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Tammelan Ruostejärven tila ja tulevaisuus
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Ruostejärven ekologinen tila: hyvä

Kartta: ympäristöhallinnon vaikuta vesiin -karttapalvelu
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Vesistöjen ekologisen tilan arviointi

• Verrataan vedenlaadullisten ja –määrällisten ja 

biologisten muuttujien arvoja luonnontilaisten vesistöjen 

arvoihin huomioiden ihmistoiminnan aiheuttamat paineet

→ ero luonnontilaan kertoo mikä on ekologinen tila

• Tavoitteet:

• tila ei saa heiketä

• Kaikki vesistöt hyvässä tilassa vuoteen 2027 mennessä

• Tarkistettu viimeksi vuonna 2019: Ruostejärven tila arvioitiin 

hyväksi kuten sitä ennenkin
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Ruostejärven hydrologisia perustietoja

Valuma-alueen pinta-ala 10,77 km²

Järven pinta-ala 1,74 km² (16 % valuma-alueesta)

Veden viipymä 2,5 vuotta

Max-syvyys 10 m

Keskisyvyys 3-4 m (Vemala-malli: 3,13 m)

Rantaviivan pituus 12,45 km²

pieni järvi (<5 km² pieni, 5-40 km² keskikokoinen, >40 km² suuri)

Tiedot: Hertta-tietokanta, Suomen ympäristökeskus SYKE
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• Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannasta vedenlaatutuloksia 1970-luvun 

alkupuolelta lähtien

• Lammin biologisen aseman (Helsingin yliopisto) toimesta v. 2015 tutkittiin 

vedenlaadun kehitystä ja neljän Ruostejärveen laskevan ojan 

vedenlaatua (Arvola, 2016)

• Kuormitus todettiin vähäiseksi, ei nähty tarvetta vesiensuojelutoimenpiteisiin 
valuma-alueella

• KVVY tutkinut vedenlaatua, virtaamaa ja vesikasvillisuutta v. 2017-2020 
(Paakkinen, 2020)

• Tutkimukset liittyvät ponttonisillan rakentamisen mahdollisiin vaikutuksiin

• 2017 saatu lupa sillan rakentamiseen, Tammelan kunta sitoutunut 
tarkkailemaan järven tilaa vähintään viiden vuoden ajan

Ruostejärven tutkimukset

Arvola, L. 2016. Ruostejärvi: veden laadun kehitys. Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema. 
https://ruostejarvi.fi/dokumentit.html, 2016 Arvola FL.pdf

Paakkinen, M. 2020. Ruostejärven tutkimustulokset vuodelta 2020. KVVY Tutkimus Oy, Tampere, vuosiraportti, 9 s.
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Ruostejärven vedenlaadun seuranta
näytteenottopisteet

Kartta: Hertta-tietokanta = eniten tuloksia ja pisimmältä 

ajanjaksolta (1973-2021)

KVVY: KN

KVVY: KN
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Näkösyvyyden perusteella Ruostejärven tila 

on erinomainen

Data: Hertta-tietokanta

• Näkösyvyyttä alentavat tyypillisesti humus, 

savipartikkelit ja/tai planktonlevät

• Näin kirkkaassa järvessä uposlehtisten vesikasvien voi 

olettaa kasvavan yli 2 metrin syvyyteen asti

Näkösyvyys vaikuttaa järven 

käyttökelpoisuusluokitukseen:

1-2 metriä: järvi kuuluu hyvään luokkaan

yli 2,5 metriä: järven tila on erinomainen

kesä:
R2 = 0.25
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Kasvillisuus-

kartoituksen 

linjat
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Ruostejärven vesikasvillisuus ilmentää karua 

järvityyppiä: erinomainen tila

• Kasvillisuuskartoitus 2018

• Vesikasveja esiintyi 2 m syvyyteen asti

• Kasvillisuusindeksien mukaan 25 % 

kasveista niukkaravinteisilla 

kasvupaikoilla viihtyviä lajeja ja kun 

mukaan lisättiin keskiravinteisten 

paikkojen lajit, lukemaksi saatiin 73 %

• Ei löydetty yhtään lajeja jotka viihtyvät 

runsasravinteisissa vesissä

• Seuraava kasvillisuuskartoitus 

loppukesällä 2021

Kartoittajat:

Marika Paakkinen ja Harri Perälä, KVVY Oy
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Ruostejärvellä vallitsevina karujen, kirkkaiden 

vesistöjen lajit:

nuottaruoho raate tummalahnaruoho
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Ruostejärven levämäärät alhaisia, 

ilmentävät veden hyvää tilaa

Chl a -pitoisuuden luokkarajat pienissä ja 

keskikokoisissa vähähumuksissa järvissä 

ekologisen tilan tyypittelyn mukaan:

7 µg/L hyvän ja tyydyttävän raja

4 µg/L erinomaisen ja hyvän raja

Data: Hertta-tietokanta

jarviwiki.fi:Levämäärää mitattu kuitenkin vasta vuodesta 2000

Data: Hertta-tietokanta
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Ruostejärven sameus hivenen kasvanut

Data: Hertta-tietokanta

• Veden sameus johtuu savesta, raudasta, kolloidisista 

yhdisteistä tai runsaasta levämäärästä

• Käyttökelpoisuusluokituksen mukaan veden sameuden 

ollessa yli 1,5 FTU luokka voi alentua erinomaisesta 

hyväksi.
Mitikka (2013)

Mitikka, S. 2013. Järvien vedenlaadun vertailu.

Suomen ympäristökeskus, ymparisto.fi, SYKE_järvivedenlaatuvertailu.pdf
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7 µg/L
1 FNU

26 µg/L
15 FNU

Klorofyllipitoisuus (µg/L) ja sameus (FNU)

Ruostejärvellä ja Pyhäjärvellä elokuun lopulla 2020

Kuva:
Ympäristön tilan seurantaa satelliittikuvilta
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Kuva:
Ympäristön tilan seurantaa satelliittikuviltaKlorofyllipitoisuus (µg/L) ja sameus (FNU)

Lahden Vesijärvellä elokuun lopulla 2020

17 µg/L
2.5 FNU

32 µg/L
7.5 FNU

5.7 µg/L
1.2 FNU
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Ruostejärven fosforipitoisuus ilmentää pääosin 

erinomaista vedenlaatua

Fosforipitoisuuden luokkarajat pienissä ja 

keskikokoisissa vähähumuksissa järvissä:

18 µg/L hyvän ja tyydyttävän raja Hy/T
(pienissä humusjärvissä 18 µg/L on E/Hy-raja)

10 µg/L erinomaisen ja hyvän raja E/Hy

Makeissa vesissä fosfori levien kasvua 
rajoittava ravinne. 
Kun paljon fosforia (suhteessa typpeen), 
riski sinileväkukintoihin kasvaa →

Lahden Vesijärven satama v. 2019

Kuva: Kirsi Kuoppamäki

Data: Hertta-tietokanta
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Typpipitoisuus hivenen nousujohteinen

Ranta-asukkaat seuraavat tarkkaan vesistöjensä tilaa. Itse otetut 

vesinäytteet kertovat veden kirkkaudesta eri järvissä. Kuva: Arvo Kettunen

https://yle.fi/uutiset/3-11019354
Data: Hertta-tietokanta

Typpipitoisuuden luokkarajat pienissä ja 

keskikokoisissa vähähumuksissa järvissä:

500 µg/L Hy/T-raja (pienissä humusjärvissä E/Hy-raja on 510 µg/L)

400 µg/L E/Hy-raja

• Typellä merkitystä levätuotannon säätelyssä lähinnä vain hyvin 
pitkälle rehevöityneissä järvissä

• Typpipitoisuuden perusteella Ruostejärvi on luokiteltu 
ekologiselta tilaltaan luokkaan hyvä
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Ruostejärven vesi tummunut

Järvien tyypittely väriluvun mukaan:

mg/L Pt
>90 runsashumuksiset järvet
30-90 humusjärvet
< 30 vähähumuksiset järvet

talvi: R2 = 0.11

kesä: R2 = 0.38

• aiheuttaa veteen liuenneet aineet tai kiintoaine

• luonnonvesissä tavallisesti humusaineet (happamia, hitaasti 
hajoavia orgaanisia yhdisteitä)

• metsä- ja suo-ojitukset lisäävät humuksen huuhtoutumista

• Suomen vesistöt usein luontaisesti humuksen kellanruskeiksi 
värjäämiä ja lievästi happamia. Mitikka (2013)

Data: Hertta-tietokanta

Mitikka, S. 2013. Järvien vedenlaadun vertailu.

Suomen ympäristökeskus, ymparisto.fi, SYKE_järvivedenlaatuvertailu.pdf
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Miksi vedet tummuvat?

1. Vähentynyt hapan laskeuma
→ orgaaninen hiili (TOC) enemmän liukoisena → humuspitoisuus 

kasvaa → vesi ”ruskettuu” (humusta muodostuu kun eloperäinen 

aines maatuu ja kasvi-aines muuttuu turpeeksi)

2. Maankäytön muutokset, kuten metsäojitukset
→ TOC-huuhtoutuminen kasvaa

3. Ilmastonmuutos (tästä kohta lisää. . .)

• Vesistömuutokset ilmenevät yleensä ensin pienissä 

järvissä, lammissa

• Tummumista havaittu laajalti pohjoisella 

pallonpuoliskolla
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Ilmastonmuutoksen myötä sadanta kasvaa

Vuotuisen sademäärän 

muuttuminen v. 2000-2085 

verrattuna jakson 1981-2010 

keskiarvoon:

Kasvihuonekaasuskenaariot:

= hyvin suuret päästöt

= melko suuret päästöt

= melko pienet päästöt

= hyvin pienet päästöt

www.ilmasto-opas.fi

Talvella sade enenevässä määrin 

vetenä eikä lumena.

Suurimmat sademäärät saadaan 

jatkossakin kesällä, jolloin sademäärä 

todennäköisemmin kasvaa kuin 

vähenee ja syynä tähän on sateiden 

voimistuminen: kovimmat rankkasateet 

voivat voimistua 10-25 %
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Ilmastonmuutos: kasvava sadanta lisää 

orgaanisen hiilen huuhtoutumista vesistöihin

Lepistö, Futter & Kortelainen 2014. Global Change Biology 20, 1225-1237.

• Muutokset sadannassa ratkaisevassa asemassa

• Lumeton maa altis sateen aiheuttamalla 

huuhtoumalle – roudaton maa vieläkin alttiimpi

→ TOC-huuhtouma lisääntyy

Sadanta (mm) kesällä
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Pitkäjärvi, Lahti 29.2.2020

Kuva: Kirsi Kuoppamäki
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Ilmastonmuutoksen 

myötä sään ääri-ilmiöt 

yleistyvät Kesäsäästä tulossa yhä 

enemmän ”jumiutuva”

Enemmän rankkasateita
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Ilmastonmuutos: rankkasateiden yleistyminen 

lisää orgaanisen hiilen huuhtoutumista

Schuster et al. 2008. Mercury and Organic Carbon Dynamics During Runoff 
Episodes from a Northeastern USA Watershed. Water Air Soil Pollut. 187, 89-108.

• Muidenkin aineiden kuin orgaanisen hiilen 

huuhtoutuminen voi kasvaa rankkasateilla

• Esim. fosfori, joka valumavedessä kulkee 
enimmäkseen kiintoaineeseen sitoutuneena
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Kuoppamäki, Setälä & Hagner 2021. 
Nutrient dynamics and development 

of soil fauna in vegetated roofs with 
the focus on biochar amendment.
Nature-Based Solutions, in press
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Ruostejärven pintaveden lämpötila

R2 = 0.381

R2 = 0.003
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Ruostejärven syvännealueen happitilanne 
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Ilmastonmuutokseen vaikuttamisen mahdollisuudet Ruostejärvellä rajalliset,

mutta toimintaan valuma-alueella ja siten järven 
kuormitukseen voidaan vaikuttaa

Ruostejärvi 8.5.2012

Kuva: Elina Nystedt



kvvy.fi

Ruostejärven valuma-alue

kartta: VALUE, Valuma-alueen rajaustyökalu
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kartta: GisBloom, maankäyttödata: Hertta
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Data ja muut tässä esitetyt tiedot: Vemala-vesistömalli, Suomen ympäristökeskus SYKE

Ruostejärveen tuleva laskennallinen 

kuormitus Vemala-vesistömallin mukaan

• ojittamatonta suota 0.22 km2

• ojitettua suota 1.44 km2

• v. 2016-2017 hakkuuala 9 ha/v (2013-2017: 5,4 ha/v)

Ruostejärven valuma-alueella:
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Kuinka yksittäinen ranta-asukas voi vaikuttaa 

toimillaan järven tilan kehitykseen?

• Tee kaikkesi järveen valuvan kuormituksen estämiseksi!

• Pesuhommat tehdään maalla ja vedet imeytetään maahan kaukana 

rantavyöhykkeestä ja järveen laskevista uomista

• Komposti ja kompostoiva kuivakäymälä sijoitetaan etäälle rannasta

• Jätevesijärjestelmän kunnosta pidetään huolta

• Maalit, öljyt, akut ym. säilytetään huolellisesti kaukana rannasta 
sateelta suojattuina

• Rantavyöhyke pidetään mahdollisimman luonnontilaisena ja 
kasvillisuuden peittämänä eikä sinne levitetä runsasravinteista multaa 
saati sijoiteta lannoitusta edellyttävää viljelystä.

• Vältä rannan ruoppaamista. Jos siihen on kuitenkin tarve, muista tehdä 
ilmoitus ELY-keskukseen.

• Vesikasveja voi pienimuotoisesti niittää sieltä missä ne haittaavat 
rannan käyttöä. Leikkuujäte kompostoidaan maalla. 

• Arvosta uposlehtisiä vesikasveja sillä ne auttavat vähentämään levien 
määrää ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta.
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Lobelia-kasvustoa Ruostejärvellä 2018

Kuva: Marika Paakkinen

Uposkasvillisuus edesauttaa 

veden pysymistä kirkkaana

• pidättää ympäröivältä maa-alueelta huuhtoutuvaa 

kiintoaine- ja ravinnekuormitusta (puskurivyöhyke)

• sitoo pohjasedimenttiä

• vie ravinteita pois leviltä

• vähentää veden virtailua → heikentää planktonlevien 

kykyä pysyä vesipatsaassa

• tarjoaa kasvualustan monipuoliselle eliöstölle

• lisää luonnon monimuotoisuutta

• tuo suojaa kalanpoikasille

• tarjoaa planktonleviä syöville vesikirpuille piilopaikan 

suojautua kalojen saalistukselta

• Uposlehtiset vesikasvit tärkeitä järviekosysteemien 

toiminnan kannalta



kvvy.fi

Veden virtailu ja 

vesikasvillisuus Myllylahdella?

Kasvikartoituslinja 3 Ruostejärvellä 2018

Kuva: Marika Paakkinen

Ponttonisillan rakentamisen 

arveltiin heikentävän veden 

virtailua Ruostejärven 

pääaltaan ja Myllylahden 

välillä ja siten edesauttavan 

vesikasvillisuuden 

runsastumista Myllylahdella
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Myllylahti 6.9.2017
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6.9.2017 27.10.2017 21.3.2018 19.8.2019 27.8.2020

Kokonaisvirtaama m3/s 0,53 0,38 0,35 0,293 ± 0,188*

(N=3)

0,841 ± 0,283*

(N=4)

Virtaaman suunta pää-

altaaseen

Mylly-

lahteen

Mylly-

lahteen

pää-

altaaseen

Myllylahteen (1. ja 3. mittaus),

pääaltaaseen (2. ja 4 mittaus)

Tuulitilanne Heikko 

tuuli

Heikko 

tuuli

(järvi 

jäässä)

Heikko 

länsituuli

Navakka luoteistuuli

* keskiarvo ± keskivirhe

Virtaamamittauksia pääaltaan ja 

Myllylahden välisessä uomassa

Kuva: retkipaikka.fi

Silta asennettiin 

keväällä 2019

Acoustic Doppler Current Profiler

Kuva: gwm-engineering.fi
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Mittausten perusteella silta ei merkittävästi 

estä veden virtausta Myllylahteen

Esimerkki virtaamasta vuonna 2017:

Esimerkki virtaamasta vuonna 2020:
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Linkkejä vesiensuojeluun liittyen:
Kotijärvi terveeksi – kansalaisille uusia välineitä vesienhoitoon
https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Vesi/Kotijarvi_terveeksi__kansalaisille_uusia(26515)

Mökkiläisen vesiensuojeluvinkit
https://www.valonia.fi/wp-
content/uploads/2020/04/m%C3%B6kkil%C3%A4isen-vesiensuojelu.pdf

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38819

Opetusmateriaaleja vesistöjen kunnostamisesta
https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Vesistokunnostusverkosto/Apua_kunnostukseen/Opetusmateriaaleja/O
petusmateriaaleja_vesistojen_kunnostami(33473)

Vedenlaatu Kokemäenjoen vesistöalueella
https://kvvy.fi/wp-
content/uploads/2016/05/KVVY_esite_vedenlaatu_kokemaenjoen_vesist
%C3%B6alueella_pieni.pdf

Loimijoen pelastusohjelma
https://kvvy.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=62e4d2
1517c7455eb29bcf5e93954e6a

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Kotijarvi_terveeksi__kansalaisille_uusia(26515)
https://www.valonia.fi/wp-content/uploads/2020/04/m%C3%B6kkil%C3%A4isen-vesiensuojelu.pdf
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38819
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesistokunnostusverkosto/Apua_kunnostukseen/Opetusmateriaaleja/Opetusmateriaaleja_vesistojen_kunnostami(33473)
https://kvvy.fi/wp-content/uploads/2016/05/KVVY_esite_vedenlaatu_kokemaenjoen_vesist%C3%B6alueella_pieni.pdf
https://kvvy.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=62e4d21517c7455eb29bcf5e93954e6a
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Kuva: Juhani Mattila, Ruostejärven virkistysalue

Onnea 50-vuotiaalle Ruostejärven 

suojeluyhdistykselle! Toivottaa:


