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1. Taustaa 
 

Esiselvityshanke koskee kahta Jämsän Kuorevedellä sijaitsevaa järveä; Perhonjärveä ja Kuorikkajärveä. Järvet 

sijaitsevat Kokemänjoen päävesistöalueella (35) ja edelleen Keuruun reitillä (35.6). Järvet ovat Kertejoen 

alaosan (35.691) valuma-alueen eteläisimmän osan isoimmat järvialtaat (kuva 1). 

Järvien vedenlaatu on viime vuosina heikentynyt merkittävästi, vesikasvillisuus on runsastunut ja kalasto on 

pääasiassa pientä särkikalaa/ahventa. Järvien tila on täten heikentynyt ja haitankärsijöiden kuvailun mukaan 

rehevöitymiskehitys on käynnissä. Kohteille ei ole tehty vesistökunnostuksellisia toimia. Karttatarkastelun 

perusteella järviin kohdistuu ulkoista kuormitusta pääasiassa metsätalouskäyttöön ojitetuilta valuma-alueilta 

ja järvien välissä on myös laidunnuskäytössä olevia peltoja. Kohteelle tehdään järvien ulkoisen kuormituksen 

selvittämiseksi esiselvitys, jonka perusteella saadaan tarkempaa tietoa järvien tilasta ja niitä kuormittavista 

valuma-alueen osista. Saatu tieto toimii perustietona tulevaisuudessa suunnitteilla oleville vesistö- ja valuma-

aluetason kunnostuksille. 

 

 

Kuva 1. Perhonjärven ja Kuorikkajärven valuma-alue. Kuorikkajärvi tummana, koska valuma-aluemääritys on 

tehty sen mukaisesti. Perhonjärvi laskee Kuorikkajärven kautta Kertejokeen ja edelleen Kuorevesijärveen 

(lähde:1). 
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2. Menetelmät 
 

Järviin laskee uomia eri asteisesti ojitetuilta valuma-alueen osilta. Vesinäytteet otettiin jokaisesta uomasta 

ennen näiden laskua järviin sekä mahdollisuuksien mukaan määritettiin myös laskennallinen virtaama 

mittaamalla uomaleveydet, keskisyvyydet ja virtausnopeudet. Tällöin saatiin käsitys siitä millaista vettä ja 

kuormituspainetta kunkin uoman kautta järviin kohdistuu. Lisäksi otettiin vesinäytteet molempien järvien 

selkäalueilta. Saadun tiedon perusteella voidaan uomat valuma-alueineen priorisoida kuormittavimmista 

vähiten kuormittaviin ja täten kohdentaa kunnostussuunnittelu ja jatkossa kunnostustoimenpiteet valuma-

alueille, jotka kuormittavat järviä eniten. 

 

3. Toteutus 
 

3.1 Näytteenotto 
 

Näytteet otettiin keväällä 2021, 17.5.2021. Kevään ylivirtaamatilanne oli alueella tutkimuspäivänä jo ohi ja 

uomissa virtaavan veden määrä oli syksyllä 2020 tehdyn kartoituskäynnin tasalla tai jopa alhaisempi. Kaikista 

uomista kuitenkin saatiin otettua edustavat näytteet. Näytteet otettiin pintanäytteinä 

varsinäytteenottimella, näytesyvyyden ollessa noin 0,1 m. Ojanäytteiden lisäksi näytteet otettiin molemmista 

järvistä, jolloin voidaan verrata järvien pitoisuustasoa uomista tulevien vesien pitoisuutasoihin. Myös 

järvinäytteet otettiin pintanäytteinä näytesyvyyden ollessa 0,1 m. Näytteitä otettiin yhteensä kahdeksan 

kappaletta (karttakuva 2).  Näytteet pakattiin viilennettyihin kylmälaukkuihin ja toimitettiin analysoitavaksi 

KVVY Tutkimus Oy:n laboratorioon Tampereelle. Näytteenotto ja mittaukset tehtiin kertaalleen. Selvityksestä 

saatava tieto kertaluonteisella kenttätutkimuksella riittää antamaan tietoa suuruusluokista ja 

kuormitussuhteista, jotka järviä kuormittavat ja täten auttaa kohdentamaan tulevaisuuden kunnostustoimia 

oikeille valuma-alueen osille. 
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Kuva 2. Selvityksen näytteenottopisteet (lähde: karttapaikka.fi, muokannut Tuomo Laitinen). 
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3.2 Analyysit 
 

Näytteistä tehtiin seuraavat analyysit: 

- happi, mg/l ja kyll.% 

- sameus 

- väri 

- kiintoaine 

- CODMn 

- kokonaistyppi 

- nitraatti-nitriittityppi 

- kokonaisfosfori 

- fosfaattifosfori 

 

3.3 Virtaamanarviointi 
 

Järviin laskevista uomista arvioitiin virtaamia mittaamalla uoman leveys, keskisyvyys ja virtausnopeus. Mitat 

otettiin rullamitalla ja virtausnopeus (m/s) määritettiin uomassa kelluvan kappaleen 1 m matkaan 

kuluttaman ajan (sek.) mukaan. Virtaamasiivikkoa ei voitu käyttää uomien ollessa syvyydeltään 

riittämättömiä. 

 

3.4 Mallinnus 
 

Kenttämittausten (näytteenotto, uomamittaus) lisäksi toimialueen valuma-aluekuormitusta tarkasteltiin 

kuormitusmallinnuksen avulla. Mallinnuksessa käytettiin VEMALA-kuormitusmallinnusta (lähde: 2), joka on 

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä mallinnustyökalu. Mallin avulla saadaan tietoa järviin kohdistuvan 

kuormituksen luonteesta (maankäyttö) ja määrästä. 

 

4. Selvityksen tulokset 
 

4.1 Vedenlaatutulokset vuosina 1991-1997 
 

Molemmista järvistä on otettu ympäristöhallinnon toimesta vesinäytteet ajanjaksolla 1991-1997. 

Näytekertoja on tuolloin kertynyt 3 kpl/järvi (lähde: 3). 

Kuorikkajärven vesi on ollut 1990-luvulla ravinteisuudeltaan rehevää, tummaa ja humusleimaista. Järven 

alusvedestä (syvänne, pohjanläheinen kerros) on määritetty happipitoisuuksia ja 4 m syvyydessä on havaittu 

selvää happikatoa sekä kesällä että talvella. 

Perhonjärven vesi on ollut 1990-luvulla ravinteisuudeltaan lievästi rehevää, tummahkoa ja siinä on ollut lievä 

humusleima. Järven syvänteen alusvedestä on määritetty happipitoisuuksia ja 8 m syvyydestä on havaittu 

selvää happikatoa sekä kesällä että talvella.   
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4.2 Vesinäytteet, Perhonjärvi 
 

Näyte 1. oja Perhonjärveen, etelä pisteellä veden kiintoainepitoisuus oli korkea, vesi oli vahvasti 

humusleimaista ja sen ravinnepitoisuudet ilmensivät selvästi rehevää vedentilaa. Veden korkeasta 

kokonaistyppipitoisuudesta nitraatti-nitriittitypen osuus oli alle määritysrajan, joten valtaosa typestä on 

ammoniummuodossa (suovedelle tyypillinen ilmiö). Veden korkeasta kokonaisfosforipitoisuudesta 

merkittävä osa oli fosfaattimuodossa, indikoiden erittäin rehevää vettä. Ojasta Perhonjärveen purkautuva 

vesi oli hapanta ja hyvin tummaa, indikoiden erittäin humuspitoista vettä. 

Näyte 2. oja Perhonjärveen, länsi pisteellä veden kiintoainepitoisuus oli matalahko, vesi oli selvästi 

humusleimaista ja väriltään tummaa. Ravinnepitoisuudet ilmensivät rehevää vedentilaa. Veden korkeasta 

kokonaistyppipitoisuudesta nitraatti-nitriittitypen osuus oli alle määritysrajan, joten valtaosa typestä on 

ammoniummuodossa (suovedelle tyypillinen ilmiö). Veden pH kuvasti hapanta vettä. 

Näyte 2.1 Perhonjärvi pisteellä veden kiintoainepitoisuus oli kohtalaisen alhainen, ollen tyypillinen järviemme 

pintaveden luokkaa. Veden humuspitoisuus kuvasti lievää humusleimaa ja väriarvo ilmentää lievästi 

humusvaikutteista vesistöä. Ravinnepitoisuudet kuvastavat vain lievästi rehevää vedentilaa. Veden pH 

kuvasti lievästi hapanta vettä. 

 

4.3 Kuorikkajärven tulokset 
 

Näyte 3. oja Paistinsuolta pisteellä veden kiintoainepitoisuus oli matalla ottaen huomioon ojan valuma-

alueen (metsäojitusalue). Vesi oli kuitenkin hyvin tummaa ja erittäin humuspitoista. Veden 

ravinnepitoisuudet kuvastivat erittäin rehevää vettä ja veden korkeasta kokonaistyppipitoisuudesta nitraatti-

nitriittitypen osuus oli alle määritysrajan, joten valtaosa typestä on ammoniummuodossa (suovedelle 

tyypillinen ilmiö). Korkeasta fosforipitoisuudesta valtaosa oli fosfaattimuodossa. Veden pH kuvasti hapanta 

vettä. 

Näyte 4. pelto-oja, etelä pisteellä veden kiintoainepitoisuus oli hieman kohollaan ja vesi oli väriltään tummaa 

ja humusleimaista. Veden ravinnepitoisuudet kuvastivat rehevää vedentilaa. Veden pH oli lievästi happaman 

veden tasolla. 

Näyte 5. oja Kuorikkajärveen 1 pisteellä vedessä oli kohtaisesti kiintoainetta ja vesi oli väriltään tummaa sekä 

humusleimaista. Ravinnepitoisuudet kuvastivat rehevää vedentilaa. Veden pH kuvasti lievästi hapanta vettä. 

Näyte 6. oja Kuorikkajärveen 2 pisteellä vedessä oli kohtalaisesti kiintoainetta ja vesi oli väriltään hyvin 

tummaa sekä voimakkaan humusleimaista. Veden ravinnepitoisuudet kuvastivat rehevää vedentilaa ja veden 

pH oli happaman veden tasolla. 

Näyte 7. Kuorikkajärvi pisteellä vedessä kiintoainepitoisuus oli kohtalaisen alhainen, ollen Perhonjärven 

tasalla. Veden väri oli tummaa ja humusleimaista ja sen ravinnepitoisuudet kuvastivat lievästi rehevää 

vedentilaa. Veden pH oli lievästi happaman veden tasolla. 

Vesinäytteiden tulokset ovat esitettynä koontina taulukossa 1.  
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Taulukko 1. Perhonjärven ja Kuorikkajärven sekä niihin laskevien uomien vedenlaatutulokset 17.5.2021 ja 

keskeisimpien vedenlaatumuuttujien viitearvot (lähde:5). 

 

 

 
 

 

 

 

 

4.4 Ainevirtatulokset (kuormitus) 
 

Ainevirtalaskelmissa saadaan kuvaa siitä, millaisia määriä ainesta päätyy järvialtaisiin lasku-uomista tulevien 

virtaamien mukana. Ainevirta kuvaa ajan hetkellä (kg/d) muodostuvaa kuormitusta, perustuen sen hetken 

vedenlaatuun ja virtaamaan. Täten tarkastelua ei voi ulottaa mittauspäivästä kovin pitkälle, sillä olosuhteet 

saattavat muuttua nopeastikin. Tarkastelu antaa kuitenkin kuvaa suuruusluokasta ja eri uomien 

kuormittavuudesta.   

Kiintoainekuorman suhteen eniten kuormitusta tuottaa näytteiden 4 ja 5 uomat. Näytepisteet sijaitsevat 

samassa uomassa ja uoma laskee Kuorikkajärveen. Näyte 4. kuvaa tilannetta, jossa veteen on sekoittunut 

Perhonjärvestä tuleva vesi sekä lännestä Paistinsuolta tuleva vesi. Näyte 5. kuvaa tilannetta, jossa sama uoma 

laskee Kuorikkajärveen ja jolloin veteen on sekoittunut myös uoman itäpuolelta tulleet Apilaskosken tilan 

peltovalumat. 

Typpikuorman suhteen eniten kuormitusta tuottaa niin ikään näytteiden 4 ja 5 uomat ja mekanismi on sama 

kuin kiintoainekuormassa. 

Fosforikuorman suhteen kuormitusta tuottaa niin ikään näytteiden 4 ja 5 uomat ja mekanismi on sama kuin 

kiintoainekuormassa. 

CODMn kuorman kuormitusta tuottaa niin ikään näytteiden 4 ja 5 uomat ja mekanismi on sama kuin 

kiintoainekuormassa. 

Taulukossa 2. on esitettynä 17.5.2021 tehtyjen mittausten perusteella määritetyt päiväkohtaiset (kg/d) 

ainevirrat 

 

 

 

 

VIITEARVOT

SAMEUS KIINTOAINE pH VÄRI CODMn (KHT) KOKONAISTYPPI KOKONAISFOSFORI

Kirkas <1 FNU Kirkas < 1mg/l Hapan < 6,5 Väritön 5-15 Väritön vesi 4-10 Karu 200-500 Karu < 10

Lievästi samea 1-5 FNU Normaali 1-3 mg/l Lievästi hapan 6,5-6,8 Lievä humusleima 20-40 Humusvesi 10-20 Lievästi rehevä 400-800 Lievästi rehevä 10-20

Samea 5-10 FNU Kohonnut > 3 mg/l Neutraali 7,0 Humuspitoinen 50-100 Vahva humusvesi > 20 Rehevä 800-1000 Rehevä 20-50

Erittäin humuspitoinen 100-200 Erittäin rehevä >1000 Erittäin rehevä 50-100

Ylirehevä >100

NäytePvm Näytteen nimi Lt *Happi Kyll.% *Sameus *K-aine *pH *Väri *KHT_titr *Kok.N NO23-N Liu *Kok.P *LiPO4 045

°C mg/l % FNU mg/l mg/l Pt mg/l O2 µg/l µg/l N µg/l µg/l

17.5.2021 1. oja Perhonjärveen, etelä, Jämsä 12,6 4,4 41 4 7,9 5,7 320 54 1100 <5 86 27

17.5.2021 2. oja Perhonjärveen, länsi, Jämsä 12,8 4,7 44 2 2,6 5,9 210 32 740 <5 36 5

17.5.2021 2.1 Perhonjärvi, Jämsä 15,4 10,1 100 1,4 2 6,8 54 12 420 <5 12 <2

17.5.2021 3. oja Paistinsuolta 10,2 6,8 61 2,1 2,6 5,2 400 61 1200 43 96 54

17.5.2021 4. pelto-oja, etelä, Jämsä 15,4 8,7 87 2,7 4,9 6,5 100 18 560 7 26 5

17.5.2021 5. oja Kuorikkajärveen 1, Jämsä 15,4 8 80 2,6 5,1 6,4 100 18 580 9,6 27 4

17.5.2021 6. oja Kuorikkajärveen 2, Jämsä 12,1 8,6 80 3,2 5 4,8 350 47 890 6,7 41 9

17.5.2021 7. Kuorikkajärvi, Jämsä 16,4 9,1 93 1,2 2,2 6,4 100 19 490 <5 15 <2
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Taulukko 2. Kuorikka- ja Perhonjärveen laskevien uomien ainevirrat 17.5.2021. 

 

 

Ainevirtatuloksissa on huomiotava, että näytteiden 4 ja 5 uoman vesi tuli valtaosin Perhonjärvestä ja tällöin 

virtaama (l/s) oli huomattavasti isompi mitä muissa uomissa. Tällöin ainevirta muodostuu suuremmaksi, 

vaikka veden pitoisuudet ovat selvästi pienempiä kuin esimerkiksi ojitetuilta suometsiltä tulevien ojien 

pitoisuudet. 

 

4.5 Mallinnus 
 

Mallinnuksessa tarkasteltiin molempien järvien valuma-alueilla muodostuvaa kuormitusta. Pääasiallinen 

tarkastelu tehdään maa- ja metsätalouden kuormittavuudelle ja tarkasteltavina kuormitusjakeina ovat 

kokonaistyppi ja kokonaisfosfori. Taulukossa 3 on esitettynä typen ja fosforin huuhtoumat Kuorikka- ja 

Perhonjärveen sekä eri maankäyttömuotojen ja osuuksien summat ja osuudet. 

 

Taulukko 3. Vemala-mallinuksesta poimitut ravinnekuormituksen osuudet Kuorikka- ja Perhonjärven 

valuma-aluelähtöisestä kuormituksesta. 

 

*) Kuorikkajärvelle mallinnus antoi poikkeuksellisesti metsien luonnonhuuhtoumaksi 100 %. 

 

 

 

Fosfori
Peltoviljey

Pellot 

luonnonhuuh

touma

Metsät, 

ihmisperäinen

Metsät, 

luonnohuuhto

uma

Peltovi

ljely

Pellot 

luonnonhuuh

touma

Metsät, 

ihmisperäine

n

Metsät, 

luonnohuuht

ouma

kg/v kg/v kg/v kg/v % % % %

Kuorikkajärvi 0 0 2,8 14,8 0 0 19,6 100

Perhonjärvi 0 0 1,3 6,8 0 0 10,6 55,9

Typpi
Peltoviljey

Pellot 

luonnonhuuh

touma

Metsät, 

ihmisperäinen

Metsät, 

luonnohuuhto

uma

Peltovi

ljely

Pellot 

luonnonhuuh

touma

Metsät, 

ihmisperäine

n

Metsät, 

luonnohuuht

ouma

kg/v kg/v kg/v kg/v % % % %

Kuorikkajärvi 0 0 70 760 0 0 10,2 100

Perhonjärvi 0 0 30 350 0 0 6,1 71,4

Kiintoaine Typpi Fosfori CODMn

kg/d kg/d kg/d kg/d

Näyte 1 2,7 0,4 0,03 18,2

Näyte 2 0,1 0,0 0,00 1,7

Näyte 3 0,2 0,1 0,01 4,2

Näyte 4 7,2 0,8 0,04 26,6

Näyte 5 7,8 0,9 0,04 27,5

Näyte 6 1,4 0,3 0,01 13,4
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5. Tulosten tarkastelu ja tulevaisuuden toimenpiteitä 
 

5.1 Perhonjärven kuormitus  
 

Perhonjärven valuma-aluelähtöisestä kuormituksesta merkittävimmän osuuden muodostaa metsätalous. 

Järveen kohdistuvasta ravinnekuormasta 6-10 % muodostuu ihmisperäisestä metsätaloustoiminnasta ja 

valtaosa (56-71%) tulee metsien luonnonhuuhtoumasta (taulukko 3). 

 

5.2 Perhonjärven valuma-alue ja vedenlaatu 
 

Perhonjärven valuma-alueen maaperä on pääosin kalliomaata ja hiekkamoreenia. Järven eteläpäässä on 

myös hienoa hietamaata ja saraturve aluetta (lähde: 4). Perhonjärven vedenlaatutulosten perusteella järven 

vesikemiallinen tila on hyvällä tasolla. Veden pitoisuustaso pintanäytteessä kuvastaa tyypillistä vedenlaatua 

ottaen huomioon järven valuma-alueen, jossa on niukasti turvamaita ja valtaosa on kivennäismaata. 

Perhonjärveen luontaisesti laskevia suurempia uomia (puro/joki) ei ole ja merkittävin järven eteläpäähän 

laskeva uoma on metsätalouden tarpeisiin kaivettu kuivatusuoma. Uoma laskee saraturvealueen läpi ja 

uoman (näyte 1.) vesi onkin tyypillistä suovettä; hyvin tummaa, vahvasti humusleimaista ja erittäin 

ravinnepitoista. Uoman kautta tuleva kuormitus on potentiaalinen riski Perhonjärven tilalle. 

Tutkimuspäivänä virtaama kohti Perhonjärveä oli heikko, mutta rankkasateiden ja tulvien aikaan uoman 

kautta tuleva kuormitus saattaa kohota merkittäväksi. Perhonjärveen lännestä (näyte 2.) laskevan uoman 

vedenlaatu kuvasti niin ikään voimakkaan tummaa, humuspitoista ja ravinnerikasta vettä. Pitoisuustasot 

olivat kuitenkin eteläpään uomaa selvästi alhaisemmat. Uoma myös polveilee luonnontilaisen 

suistokosteikon kautta ja aiheuttaa täten eteläpään uomaa pienemmän riskin heikentää Perhonjärven tilaan. 

 

5.3 Perhonjärven kunnostustoimenpiteitä 
 

Valuma-alue 

Perhonjärveen kohdistuvaa ulkoista kuormitusta (etelä- ja länsiuomat) voidaan hillitä pidättämällä ja 

suodattamalla järveen päätyviä ainevirtoja (kuormitus) (kuva 4). Molempien lasku-uomien suistoalueet ovat 

hyvin vettyneitä ja kitukasvuisia alueita, jotka siten soveltuisivat hyvin vedenpidätys- ja suodatuskosteikoiksi. 

Kosteikkorakentamisen lisäksi toimenpiteitä voi toteuttaa uomien valuma-alueilla, eli kuormituksen 

syntysijoilla. Metsätalousojissa keinoina ovat mm.  

• putkipadolliset laskeutusaltaat 

• virtaamia pidättävät pohjakynnykset 

• suodattavat ja pidättävät kaivuukatkot 

Metsätalouden vesiensuojelusta tietoa osoitteesta linkki. Viime aikoina on saatu kannustavia tuloksia 

puumateriaalin käytöstä metsätalouden vesiensuojelussa. Toiminnassa asemoidaan puumateriaalia 

ojastoihin ja materiaali sitoo luontaisin mekanismein veden ravinteita ja kiintoainesta. Menetelmästä lisää 

osoitteesta  linkki. 

 

https://tapio.fi/wp-content/uploads/2015/06/Vesiensuojeluopas-nettiin1.pdf
https://www.syke.fi/hankkeet/PuuMaVesi
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Järvi 

Perhonjärven tilaa vaarantavana tekijänä on ensisijaisesti järven potentiaalinen sisäinen kuormitus. 90-luvun 

vesinäytteiden perusteella järven syvännealue kärsi voimakkaasta happikadosta, joka aiheuttaa sisäisen 

kuormituksen noidankehän (kuva 3). Syvänteiden tilannetta ei todennettu 17.5.2021 otetuin näyttein, mutta 

on todennäköistä, että syvänteen heikko happitalous on pysynyt ennallaan. Tämä tulee mahdollisia 

jatkotoimia suunniteltaessa todentaa. Sisäiseen kuormitukseen voidaan vaikuttaa: 

• ravintoketjukunnostuksella, jossa kalaston rakennetta eheytetään roskakalapyynnein 

• alusveden kierron parantamisella / alusveden hapettamisella 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Järven sisäisen kuormituksen periaatekuva (lähde:6). 

 

5.4 Kuorikkajärven kuormitus 
 

Kuorikkajärven valuma-aluelähtöisestä kuormituksesta merkittävimmän osuuden muodostaa metsätalous. 

Järveen kohdistuvasta ravinnekuormasta 10-20% muodostuu ihmisperäisestä metsätaloustoiminnasta ja 

valtaosa kuormasta tulee metsien luonnonhuuhtoumasta. Kuorikkajärveen kohdistuva vuotuinen 

metsätalouden kuormitus on kilomääräisesti (kg/v) kaksinkertainen verrattuna Perhonjärveen kohdistuvaan 

kuormitukseen (taulukko 3). Suhde on merkittävä, sillä Kuorikkajärvi on tilavuudeltaan jopa 47 % 

Perhonjärveä pienempi (lähde: 2). Tällöin järveen kohdistuva kuormituspaine on suuri ja vastaavasti 

kuormituksen vastaanottokapasiteetti ja sen sieto selvästi pienempi. 
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5.5 Kuorikkajärven valuma-alue ja vedenlaatu 
 

Kuorikkajärven valuma-alueen maaperä on pääosin kalliomaata, hienoa hietaa, hiekkamoreenia ja 

rahkaturvemaata (lähde: 4). Kuorikkajärven vedenlaatutulosten perusteella järven vesikemiallinen tila on 

hyvä. Vesi on tummahkoa, mutta ravinteisuudeltaan lievästi rehevän veden luokkaa. Veden pitoisuustaso 

kuvastaa tyypillistä vedenlaatua ottaen huomioon järven valuma-alueen. Kuitenkin veden tummassa värissä 

ja kohonneessa humuspitoisuudessa on havaittavissa selviä viitteitä valuma-aluelähtöisestä kuormituksesta 

ja maankäytön aiheuttamista muutoksista veden tilaan. Merkittävin Kuorikkajärveen tuleva kuormitus tulee 

vesinäytteiden perusteella Paistisuolta (näyte 3.) sekä järven eteläpäähän laskevasta uomasta, joka saa 

alkunsa Perhonsuolta (näyte 6).  

Näissä uomissa vesi oli hyvin tummaa, humuspitoista ja ravinnerikasta. Vaikka tutkimuspäivänä 17.5.2021 

virtaamat uomissa olivat heikkoja, on hyvin todennäköistä, että esim. kevättulvan aikaan uomien kautta 

kulkee suuriakin määriä kuormitusta kohti Kuorikkajärveä. Tästä oli nähtävissä todisteita näyte 6. pisteen 

kuivuneista tulvapenkereistä. Järven tilaa heikentävä kuormituspulssi saattaa tulla otolliseen tulva-aikaan 

muutamassa päivässä ja täten molemmat uomat aiheuttavat potentiaalisen riskin Kuorikkajärven tilan 

suhteen. 

 

5.6 Kuorikkajärven kunnostustoimenpiteitä 
 

Valuma-alue 

Kuorikkajärveen kohdistuvaa ulkoista kuormitusta (etelä- ja länsiuomat) voidaan hillitä pidättämällä ja 

suodattamalla järveen päätyviä ainevirtoja (kuormitus) (kuva 4). Länsiuomassa (noin 200 m ennen järveä) on 

jo olemassa umpeen kasvava laskeutusallas, josta voisi muodostaa kosteikkorakenteen. Eteläpään uoman 

suistossa olisi niin ikään mahdollisuus pienimuotoiselle pintavalutuskentälle/maaperäsuodatukselle ennen 

uoman laskua järveen. Kosteikko/pintavalutusrakentamisen lisäksi toimenpiteitä voi ja kannattaa toteuttaa 

molempien uomien valuma-alueilla, eli kuormituksen syntysijoilla. Metsätalousojissa keinoina ovat mm.  

• putkipadolliset laskeutusaltaat 

• virtaamia pidättävät pohjakynnykset 

• suodattavat ja pidättävät kaivuukatkot 

Metsätalouden vesiensuojelusta tietoa osoitteesta linkki. Viime aikoina on saatu kannustavia tuloksia 

puumateriaalin käytöstä metsätalouden vesiensuojelussa. Toiminnassa asemoidaan puumateriaalia 

ojastoihin ja materiaali sitoo luontaisin mekanismein veden ravinteita ja kiintoainesta. Menetelmästä lisää 

osoitteesta  linkki. 

 

 

 

 

 

https://tapio.fi/wp-content/uploads/2015/06/Vesiensuojeluopas-nettiin1.pdf
https://www.syke.fi/hankkeet/PuuMaVesi
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Järvi 

Kuorikkajärven tilaa vaarantavana tekijänä on ensisijaisesti järven potentiaalinen sisäinen kuormitus. 90-

luvun vesinäytteiden perusteella järven syvännealue kärsi voimakkaasta happikadosta, joka aiheuttaa 

sisäisen kuormituksen noidankehän (kuva 3). Tilannetta ei todennettu 17.5.2021 otetuin näyttein, mutta on 

todennäköistä, että syvänteen heikko happitalous on pysynyt ennallaan. Tämä tulee mahdollisia jatkotoimia 

suunniteltaessa todentaa. Sisäiseen kuormitukseen voidaan vaikuttaa: 

 

• ravintoketjukunnostuksella, jossa kalaston rakennetta eheytetään roskakalapyynnein 

• alusveden kierron parantamisella / alusveden hapettamisella 

 

 

Kuva 4. Vesienkäsittely- ja suojelurakenteiden sijoitusvaihtoehtoja Perhonjärven ja Kuorikkajärven valuma-

alueella (lähde: karttapaikka.fi, muokannut Tuomo Laitinen). 
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