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Tehtävän osa-alueet

 Järven tilan selvitys

 Ulkoisen ja sisäisen kuormituksen selvitys

 Kalaston tila

 Kuormituksen vähentämistoimenpiteet

 Potentiaaliset vesiensuojelutoimenpiteet

 Esimerkkisuunnitelmat 3 kpl

 Toteutussuunnitelmat 12 kpl



Tyräjärven tila

 Luokiteltu ekologisesti tyydyttävään luokkaan (vesienhoidon 

toimenpideohjelma 2016-2021

 Paineet: 

 maatalous, 

 metsätalous, 

 laskeuma,

 mahdollisesti sisäistä kuormitusta



Järven fosforipitoisuus on koholla



Vuosien sisäinen vaihtelu on merkittävää

Pintavesi (1m)



Kuormitusselvitys

 Työn painopistealue ja tavoite oli löytää toimenpiteet, joilla ulkoista 

kuormitusta saadaan pienennettyä. Työn erityisenä painopisteenä oli tuottaa 

kattava suunnitelma, jossa on esitetty käytännönläheiset kuormitusta 

vähentävät toimenpiteet ja joiden vaikuttavuus järven kuormitukseen on 

laskettu

 Kuormitusselvityksessä selvitettiin erikseen jokaisen osavaluma-alueen ravinne-

ja kiintoainekuormitus paikkatietoanalyysin avulla

 Paikkatietoanalyysin luotettavuutta lisättiin mittausten ja näytteenoton sekä 

maastotarkastelujen avulla

 Asutuksen jätevesien valumavesien käsittely selvitettiin postikyselyllä 

 Sisäinen kuormitus arvioitiin laskennallisesti olemassa olevan vedenlaatutiedon 

perusteella. 



Kuormitusselvitys perustuu maankäytön 

osalta ominaiskuormituskertoimiin

Fosfori Typpi Kiintoaine

(kg/ha/a) (kg/ha/a) (kg/ha/a)

Luonnonhuuhtouma 0.049 1.3 5.1

Turvemaiden ojitus 0.4 1 10

Metsälannoitus (kivennäismaa) 0 7.5 0

Avohakkuu+ maanmuokkaus (10 v ka) 0.025 0.5 6

Peltoviljely (nurmi) kaltevuus <0,5% 0.69 7.9 135

Peltoviljely (nurmi) kaltevuus 0,5-1,5% 0.77 7.9 205

Peltoviljely (nurmi) kaltevuus 1,5-3,0% 0.94 7.9 350

Peltoviljely (nurmi) kaltevuus 3,0-6,0% 1.09 7.9 510

Peltoviljely (nurmi) kaltevuus >6,0% 1.3 7.9 730



Valuma-alueen kuormittajat



Fosforin ominaiskuormitus
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Vesinäytteet keväällä 2018, fosfori
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Kiintoaine
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Sameus



Tyräjärven sisäinen kuormitus

 Sisäistä kuormitusta järvissä voivat aiheuttaa pohjasedimentin heikko 

tila alusvedessä ja siitä seuraava ravinteiden vapautuminen. 

Alusveden vähähappisuutta esiintyy myös Tyräjärvessä.

 Ravinteita voi vapautua järvissä pintasedimenteistä myös muutoin 

tietyissä olosuhteissa matalillakin alueilla, mm. korkean pH:n 

vallitessa. Tyräjärvestä ei ole mitattu korkeita veden pH-arvoja.

 Kalaston rakenteella (särkikalojen osuus) ja pohjaa tonkivilla kaloilla 

voi myös olla vaikutusta ravinteiden vapautumiseen sedimenteistä. 

Kalastotietojen perusteella Tyräjärvessä on runsaasti särkeä. Muista 

pohjaa tonkivista särkikaloista (mm. suuret lahnat) 

koekalastustiedoissa ei ollut mainintoja.



 Vemalan mukaan Tyräjärven fosforipitoisuus pitäisi olla hieman yli 10 

mikrog/l, mutta todellisuudessa pitoisuus on noin 16 mikrog/l. Erotus 

voi johtua ulkoisen kuormituksen laskettua suuremmasta määrästä, 

mutta varsinkin sisäisestä kuormituksesta.

 Järven syvänteissä esiintyy hapettomuutta, mikä lisää fosforin 

vapautumista alusveteen. Hapettoman alusveden tilavuus vaikuttaa 

kuitenkin pieneltä (noin 1% järven tilavuudesta), jolloin kuormitus ei 

olisi merkittävää.

 Tyräjärvellä sisäistä kuormitusta arvioidaan syntyvän erityisesti 

matalilta vesialueilta, jolloin sisäisen kuormituksen suurin syy olisi 

todennäköisimmin kalaston vaikutus.

 Laskennallisilla ainetasemalleilla sisäiseksi kuormitukseksi saadaan 

680 – 690 kg fosforia vuodessa



Järven fosforikuormituksen sietokyky

 Arviointi laskennallisella Wollenweider-Dillon mallilla.

Tunnusluku Kuormitus (kg/a)

Vaarallinen kuorma 6065

Kuormitus (ulkoinen ja sisäinen) 2676

Sallittu kuorma 2460



Kuormituksen vähentämisen suunnitelmat

 Kuormitusta vähentävät toimenpiteet esitetään suunnitelmamuodossa, jossa 

on sijaintikartta, lyhyesti kuvattu kohde ja esitetty kohteen mitoitus 

 Toimenpiteiksi on suositeltu kaikkia tehokkaiksi todettuja menetelmiä (altaat, 

kosteikot, pintavalutukset, putkipadot, virtaamakatkot, suojavyöhykkeet, 

jne). 

 Toimenpiteet on mitoitettu niin, että niistä on vesiensuojelullista hyötyä. 

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kosteikkojen riittävän kokoa (yli 1%, 

mielellään 4 % valuma-alueen pinta-alasta) liitteenä 10 olevan 

suunnitteluperiaatteiden kuvan 2 mukaisesti.

 Toimenpiteiden tulee olla kustannustehokkaita eli niiden ravinteiden, 

erityisesti fosforin, poistotehokkuus on hyvä suhteessa 

investointikustannukseen.

 Suunnittelussa pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman pitkälle maaston 

muotoja ja luontaisia suoalueita kuormitusta vähentävinä alueina.

 Metsätaloudessa toimenpiteillä pyritään ohjaamaan valumavesiä erityisesti 

ojittamattomille suoalueille, joiden pinta-ala on riittävän suuri ja toisaalta 

ojakatkoin ohjaamaan vettä maastoon ja täten soistamaan ojituskelvottomia 

ja metsätaloudellisesti vähäarvoisia alueita. 



Kosteikon teho suhteessa pinta-alaan



Toimenpiteet

Toimenpide Määrä

Kosteikko 33

Laskeutusallas 11

Pintavalutus 62

Tulvakosteikko 5

Ojakatko 82

Virtaamansäätöpato 53

Yhteensä 246









Sisäisen kuormituksen vähentäminen

 Tyräjärven hapettaminen ei sisäisen kuormituksen selvityksen perusteella ole 

tehokas tai kustannustehokas keino.

 Järven kemikalointi eli fosforin saostaminen järven pohjaan ei myöskään olisi 

tehokas ja kustannustehokas sisäiseen kuormituksen vähentämistapa.

 Tyräjärven sisäistä kuormitusta voidaan tehokkaimmin vähentää kalastamalla 

ja täten parantamalla järven kalaston rakennetta.

 Tehokalastuksella järvestä saadaan suoraan kalojen mukana poistettua 

fosforia. 

 Kuormituksen vähentäminen aiheuttaa sedimentin köyhtymistä fosforista.



Arvio tuloksista

 Esitetyillä toimenpiteillä Tyräjärven ja Koviojärven

kuormitusta saadaan vähennettyä siten, että kuormitus on 

järvien kuormituksen sietokyvyn rajoissa ja täten järven 

ekologinen tila vähitellen muuttuu tyydyttävästä hyväksi.

 Suuren ja pitkäviipymäisen järven tilan muutos vaatii 

kuitenkin aikaa.

 Työ on alkanut ja ensimmäiset maanomistajat ovat antaneet 

suostumuksia kuormitusta vähentäville toimenpiteille sekä 

toimenpiteistä ollaan tekemässä toteutussuunnitelmia.



Kiitoksia!


