistaa yhtenäisinä kaistaleina vaan pieninä laikkuina vain välttämättömiltä paikoilta, jättäen kudulle otollisia
alueita (Kääriäinen ja Rajala 2005).
Järveen laskevien uomien suille olisi tärkeää jättää sopivan kokoinen alue vesikasveja
sitomaan uomien mukana kulkeutuvia ravinteita ja kiintoainesta. Vesikasvivyöhyke
rannassa sitoo myös maalta pintavaluntana tulevaa kiintoainesta sekä siihen sitoutuneita ravinteita, joten aivan rantaan asti ulottuvia niittoja tulisi välttää. Vesikasveilla on
tärkeä sedimenttiä ja ravinteita sitova rooli vesiekosysteemissä ja erityisesti kelluslehtiset lumpeet ja ulpukat pitävät pohjan ainesta hyvin paikoillaan vähentäen näin myös
sedimentin resuspensiota. Vesikasvit ja niiden pinnalle kiinnittyneet levät sitovat myös
osan vapaan veden ravinteista ja voivat rajoittaa näin myös kasviplanktonin liiallista
kasvua. Vesikasveja niittämällä ei järvestä saada sinne kertynyttä, järveä rehevöittävää fosforia juurikaan poistettua.
Niittoja tehtäessä olisi tärkeää pyrkiä tekemään niitot mahdollisimman läheltä pohjaa.
Niittoihin on käytettävissä useita erilaisia soutu- tai perämoottoriveneisiin sopivia pieniä
leikkuukoneita sekä isompia hydraulisia siipirataskoneita, joiden leikkuusyvyys on säädettävissä. Koneellisesta vesikasvien niitosta tai poistoista tulee ilmoittaa vähintään 30
vuorokautta ennen Uudenmaan ELY-keskukselle sekä vesialueen omistajalle. Parhaat
tulokset saavutetaan, jos niitot suoritetaan vähintään kahdesti kesässä, ensimmäisen
kerran juuri ennen kukintaa ja toinen leikkuu noin kuukauden päästä. Niittojäte on aina
kerättävä huolellisesti pois järvestä.
Niitto soveltuu menetelmänä parhaiten ilmaversoisille kasveille, kuten järviruo´olle, järvikaislalle ja järvikortteelle (Sarvilinna ja Sammalkorpi 2010). Myös kelluslehtisiä kasveja kuten ulpukkaa ja uistinvitaa voidaan poistaa niittämällä, mutta se ei ole yleensä
kovin tehokasta. Kelluslehtisten vesikasvien versot kasvavat usein nopeasti takaisin
vahvan ja ravinnepitoisen juurakkonsa avulla. Monia kelluslehtisiä lajeja onkin vaikea
saada häviämään niittämällä, mutta vuosittain toistuvilla niitoilla voidaan ehkäistä kasvustojen laajentumista ja tihentymistä. Tehokkaampi menetelmä kelluslehtisten poistoon on juurakoiden haraaminen ja poisto vedestä. Menetelmä on paljon niittoa työläämpi, mutta saattaisi soveltua menetelmänä esimerkiksi kapean Ilanderinsalmen vesikasvien poistoon, jolloin veden virtausolosuhteita saataisiin parannettua.
Tarkan niittosuunnitelman tekeminen vaatii aina alueeseen perehtymistä maastokäynnein. Pelkästään vesikasvustoa poistamalla ei voida parantaa veden laatua. Ensisijaisesti tulisi puuttua kasvillisuuden runsastumisen syihin eli ulkoiseen kuormitukseen.
4.4.2

Vesiruton esiintymisen seuranta ja poisto
Iso Ruokjärvellä on havaittu esiintyvän vesiruttoa 2010-luvun alkupuolelta lähtien. Kanadanvesirutto (Elodea canadensis) on Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva haitallinen
vieraslaji, joka on levinnyt laajalti myös Eurooppaan. Suomessa sitä tavataan monista
vesistöistä Etelä- ja Keski-Suomesta ja paikoitellen myös Pohjos-Pohjanmaalta ja Kainuusta. Vesirutto on uposkasvi, joka kukkia lukuun ottamatta pysyy pinnan alla. Kasvilla on pitkä hento varsi (30–200 cm), jonka ympärillä lehdet kasvavat pääosin kolmen
lehden kiehkuroina (kuva 12). Se kasvaa kärjistään ja haaroo runsaasti.
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Kuva 12. Vesiruttto on uposkasvi jolla on pitkä hento varsi jonka ympärillä lehdet kasvavat pääosin kolmen lehden kiehkuroina. Kuva: Eva Lumio, Iso Ruokjärven vesikasvien kartoitus 2019.

Vesirutto viihtyy rehevissä järvenlahdissa, pikkujärvissä, hitaasti virtaavissa, joissa ja
isommissa ojissa, joskus myös murtovedessä. Tyypillinen kasvusyvyys vesirutolle on
0,5–3 metriä. Vesirutto lisääntyy hyvin helposti pienistäkin kasvinpätkistä, joten kasvin
hävittäminen niittämällä ei ole mahdollista. Se leviää myös hyvin helposti uusille kasvupaikoille mm. virtaavan veden, lintujen, veneiden ja kalastusvälineiden välityksellä.
Vesirutto voi tietyissä oloissa runsastua erittäin nopeasti ja aiheuttaa muutoksia vesistön ekosysteemissä, esimerkiksi syrjäyttää alkuperäistä lajistoa (Laita ym. 2007). Vesiruton massakasvustot voivat pahimmillaan aiheuttaa jopa happipitoisuuden ja pH:n
rajuja vaihteluita kasvualueillaan. Suomessa vesirutto on määritelty kansallisessa vieraslajistrategiassamme haitalliseksi vieraslajiksi.
Vesiruton mekaaninen poistaminen on osoittautunut vaikeaksi yleisimmin käytetyillä
tekniikoilla kuten niittämällä tai raivausnuottauksella. Tehokasta hävittämiskeinoa vesirutolle ei toistaiseksi tunneta. Tärkeintä olisikin pyrkiä estämään vesiruton leviäminen
alueille, jossa kasvi ei vielä esiinny. Esimerkiksi pyydysten, veneiden ja välineiden puhtauteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Koska verirutto lisääntyy pienistäkin kasvin
palasista, kasvin niittäminen voi huolimattomasti tehtynä jopa pahentaa tilannetta. Torjuntamenetelmistä raivausnuottaus on suositeltavin, sillä kasvinpalasia ei irtoa ja leviä
vesistöön niin paljon. Menetelmällä saadaan poistettua runsaasti kasvillisuutta ja se on
suhteellisen edullinen.
Vesiruttoa voidaan poistaa myös keräävällä niittokoneella, mutta silloin kasvinpalasten
leviämisriski on suuri. Leviämistä voidaan tällöin ehkäistä eristämällä poistoalue esimerkiksi suodatinkankaalla. Littoistenjärvellä tehdyssä kokeessa vesiruttoa poistettiin
niitettämällä, jättämällä sen juuret pohjaan (Vahanen Environment Oy 2020). Kokeen
tarkoituksena oli selvittää, voitaisiinko vesiruton juuret jättämällä pumpata sedimenttistä vähitellen sinne sitoutunutta fosforia pois. Samalla selvitettiin kerätystä kasvustosta takaisin veteen liukenevien ravinteiden määrää.
Jos vesiruttoa poistetaan tai niitetään koneellisesti, on siitä ilmoitettava 30 vuorokautta
ennen ELY-keskukseen ja vesialueen omistajalle. Pienimittakaavaista vesiruton poistoa voi kuitenkin tehdä omassa rannassa ilman ilmoitusta. Vuonna 2019 tehdyssä vesikasvillisuuskartoituksessa, kaikki havaitut vesiruton kasvupaikat on merkitty karttaan
(Lumio 2019). Näillä merkityillä alueilla niittoja tulisi tehdä harkiten ja suosia vesiruton
poistoon parhaiten soveltuvia menetelmiä. Vesiruton kasvupaikkojen seurantaa olisi
hyvä tehdä aktiivisesti. Tärkeintä on pyrkiä estämään kasvustojen leviäminen uusille
alueille.
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4.4.3

Mahdollinen hoitokalastus
Hoitokalastuksella pyritään sekä voimistamaan leviä laiduntavaa eläinplanktonyhteisöä, vähentämään järveen kertynyttä ravinnemäärää poistettavien kalojen myötä sekä
estämään kalojen aiheuttamaa sedimentin sekoittumista veteen (Sammalkorpi & Horppila 2005). Isoimmat särkikalat, mm. lahnat, suutarit sekä pienet ahvenkalat pöyhivät
sedimenttiä etsiessään pohjaeläimiä ravinnokseen vapauttaen näin sedimentoitunutta
ainesta takaisin veteen, mikä lisää sisäistä kuormitusta. Lisäksi kalojen ulosteiden mukana veteen erittyy leville käyttökelpoisia ravinteita. Kalatiheys vaikuttaa siis ravinnepitoisuuksiin, -suhteisiin ja ravinteiden kiertonopeuteen. Ravintoverkon rakennetta voidaan tehostaa hoitokalastuksen lisäksi petokalaistutuksin, jolloin runsas petokalakanta
estää särki- ja muiden saaliskalojen kannan liiallisen kasvun.
Iso Ruokjärvellä on tehty koekalastuksia viimeksi vuonna 2000. Silloin kalaston havaittiin olevan rehevälle järvelle tyypillinen ja saalis oli runsas niin yksilösaaliin kuin biomassankin osalta. Kalasto koostui hyvin pitkälti särjestä ja pienikokoisesta ahvenesta
ja suurten petokalojen osuus oli hyvin pieni. Järvelle suositeltiin tuolloin toteutettavaksi
tehokasta hoitokalastusta (Ihalainen 2001). Koska edellisestä koekalastuksesta on niin
paljon aikaa, ei suosituksia hoitokalastuksista voida antaa ennen kalaston tilan uudelleentutkimista koekalastuksin. Koekalastuksista saatuja tuloksia käytetään järven kalaston ja ekologisen tilan arviointiin. Tärkeitä muuttujia arvioinnissa ovat biomassa, lukumääräsaalis, rehevöitymisestä hyötyvien särkikalojen osuus sekä indikaattorilajien
esiintyminen.
Hoitokalastuksia suositellaan usein tehtäväksi, jos järven kalasto on runsas ja särkikalavaltainen. Kalakannan voidaan katsoa olevan vinoutunut, jos särjen, lahnan ja ahvenen koko on pienentynyt ja särkikalojen kasvu hidasta. Hoitokalastamalla poistetaan
vesistöön kertyneitä ravinteita ja saadaan lisättyä petokalojen osuutta. Tällöin myös
luontainen tilanne paranee, koska petokalojen määrän kasvu pitää osaltaan kurissa
särkikalakantoja. Petokalaistutuksilla voidaan tukea hoitokalastuksen tuloksia.
Hoitokalastusta suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että kaloja tullaan poistamaan
riittävästi. Saalistavoite suhteutetaan järven pinta-alaan ja veden fosforipitoisuuteen.
Noin 50–100 kg/ha vuodessa on yleensä järkevä saalistavoite Etelä-Suomen rehevissä järvissä, joiden veden fosforipitoisuus on alle 50 μg/l (Sarvilinna & Sammalkorpi
2010). Hoitokalastusta on varauduttava jatkamaan vähintään kolme vuotta ja uusimaan aika ajoin. Saavutettuja tuloksia voidaan ylläpitää esimerkiksi ranta-asukkaisen
tekemällä pienimittakaavaisella hoitokalastuksella, käyttäen tiheäsilmäistä katiskaa.
Pienellä järvellä, joka soveltuu rysäkalastukseen, voivat päävastuun kalastuksesta ottaa ammattilaisten ohjauksessa työhön perehtyvät paikalliset asukkaat. Nuottaukset
on syytä teettää ammattikalastajilla, joilla on tarvittava kalusto ja taito sekä kokemusta
suurien saaliiden käsittelystä. Hoitokalastuksen kustannukset edellyttävät usein julkista rahoitusta. Tehokkaimmat menetelmät eivät sovellu talkootyöhön ja suurten poistopyyntisaaliiden jatkokäyttö vaatii suuren työpanoksen. Pelkällä pienimittakaavaisella
hoitokalastuksella ei yleensä saada tuloksia aikaan, vaan pyynnin tulee usein olla etenkin alkuvaiheessa hyvin tehokasta.
Aiemmin toteutettujen koekalastusten perusteella voidaan olettaa, että Iso Ruokjärven
kalasto on todennäköisesti edelleen runsas ja särkikalavaltainen. Hoitokalastusta
suunniteltaessa on kuitenkin aina ensin selvitettävä kalaston nykytila, jotta hoitokalastuksen tarpeellisuutta ja saalistavoitteita voidaan arvioida luotettavasti.
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4.5

Järven tilan seurantasuunnitelma

4.5.1

Veden laadun seuranta
Iso Ruokjärven vedenlaadun seurantaa tulisi jatkaa ja toteuttaa vähintään muutaman
vuoden välein, mieluiten vuosittain. Pinnasta otettavien näytteiden lisäksi, olisi tärkeää
saada vesinäytteet myös mahdollisimman läheltä pohjaa, jolloin järven sisäisen kuormituksen esiintymisestä saataisiin nykyistä parempi kuva. Vesinäytteiden ottosyvyydet
ovat aiemmin olleet Iso Ruokjärvellä 1 m ja 3 m syvyyksiltä. Joinain vuosina näytteitä
on kuitenkin otettu myös >4 metrin syvyydeltä ja ne ovat kertoneet korkeammista fosforipitoisuuksista kuin 3 metrin syvyydestä otetut. Toinen vesinäyte onkin jatkossa järkevämpi ottaa 3 metrin sijaan yli 4 metrin syvyydestä, jotta se kuvaa paremmin pohjanläheisen veden tilannetta.
Veden happipitoisuuden sekä fosforipitoisuuden lisäksi, pohjanläheisestä vedestä olisi
tärkeää mitata myös liukoisen radan pitoisuus. Raudan liukoisuus sedimentistä veteen
riippuu oleellisesti happitilanteesta. Hapettomissa oloissa rauta liukenee veteen ja on
tavallista, että hapettomassa alusvedessä on rautaa 1000–10 000 μg/l. Iso Ruokjärvellä kesällä 2018 otetussa vesinäytteessä pohjanläheisen vesikerroksen (4,6 m)
liuenneen raudan pitoisuus oli 2200 µg/l samalla kun liukoisen hapen pitoisuus oli 1,1
mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus 52 µg/l.

4.5.2

Ulkoisen kuormituksen seuranta
Keväällä 2021 otettujen ojanäytteiden perusteella eniten ulkoista kuormitusta Iso
Ruokjärveen tulee Ruokjärvenpuron ja Riihilahdenpuron kautta. Kunnostustoimet tulisi
keskittää näiden purojen valuma alueille. Näiden purojen vedenlaatua sekä ainevirtoja
olisi järkevä mitata jatkossa, jotta kuormituksesta eri vuodenaikoina saataisiin mahdollisimman kattava kuva.
Valuma-alueella tehtävien toimenpiteiden vaikutusten seuranta jatkossa on myös tärkeää. Erityisesti mikäli järvelle päädytään toteuttamaan valumavesien suodatukseen
ehdotettuja toimenpiteitä, tulisi näiden toimivuutta seurata säännöllisesti. Mahdollisten
suodatinrakenteiden tehokkuutta ja käyttöikää seurataan vesinäytteenotoin ennen ja
jälkeen suodatinrakenteen. Näytteistä on tärkeää analysoida vähintään fosforin ja typen kokonaisravinteet sekä kiintoaine. Säännöllisellä näytteenotolla pystytään varmistamaan, etteivät suodatinrakenteet tukkiudu ja toimivat tarkoituksensa mukaisesti.

4.5.3

Talkoomittaukset
Järvellä aloitettuja veden näkösyvyyden talkoomittauksia on hyvä jatkaa ja samalla voitaisiin tehdä silmämääräistä havainnointia mahdollisista leväkukinnoista. Myös vesiruton esiintymistä ja sen mahdollista leviämistä on seurattava tarkasti vuosittain. Tietoa
vesiruttohavainnoista voidaan kerätä ranta-asukkailta mm. sähköisten tai jaettavien lomakkeiden avulla. Laajempi havainnointi vesiruttokasvustojen sijainnista voitaisiin toteuttaa esimerkiksi niittotalkoiden yhteydessä. Veden alla kasvavavan vesiruton havainnointia helpottaa vesikiikarin käyttö. Talkoomittausten kirjanpidosta on muistettava
pitää huolta.
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4.6

Mahdolliset lisäselvitystarpeet
Koekalastus
Iso Ruokjärvelle suositellaan toteutettavaksi viipymättä uusi koekalastus, jonka avulla
kalaston nykytila saadaan selville ja mahdollista hoitokalastustarvetta voidaan arvioida.
Aikaisempi koekalastus on toteutettu vuonna 2000 ja sen perusteella kalasto oli rehevälle järvelle tyypillinen ja runsas. Kalastolla saattaa olla hyvinkin suuri rooli Iso
Ruokjärven sisäisen kuormituksen lisääjänä ja siksi asiaa tulisi tutkia mahdollisimman
pian.
Niittosuunnitelma
Jos järvelle halututaan tehdä tarkempi niittosuunnitelma, vaatii se aina tarkempaa tutustumista kohteeseen maastokäynnein. Iso Ruokjärvi on muodoltaan hyvin epäsäännöllinen. Sen useat matalat lahdet ovat alttiimpia umpeenkasvulle kuin syvät ja avoimet
alueet. Umpeenkasvu luo yhdessä Iso Ruokjärven morfologian kanssa haasteita myös
veden virtaukselle.
Sisäisen kuormituksen tarkempi tutkiminen
Iso Ruokjärven sisäisen kuormituksen määrä on arvioitu hyvin suureksi niin uomista
mitatun aineiston, kuin VEMALA-mallinkin mukaan. Sisäisen kuormituksen määrä on
arvioitu ainoastaan laskennallisesti ainetaseena tulevan ja poistuvan ravinnevirran erotuksena sekä vesipatsaan keskimääräisen fosforipitoisuuden ja laskennallisen kokonaiskuormituksen avulla. Tästä syystä sisäisäistä kuormitusta ja sen määrää olisi järkevää tutkia tarkemmin. Tarkempia tietoja sisäisestä kuormituksesta saadaan pintasedimenttiä ja sedimentaatiota tutkimalla.

4.7

Jatkotoimenpiteiden priorisointi ja karkea kustannusarvio
1. Ulkoisen kuormituksen vähentäminen – Valumavesien suodattaminen ja virtaaman
hidastaminen
I.

Ruokjärvenpuron vesien suodattaminen kosteikolla, laskeutusaltailla tai uoman levittämisellä ennen uoman suuta sijaitsevalle kosteikkomaiselle alueelle. Näiden toimenpiteiden kustannukset riippuvat hyvin paljon tarvittavasta laajuudesta. Työ vaatii tarkemman selvityksen eri menetelmille soveltuvista alueista ja mitoituksesta. Esimerkiksi kosteikon suunnittelutyö maksaa verottomana noin 2000–5000 € ja kosteikon perustamisen työt noin
4000–5000 €/ha. Näiden kulujen lisäksi tulee mahdollisen vesiluvan hakukustannukset, mikäli hanke edellyttää vesilain mukaista lupaa.

II.

Riihilahdenpuron ja Ruokjärvenpuron vesien suodattaminen pienimuotoisella ja luonnonmukaisella suodatuksella lisäämällä uomiin veden virtausta
hidastavaa ja ravinteita suodattavaa puuainesta. Molempiin uomiin voidaan
lisätä myös pienimuotoisia ja helppohoitoisia biohiilisuodattimia, kuten suodatinsäkkejä. Uomiin lisättäväksi puuaineksena voidaan käyttää lähialueelta saatavaa puuta, jolloin kustannukset pysyvät pieninä. Puiden asettaminen uomiin voi tapahtua talkoo työnä. Biohiilellä täytettävät säkit kustantavat noin 200–500 € säkki riippuen säkin sisällä käytettävästä materiaalista. Säkit vaativat vaihtoa noin 2–3 vuoden välein. Sekä puuaineksen että
säkkien sijoittamisessa uomaan on hyvä käyttää asiantuntijatyötä suunnittelussa, jottei uomiin sijoitettava puu tai suodattimet padota virtaavaa vettä.
Suunnittelutyö maksaa verottomana noin 1000–2000 €
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2. Koekalastus
Koekalastus on tärkeää, jotta Iso Ruokjärven kalaston rakennetta ja hoitokalastuksen tarvetta voidaan paremmin arvioida. Koekalastus kustantaa verottomana noin
5000–8000 €. Osa työstä voidaan toteuttaa talkoo voimin, jolloin kustannuksia voidaan vähentää.
3. Niittosuunnitelma, vesikasvillisuuden poisto sekä vesiruton seuranta ja poisto
Niittosuunnitelma on suositeltavaa, jotta vesikasvillisuutta voidaan poistaa järven
tilan kannalta otollisimmilta alueilta. Hyvin toteutettu suunnitelma auttaa niittojen
toteutuksessa useita vuosia. Suunnittelutyö maastokäynteineen kustantaa verottomana noin 2000–4000 €. Vesikasvillisuuden poisto toteutetaan hallitusti niittosuunnitelman pohjalta. Työ voidaan toteuttaa suurelta osin talkootyönä, jolloin kustannukset riippuvat talkootyön osuudesta sekä niittojen laajuudesta. Vesiruton esiintymisen seurantaa alueen asukkaiden voimin ei tuota lisää kustannuksia. Muutaman
vuoden välein teetettävä kasvillisuuskartoitus kustantaa noin 3000–5000 €.
4. Sisäisen kuormituksen tarkempi selvitys
Iso Ruokjärven sisäisen kuormituksen selvittäminen morfologialtaan haasteellisen
järven eri osissa antaisi arvokasta tietoa siitä, onko sisäisen kuormituksen hillintään
syytä puuttua järvessä isommalla panostuksella. Tutkimuksella voidaan kartoittaa
ne järven alueet, jotka ovat sisäisen kuormituksen kannalta merkittävimmät. Tämän
pohjalta on mahdollista suunnitella toimenpiteitä, joilla kuormituksen määrään voidaan tarvittaessa puuttua. Sisäisen kuormituksen selvitys vaatii maastomittauksia
sedimentaatiosta ja pintasedimentistä ja tutkimus on syytä toteuttaa kasvukauden
aikana. Sedimentaatiokeräimillä toteutettu tutkimus suunnitteluineen, tutkimuksineen ja raportteineen kustantaa verottomana noin 4000–7000 € riippuen tutkimuksen laajuudesta.
Lisäksi Iso Ruokjärven veden laadun seuranta ja talkoomittaukset ovat tärkeitä riippumatta siitä mitä toimenpiteitä järvellä päätetään toteuttaa.

5

Johtopäätökset
Iso Ruokjärvellä toimii aktiivinen suojeluyhdistys, joka on perustamisestaan saakka ylläpitänyt säännöllistä veden laadun seurantaa, organisoinut vesikasvien niittoja, tarjonnut neuvontaa sekä pitänyt aktiivisesti yhteyttä muihin toimijoihin. Iso Ruokjärven nykytila huolestuttaa paikallisia asukkaista ja erityisesti järven kasvillisuuden lisääntymisestä ja umpeenkasvusta ollaan erityisen huolissaan.
Vedenlaadun seurantatietoja löytyy vuodesta 1991 lähtien tähän päivään, joten niiden
avulla on saatu hyvä kuva järven rehevöitymiskehityksestä viimeisten vuosikymmenten
ajalta. Iso Ruokjärven veden laatu on kuvastanut 2000-luvun taitteessa reheviä olosuhteita, mutta viime vuosina veden laadussa on ollut selkeä suunta parempaan. Talviaikainen alusveden happitilanne on edelleen huono, mutta avoveden aikana happipitoisuus on pysynyt hyvällä tai vähintään tyydyttävällä tasolla. Ravinnepitoisuudet kuvastavat nykytilanteessa jo hyvää ja ajoittain erinomaista tilaa. Toisaalta järven perustuotantokyky on pysynyt korkeana tästä huolimatta mikä kertoo järven rehevyydestä.
Myös runsas kasvillisuus ja sen jatkuva runsastuminen Iso Ruokjärvessä kielii rehevyydestä.
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Iso Ruokjärvelle on tehty hajakuormitusselvitykset vuosina 2000 ja 2020 osana laajempaa järviketjua. Selvitysten perusteella valtaosa järveen tulevasta ulkoisesta kuormituksesta on peräisin maataloudesta sekä metsistä tulevasta luonnonhuuhtoumasta.
Fosforikuormitusta katsotaan tulevan hieman myös haja- ja loma-asutuksesta, jota on
runsaasti järven valuma-alueella. Myös järven sisäinen kuormitus arvioidaan selvityksissä korkeaksi.
Keväällä 2021 otetuilla puronäytteillä tarkennettiin kuvaa Iso Ruokjärveen tulevasta ulkoisesta kuormituksesta sekä arvioitiin sisäisen kuormituksen määrää järvessä. Tulosten perusteella Iso Ruokjärveen kulkeutuu vuodessa yhteensä noin 189 kg fosforia ja
4 780 kg typpeä. Vähä Ruokjärven suunnasta Iso Ruokjärveen laskevan Ruokjärvenpuron mukana kulkeutuu yhteensä 59 % kaikesta järveen vuodessa kulkeutuvasta fosforista ja 82 % typestä. Ruokjärven puron lisäksi runsaasti kuormitusta havaittiin tulevan Iso Ruokjärveen myös Riihilahdenpuron kautta, jonka valuma-alueelta ravinteita
huuhtoutui ylivoimaisesti eniten hehtaaria kohden. Valuma-alueella tehtävät toimenpiteet tulisikin kohdentaa ensisijaisesti näille alueille.
Iso Ruokjärveen tuleva vuosittainen ravinnekuormitus oli toukokuun 2021 näytteenoton
perusteella laskettujen ainevirtaamien mukaan suurempaa kuin VEMALA-mallin antamat kuormitusluvut. Tämä on luonnollista, sillä toukokuussa järveen virtaavat vedet
ovat erittäin ravinteikkaita ja vesimäärät ovat usein runsaampia kuin muina vuodenaikoina. Mitatut ainetaseet kertovat ainoastaan mittaushetken tilanteesta, kun
VEMALA-malli taas laskee valitulle alueelle jokaiselle päivälle oman reaaliaikaisen
kuormituksen, huomioiden mm. sääolot ja virtaaman. Malli perustuu lähes kymmenen
vuoden aineistoon ja antaa näin hyvinkin luotettavan kuvan ulkoisen kuormituksen
määrästä. Uomakohtaiset vesinäytteenotot ja ainevirtaamalaskelmat ovat kuitenkin
tärkeitä, jotta nähdään mistä valuma-alueen osasta ravinteita eniten järveen tulee ja
näin osataan suunnata ulkoisen kuormituksen vähentämisen toimenpiteet oikeaan
paikkaan.
Nykytilassa Iso Ruokjärveen saapuu järven pinta-alaan suhteutettuna 0,2–0,32 g fosforia m2/vuosi. Vollenweiderin mallin mukaisesti arvioituna Iso Ruokjärven ulkoinen fosforikuormitus ylittää siten merkittävästi sallitun kuormituksen rajan ja saattaa olla jo lähellä kriittistä kuormitusta. Tämä tarkoittaa sitä, että ilman ulkoisen kuormituksen vähentämistoimenpiteitä Iso Ruokjärvi on vaarassa rehevöityä.
Ulkoisen kuormituksen vähentämistoimenpiteiksi Iso Ruokjärvelle suositellaan esisijaisesti Ruokjärvenpuron ja Riihilahdenpuron kautta kulkeutuvien valumavesien suodatusta. Pienempään Riihilahdenpuroon voidaan toteuttaa pienimuotoista ja luonnonmukaista suodatusta lisäämällä uomaan virtaamaa hidastavaa ja ravinteita suodattavaa
puuainesta. Ruokjärvenpurolle vastaavasti suositellaan mahdollisuuksien mukaan
kosteikkoa tai veden virtauksen levittämistä ennen uoman suuta sijaitsevalle kosteammalle maa-alueelle. Näin vesi suodattuisi maa-alueen läpi. Molemmille uomille voidaan
lisäksi harkita pienimuotoisia ja helppohoitoisia suodatinrakenteita kuten biohiilellä täytettyjä suodatinsäkkejä.
Iso Ruokjärven kasvillisuus on rehevää ja sen on havaittu runsastuneen edelleen.
2010- luvun alkupuolella järveen on havaittu levinneen myös haitalliseksi vieraslajiksi
määritelty vesirutto. Sen leviämisen estäminen uusille alueille on ensiarvoisen tärkeää.
Kasvillisuutta ja sen runsastumista on pidetty kurissa lähes vuosittain järjestettävien
niittojen avulla. Ranta-asukkaiden omien rantojen lisäksi, ajoittain on järjestetty myös
niittotalkoita, joissa vesikasvillisuutta on poistettu laajemmilta alueilta mm. virtausolojen parantamiseksi. Vesikasvillisuuden niitoilla voidaan jatkossakin pitää yllä järven virkistyskäyttömahdollisuuksia ja parantaa järven virtausoloja. Pelkästään vesikasvustoa
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poistamalla ei kuitenkaan voida parantaa veden laatua. Ensisijaisesti tulisikin puuttua
kasvillisuuden runsastumisen syihin eli ulkoiseen kuormitukseen.
Myös Iso Ruokjärven sisäisen kuormituksen määrä on arvioitu hyvin suureksi. Sisäisen
kuormituksen hallinta voi Iso Ruokjärven kaltaisessa matalassa järvessä olla hankalaa,
sillä sisäistä kuormitusta voi aiheutua myös monista muista syistä kuin pohjanläheisen
veden hapettomuuden takia. Ravinteita voi siirtyä tuottavaan kerrokseen mm. aallokon
vaikutuksesta tai kalojen pohjaa penkovan toiminnan seurauksena. Tämän selvityksen
perusteella ei voida arvioida hoitokalastuksen tarvetta tai mahdollisuuksia. Sen arvioimiseksi tulisi tehdä koekalastus.
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