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Jäsenkirje & kokouskutsu 

 
Iso-Ruokjärven suojeluyhdistys on nyt toiminut 15 vuotta. On 
siis hyvä hetki tehdä pidemmän aikavälin katsausta järven 

tilan kehittymiseen. 
 
Vesinäytteitä on Iso-Ruokjärvestä otettu aina vuodesta 1991—92 ja 
säännöllisesti vuodesta 2000 alkaen. Dataa on sen verran koossa, että on 
mahdollista nähdä pidemmän ajan trendejä veden laadun suhteen. 
Yksittäiset näytteet kun ovat melko kohinaisia johtuen monista satunnais–
tekijöistä (lämpötila, tuuli, tarkka näytteenottopaikka yms) 
näytteenottohetkellä.  
 
Happipitoisuus ei ole muuttunut. Sen tulisi olla parempi. 
 
Happipitoisuus on todennäköisesti tärkein yksittäinen ympäristötekijä järven ekosysteemissä. Kesällä 
päällysveden normaali happipitoisuus on 8—9 mg/l; näissä lukemissa ollaan Iso-Ruokjärvellä. Heikon 
(< 5 mg/l) happipitoisuuden alueen ei kuitenkaan tulisi ulottua pohjalta väliveteen tai pintaveteen 
saakka. Näitä heikkoja lukemia on useina vuosina mitattu 3 metristä; lisäksi talvella on mitattu 
heikkoja happipitoisuuksia. Talvella 2003 järvellä oli happikato (pintaveden happipitoisuus vain 0.6 
mg/l), josta seurasi kalakuolemia! 
 

   
 
Järvi on rehevä (eli ravinteikas). Tässäkään ei muutosta. 
 
Kokonaisfosfori- ja klorofylli-a-pitoisuuden perusteella Iso-Ruokjärvi on rehevä (kokonaisfosfori > 25 
µg/l; klorofylli-a > 10 µg/l). Muutostrendiä ei ole havaittavissa. 
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Typpipitoisuus sen sijaan sopii 
humusvesiin (400—800 µg/l), eikä 
osoita kuormittuneisuutta (> 1000 µg/l). 
Kuormittuneisuutta voisi syntyä esim. 

peltoviljelyn valumista. Selkeää trendiä ei 
typpipitoisuuksissakaan ole nähtävissä.  
 
Sinileväkukinnan ja rehevyysarvojen välillä ei ole 
nähtävissä ilmeistä yhteyttä, vaikkakin fosfori on 
yleensä levätuotantoa säätelevä minimiravinne. 
Runsas leväkukinta oli vuonna 2000, mutta erityisen 
korkeita fosfori- ja typpipitoisuuksia nähtiin vuonna 
2003 (mahdollisesti juuri huonon happipitoisuuden ja 
kalakuolemien seurauksena). 
 
Vesi on kirkastunut 
 
Näkösyvyys metreinä on kasvanut ja sameus vähentynyt. Tätä on vaikea tulkita yksiselitteisesti. 
Toisaalta näkösyvyys kertoo epäsuorasti rehevöitymisestä ja sen muutoksista — rehevöityvän järven 
vesi samenee kesäisin levien määrän kasvaessa. Toisaalta veden kirkastuminen voi parantuneiden 
valaistusolosuhteiden takia lisätä vesikasvillisuutta.  
 

 
 
Viitteitä jätevesistä ei ole 
 
Jätevesien vaikutusta voidaan tarkastella mm. sähkönjohtavuuden, ammoniumtyppipitoisuuden ja 
bakteeripitoisuuden avulla. Sähkönjohtavuus on normaalisti 5—10 mS/m ja ammoniumtyppipitoisuus 
(NH4-N) < 10—30 µg/l. Näiden tunnuslukujen perusteella ei jätevesipohjaista saastumista ole ollut 
havaittavissa. 

0,0	

0,5	

1,0	

1,5	

2,0	

2,5	

1990	 1995	 2000	 2005	 2010	 2015	 2020	

Näkösyvyys	(m)	

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

1990	 1995	 2000	 2005	 2010	 2015	 2020	

Sameus	FNU,	1	metrissä	



	 Iso-Ruokjärven	suojeluyhdistys	ry	24.7.2019								

Onko sisäinen kuormitus ongelma? 
 
Sisäinen kuormitus tarkoittaa fosforin vapautumista pohjasedimentistä veteen. Näin voi 
tapahtua, jos veden happipitoisuus on matala. Myös pohjan ”mylläys” esim. 
särkikalojen toimesta voi vapauttaa ravinteita. Tällöin järvi rehevöityy ”itsestään”, 

sisäkuormitteisesti.  
 
Sedimenttiin kertyy fosforia, jos fosforikuorma ei pääse huuhtoutumaan alavirtaan. Suomen 
Ympäristökeskuksen VEMALA vesistöjen ravinnekuormitusmallin perusteella Iso-Ruokjärven 
kokonaiskuormitus fosforin osalta on yhteensä 138 kg/v (päivitys 10.7.2019). Tästä 69% tulee 
yläpuolelta järviketjusta (Vähä-Ruokjärvestä) ja lähivaluma-alueilta 31%. Fosforista poistuu 
järviketjussa eteenpäin Haarjärveen 99 kg/v eli 72%. Sedimentoituvan fosforin osuus on siis 28%. 
Sedimentistä peräisin olevan sisäisen kuormituksen määrä on VEMALA-mallin mukaan merkittävä, 
mutta numeerisia estimaatteja ei ole meillä tiedossa. 
 
Vesinäytteistä sisäinen kuormitus pitäisi ilmetä esim. siten, että fosforin pohjapitoisuudet ovat 
suurempia kuin pintapitoisuudet. 1 ja 3 metrin syvyydestä otetuissa näytteissä ei ole selvää eroa; 
mutta symemmältä yli 4 metristä 2018 otetuissa näytteissä nähdään voimakas kuormitus (talvi 18—
>70 ja kesä 25—>52). Merkkejä sisäisestä kuormituksesta siis on! 
 
Mitä tehdään jatkossa? 
 
Rehevöityminen ilmenee vesi- ja rantakasvillisuuden lisääntymisenä, jolloin järvi voi mataloitua ja 
kasvaa umpeen. Elokuun lopulla Eva Lumio tulee tekemään kasvillisuuskartoituksen järvelle, 
tavoitteenaan tunnistaa rehevöityneimmät alueet. Eva on valmistumassa luonto- ja 
ympäristöneuvojaksi ja hän on tehnyt kasvillisuuskartoituksen Vähä-Ruokjärvelle vuonna 2018 
(https://hyria-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/eva_lumio_edu_hyria_fi/EQ_N6m6cCrZOuieMzfTCdIwBsGoE3CL
TGx1lPDKs0TPd-A?rtime=YsFnV1cQ10g ). 
 
Hoitotoimenpiteiden osalta yhdistys on viime vuosina keskittynyt vesikasvien poistoon, mitä on tehty 
niittäen. Kalaosuuskunta taas on tehnyt hoitokalastusta. Nämä ovat suositeltuja menetelmiä 
rehevän järven hoitoon. Viime syksynä 4 yhdistyksen jäsentä teki lisäksi (omalla kustannuksellaan) 
imuruoppauksen ja/tai juurien poiston omasta rannastaan.  
 
Tänä vuonna Liskin aikataulut ovat ruuhkautuneet mm. konerikkojen takia ja hän pääsisi näillä 
näkymin niittoon vasta syyskuun loppupuolella. Näin ollen koneellista niittoa ei tänä vuonna 
todennäköisesti saada. 
 
Nähdään vuosikokouksessa ja pohditaan järven tulevia hoitotoimia. Löytyykö täsmäkohteita, joita 
kannattaisi yhteisesti kunnostaa? Suunnitelmiin saadaan syksyllä toivon mukaan asiantuntijatukea 
Hämjoki-pilotista (mutta tuskin mitään rahoitusta), jossa on tarkoitus työstää järviketjun järvien 
hoitosuunnitelmaa. Erityisesti, tule kuulemaan käytännön kokemuksista juurien poistosta ja 
imuruoppauksesta. 
 
Nähdään myös venetsialaisissa kokon äärellä elokuun lopulla, mikäli olosuhteet sallivat kokon 
polttamisen. 
 
Muistathan maksaa jäsenmaksun. Huomatkaa, että tili on nykyään Länsi-Uudenmaan 
Säästöpankissa. Mitään jäsenkohtaisia viitenumeroita ei enää tarvita. 
 

LUVY ja Lohjan kaupunki keräävät karttakyselyllä kansalaistietoa vesistöjen tilasta ja asukkaiden ja 
muidenkin huolista ja toiveista vesiin liittyen. Tuloksia käytetään vesiensuojelun 
suunnittelussa. Kannattaa siis vastata kyselyyn osoitteessa:  https://app.maptionnaire.com/fi/6440/ 
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Tärkeitä päivämääriä 

La 10.8.2019: Järvipäivät Sammatin Sampaalassa klo 12—15. 

Teemana ”Järviensuojelun historiaa ja tulevaisuutta”. Kirmusjärven suojeluyhdistys 

järjestää. 

La 17.8.2019: Yhdistyksen vuosikokous Kukkaniemessä klo 14.00 (Toivolantie 85). 

Elokuun lopulla: Venetsialaiset kokon polton merkeissä, mikäli sää sallii. Venetsialaisten “virallinen” 

päivä olisi la 24.8. (elokuun viimeinen viikonloppu), mutta kyseeseen voi tulla muukin viikonloppu. 

Ilmoitamme sähköpostitse sekä nettisivulla. 

Elokuun lopulla: Vesikasvillisuuskartoitus. 

 
 
Hyvää loppukesää kaikille toivottaa Tuomo Klemola 
 
 

 
 
Hallitus 2018—19:  

Puheenjohtaja Tuomo Klemola (050-5233508), tuomo.klemola@welho.com  

Sihteeri Tarja Peromaa (050-5461809), tarja.peromaa@helsinki.fi 

Veikko Nyholm (050-3014767),  veikko.nyholm@suomi24.fi 

Jussi Savela (040-9631792), jussi.savela19@gmail.com 

Sakari Tiilikainen (050-5472400), sakaritiilikainen.koti@gmail.com 

Jouko Väänänen (040-5138278), jouko.vaananen@helsinki.fi 

 

 


