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1. YLEISTÄ

Pirkanmaan ELY-keskus, Punkalaitumen kunta sekä Vehkajärven suojeluyhdistys ry ovat yhteistyössä
käynnistämässä Punkalaitumen kunnassa sijaitsevan Vehkajärven (järvinro 35.947) kunnostusta. Tä-
hän hankkeeseen liittyen Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry laati Pirkanmaan ELY-
keskuksen tilauksesta esiselvityksen, jonka tarkoituksena oli arvioida järven kunnostusmahdollisuuk-
sia, hoitokalastuksen vaikuttavuutta, tehdä esityksiä tarvittavista jatkotutkimuksista sekä vertailla
selvitykseen liittyviä tutkimustuloksia aiempiin selvityksiin.

Vehkajärvi kuuluu järvityypiltään pieniin humusjärviin. Järven ekologinen tila on vedenlaatuluokituk-
seen perustuen välttävä ja sen rehevyystaso on kohonnut luontaisesta tasosta selvästi. Järvi kärsii
jokavuotisista sinileväkukinnoista. Virkistyskäyttöä haittaavaa umpeenkasvua esiintyy kuitenkin vain
vähäisissä määrin lahtialueilla. Vehkajärven suojeluyhdistys on tehnyt hoitokalastusta järvellä jo 15
vuotta vuosittaisen pyynnin ollessa noin 10 000 kg tai hieman alle. Koska kalan fosforipitoisuus on
noin 0,4 % ja typpipitoisuus noin 2,75 %, Vehkajärvestä on hoitokalastuksen tuloksena poistunut
vuosittain fosforia noin 40 kg ja typpeä noin 275 kg.

Vehkajärven tilaa on selvitetty aiemmin vuosina 1996 ja 2005. Selvityksissä on keskitytty järven ve-
den laadun sekä järveen laskevien ojavesien laadun ja ojista tulevan kuormituksen tarkasteluun. Li-
säksi vuoden 2012 keväällä tutkittiin Vehkajärveen laskevien ojavesien laatua.

2. TUTKIMUSMENETELMÄT

2.1 Veden laatu ja kuormitus

Tähän selvitykseen liittyi vesinäytteenotto Vehkajärven syvänteestä kesäkerrostuneisuusajan lopulla,
ja tämän lisäksi otettiin vesinäytteitä seitsemästä suurimmasta järveen laskevasta ojasta kahteen
otteeseen ja yhdestä ojasta kertaalleen syysylivalumakauden aikana. Näytepisteiden sijainti on esi-
tetty kuvassa 2.1. Järvivesinäytteenotosta vastasi kalastotutkija Ari Westermark. Ojavesinäyt-
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teenoton toteutti Vehkajärven suojeluyhdistys ry:n puheenjohtaja Jorma Oinaanoja. Ojapisteiden
virtaamat arvioitiin vain jälkimmäisellä näytteenottokerralla. Käytössä ei ollut veden virtausnopeu-
den mittaamiseen tarkoitettua laitteistoa, joten virtausnopeuden arviointi tapahtui ns. lastumene-
telmällä. Näytteet analysoitiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen laboratoriossa, joka
on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T064. Vesinäytteistä analysoitiin
vedenlaadusta kertovat perusmuuttujat (Liite 1).

Tuloksia vertailtiin aikaisempien selvitysten tuloksiin (Oravainen 1997, 2005 ja 2012). Lisäksi veden
laadun ja järven ravinnesisältöjen tarkastelussa hyödynnettiin ympäristöhallinnon HERTTA-
tietokannassa olevaa vedenlaatuaineistoa Vehkajärvestä.

Kuva 2.1. Punkalaitumen Vehkajärven ja siihen laskevien ojien näytteenottopisteet (Lähde: Karttaikkuna).

2.2 Sisäisen kuormituksen määrän arviointi

Sisäisen kuormituksen määrää arvioitiin fosforipitoisuushavaintojen ja järven syvyysvyöhykkeiden
tilavuuksien kautta. Sisäisen kuormituksen arviointiin käytettiin koko vedenlaatuaineistoa ja sisäisen
kuormituksen vaikutus laskettiin erikseen talvi- ja kesäajalle. Pitoisuushavaintoina käytettiin pintave-
destä sekä yli viiden metrin syvyydestä olevia tietoja. Havainnoista laskettiin keskiarvot edustamaan
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näiden syvyysvyöhykkeiden pitoisuuksia. Arvioinnissa käytetyt tilavuustiedot edustavat ns. hapekasta
vesipatsasta ja hapetonta vesipatsasta.

Sisäinen kuormitus arvioitiin vähentämällä pintakerrosten fosforipitoisuus hapettoman vesikerroksen
pitoisuudesta. Jäljelle jäävän pitoisuuden oletettiin kuvastavan pohjasta vapautuneen fosforin pitoi-
suutta, joka kerrottiin hapettoman vesikerroksen tilavuudella.

2.3 Sedimentti

Vehkajärvellä toteutettiin sedimenttitutkimus, johon liittyvä näytteenotto tapahtui järven syväntees-
tä (ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit: N6774280, E297951). Näytteenotto toteutettiin 13.8.2013 Ha-
kala -tyyppisellä putkinoutimella, jonka näytepinta-ala on 0,44 cm².  Sedimenttipatsaasta otettiin
viipalenäyte 0-2 cm ja 3-5 cm syvyyskerroksista. Näytteenotosta vastasi kalastotutkija Ari Wester-
mark.  Näytteet analysoitiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen laboratoriossa ja niistä
määritettiin kuiva-aineen määrä, orgaanisen aineksen määrä, kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja koko-
naishiili.

Sedimentin sisältämä ainemäärä arvioitiin johtamalla pitoisuudet kilogrammoiksi siten, että analyy-
sissä käytetyn näytteen painon oletettiin olleen 20 grammaa. Ravinteiden määrät saatiin laskemalla
ensin näytteen sisältämän kuiva-aineen määrä ja suhteuttamalla ravinnepitoisuudet tähän. Yli 6m
syvän syvännealueen sedimentin 0-2 cm ja 3-5 cm kerrosten sisältämä ravinnemäärä saatiin hyödyn-
tämällä tietoja näytteenottimen pinta-alasta ja yli 6 m syvyisen alueen pinta-alasta. Vesipitoisuus
saatiin johdettua suoraan kuiva-aineen määrästä.

2.4 Kalasto

Vehkajärven kalaston nykytila pyrittiin selvittämään verkkokoekalastuksilla. Tarkkailussa käytettiin
Kalataloustarkkailuoppaassa (Böhling & Rahikainen 1999) ja MMM:n kalataloudellisen velvoitetark-
kailun kehittämistyöryhmän raportissa (MMM, työryhmämuistio 2008) esitettyä menetelmää. Verk-
kokoekalastukset tehtiin 19 - 22.8.2013 kolmen pyyntivuorokauden aikana. Verkkokoekalastuksissa
käytettiin Nordic- yleiskatsausverkkoja. Kukin verkko on pituudeltaan 30 metriä ja korkeudeltaan 1,5
metriä. Verkko koostuu 12 eri solmuvälin 2,5 m pitkästä paneelista. Verkon solmuvälit muodostavat
geometrisen sarjan, jossa peräkkäisten lukujen suhde on 1,25.  Pienimmästä suurimpaan lueteltuna
solmuvälit  (mm  solmusta  solmuun)  ovat:  5,  6.25,  8,  10,  12.5,  15.5,  19.5,  24,  29,  35,  43  ja  55  mm.
Mainitut solmuvälit ovat jokaisessa verkossa samassa aikanaan satunnaistetussa järjestyksessä.

Vehkajärven kokoisen ja syvyisen järven laskennallinen pyyntiponnistus on 26 verkkoyötä. Järvi jaet-
tiin syvyysvyöhykkeittäin ruutuihin, mistä arvottiin pyyntipaikat kullekin verkolle (Kuva 2.2). Verkko-
koekalastuksissa alle 3 m syvyysvyöhykkeessä kalastettiin 8 verkkovuorokautta, 3–8 m syvyysvyöhyk-
keessä 18 verkkovuorokautta (Taulukko 1.2.1). Alle 3 m syvyyteen laskettiin kuhunkin paikkaan yksit-
täinen verkko pohjaan. Yli 3 m vedessä laskettiin peräkkäin aina kaksi verkkoa: toinen pohjaan ja
toinen metrin tapseilla pinnan tuntumaan.
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Taulukko 1.2.1. Verkkovuorokausien lukumäärät Vehkajärven eri syvyysvyöhykkeissä.

Kuva 2.2. Koekalastusverkkojen pyyntipaikat Vehkajärvessä (Lähde: Karttaikkuna).

Koekalastusverkot olivat pyynnissä yön ylitse, noin 16 - 17 tunnin ajan. Pyynti tapahtui kolmen pe-
räkkäisen yön aikana. Pintaveden lämpötila oli koekalastusten aikaan noin 20 astetta ja näkösyvyys
noin 1,4 m. Koekalastusten aikana satoi eritäin runsaasti. Koeverkkojen limoittumista arvioitiin sil-
mämääräisesti. Asteikon paras luokitus on ”puhdas” ja huonoin vastaavasti ”pyyntikelvoton”. Vuoden
2013 koekalastustulokset on tallennettu ympäristöhallinnon koekalastusrekisteriin:

syvyysvyökyke verkkomäärä pyyntisyvyys
< 3 m 8 pohja
3-8 m 9 pinta
3-8 m 9 pohja

yhteensä 26
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(https://portaali.ymparisto.fi/Koekalastus_nordic/)

2.5 Pohjaeläimet

Näytteenotossa ja -käsittelyssä seurattiin ympäristökeskuksen laatimaa ohjetta sekä näyt-
teenottostandardia SFS 5730. Näytteet otettiin 13.8.2013 Ekman sedimenttinoutimella, jonka näyte-
pinta-ala on 232 cm². Vehkajärven 4,5 ja 8 metrin näytepisteiltä nostettiin kolme rinnakkaista näytet-
tä. Näytteet käsiteltiin erikseen ja ne seulottiin maastossa 0.5 mm:n seulalla.

Pohjaeläimet poimittiin laboratoriossa valkealta alustalta suurennuslamppua apuna käyttäen. Mär-
kämassa punnittiin SFS-standardin 5730 mukaan. Punnitut eläimet säilöttiin 70 % alkoholiin ja määri-
tettiin myöhemmin. Määritys pyrittiin tärkeimpien ryhmien osalta ulottamaan lajitasoon asti, kuiten-
kin vähintään Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) asettamaan määritystarkkuuteen asti. Näyt-
teenotosta vastasi kalastotutkija Ari Westermark. Pohjaeläinten poiminnan ja punnituksen teki vesis-
tötutkija Hanna Alajoki. Pohjaeläinten määrityksen, aineiston analysoinnin ja raportoinnin suoritti
hydrobiologi Jussi Iso-Tuisku.

Näytteet otettiin kahdelta näytepisteeltä (4,5 m ja 8 m) järven keskiosasta. Tutkituilla näytepisteillä
järven pohja koostui tumman ruskeasta löysästä liejusta (Taulukko 2.2).

Taulukko 2.2. Vehkajärven pohjaeläinnäyteasemien koordinaatit, syvyydet ja pohjan koostumus.

2.6 Eläinplankton

Vehkajärvestä otettiin eläinplanktonnäytteet 29.7.2013 Kari Pelttarin toimesta. Näyte otettiin 1 met-
rin Sormusella (7l),  2x 0-1 m ja 2x 1-2 m. Yhden noston tilavuus oli  7 litraa, eli  nostojen tilavuus oli
yhteensä 28 litraa. Haavin koko oli 50 µm.

Määritystyön toteutti Satu Zwerver. Näyte osoittautui ensimmäisen tarkastelun jälkeen erittäin yksi-
puoliseksi lajistoltaan ja koska aikataulu oli tiukka, laskenta suoritettiin siten, että rataseläimet ja
isommat eläinplankterit eroteltiin ja laskettiin tarkemman lajilistan sijasta. Ripsieläimiä ja muita pie-
nimpiä ryhmiä ei laskettu, sillä niistä suurin osa oli sujahtanut siivilän läpi.

3. VEHKAJÄRVEN HYDROLOGISIA TIETOJA

Vehkajärven valuma-alueen pinta-ala on karttatarkastelun perusteella noin 10,9 km2, sisältäen myös
järven. Alueellisella keskivalumalla 8 l/s/km2 saadaan keskivirtaamaksi 0,086 m3/s (Vesihallitus 1978).
Vehkajärven pinta-ala on ympäristöhallinnon ylläpitämän HERTTA-tietokannan mukaan 193,184 ha ja

näyteasema koordinaatit ETRS-TM35FIN syvyys pohja
Vehkajärvi 1 6773770 297900 4,5 m tumman ruskea löysä lieju

Vehkajärvi 2 6774210 298026 8,0 m tumman ruskea löysä lieju
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tilavuus 6570,4410 milj.m³. Vehkajärven eri syvyysvyöhykkeiden prosenttiosuudet järven kokonaisti-
lavuudesta on kuvattu hypsografisen käyrän avulla kuvassaKuva 3.1.

Vehkajärven suurin syvyys on 8 metriä ja keskisyvyys 3,4 metriä. Järven keskiviipymäksi saadaan tila-
vuuden ja keskivirtaaman perusteella noin 870 vrk eli noin 2,3 vuotta. Teoreettiseen keskivirtaamaan
perustuva viipymäarvio on hyvin karkea, mutta tästä huolimatta Vehkajärvi vaikuttaa olevan pitkävii-
pymäinen järvi.

Vehkajärvi saa vetensä viiden suurimman ojan kautta, mutta järveen laskee myös pienempiä ojia.
Valuma-alueella sijaitsee yksi lampi, Ahvenuslammi. Vehkajärveen laskevien viiden suurimman ojan
valuma-alueiden koot on esitetty Fagerlundin (2013, liite 3) pohjaselvityksen perusteella taulukossa
3.1. Vehkajärven vedet laskevat järven pohjoispäässä sijaitsevaa Myllyojaa pitkin Punkalaitumenjoen
ja Loimijoen kautta Kokemäenjokeen.

Kuva 3.1. Vehkajärven tilavuustiedot (%) hypsografisen käyrän avulla kuvattuna.

Taulukko 3.1. Vehkajärveen laskevien kolmen suurimman ojan valuma-alueet.

4. VALUMA-ALUEEN KUVAUS

Vehkajärven valuma-alueen maaperä on valtaosin kalliota ja moreenia (Fagerlund 2013, liite 3). Li-
säksi valuma-alueen maaperästä 25 % on savimaita. Turvemaata on hyvin vähän. Valuma-alueen
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pinta-alasta 16 % on peltoa ja 30 % metsätalouskäytössä olevaa metsää. Rannoilla on runsaasti loma-
asutusta. Muu valuma-alueella oleva asutus on haja-asutusta. Taajama-asutusta ei ole.

5. VEHKAJÄRVEN VEDEN LAATU

Vehkajärvestä on olemassa veden laadun seuranta-aineistoa vuodesta 1969 alkaen. Vaikka aineistoa
on melko pitkältä ajalta, ei tulkintoja mahdollisista seuranta-aikana tapahtuneista veden laadun muu-
toksista voida tehdä luotettavasti aineiston hajanaisuuden vuoksi. Järven tilatarkastelu on kuitenkin
vedenlaatuaineistoon perustuen mahdollista.

Vehkajärven vesi on järvityypille ominaisesti melko tummaa ja humuspitoista. Pinnan läheisessä ve-
dessä esiintyy ajoittain sameuden kohoamista. Kesällä sameuden kohoaminen johtuu levätuotannos-
ta ja muina aikoina se on yhdistettävissä ylivirtaamakausiin, jolloin ojavedet kohottavat sameuden
arvoja. Järven pH on pääasiassa lähellä neutraalia, mutta kesällä runsas levätuotanto kohottaa sen
ajoittain lievästi emäksisen puolelle.

Vedenlaatuaineiston perusteella Vehkajärvellä ei esiinny selkeää lämpötilakerrostuneisuutta kesäai-
kana. Syvännealueen vesipatsas kerrostuu lämpötilan mukaan, mutta kerrostuminen on vain lievää.
Näin ollen tuuli voi päästä riittävän voimakkaana esiintyessään sekoittamaan vesipatsasta alusvedes-
tä asti.

Kun Vehkajärven vesipatsas pääsee kerrostumaan olosuhteiden ollessa sopivia, pohjan läheinen vesi-
kerros kärsii tällöin happiongelmista. Happiongelmat ovat yleisiä erityisesti talvikerrostuneisuusajan
lopulla, mutta ongelmia esiintyy myös kesällä, mikäli vesipatsas pääsee kerrostumaan eikä voimak-
kaita tuulia esiinny (Kuva 5.1 ja Kuva 5.2). Happiongelmat ovat ulottuneet jopa viiden metrin syvyy-
teen. Hapen ehtyessä pohjan läheisestä vedestä järvi kärsii myös fosforin sisäisestä kuormituksesta
(Kuva 5.3 ja Kuva 5.4). Järven pinnan läheisen vesikerroksen fosforipitoisuustaso vaihtelee kesäaikoi-
na rehevää vettä vastaavasta tasosta erittäin rehevään. Kesän aikana fosforitaso nousee, kertoen
runsaasta levätuotannosta. Talvella fosforitaso on rehevää vettä vastaavalla tasolla. Järven ekologi-
nen tila vaihtelee kesäaikaisten fosforipitoisuuksien perusteella tyydyttävästä välttävään. Typpitaso
on pääsääntöisesti talviaikana hieman matalampi kuin kesäaikana, mikä on järville tyypillistä, sillä
talvella typen käyttö on vähäistä. Typpitaso laskee keväällä levätuotannon käynnistyessä, mutta läh-
tee jälleen nousuun loppukesällä sinilevätuotannon lisääntyessä. Typpipitoisuuksien perusteella jär-
ven ekologinen tila vaihtelee kesäaikana erinomaisesta välttävään. Levätuotanto on klorofylli-a pitoi-
suuksien perusteella erittäin runsasta erityisesti loppukesällä ja voi pysyä runsaana pitkälle syksyyn
saakka. Runsaan levätuotannon vuoksi orgaanisen aineksen sedimentoituminen on Vehkajärvessä
kesäisin voimakasta. Tämä lisää hajotustoimintaa, mikä on nähtävissä nopeasta hapen kulumisesta
alusvedessä.
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Kuva 5.1. Vehkajärven lopputalven happitilanne eri syvyyksillä vuosien 1996-2013 näytteenottokerroilla.

Kuva 5.2. Vehkajärven loppukesän happitilanne eri syvyyksillä vuosien 1996-2013 näytteenottokerroilla.
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Kuva 5.3. Vehkajärven kokonaisfosforipitoisuudet lopputalvella pinnan- ja pohjanläheisessä vedessä vuosien
1996-2013 näytteenottokerroilla.

Kuva 5.4. Vehkajärven kokonaisfosforipitoisuudet loppukesällä eri syvyyksillä vuosien 1996-2013 näytteenotto-
kerroilla.

Vehkajärven veden laadusta on tuloksia kolmelta näytteenottokerralta kesältä 2013. Näytteenotot
sijoittuvat kesä- ja heinäkuun lopuille sekä elokuun puoliväliin. Tulosten perusteella happitilanne
vaihteli tyydyttävästä heikkoon. Pohjan läheinen vesikerros oli saanut happitäydennystä kesäkuun ja
heinäkuun näytteenottojen välillä, sillä happitilanne oli selvästi parantunut. Kesäkuun lopulla happi
oli lähes täysin lopussa pohjalta (kyllästysaste 1 %), mutta heinäkuun lopussa happitilanne oli tyydyt-
tävä (kyllästysaste 21 %). Elokuun puoliväliin mennessä happitäydennys oli kuitenkin jo kulutettu
loppuun lähes täysin (kyllästysaste 5 %). Hapen kulumisnopeus oli siten heinä- ja elokuun näyt-
teenottojen välillä ollut noin 0,09 mg/l päivässä. Elokuun näytteenoton aikaan myös fosforin sisäinen
kuormitus oli voimakasta (220 µg/l).
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Pinnan läheisen vesikerroksen rehevyystaso kohosi kesällä 2013 tasaisesti. Kesäkuun lopulla fosfori-
pitoisuus oli 24 µg/l, heinäkuun lopulla 32 µg/l ja elokuun puolivälissä jo 72 µg/l. Elokuun tulos vasta-
si erittäin rehevän veden fosforipitoisuutta. Luontainen fosforitaso Vehkajärven kaltaisessa järvessä
olisi noin 18 µg/l (Aroviita ym. 2012). Pinnan läheisen vesikerroksen kokonaistyppipitoisuudessa ha-
vaittiin vastaavanlainen kehitys, mutta pitoisuudet olivat kuitenkin koko kesän lähes luonnontilaa
vastaavia. Levämäärät kohosivat klorofylli-a pitoisuuksien perusteella fosforipitoisuuksien kohoami-
sen myötä alkukesän lievästi rehevän veden tasosta (7,7 mg/m3)  erittäin  rehevään  (22  mg/m3) jo
heinäkuun puolivälissä. Elokuun puolivälissä pitoisuus oli kohonnut 36 mg/m3. Levätuotanto oli run-
sasta vielä syyskuun alussakin.

Vastaavanlaista, useaan kertaan kasvukauden aikana koottua aineistoa on olemassa Vehkajärveltä
vuosilta 1996 ja 2005 (Oravainen 1997, 2005). Pohjan läheisen vesikerroksen happitilanne oli kesällä
2013 näihin vuosiin verrattuna heikompi. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Vehkajärven pohjan läheisen
vesikerroksen happitilanne on riippuvainen vallitsevista sääolosuhteista ja happitilanne voi muuttua
hyvinkin nopeasti esimerkiksi tuulen sekoittavan vaikutuksen ansiosta. Siten vertailua aiempiin vuo-
siin ei ole mahdollista tehdä luotettavasti. Kasvukauden aikaisessa vedenlaadun kehityksessä ei ole
havaittavissa eroa ravinteiden suhteen vuosiin 1996 ja 2005 nähden. Fosforipitoisuudet ovat olleet
rehevää vettä vastaavalla tasolla ja kohonneet elokuussa erittäin rehevää vettä vastaavaan tasoon.
Typen suhteen loppukesän 2013 pitoisuudet olivat matalampia kuin vuosina 1996 ja 2005, mutta
muutoin tilanne on ollut hyvin samankaltainen, eli pitoisuudet ovat kohonneet loppukesää kohti.
Kokonaistyppipitoisuuden kohoaminen loppukesällä on yhteydessä sinilevien biomassan lisääntymi-
seen, sillä ne kykenevät sitomaan veteen typpeä. Levätuotannon runsaus vaihtelee yleisesti kesän
kuluessa sääolosuhteista, ravinnepitoisuuksien muutoksista ja eläinplanktonin laidunnuksesta johtu-
en. Kasvukauden ajalta kerättyä aineistoa pitäisi olla hyvin, jotta eri vuosien välinen vertailu olisi luo-
tettavaa. Aineiston perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että levätuotanto on ollut runsasta jo vuon-
na 1996 ja ollut runsaimmillaan elokuussa, jolloin myös ravinnepitoisuudet ovat korkeimmillaan.
Kasvukauden aikainen levätuotanto on pysynyt vastaavan suuruisena nykypäivään asti.

6. VEHKAJÄRVEN RAVINNESISÄLTÖ

Vehkajärven ravinnesisältö laskettiin erikseen kesä- ja talviajalle HERTTA-tietokannasta kootun ve-
denlaatuaineiston avulla hyödyntäen järven syvyysvyöhykkeiden tilavuustietoja ja näitä vastaavia
ravinnepitoisuuksia. Järven ravinnesisältö laskettiin koko vedenlaatuaineiston ravinnepitoisuuksien
keskiarvolla ja pelkästään vuoden 2013 ravinnepitoisuuksilla. Tulokset on esitetty Taulukko 6.1 ja 6.2.



11

Taulukko 6.1. Vehkajärven talvi- ja kesäaikaiset ravinnesisällöt. Ylemmässä taulukossa tulokset koskien koko
HERTTA-tietokannan aineistoa ja alemmassa ainoastaan vuotta 2013.

Taulukko 6.2. Vehkajärven ravinnesisällöt vuoden 2013 vesinäytteenottojen perusteella.

Vuonna 2013 järven talviaikainen fosforimäärä oli hieman koko aineistoon perustuvaa keskimääräistä
fosforisisältöä suurempi. Pohjan läheisen vesikerroksen fosforisisältö oli kuitenkin koko aineistoon
perustuvaa fosforisisältöä pienempi, eli sisäinen kuormitus ei vielä helmikuussa 2013 ollut käynnissä.
Kesäajan 2013 keskiarvo oli koko aineistolla laskettua fosforisisältöä pienempi. Kesän 2013 fosforisi-
sältö kasvoi loppukesää kohti siten, että elokuussa fosforisisältö oli jo 2,5 -kertainen kesäkuuhun
nähden.

Vuonna 2013 järven typpisisältö vastasi koko aineistoon perustuvaa keskimääräistä typpisisältöä.
Alkukesällä typpisisältö oli kohtuullisen alhainen (päällysveden tilavuuspainotettu pitoisuus 610 µg/l),
eli peltovalumilla ei vaikuttaisi olevan voimakasta vaikutusta järven typpisisältöön. Toisaalta nitraat-
tien nopean vähenemisen perusteella (talvella 270 µg/l, kesäkuussa 6,6 µg/l) levätuotanto käynnistyy

koko aineisto
talvi kesä

vesikerros tilavuus kok.P kok.N fosforisisältö typpisisältö kok.P kok.N fosforisisältö typpisisältö

m l kg/l kg/l kg kg kg/l kg/l kg kg

0-3 4844330000 0,000000024 7,98889E-07 116,26 3870,08 4,65556E-08 0,000000666 225,53 3226,32

3-5 1483790000 3,15E-08 0,00000071 46,74 1053,49 5,19E-08 0,000000715 77,01 1060,91

5-8 242320000 8,125E-08 9,97778E-07 19,69 241,78 1,07222E-07 9,525E-07 25,98 230,81

yht. 182,69 5165,35 yht. 328,52 4518,04

vuosi 2013
talvi kesä

vesikerros tilavuus kok.P kok.N fosforisisältö typpisisältö kok.P kok.N fosforisisältö typpisisältö

m l kg/l kg/l kg kg kg/l kg/l kg kg

0-3 4844330000 0,000000034 0,00000081 164,71 3923,91 4,26667E-08 0,00000066 206,69 3197,26

3-5 1483790000 0,000000034 0,0000007 50,45 1038,65 0,000000039 0,00000067 57,87 994,14

5-8 242320000 0,000000041 0,0000007 9,94 169,62 1,29667E-07 8,33333E-07 31,42 201,93

yht. 225,09 5132,18 yht. 295,98 4393,33

vuosi 2013
helmikuu kesäkuu

vesikerros tilavuus kok.P kok.N fosforisisältö typpisisältö kok.P kok.N fosforisisältö typpisisältö

m l kg/l kg/l kg kg kg/l kg/l kg kg

0-3 4844330000 0,000000034 0,00000081 164,71 3923,91 0,000000024 0,00000061 116,26 2955,04

3-5 1483790000 0,000000034 0,0000007 50,45 1038,65 0,000000032 0,00000063 47,48 934,79

5-8 242320000 0,000000041 0,0000007 9,94 169,62 0,000000093 0,00000052 22,54 126,01

yht. 225,09 5132,18 yht. 186,28 4015,84

heinäkuu elokuu

vesikerros tilavuus kok.P kok.N fosforisisältö typpisisältö kok.P kok.N fosforisisältö typpisisältö

m l kg/l kg/l kg kg kg/l kg/l kg kg

0-3 4844330000 0,000000032 0,00000071 155,02 3439,47 0,000000072 0,00000066 348,79 3197,26

3-5 1483790000 0,00000003 0,00000071 44,51 1053,49 0,000000047 0,00000071 69,74 1053,49

5-8 242320000 0,000000076 0,00000068 18,42 164,78 0,00000022 0,0000013 53,31 315,02

yht. 217,95 4657,74 yht. 471,84 4565,76
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nopeasti ja käyttää typpeä tehokkaasti hyödyksi. Tämä vaikeuttaa keväisten peltovalumien vaikutuk-
sen havaitsemista. Kesäajan typpisisältö oli talviaikaista pienempi, mutta kohosi loppukesää kohti
lähes talviaikaiselle tasolle, antaen viitteitä sinilevien tuotannosta. Typen nettosidonta oli kesällä
2013 kesä-heinäkuun näytteenottojen välillä 15,7 kg päivässä. Heinäkuussa typpisisältö oli korkeim-
millaan, joten typen nettosidontaa ei tapahtunut heinä-elokuun näytteenottojen välillä. Vuonna 2005
typen nettosidonta oli tasolla 37 kg/d (Oravainen 2005), joten kesän 2013 sinilevätuotanto oli typpi-
sisällön perusteella vähäisempi.

7. SISÄISEN KUORMITUKSEN OSUUS VEHKAJÄRVEN RAVINNESI-
SÄLLÖSTÄ

Järven rehevyystasoon ja sen kehitykseen vaikuttaa paitsi ulkoinen fosforikuormitus, myös järven
sisäinen kuormitus pohjasedimentistä. Sisäinen kuormitus aiheutuu järven pohjaan vuosien saatossa
varastoituneen fosforin vapautumisesta veteen hapettomissa olosuhteissa. Vaikka ulkoinen kuormi-
tus saataisiin kuriin, voi järven rehevöitymiskehitys jatkua pitkäänkin sisäisestä kuormituksesta joh-
tuen (mm. Søndergaard ym. 2001).

Hapekkaan ja hapettoman vesipatsaan keskimääräisiksi pitoisuuksiksi kesäkerrosteisuuden aikaan
saatiin 46,5 µg/l ja 107,2 µg/l ja vastaavasti talvikerrosteisuuden aikaan 24 µg/l ja 81 µg/l. Ha-
pekkaan vesikerroksen tilavuuden arvioitiin olevan 6328120 m3 ja hapettoman (yli 5 m) kerroksen
242320 m3.  Hapettoman  vesikerroksen  osuus  koko  järven  vesitilavuudesta  on  ollut  arviolta  3,8  %.
Vehkajärven sisäisen fosforikuormituksen määrän talvikerrostuneisuuden aikana arvioitiin olevan
13,90 kg ja kesäkerrostuneisuuden aikana 14,7 kg eli yhteensä sisäisen kuormituksen määrän arvioi-
tiin olevan arviolta 28,6 kg vuodessa. Sisäisen kuormituksen osuus hapettoman vesikerroksen fosfo-
ripitoisuudesta on tämän perusteella ollut keskimäärin noin 63 %, eli hyvin merkittävä määrä.

8. VEHKAJÄRVEEN LASKEVIEN OJAVESIEN LAATU

8.1 Oja 1, Vehkalan oja

Vehkalan oja sijaitsee Vehkajärven kaakkoispäässä. Ojan yläjuoksu on metsä ja suomaata, alajuoksul-
la on peltoa. Vehkalan ojan valuma-alueen peltoala on 20 hehtaaria muodostaen lähes viidesosan
ojan valuma-alueesta (Fagerlund 2013, liite 3).

Vehkalan ojan vedet olivat syysylivalumakauden alussa erittäin sameita ja kemiallinen hapenkulutus
(CODMn) oli korkea. Sähkönjohtavuus oli kuitenkin ojavesille lähes tyypillisellä tasolla tai vain hieman
kohonnut. Veden pH oli happaman puolella. Ravinnepitoisuudet olivat erittäin korkeita (kok.N 6400
µg/l, kok.P 200 µg/l) ja ne olivat kohonneet moninkertaisesti luonnontasosta (luonnontaso kokonais-
typelle 400 µg/l ja kokonaisfosforille 20 µg/l). Nitraattityppeä oli yli puolet kokonaistypestä. Liukoisen
fosforin osuus kokonaisfosforista oli 33,5 %, eli myös sen määrä oli korkea. Korkeiden ravinnepitoi-
suuksien lisäksi myös hygieenistä nuhraantumista todettiin, mutta lämpökestoisten koliformisten
bakteerien määrä (390 kpl/dl) ei kuitenkaan ylittänyt Sosiaali- ja terveysministeriön asettamaa rajaa
erinomaisesti uimiseen sopivalle vedelle (erinomaisen uimaveden raja <500 kpl/dl fekaalisille kolibak-
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teereille, uimakelpoisuuden raja/toimenpideraja >1000 kpl/dl, Sosiaali- ja terveysministeriön päätös
177/2008).

Syysylivalumakauden huipun jälkeen ojavesien sameus ja sähkönjohtavuus laskivat. Kemiallinen ha-
pen kulutus ei muuttunut. Ravinnepitoisuudet laskivat selvästi, kokonaistyppipitoisuus oli 2900 µg/l
ja kokonaisfosforipitoisuus 97 µg/l. Lämpökestoisten koliformisten bakteerien määrä oli kuitenkin
kohonnut tasolle 510 kpl/dl.

Syyssateet irrottivat tulosten perusteella ojan valuma-alueen pelloilta runsaasti ravinnepitoista maa-
ainesta, mutta myös yläosien suo- ja metsäalueilta tuli ojaan humusvesiä. Ojaan päätyy veden hygi-
eenisen laadun perusteella haja-asutuksen tai karjatalouden ulosteperäistä kuormitusta.

Vehkalan ojan vesi on ollut syysvalumien aikaan sameaa ja ravinnepitoista myös aiemmin, erityisesti
vuoden 1996 selvityksessä. Ojan hygieeninen laatu on ollut aiemmin pääasiassa hyvä lukuun otta-
matta syksyä 1996, jolloin lämpökestoisten koliformisten bakteerien määrä oli kohonnut tasolle 900
kpl/dl. Sähkönjohtavuus oli nyt aiempaa korkeampi. Luotettava vertailu aiempiin selvityksiin on kui-
tenkin hankalaa, sillä veden laatu on yleisesti sidoksissa vallitseviin virtaamaolosuhteisiin ja tilanne
muuttuu ojavesissä nopeasti.

8.2 Oja 2, Lintulan oja

Lintulan oja laskee Vehkajärveen Ahvenusjärven ja Koninkorven suunnalta. Ojan valuma-alueella on
pääasiassa metsää ja suota. Ojan suulla on asutusta.

Lintulan ojan vedenlaatu oli syysylivalumakauden alussa aiempaan tapaan tutkituista ojista parhain-
ta. Vesi oli vain lievästi sameaa ja veden sähkönjohtavuus oli metsävaltaisille ojavesille tyypillisesti
matala. Kemiallinen hapenkulutus oli Vehkalan ojan tapaan korkea ja vesi oli melko hapanta (pH 5,8).
Ravinnepitoisuudet olivat muihin tutkittuihin ojiin verrattuna hyvinkin matalia (kok.N 940 µg/l, kok.P
29 µg/l) ja kohonneet luonnontasosta vain hieman. Hygieeninen vedenlaatu oli hyvä. Syysylivaluma-
kauden huipun jälkeen veden laatu oli edelleen parantunut. Vesi oli kirkkaampaa ja ravinnepitoisuu-
det pienempiä.

8.3 Oja 3, Leppätölli

Ojapiste 3 sijaitsi koillispäähän laskevan ojan alajuoksulla Leppätöllin kohdalla. Ojan varsilla on pelto-
alueita 65 hehtaaria ja lisäksi metsätalousmaata (Fagerlund 2013, liite 3). Peltojen osuus ojan valu-
ma-alueen pinta-alasta on lähes kolmasosa.

Syysylivalumakauden alussa ojan 3 vedenlaatu vastasi Vehkalan ojan vedenlaatua. Vesi oli erittäin
sameaa (140 FNU) ja sähkönjohtavuus oli hieman koholla (12,1 mS/s). Kemiallinen hapenkulutus oli
matalampi kuin Vehkalan ojassa, mutta kuitenkin edelleen korkea. Ojapisteen 3 vesi oli vain lievästi
hapanta (pH 6,7). Ravinnepitoisuudet olivat erittäin korkeita (kok.N 5400 µg/l, kok.P 250 µg/l) ja ve-
den hygieeninen laatu oli hieman heikentynyt (lämpökestoisten koliformisten bakteerien määrä 380
kpl/dl). Nitraattityppeä oli noin puolet kokonaistypen määrästä ja fosfaattifosforia noin 40 % koko-
naisfosforin määrästä. Ammoniumtyppeä oli hyvin vähän.
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Syysylivalumakauden huipun jälkeen veden laatu oli hieman parantunut, mutta ravinnepitoisuudet
olivat edelleen erittäin korkeita (kok.N 3000 µg/l, kok.P 250 µg/l) ja vesi oli sameaa (67 FNU). Lähes
70 % kokonaistypestä oli nitraattityppenä. Liukoisen fosforin osuus kokonaisfosforista ei ollut muut-
tunut syysylivalumakauden alusta. Veden hygieeninen laatu oli melko hyvä.

Ojan 3 valuma-alueella peltomailta tuleva eroosio on hyvin voimakasta ja vedet ovat sameita ja ravin-
teikkaita. Metsätalouden ja suovesien vaikutus on hieman pienempi kuin esimerkiksi Vehkalan ojas-
sa. Hygieenisen laadun perusteella myös ojaan 3 kohdistuu joko haja-asutuksesta tai karjataloudesta
johtuvaa jätevesikuormitusta.

Aikaisemmissa tutkimuksissa tulokset ovat olleet samansuuntaisia erityisesti vuoden 1996 ylivaluma-
kausien aikaan. Vuonna 2005 vedenlaatu oli syysvalumien aikaan hieman parempi. Tämä voi kuiten-
kin selittyä virtaamaolosuhteilla, jotka olivat niukemmat verrattuna syksyihin 1996 ja 2013.

8.4 Oja 4, Salon oja

Salon oja sijaitsee järven länsipuolella. Valuma-alue on pieni, mutta pellon osuus on suuri ja metsä-
hakkuita on tehty runsaasti.

Syysylivalumakauden alussa Salon ojan vedet olivat sameita. Sameus ei kuitenkaan ollut yhtä voima-
kasta kuin Vehkalan ojassa ja ojassa 3. Sähkönjohtavuus oli matala. Vesi oli lievästi hapanta ja kemial-
linen hapenkulutus samaa tasoa kuin Vehkalan ojassa ja ojassa 3. Ravinnepitoisuudet olivat voimak-
kaasti kohonneet luonnontasosta (kok.N 1700 µg/l, kok.P 180 µg/l), mutta selvästi matalampia kuin
Vehkalan ojassa ja ojassa 3. Veden hygieeninen laatu oli melko hyvä.

Syysylivalumakauden huipun jälkeen veden laatu oli hieman parantunut, mutta vesi oli edelleen mel-
ko sameaa ja ravinnepitoisuudet kohonneet luonnontasosta. Veden hygieeninen laatu oli hyvä.

Salon ojan vesi on tulosten perusteella eroosiovaikutteista. Pelloilta tulevat valumavedet lisäävät
sameutta ja metsätalousalueilta tulevat vedet humusleimaa Salon ojassa. Ravinnepitoisuudet olivat
syksyllä 2013 korkeampia kuin syksyllä 2005 tehdyssä selvityksessä, mutta matalampia kuin syksyllä
1996, jolloin vedenlaatu oli muutoinkin selvästi heikompi. Erot selittynevät virtaamaolosuhteiden
eroilla.

8.5 Oja 5, Rajaoja

Rajaoja on järven lounaispäähän laskeva pelto-oja. Oja on vähävirtaamainen ja ajoittain täysin kuiva.

Rajaojasta mitattiin syysylivalumakauden alussa tutkituista ojista korkeimmat sameuden arvot (790
FNU) ja fosforipitoisuudet (920 µg/l). Myös typpipitoisuudet olivat erittäin korkeita (5200 µg/l) ja
sähkönjohtavuus kohonnut (14,1 mS/m). Nitraattitypen osuus kokonaistypestä oli noin 40 % ja fos-
faattifosforin osuus kokonaisfosforista noin puolet. Tulosten perusteella voidaan todeta, että pelloil-
ta tulee ojaan runsaasti ravinteikasta maa-ainesta ja savisamennusta eroosion mukana, ja vesi huuh-
too mukaansa runsaasti myös liukoisessa muodossa olevia ravinteita.  Myös kemiallinen hapenkulu-
tus oli korkeampi kuin muissa ojissa (61 mg/l O2), joten humusleima on Rajaojan vedessä voimakas
vaikka metsämaan osuus on ojan valuma-alueella pieni, eikä suota ole lainkaan. Humusleima oli ai-
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empaa korkeampi, joten on mahdollista, että alueella on hiljattain tehty metsähakkuita, jotka ovat
kohottaneet vedessä olevien humusyhdisteiden määrää. Veden hygieeninen laatu oli melko hyvä.

Syysylivalumakauden huipun jälkeen veden laadussa ei ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia. Ve-
den typpipitoisuus oli laskenut tasolle 2800 µg/l ja humusleima ei enää ollut yhtä voimakas. Veden
hygieeninen laatu oli hyvä. Muutoin veden laadussa ei ollut tapahtunut muutoksia.

Aiemmissa selvityksissä Rajaojan vesi on ollut tutkituista ojista heikkolaatuisinta. Heikoin tilanne oli
syksyllä 1996, jonka jälkeen tilanne on ollut hieman parempi. Nyt tulokset olivat jälleen heikompia,
mutta vuoden 1996 tasolle ei sentään päädytty. Ojan veden laatu heikkenee voimakkaasti runsaiden
sateiden aikana.

8.6 Oja 6 Virvosen oja

Virvosen oja laskee Vehkajärven luoteispäässä olevaan lahteen. Ojan vettä ei ole tutkittu aiemmin.
Ojan valuma-alue on voimakkaasti viljelty.

Veden laatu oli syysylivalumakauden alussa heikko. Vesi oli sameaa (350 FNU) ja erittäin ravinnepi-
toista. Viljelysmaan voimakkaasta vaikutuksesta ojan veden laatuun kertoo ennätyskorkea typpipitoi-
suus  (11  000  µg/l)  ja  kohonnut  sähkönjohtokyky  (19,7  mS/m).  Fosforipitoisuus  (550  µg/l)  oli  myös
erittäin korkea. Nitraattityppeä oli 60 % kokonaistypestä ja fosfaattifosforia noin puolet kokonaisfos-
forista. Veden humusleima oli muita järveen laskevia ojia lievempi. Veden pH oli lievästi hapanta.
Veden hygieeninen laatu oli hyvä.

Syysylivalumakauden huipun jälkeen veden laatu oli jonkin verran parantunut, mutta koska ravinne-
pitoisuudet olivat ensimmäisellä näytteenottokerralla niin suuria, voidaan veden laatua pitää edel-
leen huonona. Veden sameus oli selvästi vähentynyt, mutta valtaosa typestä oli nitraattityppenä.
Liukoisen fosforin osuus kokonaisfosforista oli edelleen noin puolet. Sähkönjohtokyky oli edelleen
korkea.

Peltovalumat ovat selkeästi tärkeässä asemassa ojan veden laadun selittäjänä. Sateiden aikaansaama
eroosio irrottaa valumavesien mukaan runsaasti maa-ainesta pelloilta ja vesi on hyvin sameaa. Nit-
raattitypen ja fosfaattifosforin suuren määrän perusteella valumavesien mukana tulee runsaasti ra-
vinteita myös liukoisessa muodossa. Valumahuipun alun jälkeen eroosiovaikutus väheni, mikä näkyi
kokonaistypen määrässä, mutta jäljelle jäi kuitenkin nitraattityppi.

8.7 Oja 7 Särkän oja

Särkän oja on Vehkajärven pohjoispäähän Ojasenlahteen laskeva pieni oja. Ojan vettä ei ole tutkittu
aiemmin. Ojan valuma-alue on pääasiassa peltomaata, mutta valumavesiä saattaa tulla ojaan myös
metsä- ja suoalueilta.

Ojan vesi oli syysylivalumakauden alun näytteessä erittäin sameaa (280 FNU) ja ravinnepitoisuudet
olivat  koholla  (kok.N 2800 µg/l,  kok.P  310 µg/l).  Veden sähkönjohtavuus oli  melko matala.  Humus-
leima oli kohonneen kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn 31  mg/l  O2) perusteella melko vahva ja
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vesi oli hapahkoa. Myös hygieenistä nuhraantumista havaittiin (lämpökestoisten koliformisten bak-
teerien määrä 310 kpl/dl).

Syysylivalumakauden alun jälkeen ravinnepitoisuudet olivat muiden ojien tapaan hieman laskeneet
(kok.N 1900 µg/l,  kok.P 230 µg/l) ja sameus (180 FNU) hieman vähentynyt. Peltovesien ja eroosion
vaikutus veden laatuun oli kuitenkin edelleen voimakas. Veden hygieeninen laatu oli nyt erinomai-
nen.

8.8 Oja 8

Oja 8 sijaitsee Oja 8 vettä tutkittiin vain syysylivalumakauden huipun jälkeisessä näytteenotossa
11.11.2013. Ojasta ei ole otettu näytteitä aiemmissa selvityksissä. Ojaveden laatu oli ravinnepitoi-
suuksien perusteella lähellä luonnontilaa (kok.N 770 µg/l, kok.P 21 µg/l), mutta vesi oli hapanta (pH
5,6) ja veden humusleima oli voimakas. Vesi oli vain lievästi sameaa. Vesi vastasi laadultaan hyvin
paljon ojan 2 (Lintulan oja) vettä. Ojan veden laatuun vaikuttaa tulosten perusteella metsä- ja mah-
dollisesti suomaiden valumavedet.

9. VALUMA-ALUEELTA TULEVA RAVINNEKUORMITUS JA SEN VÄ-
HENTÄMINEN

9.1 Valuma-alueelta tuleva ravinnekuormitus

Syksyn 2013 tulvahuippu alkoi suhteellisen myöhään ja alkusyksy oli kuiva. Syyssateet alkoivat vasta
lokakuun loppupuolella, mutta vettä satoi hetkittäin hyvin runsaasti. Runsassateinen jakso ei kuiten-
kaan kestänyt pitkään, joten tulvahuippu ohitettiin nopeasti. Valumat pienenivät jo parin viikon ku-
luttua tulvahuipun alusta. Pakkaskausi alkoi marras-joulukuun vaihteessa.

2013 ojatutkimuksen yhteydessä ojista mitattiin virtaama vain jälkimmäisellä näytteenottokerralla,
jolloin virtaamat olivat oletettavasti pienentyneet tulvahuipun alusta. Käytössä ei ollut virtausno-
peusmittaria, joten havainnointi jouduttiin tekemään ns. lastumenetelmällä. Koska virtaamatiedot
puuttuvat ensimmäiseltä näytteenottokerralta, kuormitusta arvioitiin suuntaa-antavasti käyttäen
jälkimmäisen näytteenottokerran virtaamatietoja. Kuormitus on todennäköisesti ollut ensimmäisellä
näytteenottokerralla suurempaa.

Virtausta ei havaittu Vehkalan ojassa (oja 1) jälkimmäisellä havaintokerralla, joten ojassa oli seisova
vesi tai virtaama oli erittäin pieni. Siten myöskään kuormitusta ei tullut kyseisestä ojasta. Ensimmäi-
sellä näytteenottokerralla ojassa on oletettavasti virrannut vettä, joten kuormitus arvioitiin ensim-
mäiselle näytteenottokerralle käyttämällä ojalle laskettua teoreettista virtaamaa ojan valuma-alueen
koon (1,2 km2) ja alueellisen keskivaluman (8 l/s/km2) perusteella, joiden mukaan ojan keskivirtaama
on 9,6 l/s.

Tässä tutkimuksessa näytteenottoajankohtana 29.10.2013 ojista tuli fosforikuormitusta yhteensä 1,3
kg/d ja typpikuormitusta 25 kg/d (Taulukko 9.1). Näytteenottoajankohtana 11.11.2013 ojista tuleva
kuormitus oli yhteensä 0,7 kg/d ja typpikuormitus 13 kg/d (Taulukko 9.1). Jälkimmäisellä näytteenot-
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tokerralla tutkimuksessa oli mukana yksi oja enemmän (oja 8), jonka osuus kokonaiskuormituksesta
oli fosforin osalta 2,4 % ja typen osalta 4,5 %.

Tulvahuipun alussa (29.10.2013) suurimmaksi fosforikuormittajaksi osoittautui oja 6 (Rajaoja)
(Taulukko 9.1, Kuva 9.1 A). Tämän lisäksi merkittäviksi kuormittajiksi osoittautuivat ojat 3 ja 5. Tulva-
huipun alun jälkeen (11.11.2013) ojan 6 merkitys kuormittajana oli pienentynyt ja eniten kuormitusta
tuli ojasta 5 (Taulukko 9.1, Kuva 9.1 A). Ojan 3 osuus kokonaiskuormituksesta ei ollut muuttunut.

Tulvahuipun alussa myös typpikuormitusta tuli eniten ojasta 6 (Taulukko 9.1, Kuva 9.1 B). Muita mer-
kittävimpiä kuormittajia olivat ojat 1 ja 3. Tulvahupun jälkeen ojan 6 merkitys typpikuormittajana oli
entisestään korostunut (Taulukko 9.1, Kuva 9.1 B). Ojan 3 kuormitus oli säilynyt samana, mutta ojassa
1 oli seisova vesi, jolloin kuormitus ojasta on ollut hyvin vähäistä. Ojalla 5 ei ollut merkitystä typpi-
kuormittajana.

Taulukko 9.1. Vehkajärveen laskevien ojien pitoisuus-, virtaama- ja kuormitustiedot eri näytteenottoajankohtina
syksyllä 2013.

29.10.2013 Virtaama Kok.N Kok.P Kok.N Kok.P

oja m3/s µg/l µg/l kg/d kg/d

VEH1 0,010 6400 200 5,31 0,17

VEH2 0,025 940 29 2,03 0,06

VEH3 0,015 5400 250 7,00 0,32

VEH4 0,005 1700 180 0,73 0,08

VEH5 0,004 5200 920 1,66 0,29

VEH6 0,009 11000 550 8,24 0,41

VEH7 0,000 2800 310 0 0,0

summa 24,97 1,34

11.11.2013 Virtaama Kok.N Kok.P Kok.N Kok.P

oja m3/s µg/l µg/l kg/d kg/d

VEH1 0,000 2900 97 0,00 0,00

VEH2 0,025 730 18 1,58 0,04

VEH3 0,015 3000 130 3,89 0,17

VEH4 0,005 1100 100 0,47 0,04

VEH5 0,004 2800 920 0,90 0,29

VEH6 0,009 7400 140 5,54 0,10

VEH7 0,000 1900 230 0,00 0,00

VEH8 0,009 770 21 0,58 0,02

summa 12,96 0,67
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Kuva 9.1. Vehkajärveen laskevien ojien osuus kokonaisfosforikuormituksesta  (A) ja
kokonaistyppikuormituksesta (B) 29.10.2013 ja 11.11.2013 prosenttiosuuksina (%) esitettynä.

Aikaisemmissa tutkimuksissa vuosina 1996 ja 2005 on tutkittu vain ojia 1-5 ja niissä suurimmiksi
kuormittajiksi ovat osoittautuneet sekä fosforin, että typen osalta ojat 1, 3 ja 5 (Oravainen 2005).
Tulos on samansuuntainen myös tarkasteltaessa ainoastaan tulvahuippujen tuloksia.

Kuormituksen suuruuteen ja eri havaintoajankohtien eroihin vaikuttavat paitsi vallinneet virtaama-
olosuhteet, myös virtaaman arviointimenetelmän vaihtuminen. Koska virtaaman arviointimenetelmä
on ollut näytteenottokertakohtaisesti sama kaikilla ojilla, on tulosten vertailu ojien välillä luotettavaa
saman näytteenottokerran sisällä.

Tässä tutkimuksessa ojien osuudet kuormittajana ovat todellisuudessa voineet olla ensimmäisellä
näytteenottokerralla toisenlaiset. Erityisesti ojan 1 (Vehkalan oja) merkitys kuormittajana on voinut
tästä syystä tulla aliarvioiduksi. Aiemmissa tutkimuksissa (Oravainen 1997 ja 2005) ojan virtaama on
ollut varsin korkea ja ravinnepitoisuudet korkeita. Tästä syystä voidaan olettaa, että myös ojan 1
merkitys kuormittajana oli syksyllä 2013 havaittua suurempi.
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9.2 Kuormituksen vähentämistarve

Ulkoisen ravinnekuormituksen vähentämistarve arvioitiin Suomen ympäristökeskuksen kehittämän
Lake Load Response (LLR) -internettyökalun avulla, joka pohjautuu mekanististilastolliseen LakeState
(LS) -malliin (Pätynen 2009).

LLR-työkalulla tehtäviin, Chapran (1975) malliin perustuviin ravinnepitoisuusennusteisiin tarvittiin
tieto yhden viipymäjakson aikana järveen tulevasta fosfori- ja typpikuormituksesta, havainnot niitä
vastaavista, keskimääräisistä järven fosfori- ja typpipitoisuuksista sekä luusuan virtaamasta. Lisäksi
tarvittiin kohdejärven tilavuus, keskisyvyys ja järvityyppi, jotka saadaan suoraan LLR:n tietokannasta.
Mallia kokeiltiin käyttäen järveen tulevana ravinnekuormituksena vesistömallijärjestelmän VEMALA-
kuormitusmallilla antamia laskelmia ja vuosien 1996 ja 2005 ravinnekuormitusselvityksen tuloksia
(Fagerlund 2013, liite 3). Luusuan virtaamana käytettiin laskennallista virtaamaa (0,087 m3/s).

LLR-työkalun antama tulos ei muuttunut vaikka VEMALA:n ja ravinnekuormitusselvityksen antamat
kuormitusarviot poikkeavat hiukan toisistaan (Fagerlund 2013, liite 3). Mallin mukaan Vehkajärven
fosforikuormitustason pitäisi laskea 22 %, jotta EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin asettaman vähim-
mäistavoitteen, eli hyvän ekologisen tilan saavuttaminen olisi mahdollista. VEMALA:n kuormituslas-
kelmien perusteella Vehkajärveen tulevaa ulkoista fosforikuormitusta pitäisi vähentää 73 kg vuodes-
sa. Vuosien 1996 ja 2005 ojatuloksien keskiarvon perusteella laskettuna fosforikuormitusta tulisi
vähentää 85 kg vuodessa.

Kuva 9.2. LLR-mallin tulokset Vehkajärven fosforikuormituksen tavoitetasolle. Hyvän ekologisen tilaluokan saa-
vuttamiseksi järveen tuleva kuormitus tulisi saada tasolle 0,13 g/m2/a, tai sen alle.
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Typen suhteen Vehkajärven ekologinen tila on LLR-työkalun tulosten perusteella hyvän ja tyydyttä-
vän rajalla ja tarvetta ulkoisen typpikuormituksen vähentämiselle ei ole. Tavoitteena on pitää järven
ekologinen tila nykyisellä tasolla, eli ulkoinen kuormitus typen suhteen ei saisi ainakaan lisääntyä.

LLR-työkalun nykyinen versio ei kuitenkaan huomioi sisäistä kuormitusta. Vehkajärven ravinteet eivät
ole vain valuma-alueelta peräisin vaan sisäinen kuormitus vaikuttaa merkittävästi fosforipitoisuusta-
soon. Toisaalta mallin syöttötietojen puutteellisuus kuormitustietojen osalta, eli saman kuormitusar-
von käyttö syöttötietojen viipymäjaksoissa jättää vaihtelun huomioimatta. Sisäisen kuormituksen
vaikutuksen puuttuminen mallista ja syöttötietojen epätarkkuus mahdollistavat vain suuntaa antavan
tarkastelun.

Sisäisen kuormituksen vaikutus on Suomen ympäristökeskuksen mukaan tulossa mukaan LLR-
työkaluun vuoden 2014 aikana ja malliin on tulossa muitakin parannuksia. Ulkoisen kuormituksen
vähentämistarve kannattaisi arvioida uudelleen uudella LLR-versiolla, tulos tulee olemaan tarkempi,
vaikka syöttötiedoissa olisikin puutteita.

9.3 Kunnostustoimenpiteiden ohjaaminen valuma-alueelle

Kuormitusselvitysten perusteella Vehkajärveen tulevaan ulkoiseen kuormitukseen saadaan puututtua
tehokkaimmin ohjaamalla valuma-aluetoimenpiteitä ojiin 1 ja 3 (Vehkalan oja ja Leppätölli) sekä ojiin
5 ja 6. Ojat 1 ja 3 ovat paitsi vesimäärältään suurimpia järveen laskevia ojia, myös niiden ravinnepi-
toisuudet ovat korkeita. Ojat 5 ja 6 ovat vähävirtaamaisia ja erityisesti oja 5 voi kuivua kesäaikana
kokonaan. Ojien merkitys kuormittajana liittyykin erittäin voimakkaasti kohonneisiin ravinnepitoi-
suuksiin. Ravinnepitoisuuksia kohottaa ojissa voimakas peltoviljely. Myös ojien 1 ja 3 valuma-alueella
on runsaasti peltoviljelyä, joten valuma-aluetoimenpiteet tulee painottaa maataloudesta johtuvan
kuormituksen vähentämiseen. Ensisijaisesti maataloudesta johtuvan kuormituksen vähentäminen
tulisi tapahtua viljelymenetelmien kehittämisellä, kuten kevennetyillä kyntömenetelmillä, suoja-
vyöhykkeillä, säätösalaojituksella, jne. ja vasta toissijaisesti vesiensuojelutoimenpiteillä, laskeutusal-
tailla, fosforisieppareilla jne. (Ulvi & Lakso 2005).

Ojien ongelmat kuormittajana painottuvat runsasvirtaamaisille ajanjaksoille, jolloin pelloilla ei ole
kasvillisuutta pidättämässä ravinteita, tai jolloin pellot ovat kynnöksellä ja maa-aines lähtee sateiden
ja lumen sulamisvesien mukana liikkeelle. Ojien valuma-alueella olevien peltojen viljelymenetelmien
kehittämisen lisäksi ojista tulevaa kuormitusta voitaisiin vähentää hidastamalla kevät- ja syysvalumi-
en aikaista veden virtausta ojissa, jolloin eroosio vähenee ja osa vedessä olevasta kiintoaineksesta
ehtii laskeutua. Tähän on olemassa lukuisia menetelmiä, joita on esitetty mm. Ulvin ja Lakson (2005)
kirjoittamassa järvien kunnostusoppaassa. Erilaisten pohjakynnysten, laskeutusaltaiden ja kosteikoi-
den avulla vesi saadaan pysymään ojassa pidempään ja vedessä oleva kiintoaines ehtii laskeutua.
Myös ns. tulvaterassit voisivat olla toimiva ratkaisu ojien varrelle pidättämään tulvahuippujen aikana
ojien mukana tulevaa kiintoainetta ja ravinteita. Ojien koko ja niissä oleva vesimäärä huomioiden
erityisesti ojien 5 ja 6 suulle voitaisiin asentaa fosforisiepparit ottamaan kiinni virtaamahuippujen
aikana ojista tulevaa fosforikuormitusta.

Toisaalta ojan 6 merkitys kuormittajana koko järven kannalta on muihin ojiin nähden pieni, sillä oja
sijaitsee hyvin lähellä järven luusuaa ja ojasta tuleva vesi poistuu sen kautta vaikuttamatta koko jär-
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ven rehevyyteen. Ojan merkitys kuormittajana liittyykin lähinnä Rajalahden rehevöitymiseen. Koko
järven rehevöitymiskehityksen kannalta tärkeimpiä ojia ovat ojat 1,3 ja 5.

10. SEDIMENTTI

Sedimentin kuiva-ainepitoisuudeksi saatiin 73 g/kg 0-2 cm sedimenttikerroksessa ja 101 g/kg 3-5 cm
sedimenttikerroksessa (Taulukko 10.1). Ravinnepitoisuudet olivat vastaavasti fosforille 2 g/kg kuiva-
ainetta sekä 0-2 cm kerroksessa että 3-5 cm kerroksessa ja typelle 8,1 g/kg kuiva-ainetta 0-2 cm ker-
roksessa ja 6,5 g/kg kuiva-ainetta 3-5 cm kerroksessa. Sedimentti oli erittäin vesipitoista, pintasedi-
mentissä jopa 93 % näytteestä oli vettä.

Taulukko 10.1. Sedimentin sisältämä ravinnemäärät (ylempi taulukko), kuiva-ainemäärä, hehkutushäviö, heh-
kutusjäännös, kokonaishiili sekä vesipitoisuus (alempi taulukko). Ravinnemäärät pohjalla tarkoittavat ravinne-
määrää yli 6m syvyysalueen sedimentissä.

Yli 6 m syvyysvyöhykkeen, joka on kooltaan 7,88 ha, sedimentin pintakerroksen sisältämä fosforimää-
rä oli 151 kg ja typpimäärä 612 kg (Taulukko 10.1). Fosforin kohdalla tätä voidaan pitää määränä, joka
voi hapettomissa olosuhteissa ainakin osittain vapautua veteen. Sedimenttinäytteenottohetkellä
pohjan läheisen vesikerroksen happitilanne oli huono (kyllästysaste 5 %) ja fosforipitoisuus korkea.
Tämä kertoo käynnissä olevasta fosforin vapautumisesta pohjasedimentistä. Hapellisissa olosuhteissa
pohjasedimentin pinnan sisältämä fosforimäärä on todennäköisesti suurempi, mihin viittaa myös
syvemmän sedimenttikerroksen (3-5 cm) sisältämä fosforimäärä, joka oli selvästi suurempi (209 kg).

Sedimentin korkea vesipitoisuus osoittaa sedimentin sisältävän runsaasti hajotettavaa orgaanista
ainesta, mikä on tyypillistä reheville järville (Håkansson & Jansson 1983). Orgaaninen aines on suurel-
ta osin peräisin järven perustuotannosta, eli leväbiomassasta, sekä litoraali- eli rantavyöhykkeestä
kulkeutuneesta orgaanisesta aineksesta. Suuri hajotettavan aineksen määrä kertoo myös hajotus-
toiminnasta johtuvasta suuresta hapenkulutuksesta. Hyvin vesipitoiseen sedimenttiin myös fosfori
voi liueta helpommin hapen loppuessa.

NäytePvm Näytteen nimi typpi typpi typpi fosfori fosfori fosfori

g/kg ka g/näyte kg/pohja g/kg ka g/näyte kg/pohja

13.8.2013 0-2 cm 8,1 0,012 612,1 2 0,00292 151,13

13.8.2013 3-5 cm 6,5 0,013 679,6 2 0,00404 209,10

NäytePvm Näytteen nimi kuiva-aine kuiva-aine hehkutushäviö hehkutusjäännös TOC vesipitoisuus

g /kg g/näyte g/kg tp g/kg tp g/kg ka %

13.8.2013 0-2 cm 73 1,46 12 60 77 92,7

13.8.2013 3-5 cm 101 2,02 17 84 75 89,9
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11. KALASTO

11.1 Verkkosaalis

Vehkajärven verkkokoekalastuksissa saatu lajimäärä (7 eri lajia) ei ole erityisen runsas. Kalasto koos-
tuu osasta kaikkein tyypillisimpiä eteläisen Suomen järvilajeja (Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.).
Ainut saaliiksi saatu siika (17 cm & 32 g) on peräisin syksyn 2012 istutuserästä. Muut saadut lajit
esiintyvät ja lisääntyvät järvessä luontaisesti. Yksilömäärältään särkikalat (52 % kokonaissaaliista)
ovat niukasti vallitseva lajiryhmä (Taulukko 11.1). Ahvenkalojen osuus kokonaisyksilömäärästä oli
vastaavasti 48 %. Kilomääräisessä saaliissa särkikalojen osuus (59 %) oli selvästi ahvenkalojen osuutta
(37 %) suurempi. Nordic-verkon pyytävyys on hyvä sekä ahven- että särkikaloille. Siten käytetty koe-
kalastusmenetelmä antaa luotettavan kuvan näiden lajien esiintymisestä ja lajiryhmien runsaussuh-
teista. Sen sijaan mm. hauki jää usein yleiskatsausverkkosaaliissa aliedustetuksi. Vehkajärvellä 26:lla
Nordic-verkolla saatiin saaliiksi kolme haukea, vaikka tyypilliseen tapaan haukien raatelujälkiä näkyi
monissa saaliiksi päätyneissä särjissä ja ahvenissa.

Yksittäisistä lajeista särki oli lukumääräisesti niukasti ahventa runsaampi (Kuva 11.1). Valtaosa saaliik-
si saaduista särjistä ja ahvenista oli kuluvana vuonna syntyneitä poikasia. Kiiski, kuha ja lahna olivat
saaliin joukossa selvästi särkeä ja ahventa harvalukuisempia. Haukista saatiin tutkimusverkoilla vain
yksittäisiä havaintoja ja siikoja vain yksi.

Verkkokoekalastusten kilomääräisestä saaliista yli puolet (57 %) oli särkeä. Särjen yksikkösaalis oli
lähes 1100 g/verkko, kun ahvenen ja kuhan yksikkösaalis oli vain noin 350 g/verkko (Kuva 11.1). Kuha
oli hieman ahventa runsaampi, mutta molempien saalisosuus silti alle 20 %. Lahnan osuus saaliissa oli
hyvin vähäinen, kun 26 verkolla niitä saatiin saaliiksi vain 40 kpl. Särjen valta-asema on tällä erää
selvä, koska Vehkajärvessä ei myöskään esiinny useissa vastaavan tyyppisissä järvissä runsaslukuisia
pasureita, salakoita, sorvia ja suutareita.

Taulukko 11.1.Vehkajärven verkkokoekalastusten kokonais- ja yksikkösaaliit sekä osuudet kokonaissaaliista
vuonna 2013.

kpl kpl/verkko % g g/verkko %
Ahven 1674 64 44 8882 342 18
Kuha 58 2 2 9215 354 19
Kiiski 74 3 2 244 9 0,5
Hauki 3 0,1 0,1 2028 78 4
Siika 1 0,04 0,03 36 1 0,1
Lahna 40 2 1 832 32 2
Särki 1930 74 51 28134 1082 57
Yhteensä 3780 145 100 49371 1899 100
Ahvenkalat 1806 69 48 18341 705 37
Särkikalat 1970 76 52 28966 1114 59
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Kuva 11.1. Vehkajärven eri kalalajien yksikkösaaliit (g/verkko ja kpl/verkko) vuonna 2013. Kilomääräisen yksik-
kösaaliin (siniset palkit) arvot ovat vasemmalla y-akselilla ja kappalemääräisen yksikkösaaliin (musta viiva)
arvot oikealla y-akselilla.

11.2 Verkkosaaliin pituusjakaumat

Osasta ahven- ja särkisaalista tehtiin yksilölliset pituusmittaukset senttiluokittain (Kuva 11.2). Kaikki
saaliskalat mitattiin 9/26 verkosta. Sen sijaan kaikki saadut kuhat mitattiin (Kuva 11.3). Ahvenen 4-5
cm pituiset samana kesänä syntyneet poikaset muodostivat huomattavan osan saaliin kokonaisyksi-
lömäärästä. Kilomääräiseen kokonaissaaliiseen näillä noin 1 gramman painoisilla ahvenilla ei kuiten-
kaan ollut suurta vaikutusta. Esimerkiksi 5,0 – 5,9 cm pituisia ahvenia oli pelkästään mitatuissa yh-
deksässä verkossa jo 336 kpl, kun tätä suuremmissa kokoluokissa ahvenia oli yhtä senttiluokkaa koh-
den korkeintaan 15 kpl (Kuva 11.2). Suurempia yli 20 cm pituisia ahvenia oli saaliin joukossa vain vä-
hän.

Särkien pituusjakaumasta erottuu kolme jonkinlaista huippua (Kuva 11.2). Pienimmät saaliiksi saadut
särjet olivat 6 – 7 cm pituisia. 11 cm pituiset särjet ovat luultavasti ikäryhmää 1+. Saaliin joukossa oli
varsin runsaasti 15 – 20 cm särkiä, mitkä muodostivat huomattavan osan kilomääräisestä kokonais-
saaliista. Suurin saalissärki oli kuitenkin vain 22 cm.
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Kuva 11.2. Verkkokoekalastussaalista mitattujen ahventen ja särkien pituusjakauma senttiluokittain. Ahvenen
osalta kaksi pylvästä on katkaistu ja näiden senttiluokkien yksilömäärät ovat merkittyinä palkin yläpuolelle.

Kuva 11.3. Vehkajärven verkkokoekalastussaaliin kaikkien kuhien pituusjakauma senttiluokittain.
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Kuhan lisääntymisen onnistuminen on vaihdellut paljon viimeisten vuosien aikana. Koekalastusten
saaliissa on 6 -12 cm kuhia sekä jonkin verran 30 – 40 cm mittaisia kuhia (Kuva 11.3). Näiden väliin
sijoittuva kokoluokka puuttuu kuitenkin lähes täysin. Vuonna 2013 syntyneiden kuhanpoikasten pi-
tuus vaihteli elokuun puolivälissä huomattavan paljon. Pienimmät saaliiksi saadut ensimmäisen kas-
vukauden 0+ kuhat olivat 6 cm pituisia. Suurin suomunäytteestä varmennettu 0+ kuha oli 12 cm pit-
kä. Mitä suuremmiksi kuhanpoikaset ennättävät ennen talvea kasvaa, sitä parempi selviytymismah-
dollisuus niillä on. Vuonna 2012 syntynyt Vehkajärven kuhavuosiluokka näyttää jääneen erittäin hei-
koksi. Pituusjakauman perusteella kyseisestä vuosiluokasta saaliiksi päätyi vain yksi 20 cm kuha (var-
mistettu suomunäytteestä).

Ilman riittävän kattavan suomunäyteaineiston määritystä ei kuhien kasvusta voi tehdä varmoja joh-
topäätöksiä. Pituusjakauman perusteella voidaan kuitenkin arvioida, että vuonna 2011 syntyneet
kuhat olivat pyyntihetkellä elokuussa 2013 jo 31 – 34 cm pituisia. Tämä viittaisi siihen, että kuha kas-
vaa Vehkajärvessä erittäin nopeasti ainakin ensimmäisinä kasvukausinaan. Yli 40 cm pituisten kuhien
osuus näyttää olevan myös Vehkajärvessä niin pieni, ettei niitä välttämättä saada saaliiksi 26 verkko-
yön pyyntiponnistuksella. Koekalastussaaliin suurimmat yksilöt olivat 40 ja 42 cm (Kuva 11.3).

Kuva 11.4. Verkkokoekalastusten saaliista. Oikealla on erikokoisia vuosina 2013 ja 2012 syntyneitä kuhia.

11.3 Verkkojen likaantuminen

Koeverkkojen limoittumista arvioitiin silmämääräisesti. Asteikon paras luokitus on ”puhdas” ja huo-
noin vastaavasti ”pyyntikelvoton”. Koekalastusverkot likaantuivat selvästi yhden yön kestäneen
pyynnin aika. Elokuun 12 – 15. päivä tehdyissä verkkokoekalastuksissa kaikki pyydykset luokiteltiin
silmämääräisen arvion mukaan vähintään ”lievästi likaantuneiksi” (Kuva 11.5). Lähes kolmannes ver-
koista arvioitiin silmämääräisesti runsaasti likaantuneiksi. Kalat havaitsevat runsaasti likaantunen
verkon puhdasta pyydystä helpommin, mikä johtaa verkon pyyntitehon heikkenemiseen.

Limoittuminen oli voimakkainta rantavyöhykkeen verkoissa sekä pinnan tuntumaan välikohojen avul-
la asetetuissa verkoissa (Taulukko 11.2). Vehkajärven keskivaiheen hieman syvempiin alueisiin laske-
tut pohjaverkot eivät limoittuneet aivan yhtä paljon kuin matalampaan lasketut verkot.
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Taulukko 11.2. Verkkojen likaantuminen eri syvyysvyöhykkeissä ja pyyntisyvyyksissä (pinta/pohja).

Kuva 11.5. Verkkojen likaantuminen Vehkajärvessä elokuussa 2013.

Kuva 11.6. Talkooväkeä sateisella Vehkajärvellä. Verkossa on paljon pienikokoista särkeä ja ahventa.

yhteensä (kpl) < 3m 3-8 m pinta 3-8 m pohja
Puhdas 0
Lievästi limoittunut 7 1 6
Limoittunut 12 4 5 3
Runsaasti limoittunut 7 3 4
Pyyntikelvoton 0

Limoittunut

Lievästi
l ikaantunut

27 %

46 %

Runsaasti
likaantunut

27 %

Vehkajärvi  2013 (26 verkkoa)

Puhdas

Lievästi likaantunut

Likaantunut

Runsaasti likaantunut

Pyyntikelvoton
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11.4 Kalaston tila verkkokoekalastusten perusteella

Vehkajärven koekalastus tehtiin elokuun puolivälissä. Verkkokoekalastukset pyritään aina tekemään
loppukesällä lämpimän veden aikaan, jolloin kalat ovat levittäytyneet järviin mahdollisimman tasai-
sesti. Näin kalaston rakenteesta saatava tieto on mahdollisimman tarkkaa ja vertailukelpoista. Vesien
kylmetessä kalat ja etenkin tietyt kalalajit hakeutuvat järvien syvänteisiin hieman lämpimämpänä
säilyvään vesikerrokseen. Silloin hyvin pienellä alueella voi olla huomattava osa koko järven kalabio-
massasta. Tätä käyttäytymismallia hyödynnetään mm. hoitokalastusnuottauksessa ja talviverkko-
pyynnissä. Nyt runsaskalaisimmat verkot tulivat matalasta alle 3 m syvyysvyöhykkeestä. Kaloja tuli
myös järven syvimmästä kohdasta noin 7 - 8 m syvyydestä. Kyseisessä pohjaverkossa oli kuitenkin
vain muutamia kalayksilöitä, mikä viittaa siihen, että happiolosuhteet eivät ole yhtä hyvät kuin lä-
hempänä pintaa. Vesinäytteenoton yhteydessä kyseisen erittäin pienialaisen syvänteen alusvedessä
havaittiin happivajetta. Noin 4 – 6 m syvyyteen laskettujen verkkojen saalis ei merkittävästi poiken-
nut pinnan tuntumaan laskettujen verkkojen saaliista. Tästä syystä voidaan katsoa, että koekalastus-
ten aikaan alusveden hapettomuus ei ratkaisevasti vaikuttanut kalojen levittäytymiseen koko vesi-
patsaan syvyydelle.

Limoittumisongelma häiritsi verkkojen pyyntitehoa jossain määrin, mutta Vehkajärven koekalastus-
ten tulokset ovat silti vertailukelpoisia muiden samalla standardoidulla menetelmällä toteutettujen
verkkokoekalastusten tulosten kanssa. Vehkajärven yksikkösaalis (= yhtä verkkoa kohti laskettu kes-
kimääräinen saalis) oli 145 kpl ja 1899 g/verkko. Selvästi Vehkajärveä karummista saman järvityypin
(Vähähumuksiset järvet - Vh) järvistä on saatu jopa alle yhden kilon verkkoyksikkösaaliita. Kuitenkin
eteläisen Suomen rehevissä ja matalissa pikkujärvissä yksikkösaalis on usein jopa monia kiloja verk-
koa kohti.

Vehkajärvellä särkikalojen osuus kilomääräisestä saaliista oli n. 60 %, mikä vastaa Vh-järvityypin luo-
kittelussa ”välttävää” ekologista tilaa. Vh-järvityypin järven ekologinen tila katsotaan särkikalaosuu-
den suhteen ”erinomaiseksi”, mikäli särkikalojen osuus verkkokoekalastusten kokonaissaaliista on n.
40 % tai vähemmän. Vehkajärvessä särkikalojen osuus koostui lähes kokonaan järven valtalajista,
särjestä. Tulos oli vastaavanlainen kuin vuonna 1996 toteutetussa tutkimuksessa (Hakaste 1997).
Kuhaa ja ahventa oli kumpaakin alle 20 % kokonaissaaliista. Kappalemääräisessä saaliissa ahven oli
lähes yhtä runsas kuin särki, mutta tämä johtui lähinnä kuluvan kasvukauden 4 – 5 cm mittaisten
ahvenen poikasten suuresta määrästä. Kiiskin ja kuhan yksilömäärät olivat lähinnä marginaalisia sär-
ki- ja ahvenmääriin verrattuna. Myös pienikokoisia lahnoja saatiin vähän, yhteensä vain 40 kpl. Hi-
daskasvuisten lahnojen määrään on luultavasti vaikuttanut vuosia jatkunut syksyinen hoitonuottaus.
Särki sen sijaan näyttää lisääntyvän paljon lahnaa tehokkaammin.

Vehkajärven särkikalalajisto (ainoastaan särki ja lahna) on eteläisen Suomen tasoon verrattuna erit-
täin suppea. Esimerkiksi pasurin puuttuminen on luultavasti etu hoitokalastuksen hyvien tulosten
saavuttamisessa. Hoitokalastusten keskeyttäminen tai välivuosi on useissa tapauksissa palauttanut
kalaston runsauden ennalleen valitettavan nopeasti. Verkkokoekalastusten perusteella mahdollisten
hoitokalastusten tulee keskittyä etenkin särkeen. Suurikokoiset petokalat kuten hauki, isot ahvenet ja
monikiloiset kuhat ovat haluttuja saaliskaloja. Runsaana esiintyessään niillä olisi myös tärkeä rooli
rehevöityneen järven kalastoa tasapainottavina huippupetoina. Koska kuhan kasvunopeus näyttää
olevan nopeaa, voitaisiin kuhien keskikokoa nostaa esim. solmuvälisäätelyn kautta. Näin entistä suu-
rempi osa vaikeasti hyödynnettävästä pikkuahventen ja särkien määrästä päätyisi kuhien ravinnoksi.
Saaliskuhien pituusjakauman perusteella vuonna 2012 syntynyt vuosiluokka on selvästi heikompi
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kuin vuosiluokat 2011 ja 2013. Kuhan ja ahvenen lisäksi myös siika olisi haluttu saaliskala Vehkajär-
vessä. Edellissyksyisistä siikaistukkaista saatiin koekalastuksissa yksi havainto. Yhden kalan perusteel-
la ei kuitenkaan vielä voi arvioida kyseisen istutuksen onnistuneisuutta.

12. POHJAELÄIMET

12.1 Vehkajärvi 1 (4,5 m)

Pohjaeläimistön tiheys oli 589 yks/m², biomassa 2,9 g/m² ja taksoniluku 8. Pohjaeläinlajisto koostui
hyvin rehevän ja rehevän pohjan lajeista. Chironomidi-indeksin (CI=1,50) perusteella pohja luettiin
hyvin rehevän ja rehevän väliin (Taulukko 12.1). Syvännepohjaeläinindeksin (PICM) ja prosenttisen
mallinkaltaisuuden (PMA) perusteella näyteasema luettiin tyydyttävään ja huonoon luokkaan
(Taulukko 12.2). Pohjaeläinlajisto, tiheydet ja biomassat ovat esitettynä taulukoissa Taulukko 12.3
Taulukko 12.4.

12.2 Vehkajärvi 2 (8,0 m)

Pohjaeläimistön tiheys oli 489 yks/m², biomassa 13,3 g/m² ja taksoniluku 4. Pohjaeläinlajisto koostui
hyvin rehevän pohjan lajeista, Chironomus plumosus-t. dominoi näyteasemalla. Chironomidi-indeksin
(CI=1,00) perusteella pohja luettiin hyvin rehevään luokkaan (Taulukko 12.1). Syvännepohjaeläinin-
deksin (PICM) ja prosenttisen mallinkaltaisuuden (PMA) perusteella näyteasema luettiin tyydyttävään
ja välttävään luokkaan (Taulukko 12.2). Pohjaeläinlajisto, tiheydet ja biomassat ovat esitettynä taulu-
koissa Taulukko 12.3 Taulukko 12.4.

Taulukko 12.1. Vehkajärven näyteasemien syvyydet, pohjaeläintiheydet, -biomassat ja Chironomidi-indeksi (CI).
Indeksi voi saada arvoja välillä 1 - 5 (hyvin rehevä - hyvin karu).

2013 Vehkajärvi 1 Vehkajärvi 2
Syvyys (m) 4,5 8,0

Tiheys (yks/m²) 589 489

Biomassa (g/m²) 2,9 13,3

Taksoniluku 8 4

CI 1,50 1,00
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Taulukko 12.2. Vehkajärven näyteasemien laatuluokat PICM-indeksin perusteella vuonna 2013. Indeksi voi saa-
da arvoja 0-5 välillä. Arvoja verrataan johdettuihin järvikohtaisiin PICM-luokkarajoihin.

Taulukko 12.3. Vehkajärven näytepisteiden (4,5 m ja 8,0 m) pohjaeläinlajisto, tiheydet (yks/m²) ja taksoniluvut
vuonna 2013.

Vesimuodostuman tyyppi: Vh Vh
Havainnon nimi: Vehkajärvi 1 Vehkajärvi 2

Syvyys (m) 4,5 8,0

PICM havaittu arvo: 0,5693 0,5330
PICM:n vertailuarvo (Malli 1): 1,0575 1,2639

PICM, luokkarajat: E/Hy 0,8460 1,0112
Hy/T 0,6345 0,7584
T/V 0,4230 0,5056

V/Hu 0,2115 0,2528
PMA havaittu arvo: 0,1724 0,2587
PMA, luokkarajat: E/Hy 0,8460 1,0112

Hy/T 0,6345 0,7584
T/V 0,4230 0,5056

V/Hu 0,2115 0,2528
Luokka PICM tyydyttävä tyydyttävä

PMA huono välttävä

KVANTITATIIVISET TULOKSET

Yksilömäärä
Paikan nimi
Kunta
Vesistöalue
Ympäristötyyppi
Paikan tyyppi
Kasvillisuustyyppi
Pohjatyyppi
Näytteenottoaika
Kvantitatiivisyys
Näytteenoton syvyysväli [m]
Näytteenotin
Noutimen pinta-ala [cm2]
Pöyhintäaika [s]
Pöyhintämatka [m]
Seulakoko [mm]
Näytteiden lukumäärä

Summa %-osuus Keskiarvo Keskihajonta Summa %-osuus Keskiarvo Keskihajonta
Ryhmä ja laji 1 2 3 yks yks/m² yks/m² 1 2 3 yks yks/m² yks/m²
ANNELIDA
OLIGOCHAETA
                  Potamothrix/Tubifex 1 1 1 3 7,3 43,1 0 5 3 4 12 35,3 172,41 43,1
ARTHROPODA
INSECTA
DIPTERA
Chaoboridae
                      Chaoborus flavicans 1 1 2,9 14,37 24,89
Chironomidae
                  Procladius 4 6 7 17 41,5 244,25 65,84 3 3 8,8 43,1 74,66
                      Chironomus agilis 1 1 2,4 14,37 24,89
                      Chironomus plumosus-t. 2 1 3 7,3 43,1 43,1 4 4 10 18 52,9 258,62 149,31
                      Microchironomus tener 1 1 1 3 7,3 43,1 0
                      Polypedilum nubeculosum 1 1 2,4 14,37 24,89
                      Cladotanytarsus mancus 1 1 2,4 14,37 24,89
Ceratopogonidae
              Ceratopogonidae 9 2 1 12 29,3 172,41 187,88
Summa 18 11 12 41 100 589,08 163,19 9 7 18 34 100 488,51 252,56
Lajiluku (kehitysvaiheet omina lajeina) 8 4

0,5
3

Näytteet  yks
Näytteet

yks

pehmeä pohja
13.8.2013

Kvantitatiivinen
8

Ekman
232

0,5
3

Vehkajärvi 2
Punkalaidun

35,947
järvi
profundaali
ei kasvillisuutta

pehmeä pohja
13.8.2013

Kvantitatiivinen
4,5

Ekman
232

Vehkajärvi 1
Punkalaidun

35,947
järvi
profundaali
ei kasvillisuutta
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Taulukko 12.4. Vehkajärven näytepisteiden (4,5 m ja 8,0 m) pohjaeläinryhmien märkäbiomassat (gWW/m²)
vuonna 2013.

12.3 Vehkajärven tila pohjaeläimistön perusteella

Vehkajärven tutkittujen näyteasemien pohjaeläimistön perusteella järven pohjat ovat reheviä. Lajisto
koostuu rehevää pohjaa ja vähähappisia oloja indikoivista lajeista. Myös lasketut indeksit osoittivat
järven olevan rehevä ja ekologisen tilan huono tai tyydyttävä. Järven syvännealueella ei esiintynyt
kuitenkaan runsaasti sulkasääskeä (Chaoborus flavicans), joka esiintyy yleensä runsaana rehevissä
vähähappisissa syvänteissä. Laji voi olla vaikuttamassa kasvukauden aikaiseen levätuotantoon rajoit-
tamalla kasviplanktonia laiduntavan eläinplanktonin määrää ja täten lisätä epäsuorasti kasviplankto-
nin määrää vesistössä.

13. ELÄINPLANKTON

13.1 Laskentatulokset

Eniten näytteessä oli Polyarthraa ja Trichocercaa. Lisäksi näytteessä tavattiin suurikokoista Asplanch-
naa. Rataseläimet muodostivat 96% havaituista eläimistä (n/l). Suurimmista eläinplanktereista tavat-
tiin lähinnä Daphnia-vesikirppujen ja hankajalkaisten nuoruusvaiheita sekä pientä
rus -vesikirppua (2% tiheydestä). Laskentatulokset löytyvät Taulukko 13.1.

Märkäpaino
Paikan nimi
Kunta
Vesistöalue
Ympäristötyyppi
Paikan tyyppi
Kasvillisuustyyppi
Pohjatyyppi
Näytteenottoaika
Kvantitatiivisyys
Näytteenoton syvyysväli [m]
Näytteenotin
Noutimen pinta-ala [cm2]
Pöyhintäaika [s]
Pöyhintämatka [m]
Seulakoko [mm]
Näytteiden lukumäärä

Summa %-osuus Keskiarvo Keskihajonta Summa %-osuus Keskiarvo Keskihajonta
Ryhmä ja laji 1 2 3 g WW g WW/m² g WW/m² 1 2 3 g WW g WW/m² g WW/m²
ANNELIDA
OLIGOCHAETA
       OLIGOCHAETA 0,006 0 0,002 0,009 4,2 0,124 0,13 0,027 0,007 0,013 0,048 5,2 0,69 0,441
ARTHROPODA
INSECTA
DIPTERA
Chaoboridae
              Chaoboridae 0,005 0,005 0,5 0,065 0,112
Chironomidae
              Chironomidae 0,111 0,014 0,036 0,162 78,8 2,323 2,2 0,181 0,205 0,486 0,873 94,3 12,539 7,301
Ceratopogonidae
              Ceratopogonidae 0,026 0,006 0,003 0,035 17 0,5 0,522
Summa 0,143 0,02 0,042 0,205 100 2,947 2,828 0,209 0,213 0,504 0,925 100 13,293 7,295
Lajiluku (kehitysvaiheet omina lajeina) 3 3

0,5
3

Näytteet  g WW Näytteet  g WW

pehmeä pohja
13.8.2013

Kvantitatiivinen
8

Ekman
232

0,5
3

Vehkajärvi 2
Punkalaidun

35,947
järvi
profundaali
ei kasvillisuutta

pehmeä pohja
13.8.2013

Kvantitatiivinen
4,5

Ekman
232

Vehkajärvi 1
Punkalaidun

35,947
järvi
profundaali
ei kasvillisuutta
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Taulukko 13.1. Laskentatulokset. Rotatoria nimike käsittää kaikki muut rataseläimet paitsi suurikokoiset As-
planchna-lajin, jotka on lajilistalle kirjattu erikseen.

13.2 Vehkajärven tila eläinplanktonlajiston perusteella

Eläinplankton pystyy säätelemään kasviplanktonin määrää, jos eläinplankton koostuu lajeista, jotka
pystyvät laiduntamaan kasviplanktonia tehokkaasti. Suuremmat eläinplanktonlajit (erityisesti Daph-
nia-vesikirput) pystyvät kuluttamaan rehevänkin järven kasviplanktonin (Salonen & Kairesalo 1990,
Kairesalo ja muut 1990). Tässä näytteessä ei tavattu lainkaan suuria vesikirppuja eikä hankajalkaisia,
vain nuoria yksilöitä ja pientä Chydorusta.  Eläinplanktonlajisto viittaakin näin tilanteeseen, jossa
kalat ovat syöneet suuren eläinplanktonin. Asplanchna taas on rataseläimeksi suuri otus, mutta syö
enimmäkseen toisia eläinplanktereita eikä siis vaikuta suoraan levätasapainoon. Polyarthra-rataseläin
pääsee hyppyliikkeittensä ansiosta pakoon Asplanchnaa. Polyarthraa olikin näytteessä paljon. Vedes-
sä ei kuitenkaan tavattu erittäin suuressa määrin rihmamaisia sinileviä, jotka ovat yleensä eutrofisissa
vesissä valtalajeina. Osa sinilevistä oli kenties siivilöitynyt pois, mutta niitä olisi olettanut olevan näyt-
teessä enemmän. Erityisesti rihmamaisten sinilevien määrää on eläinplanktonin vaikea säädellä, sillä
ne eivät ole ravinnoksi sopivia suurikokoisellekaan eläinplanktonille. Eläinplankton-yhteisö antaa
kuvan erittäin ravinnerikkaasta ja suuren kalatiheyden omaavasta vedestä, jossa suurikokoinen
eläinplankton ei vähyytensä takia pysty pitämään kasviplanktonia aisoissa. Todella suuri rataseläinten
määrä varmasti pystyy pitämään pienikokoisempien levälajien määrän jonkinlaisella tasolla. Lajiston
yksipuolisuus - kuten tässä näytteessä - on yleensä aina merkki siitä, että meneillään on stressitilan-
ne.

l a ji hava innot/kpl kpl /l os uus ,  %

ASPLANCHNA SP. S 64 52

BOSMINA SP. 3 2

BOSMINA SP. JUV. 5 4

CHYDORUS SP. 12 10

COPEPODA NAUPLIS 29 24

CYCLOPS JUV. MEDIUM 19 15

CYCLOPS MALE 1 1

DAPHN. SP. JUV. 15 12

ROTATORIA SP. 478 1535

yht. 626 1656

RATASELÄIMET 524 1587 96 %

VESIKIRPUT 35 29 2 %

HANKAJALKAISET 49 40 2 %

MUUT 0 0 0 %

yht. 626 1656
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14. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Kuormitustarkastelun, järvivedenlaadun, sedimenttitutkimuksen, koekalastusten, eläinplanktontut-
kimuksen sekä pohjaeläintutkimusten perusteella Vehkajärvi on varsin voimakkaasti rehevöitynyt ja
sen ekosysteemi on epätasapainossa. Vehkajärven ekologinen tila on Pirkanmaan ELY-keskuksen
päätöksen mukaan välttävä. Päätös perustuu veden laatuun. Järven ekologinen tila on kesän 2013
koekalastuksen särkikalasaaliin perusteella välttävä ja pohjaeläinten perusteella huono tai tyydyttä-
vä.

Järven ongelmana on ylivalumakausina tapahtuva voimakas ulkoinen fosforikuormitus sekä kerrostu-
neisuusaikoina alusveden happiongelmista johtuva sisäinen kuormitus. Sisäisen kuormituksen myötä
alusveteen vapautunut fosfori nousee pintaveteen viimeistään täyskierron aikana.

Sisäinen kuormitus ruokkii rehevöitymistä Vehkajärvessä. Vaikka esim. kesäaikaan hapettomat olo-
suhteet ovat pohjan lähellä lyhytaikaisia termisen kerrostumisen puuttumisen vuoksi, on fosforin
vapautuminen pohjasedimentistä hyvin herkässä, sillä pitoisuudet kohoavat nopeasti hyvin korkeiksi.
Pohjan läheisen veden mennessä hapettomaksi sisäinen kuormitus alkaa nopeasti. Tuulen sekoitta-
essa vesipatsasta ravinteet nousevat pohjalta pintaan. Levätuotannolle tulee siten jatkuvasti lisära-
vinteita pohjalta. Koska ravinteita on runsaasti käytettävissä ja kasviplanktonin tuotantoa rajoittava
suurikokoinen eläinplanktonlajisto puuttuu, on levätuotanto runsasta. Runsaan levätuotannon ja
järven mataluuden vuoksi pohjalle kertyvän orgaanisen aineksen määrä on suuri. Se lisää hajotustoi-
mintaa, mikä kuluttaa hapen pintasedimentistä ja pohjan läheltä nopeasti loppuun kun järvi kerros-
tuu. Pitkään jatkuneen ulkoisen kuormituksen vuoksi pohjasedimentti sisältää paljon ravinteita.

Sisäistä kuormitusta voi tapahtua myös hapekkaissa olosuhteissa (mm. Søndergaard ym. 2001) ja
tämä on mahdollista myös Vehkajärvessä. Järven mataluudesta johtuen tuuli pöllyttää pohjaa vapa-
uttaen sieltä ravinteita vaikka pohjasedimentti ei olisi hapeton. Vehkajärven kalakanta on särkikala-
valtainen, ja särkikalat pöllyttävät pohjasedimenttiä ravinnonhaussaan jolloin ravinteita vapautuu
veteen edelleen, vaikka happitilanne olisi miten hyvä.

Rehevöitymisen syyt ovatkin Vehkajärvessä selkeästi moninaiset. Perimmäinen rehevöitymisen ai-
kaansaaja Vehkajärvellä on ollut ulkoinen kuormitus, joka jatkuu edelleen. Ulkoinen kuormitus on
lopulta ylittänyt järven sietokyvyn ja sisäinen kuormitus on tullut mukaan järven rehevöitymiskehi-
tyksen ylläpitäjäksi. Järven morfologisista ominaisuuksista ja suuresta särkikalakannasta johtuen si-
säistä kuormitusta tapahtuu, vaikka happiolosuhteet olisivat moitteettomat. Koska Vehkajärven ve-
den vaihtuvuus on laskennallisen arvioinnin perusteella hidasta, korostuvat sekä ulkoisen, että sisäi-
sen kuormituksen vaikutukset järvessä ja vedessä olevat ravinteet ovat perustuottajien käytössä pit-
kään.

Nykytiedon valossa voidaan todeta, että järveen kohdistettavista kunnostustoimenpiteistä ei ole
hyötyä, jos ulkoista kuormitusta ei saada kuriin (mm. Søndergaard ym. 2001). Vehkajärvelläkin on siis
puututtava ensisijassa rehevöitymisen alkuunpanijaan eli ulkoiseen kuormitukseen (Ulvi & Lakso
2005). Kuormitustarkastelun ja aiempien selvitysten perusteella ulkoinen kuormitus saadaan tehok-
kaimmin kuriin kohdentamalla toimenpiteitä ojien 1, 3 ja 5 valuma-alueille, mutta myös ojalla 6 on
paikallinen merkitys järven luoteispään kuormittajana. Merkittävä osa valuma-alueelta tulevasta
kuormituksesta on maatalouden vesistökuormitusta.
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Syvänteen happitilanteen korjaaminen, ravintoketjukunnostus ja hoitokalastus ovat keinoja, joilla
voidaan nopeuttaa tilakehitystä (Ulvi & Lakso 2005). Koekalastus kuitenkin osoitti, että hoitokalastus-
ta on tehtävä joka vuosi ja sen on kohdistuttava erityisesti särkeen. Järven särkikanta on voimakas ja
välivuodet hoitokalastuksessa palauttavat kannan nopeasti ennalleen. Pohjaeläintutkimuksessa ei
löytynyt sulkasääskiä, joiden on tutkimusten perusteella todettu kykenevän laiduntamaan tehokkaas-
ti eläinplanktonkantaa, jolloin hoitokalastuksen teho jää olemattomaksi. Sulkasääskien puuttumisen
perusteella voidaan olettaa kalaston poistamisen vaikuttavan positiivisesti järven ekosysteemiin.
Petokalojen istutuksen ja verkkojen solmuvälisäätelyn kautta saadaan järven särkikalakannan kokoa
hillittyä hoitokalastuksen rinnalla.

Mahdollisista kunnostustoimista voisi tuoda esiin myös fosforin kemiallisen saostamisen, jolla tämän
varsin pitkäviipymäisen järven kunnostumiseen voisi saada tarvittavan alkusysäyksen (Ulvi & Lakso
2005). Samalla kun saostetaan vesipatsaasta fosfori pohjaan, muodostunut alumiinihydroksidisakka
myös pidättää fosforia pohjassa varsin hyvin myös hapettomissa olosuhteissa. Oikein toteutettuna
saostus on riskitön, nopea ja verraten kustannustehokaskin menetelmä.

On muistettava, että Vehkajärvi on luontaisesti rehevä järvi. Sinileväkukinnat, särkikalapainotteinen
kalakanta sekä ravinteiden vapautuminen sedimentistä hapekkaissakin olosuhteissa kuuluvat jossain
määrin matalan ja luontaisesti rehevän järven ominaisuuksiin. Ihmistoiminta on kuitenkin kohottanut
Vehkajärven rehevyystasoa ja nopeuttanut järven ns. luontaista rehevöitymiskehitystä.

Vehkajärven kunnostuksessa on tavoitteena saada järven ravinnetaso laskemaan tasolle, joka on
järvelle luontainen. Realististen tavoitteiden asettaminen on tärkeää, jotta ne voidaan saavuttaa.
Rehevää järveä ei voida kunnostustoimenpiteillä muuttaa karuksi, mutta lähelle luontaista tilaa on
mahdollista päästä. Tavoitteisiin päästään ensisijassa vähentämällä ulkoista kuormitusta järven sieto-
kyvyn alittavalle tasolle. Sisäisestä kuormituksesta johtuen rehevöitymiskehitys voi kuitenkin jatkua
hyvinkin pitkään vaikka ulkoinen kuormitus loppuisi täysin (mm. Søndergaard ym. 2001). Tästä syystä
on perusteltua puuttua myös happiongelmista johtuvaan sisäiseen kuormitukseen esimerkiksi syvän-
teen hapetuksen avulla. Vehkajärven tapauksessa särkikalakannan pienentäminen hoitokalastuksella
ja petokaloja istuttamalla hidastaa rehevöitymistä, kun kaloihin sitoutuneita ravinteita poistuu järven
kierrosta. Toisaalta vaikutus sisäiseen kuormitukseen vähentyy kun pohjaa ravinnonhaussaan pöyhi-
vä särkikalakanta pienenee. Pitkäjänteinen ja riittävän voimakas hoitokalastus voi vaikuttaa myös
positiivisesti eläinplanktonkannan kehitykseen, mikä olisi Vehkajärven tapauksessa oleellinen seikka
järven tilan paranemiskehityksessä. Eläinplanktonbiomassa pääsee kasvamaan ja suurikokoinen, kas-
viplanktonia tehokkaasti laiduntava eläinplanktonlajisto runsastumaan, jonka myötä levätuotanto
saattaa vähentyä.
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Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Vesinäytteiden tutkimustuloksia

* akkreditoitu määritys. Mittausepävarmuustiedot toimitetaan pyydettäessä.
FINAS akkreditoitu testauslaboratorio T064

Punkalaitumen kunnan järvitutkimukset (PUNKALAI)

Liite 1, sivu 1/2

Pvm. Hav.paikka Kok.N,sed *hehk.häv. *P *Kaine,lie *Hehk.Jään TOC Lämpöti *Lämpkolif *Happi Kyll.% *Sameus *Sähkonj *pH *Väri,Lac *COD(Mn) *NO23-N *Kok.N *NH4-N *Kok.P *po4-p *Fe *Mn *Klorof
Syvyys (m) g/kg ka g/kg tp g/kg ka g /kg g/kg tp g/kg ka °C pmy/100 ml mg/l % FNU mS/m mg/l Pt mg/l O2 µg/l N µg/l µg/l N µg/l µg/l µg/l µg/l mg/m3

12.8.2013 PUNKALAI / VEHKA  Vehkajärvi Kok.syv. 7,8 m; Näk.syv. 1,4 m;
Klo 14:45; Näytt.ottaja AW; Ilm.lt. 20 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 180;

1.0 20,6 9,3 100 4,4 6,1 7,7 38 7,4 <5 680 <5 72 2 250 49
3.0 20,6 9,5 110 5,1 6,1 7,8 7,7 <5 660 <5 49 <2 250
5.0 20,6 5,9 66 6,0 6,6 6,9 6,8 12 710 150 45 5 520 390
7.0 17,2 0,48 5 23 8,8 6,8 10,0 14 1300 590 220 140 4300 1800
0-2.0 36

11.11.2013 PUNKALAI / VEHKA  Vehkajärvi
Klo 17:10; Näytt.ottaja Jorma Oinaanoja;

0,2 1 10 6,0 7,0 6,5 39 550 9 33 2

29.10.2013 PUNKALAI / VEH1  Vehkajärvi, oja 1
Klo 13:45; Näytt.ottaja Jorma Oinaanoja; Ilm.lt. 9 °C;

0,2 390 170 11,8 6,1 40 3800 6400 <5 200 67

29.10.2013 PUNKALAI / VEH2  Vehkajärvi, oja 2
Klo 14:32; Näytt.ottaja Jorma Oinaanoja; Ilm.lt. 9 °C;

0,2 49 7,5 5,0 5,8 41 170 940 10 29 7

29.10.2013 PUNKALAI / VEH3  Vehkajärvi, oja 3
Klo 14:17; Näytt.ottaja Jorma Oinaanoja; Ilm.lt. 9 °C;

0,2 380 140 12,1 6,7 32 2600 5400 5 250 93

29.10.2013 PUNKALAI / VEH4  Vehkajärvi, oja 4
Klo 15:10; Näytt.ottaja Jorma Oinaanoja; Ilm.lt. 9 °C;

0,2 88 93 5,3 6,5 40 240 1700 <5 180 52

29.10.2013 PUNKALAI / VEH5  Vehkajärvi, oja 5
Klo 13:50; Näytt.ottaja Jorma Oinaanoja; Ilm.lt. 9 °C;

0,2 ~90 790 14,1 6,6 61 2000 5200 29 920 430

29.10.2013 PUNKALAI / VEH6  Vehkajärvi, oja 6
Klo 14:05; Näytt.ottaja Jorma Oinaanoja; Ilm.lt. 9 °C;

0,2 ~80 350 19,7 6,3 19 6800 11000 19 550 250

29.10.2013 PUNKALAI / VEH7  Vehkajärvi, oja 7
Klo 14:15; Näytt.ottaja Jorma Oinaanoja; Ilm.lt. 9 °C;

0,2 310 280 8,6 6,2 31 620 2800 12 310 84

11.11.2013 PUNKALAI / VEH1  Vehkajärvi, oja 1
Klo 15:20; Näytt.ottaja Jorma Oinaanoja; Ilm.lt. 2 °C;

0,2 510 65 8,0 6,3 40 1600 2900 20 97 28

11.11.2013 PUNKALAI / VEH2  Vehkajärvi, oja 2
Klo 16:55; Näytt.ottaja Jorma Oinaanoja; Ilm.lt. 0 °C;

0,2 ~4 3,2 4,3 5,9 33 82 730 7 18 2



Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Vesinäytteiden tutkimustuloksia

* akkreditoitu määritys. Mittausepävarmuustiedot toimitetaan pyydettäessä.
FINAS akkreditoitu testauslaboratorio T064

Punkalaitumen kunnan järvitutkimukset (PUNKALAI)

Liite 1, sivu 2/2

Pvm. Hav.paikka Kok.N,sed *hehk.häv. *P *Kaine,lie *Hehk.Jään TOC Lämpöti *Lämpkolif *Happi Kyll.% *Sameus *Sähkonj *pH *Väri,Lac *COD(Mn) *NO23-N *Kok.N *NH4-N *Kok.P *po4-p *Fe *Mn *Klorof
Syvyys (m) g/kg ka g/kg tp g/kg ka g /kg g/kg tp g/kg ka °C pmy/100 ml mg/l % FNU mS/m mg/l Pt mg/l O2 µg/l N µg/l µg/l N µg/l µg/l µg/l µg/l mg/m3

11.11.2013 PUNKALAI / VEH3  Vehkajärvi, oja 3
Klo 16:45; Näytt.ottaja Jorma Oinaanoja; Ilm.lt. 0 °C;

0,2 47 67 11,1 6,9 24 2000 3000 7 130 46

11.11.2013 PUNKALAI / VEH4  Vehkajärvi, oja 4
Klo 14:55; Näytt.ottaja Jorma Oinaanoja; Ilm.lt. 2 °C;

0,2 ~16 57 5,2 6,6 36 160 1100 <5 100 27

11.11.2013 PUNKALAI / VEH5  Vehkajärvi, oja 5
Klo 15:30; Näytt.ottaja Jorma Oinaanoja; Ilm.lt. 2 °C;

0,2 ~10 670 11,4 6,9 25 690 2800 <5 920 400

11.11.2013 PUNKALAI / VEH6  Vehkajärvi, oja 6
Klo 15:45; Näytt.ottaja Jorma Oinaanoja; Ilm.lt. 1 °C;

0,2 ~4 63 15,6 6,5 11 6700 7400 <5 140 62

11.11.2013 PUNKALAI / VEH7  Vehkajärvi, oja 7
Klo 16:00; Näytt.ottaja Jorma Oinaanoja; Ilm.lt. 2 °C;

0,2 ~4 180 7,6 6,4 28 390 1900 27 230 59

11.11.2013 PUNKALAI / VEH8  Vehkajärvi, oja 8
Klo 17:05; Näytt.ottaja Jorma Oinaanoja;

0,2 ~2 12 4,7 5,6 32 130 770 9 21 4

13.8.2013 PUNKALAI / VEHKA  Vehkajärvi
Näytt.ottaja AW;

Sed. Vehkajärvi 0-2 cm 8,1 12 2,0 73 60 77
Sed. Vehkajärvi 3-5 cm 6,5 17 2,0 101 84 75



Liite 2. Verkkokoekalastus kokonaissaaliit ja yksikkösaaliit (kpl / g).

Vehkajärven kokonaissaalis solmuväleittäin (kpl, g) 2013, 26 verkkoa
Solmuväli (mm) Tiedot Ahven Särki Kuha Hauki Kiiski Lahna Siika Kaikki yhteensä

kpl 63 5 68
paino (g) 63 14 77

kpl 1407 123 4 17 1551
paino (g) 2074 293 10 30 2407

kpl 77 1137 13 44 1 1272
paino (g) 234 3867 92 130 6 4329

kpl 34 115 15 8 22 194
paino (g) 230 780 152 36 122 1320

kpl 25 237 1 5 10 278
paino (g) 249 3584 10 48 76 3967

kpl 14 95 3 2 1 115
paino (g) 336 3572 586 38 36 4568

kpl 13 134 1 2 150
paino (g) 974 9108 274 82 10438

kpl 23 78 3 1 105
paino (g) 1966 6394 938 40 9338

kpl 15 6 11 1 1 34
paino (g) 2046 522 3690 554 130 6942

kpl 2 6 8
paino (g) 390 2588 2978

kpl 1 2 1 1 5
paino (g) 320 1149 1200 338 3007

kpl
paino (g)

Yhteensä kpl 1674 1930 58 3 74 40 1 3780
Yhteensä paino (g) 8882 28134 9215 2028 244 832 36 49371

Vehkajärven yksikkösaalis solmuväleittäin (kpl, g) 2013, 26 verkkoa
Solmuväli (mm) Tiedot Ahven Särki Kuha Hauki Kiiski Lahna Siika Kaikki yhteensä

kpl/verkko 2 0,2 3
g/verkko 2 1 3

kpl/verkko 54 5 0,2 0,7 60
g/verkko 80 11 0,4 1 93

kpl/verkko 3 44 1 2 0,04 49
g/verkko 9 149 4 5 0,2 167

kpl/verkko 1 4 1 0,3 0,8 7
g/verkko 9 30 6 1 5 51

kpl/verkko 1 9 0,04 0,2 0,4 11
g/verkko 10 138 0,4 2 3 153

kpl/verkko 0,5 4 0,1 0,1 0,04 4
g/verkko 13 137 23 1 1 176

kpl/verkko 0,5 5 0,04 0,1 6
g/verkko 37 350 11 3 401

kpl/verkko 0,9 3 0,1 0,04 4
g/verkko 76 246 36 2 359

kpl/verkko 0,6 0,2 0,4 0,04 0,04 1
g/verkko 79 20 142 21 5 267

kpl/verkko 0,1 0,2 0,3
g/verkko 15 100 115

kpl/verkko 0,04 0,1 0,04 0,04 0,2
g/verkko 12 44 46 13 116

kpl/verkko
g/verkko

Yhteensä kpl/verkko 64 74 2 0,1 3 2 0,04 145
Yhteensä g/verkko 342 1082 354 78 9 32 1 1899
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1. Johdanto

Punkalaitumen ja Urjalan kuntien etelärajalla sijaitseva Vehkajärvi on ajoittain kärsinyt
rehevöitymisen aikaansaamista sinileväkukinnoista. Tämä on vähentänyt järven virkistysarvoa.
Järven kunnostuksen ensimmäisenä askeleena tehtiin selvitys järven vedenlaadusta ja sen
kehityksestä sekä järveen saapuvasta ulkoisesta ravinnekuormituksesta. Vedenlaadun ja ulkoisen
kuormituksen arvioin pohjalta selvitettiin mahdollisia kunnostustoimia järven vedenlaadun
parantamiseksi.

2. Tutkimusalueen kuvaus

Punkalaitumen ja Urjalan kuntien etelärajalla sijaitseva Vehkajärvi kuuluu Kokemäenjoen vesistöön
ja se muodostaa osan Loimijoen valuma-alueesta (35.947). Vehkajärven pinta-ala on 1,9 km2,
keskisyvyys 3,4 m ja maksimisyvyys 8m. Tilavuudeltaan järvi on 6,6 milj. m3 ja sen teoreettinen
viipymä on 2,8 vuotta.

 Järven valuma-alueen maaosuus on kokonaisuudessaan 9,0 km2, josta lähivaluma-alueen osuus on
3,1 km2. Pääosa valuma-alueen maaperästä on kalliota ja moreenia. Savimaita valuma-alueesta on
25 % ja  turvemaita 3 %. Valuma-alueella on myös pienikokoinen järvi, Ahvenuslammi. Valuma-
alueesta on peltoa 16 % ja metsätalousmaata 30 %. Järven ranta-alueella on paljon loma-asutusta.

Vehkajärvi saa vetensä pääosin viidestä suurimmasta järveen laskevasta ojasta. Ojien valuma-
alueiden pinta-alat on esitetty taulukossa 1. Järven vedet virtaavat pois järven pohjois-/luoteisosasta
lähtevää Myllyojaa myöten Punkalaitumenjoen kautta edelleen Loimijokeen.

Kuvassa 1 on esitetty Vehkajärven valuma-alue, siihen laskevat suurimmat ojat valuma-alueineen ja
järvestä lähtevä Myllyoja.

Taulukko 1. Vehkajärven, valuma-alueen ja järveen laskevien ojien valuma-alueiden pinta-alat
(km2).

Alue Pinta-ala (km2)
Vehkajärvi 1,9
Kokonaisvaluma-alue 9,0
Lähivaluma-alue 3,1
Oja 1 1,2
Oja 2 1,2
Oja 3 2,3
Oja 4 1,1
Oja 5 0,2
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Kuva 1. Vehkajärvi, valuma-alue (punaisella), järveen laskevat oja 1-5 ja niiden valuma-alueet
(sinisellä) sekä järvestä lähtevä Myllyoja (6).
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3. Vedenlaatu

Lämpötilakerrostuneisuus ja happitilanne

Vehkajärvellä on havaittu veden kerrostumista lämpötilan mukaan talvisin jääpeitteisinä aikoina
sekä heinäkuisin auringon lämmittäessä päällysvettä. Veden ollessa kerrostunutta on syvänteistä
otettujen näytteiden perusteella järven pohjalla tavattu hapettomuutta tai vähähappisuutta
(hapenkyllästys <10 %). Pohjan happitilanne on parantunut keväällä jäiden lähdön jälkeen sekä elo-
syyskuussa syyskierron alettua. Hapeton pohja on merkki järven rehevöitymisestä ja hapettomalta
pohjalta vapautuu pohjasedimenttiin sitoutunutta fosforia uudelleen vesipatsaaseen. Vehkajärven 6-
8 m syvyisten syvänteiden osuus kattaa kuitenkin vain 4 % koko järven pinta-alasta ja 0,3 % koko
järven vesitilavuudesta. Kesäisin päällysveden hapenkyllästyneisyys on välillä noussut 120 %
voimakkaan fotosynteesin johdosta.

Ravinteet ja klorofylli-a

Vuosien 2005–2013 aikana otettujen vesinäytteiden (11 kpl) perusteella järviveden
tilavuuspainotettu keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus oli 38 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus
694 µg/l. Vuosina 1996 ja 2005 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry selvitti
tarkemmin (näytteitä 7 kpl/vuosi) Vehkajärven vedenlaatua. Kokonaisfosforipitoisuuden
tilavuuspainotetut keskiarvot olivat näinä vuosina 42 µg/l ja kokonaistyppipitoisuuden 744 µg/l ja
725 µg/l. Vehkajärven keskimääräisissä ravinnepitoisuuksissa ei vaikuta siten tapahtuneen muutosta
vuosien 1996–2013 välillä. Kokonaisfosforin keskiarvopitoisuus on tyydyttävällä tasolla ja
kokonaistypen keskiarvopitoisuus hyvän ja tyydyttävän tason välivaiheilla. Kuvissa 2 ja 3 on
esitetty Vehkajärven tilavuuspainotetut kokonaisfosforin ja –typen keskimääräiset pitoisuudet
vuosina 1996-2013. Yleensä valtaosa ulkoisesta ravinnekuormituksesta saapuu järviin keväällä
lumen sulamisvesien ja syksyn sateiden mukana (Saarijärvi & Sammalkorpi 2005). Vehkajärvessä
vuosina 1996 ja 2005 havaittu veden keskimääräisen fosforipitoisuuden kasvu kesäaikaan
(tulovirtaamien järveen ollessa pieniä) on merkki järven sisäisestä fosforikuormituksesta (Saarijärvi
& Sammalkorpi 2005) (kuva 2).

Vehkajärven mitattu kokonaisfosforipitoisuus on vaihdellut vuosien 1996–2013 aikana
päällysvedessä 17–75 µg/l ja syvänteissä 28–300 µg/l (kuva 4). Kokonaistyppipitoisuus on
vaihdellut päällysvedessä 490–1180 µg/l ja syvänteissä 490–1930 µg/l (kuva 5). Veden
lämpökerrostuneisuuden aikana ravinteiden pitoisuudet ovat kohonneet Vehkajärven syvemmissä
vesikerroksissa (kuvat 4 ja 5). Tämä johtuu ravinteiden sedimentoitumisesta ja hajotuksesta
mineraaliseen muotoon sekä lämpökerrostuneisuuden aikana hapettomasta sedimentistä
vapautuvista ravinteista (Eloranta 1996).

Vehkajärvi on ajoittain kärsinyt voimakkaista leväkukinnoista kesäaikaan. Vuosina 2000–2013
päällysvedestä otettujen näytteiden (9 kpl) klorofylli-a:n keskimääräinen pitoisuus oli 20 µg/l ja sen
taso on siten välttävä. Klorofyllipitoisuus päällysvedessä vaihteli vuosien 1996–2013 aikana 3,7–72
µg/l välillä (kuva 6). Veteen liuenneen kaasumaisen typen hyödyntämiseen kykenevien sinilevien
määrän lisääntyminen selittää loppukesäisin havaitun (5.8.1996 ja 22.8.2005) päällysveden
typpipitoisuuden nousun (kuva 5).
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Kuva 2. Vehkajärven kokonaisfosforin keskimääräiset pitoisuudet tilavuuspainotettuina vuosina
1996–2013.

Kuva 3. Vehkajärven kokonaistypen keskimääräiset pitoisuudet tilavuuspainotettuina vuosina
1996–2013.
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Kuva 4. Vehkajärven kokonaisfosforipitoisuudet päällysvedessä (näytteenottosyvyys 1 m) ja
syvänteessä (näytteenottosyvyys n. 6,5–7,5 m) vuosina 1996–2013.

Kuva 5. Vehkajärven kokonaistyppipitoisuudet päällysvedessä (näytteenottosyvyys 1 m) ja
syvänteessä (näytteenottosyvyys n. 6,5–7,5 m) vuosina 1996–2013.
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Kuva 6. Vehkajärven päällysveden klorofylli-a-pitoisuudet vuosina 1996–2010.

Näkösyvyys, sameus ja väri

Vehkajärven näkösyvyys on vaihdellut talvisin 1,9-3,5 m ja kesäisin 0,8-1,8 m välillä. Veden
sameus vaihtelee pääasiassa 1-10 FNU välillä, mutta korkeampia arvoja esiintyy etenkin kesäisin ja
talvisin syvänteissä. Kesän sameus saattaa johtua osin leväsameudesta ja talven kiintoaineen
sedimentoituessa syvänteisiin sekä kaasujen kuplinnasta sedimentistä. Veden väri vaihtelee
pääasiassa 30-50 mg Pt/l välillä, mutta välillä esiintyy korkeampiakin arvoja etenkin
rautapitoisuuden ollessa korkealla.

Alkaliniteetti ja pH

Vehkajärven alkaliniteettin arvot ovat ympärivuotisesti korkeita eli järvi ei ole herkkä
happamoitumiselle. Järven pH on pääsääntöisesti vaihdellut kaikissa syvyyksissä 6,1–7,5 välillä,
mutta 13.7.2005 päällysveden pH nousi 9 todennäköisesti levien voimakkaasta fotosynteesistä
johtuen.

3. Ulkoinen ravinnekuormitus

Vehkajärvellä ei ole pistekuormittajia eli järven ulkoinen ravinnekuormitus syntyy
hajakuormituksesta, joka muodostuu luonnonhuuhtouman ja ilmalaskeuman lisäksi maa- ja
metsätalouden sekä haja-asutuksen kuormituksesta. Vehkajärven ulkoinen ravinnekuormitus
arvioitiin usealla eri menetelmällä; kirjallisuuden kuormituskertoimilla, järveen laskevien ojien
ainevirtaamilla, Rekolaisen (1989) mallilla, Bilaletdinin ym. (1992) mallilla sekä
vesistömallijärjestelmän VEMALA-kuormitusmallilla.
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3.1 Ulkoinen ravinnekuormitus kirjallisuuden kuormituskertoimilla laskettuna

3.1.1 Luonnonhuuhtouma/ perushuuhtouma

Luonnonhuuhtouma ja perushuuhtouma kuvaavat järveen valuvaa ravinnemäärää luonnontilaiselta
valuma-alueelta, jolla ei ole ihmistoimintaa. Luonnonhuuhtouman arvoina käytettiin  Rekolaisen
mallissa Rekolaisen & Kaupin (1990) määrittämiä arvoja 0,1 kg P /ha/a ja 2,5 kg N/ha/a.
Kirjallisuuden kuormituskertoimissa ja Bilaletdinin ym. (1992) mallissa käytettiin
perushuuhtouman arvoina Sauran (1990) määrittämiä kuormituskertoimia 7 kg P/km2/a ja 150 kg
N/km2/a. Luonnonhuuhtouman arvoiksi Vehkajärveen saatiin siten 2300 kg typpeä ja 90 kg fosforia
vuodessa ja perushuuhtoumaksi 1400 kg typpeä ja 63 kg fosforia vuodessa (taulukko 2). (Närhi &
Jutila 2005)

Taulukko 2. Luonnollinen ravinnehuuhtouma Vehkajärveen koko valuma-alueelta sekä erikseen
lähivaluma-alueelta ja kaukovaluma-alueilta eri tavoilla määritettynä.

Koko valuma-alueelta Lähivaluma-alueelta Kaukovaluma-
alueilta

Rekolainen & Kauppi
(1990)
Typpi (kg/a) 2300 760 1500
Fosfori (kg/a) 90 31 60
Saura (1990)
Typpi (kg/a) 1400 460 900
Fosfori (kg/a) 63 21 42

3.1.2 Ilmalaskeuma

Vehkajärven alueella ei ole mitattu ilmasta peräisin olevan ravinnelaskeuman määrää. Suomen
ympäristökeskuksen ja ilmatieteen laitoksen mittausten mukaan vuonna 1998 vuotuinen
ilmalaskeuma Jokioisilla oli 10 kg/km2a kokonaisfosforin osalta ja 664 kg/km2a kokonaistypen
osalta ja Peipohjalla, Kokemäellä 14 kg/km2a kokonaisfosforin osalta ja 629 kg/km2a
kokonaistypen osalta (Vuorenmaa ym. 2001). Punkalaidun sijaitsee näiden mittauspaikkojen
välissä, joten ilmalaskeuman arvoina käytettiin näiden havaintopaikkojen keskiarvoja eli 12 mg P
/km2a ja 647 mg N/km2a. Koska järven valuma-alueelle kohdistuvan ravinnelaskeuman
kuormitusosuus on mukana muissa valuma-alueelta tulevissa kuormitusarvioissa, laskettiin
ravinnelaskeuma vain järven pinta-alalle. Laskeuman suuruudeksi vehkajärveen saatiin 1200 kg
typpeä ja 23 kg fosforia vuodessa (taulukko 3).

Taulukko 3. Vuotuiset kokonaistypen ja – fosforin ilmalaskeumat (kg/km2a) Punkalaitumella ja
Vehkajärveen kohdistuvan ravinnelaskeuman määrä (kg/a).

Ilmalaskeuman suuruus (mg/km2a) Laskeuma Vehkajärveen (kg/a)
Typpi 647 1200
Fosfori 12 23
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3.1.3 Maatalous

Vehkajärven valuma-alueella ei ole karjataloutta, joten maatalouden ravinnekuormitus syntyy
ainoastaan peltoviljelystä. Vehkajärven valuma-alueen peltoalaksi saatiin ArcMap 10.1 paikkatieto-
ohjelmalla yhteensä noin 149 hehtaaria. Yhden peltohehtaarin vuosittaiseksi vesistökuormaksi on
arvioitu 17 kg typpeä ja 0,96 kg fosforia (Bilaletdin ym. 1992 teoksessa Närhi & Jutila 2005). Näitä
kuormitusarvoja käyttäen saatiin Vehkajärven valuma-alueen maatalouden vuosittaiseksi
vesistökuormaksi 2500 kg typpeä ja 140 kg fosforia. Huomattavin maatalouden ravinnekuorma
syntyi oja 3:n valuma-alueelta. Taulukossa 4 on esitetty Vehkajärven koko valuma-alueen ja
osavaluma-alueiden peltoalat ja niistä syntyvät vuosittaiset typpi- ja fosforikuormat (kg/a) järveen.
Kuormitusta määritettäessä oletettiin kaikkien peltojen olevan viljelykäytössä.

Taulukko 4. Vehkajärven eri osavaluma-alueiden peltoalat (ha) ja niistä järveen syntyvä typpi- ja
fosforikuorma (kg/a).
Valuma-alueen osa peltoala (ha) Typpikuorma (kg/a) Fosforikuorma (kg/a)
Koko valuma-alue 149 2500 140
Lähivaluma-alue 38 650 37
Kaukovaluma-alueet 107 1800 100
Oja1 20 340 19
Oja2 0,4 6 0,4
Oja3 65 1100 60
Oja4 7 120 7
Oja5 15 260 15

3.1.4 Metsätalous

Pirkanmaan metsäkeskuksen mukaan Vehkajärven valuma-alueella oli selvityksen aikaan noin 700
hehtaaria metsämaata (rantatontteja ei huomioitu), joista 267 hehtaarille oli suoritettu
metsätaloudellisia toimenpiteitä vuosien 2004–2013 aikana (Peltonen 2012) (taulukko 5).
Suoritettujen metsätaloustoimenpiteiden määrä arvioitiin Pirkanmaan metsäkeskukseen tehtyjen
metsänkäyttöilmoituksen perusteella. Metsänkäyttöilmoitukset ovat laatimishetkellä aikomuksia,
joista suurin osa kuitenkin toteutuu. Vehkajärven ravinnekuormitusarvioinnissa oletettiin kaikkien
tehtyjen metsänkäyttöilmoitusten toteutuneen. Punkalaitumen metsänhoitoyhdistyksen mukaan
Vehkajärven alueella ei ole suoritettu lannoituksia vuosien 2004–2013 aikana (Laitinen 2013).
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Taulukko 5. Vehkajärven valuma-alueella suoritettujen metsätaloustoimenpiteiden laajuus (ha)
vuosien 2004–2013 aikana. (Huom. vuosi 2013 kesken.)

Vuosi Metsätaloustoimenpiteiden määrä (ha)
2004 12,0
2005 1,2
2006 40,7
2007 18,5
2008 20,0
2009 16,7
2010 19,1
2011 21,3
2012 115,9
2013 1,6
Yht. 267

Metsätaloustoimenpiteiden aikaansaama ravinnekuormitus Vehkajärveen arvioitiin Finerin ym.
(2010) määrittämillä metsänuudistamistoimenpiteiden ominaiskuormitusarvoilla, jotka huomioivat
kuormituksen vähenemisen ajan kuluessa toimenpiteestä. Metsänuudistamistoimenpiteillä
tarkoitetaan uudishakkuita sekä maanmuokkausta niiden yhteydessä (Finer ym. 2010) ja ne kattavat
kaikki Vehkajärven valuma-alueella suoritetut metsätaloustoimenpiteet. Taulukossa 6 ja 7 on
esitetty metsänuudistustoimenpiteiden kokonaistypen- ja fosforin kuormitusarvot.
Ominaiskuormitusluvut on tuotettu olettaen, että metsänuudistuksen yhteydessä on huolehdittu
valuma-alueen vesiensuojelusta jättämällä suojakaistoja vesistöjen varsille (Finer ym. 2010).

Taulukko 6. Metsänuudistamisesta syntyvä kokonaistypen ja -fosforin kuormitus (kg/ha/a)
vesistöön kivennäsmaalta (Finér ym. 2010).

Vuosi toimenpiteestä Typen ominaiskuormitusluku Fosforin ominaiskuormitusluku
1 0,95 0,056
2 0,82 0,044
3 0,82 0,037
4 0,77 0,038
5 0,62 0,024
6 0,35 0,011
7 0,33 0,013
8 0,2 0,013
9 0,16 0,009
10 0,007 0,006

Vuosittaisten metsätaloustoimenpiteiden määrien ja ominaiskuormituslukujen avulla saatiin
metsätalouden ravinnekuormitukseksi koko Vehkajärven valuma-alueelta 160 kg typpeä ja 8 kg
fosforia (taulukko 7). Suoritettujen metsätaloustoimenpiteiden tarkempien sijaintitietojen puuttuessa
on metsätalouden kuormitus jaettu erikseen lähi- ja kaukovaluma-alueille niiden pinta-alasuhteiden
(1:2) mukaisesti. Tämän jaon mukaan metsätaloudesta aiheutuva kuorma on lähivaluma-alueelta 50
kg typpeä ja 3 kg fosforia ja kaukovaluma-alueiden osalta 110 kg typpeä ja 5 kg fosforia (taulukko
7).
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Taulukko 7. Vuosien 2004–2013 aikana suoritetuista metsätaloustoimenpiteistä aiheutuva
ravinnekuorma Vehkajärveen.
Valuma-alue Typpi kg Fosfori kg
Koko valuma-alue 160 8
Lähivaluma-alue 50 3
Kaukovaluma-alueet 110 5

3.1.5 Haja-asutus

Haja-asutuksen vesistökuormitus on viemäriverkoston ulkopuolella olevan asutuksen aiheuttamaa
ravinnekuormitusta vesistöön. Haja-asutus jaetaan vakituiseen asutukseen ja loma-asutukseen.
Vehkajärven valuma-alueella on runsaasti erityisesti loma-asutusta eikä kunnallinen
viemäriverkosto ulotu alueelle, joten haja-asutuksesta syntyy oletettavasti ravinnekuormitusta
järveen.

Kiinteistökohtaisten tietojen (esim. asukkaiden lukumäärä ja jätevedenpuhdistusmenetelmät)
puuttuessa vakituisen asutuksen aiheuttaman ravinnekuormituksen määrityksessä käytettiin
seuraavia oletuksia: 50 %:lla asuinkiinteistöistä oletettiin olevan umpikaivot (kuormitusta ei synny)
ja lopuilla 50 %:lla oletettiin olevan sakokaivot sekä yhtä asuinkiinteistöä kohden oletettiin
asukkaiden lukumääräksi keskimäärin 2,7 (Bilaletdin ym. 1992). Sakokaivollisten asuinkiinteistöjen
ravinnekuormitus laskettiin kiinteistön etäisyyden järvestä ja etäisyyttä vastaavien kuormitusarvojen
mukaisesti (taulukko 8).

Taulukko 8. Vakituisen haja-asutuksen aiheuttama ravinnekuormitus vesistöön sakokaivokäsittelyn
jälkeen kiinteistön sijainnin mukaa (Närhi & Jutila 2005 Bilaletdinin ym. (1992 ) mallia mukaillen).

Loma-asutuksen aiheuttamaa kuormitusta määritettäessä oletettiin 50 %:lla lomakiinteistöistä
olevan kompostoiva käymälä, jolloin kuormitusta syntyy vain harmaiden vesien eli talousvesien
osalta, joiden imeyttämisen maahan oletettiin aiheuttavan 25 % sakokaivojärjestelmän
kuormituksesta. Loppujen lomakiinteistöjen oletettiin aiheuttavan 60 % vakituisen asutuksen
kuormituksesta (harmaat vedet mukana). Lisäksi lomakiinteistöjä oletettiin käytettävän 150
henkilövuorokautta vuodessa. (Bilaletdin ym. 1992 teoksissa Närhi & Jutila 2005 ja Heino 2001)

Vehkajärven valuma-alueella oli maastotietokannan mukaan yhteensä 18 asuinkiinteistöä ja 178
lomakiinteistöä, jotka muodostivat yhteensä 130 kg typpikuorman ja 22 kg fosforikuorman järveen
vuosittain (taulukko 9). Järven rannalla sijaitsevien lomakiinteistöjen suuren määrän vuoksi suurin
osa haja-asutuksen kuormituksesta (120 kg N/a ja 20 kg P/a) syntyy lähivaluma-alueella.
Kaukovaluma-alueen osuudeksi jää vain 10 kg typpeä ja 2kg fosforia, joten haja-asutuksen
kuormitus ei näy suurena Vehkajärveen laskevien ojien ravinnekuormituksessa.

Etäisyys (m) Fosfori (kg as-1 a-1) Typpi (kg as-1 a-1)
<100 0,5 3,1
100–200 0,4 2,4
200–500 0,2 1,2
>500 0,1 0,4
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Taulukko 9. Vehkajärven valuma-alueen asuin- ja lomakiinteistöjen määrä eri etäisyyksillä järvestä
ja niiden synnyttämä ravinnekuorma järveen.

Etäisyys (m) Asuinkiinteistöt
(kpl)

Lomakiinteistöt
(kpl)

Typpikuorma
(kg/a)

Fosforikuorma
(kg/a)

<100 4 161 100 17
100–200 6 7 20 4
200–500 4 2 7 1
>500 4 8 3 1
yht. 18 178 130 22

3.1.7 Tulokset

Kirjallisuuden kuormituskertoimien mukaan Vehkajärveen saapuva vuosittainen ravinnekuorma oli
yhteensä 5300 kg typpeä ja 253 kg fosforia, josta ihmisen toiminnasta johtuva hajakuormitus oli
2740 kg typpeä ja 167 kg fosforia. Ilmalaskeuman, perushuuhtouman ja hajakuormituksen osuudet
erikseen lähi- ja kaukovaluma-alueilta määriteltynä on esitetty taulukossa 10. Typen
ravinnekuormituksesta 52 % ja fosforin ravinnekuormituksesta 66 % oli peräisin
hajakuormituksesta (kuvat 7 ja 8). Maatalous oli merkittävin hajakuormittaja sekä lähi- että
kaukovaluma-alueilla (9 ja 10). Sen osuus kaukovaluma-alueen hajakuormasta on sekä typellä että
fosforilla 94 %. Lähivaluma-alueella haja-asutuksen hajakuorma korostui loma-asuntojen suuren
määrän takia ja oli fosforin osalta jopa 33 % (kuvat 11 ja 12).

Taulukko 10. Vehkajärveen saapuvan vuosittaisen ravinnekuormituksen (kg/a) suuruus
kirjallisuuden kuormituskertoimien mukaan.

Typpikuorma (kg/a) Fosforikuorma (kg/a)
Ilmalaskeuma järveen 1200 23
Lähivaluma-alueen kuorma 1280 81
Perushuuhtouma 460 21
Maatalous 650 37
Metsätalous 50 3
Haja-asutus 120 20
Kaukovaluma-alueiden
kuorma

2820 149

Perushuuhtouma 900 42
Maatalous 1800 100
Metsätalous 110 5
Haja-asutus 10 2
Yht. 5300 253
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Kuva 7. Typpikuormituksen jakaantuminen (%) lähteittäin koko valuma-alueella.

Kuva 8. Fosforikuormituksen jakaantuminen (%) lähteittäin koko valuma-alueella.
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Kuva 9. Typen hajakuormituksen jakautuminen (%) lähteittäin kaukovaluma-alueilla.

Kuva 10. Fosforin hajakuormituksen jakautuminen (%) lähteittäin kaukovaluma-alueilla.
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Kuva 11. Typen hajakuormituksen jakautuminen (%) lähteittäin lähivaluma-alueella.

Kuva 12. Fosforin hajakuormituksen jakautuminen (%) lähteittäin lähivaluma-alueella.

3.2 Kuormitus kaukovaluma-alueilta ojavesien kuormituksesta laskettuna

Vehkajärven kaukovaluma-alueita ovat järveen laskevien ojien valuma-alueet, joilta ravinnekuorma
kulkeutuu ojia pitkin järveen. Ojia pitkin tulevassa ravinnekuormituksessa ovat mukana kaikista
mahdollisista lähteistä (luonnonhuuhtouma, ilmalaskeuma, maatalous, metsätalous ja haja-asutus)
peräisin oleva ravinne kuormitus. Vehkajärveen laskevien ojien kuormitus määritettiin viiden
suurimman ojan ainevirtaamien eli virtaamien ja ravinnepitoisuuksien perusteella.
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Ojien ainevirtaama määritettiin vuosille 1996 ja 2005, jolloin ojien ravinnepitoisuuksia ja virtaamia
mitattiin tavallista useammin. Ojien ainevirtaama Vehkajärveen määritettiin kahdella tavalla;
virtaamilla painotetuilla ojavesien vuoden keskimääräisillä ravinnepitoisuuksilla ja
näytteenottohetkien keskivirtaamilla (taulukko 11 ja 12) sekä näytteenottopäiväkohtaisten
ojakuormituksien keskiarvoilla (taulukko 13 ja 14). Eri menetelmillä saadut ainevirtaamien arvot
olivat hyvin samansuuruisia. Vuosien 1996 ja 2005 ainevirtaamissa oli kuitenkin suuri ero, johtuen
pääasiassa vuoden 1996 suuremmista virtaamista. Näiden vuosien ainevirtaamien keskiarvo vastaa
todennäköisimmin keskimääräistä vuosittaista ainevirtaamaa järveen. Vuosien 1996 ja 2005
virtaamalla painotettujen ojakuormitusten keskiarvoista saatiin ojien yhteisainevirtaamaksi
Vehkajärveen 4248 kg typpeä ja 273 kg fosforia vuodessa (taulukko 15). Oja 5 ei ollut mukana
vuoden 1996 selvityksessä, joten kahden vuoden keskiarvon sijaan sen ainevirtaaman arvo
määritettiin vuoden 2005 selvityksen mukaan siten, että ojan ainevirtaama oli kaksinkertainen typen
osalta ja viisinkertainen fosforin osalta oja 2:n ainevirtaamiin verrattuna.

Kaava ojakuormituksen määritykseen virtaamalla painotettuna (Frisk & Kylä-Haralla 1981
teoksessa Pajunen 2010)

L = [  (ci qi ) /  qi ] * QA

missä
L = ainevirtaama (µg/s)
ci = pitoisuus näytteenottohetkellä ( g/l tai mg/l)
qi = virtaama näytteenottohetkellä (l/s)
Q = laskentajakson (vuosi) keskivirtaama, QA (l/s)

Taulukko 11. Ojien keskivirtaamat, ojavesien typen ja fosforin virtaamalla painotetut
keskipitoisuudet sekä ojien typpen ja fosforin ainevirtaamat (kg/a) Vehkajärveen vuonna 1996.

Keskivirtaama
(l/s)

Typpi (µg/l) Fosfori (µg/l) Typpi (kg/a) Fosfori (kg/a)

Oja1 27 2098 183 1815 158
Oja2 11 745 27 253 9
Oja3 40 3577 166 4559 211
Oja4 12 1113 125 409 46
yht. 7036 424

Taulukko 12. Ojien keskivirtaamat, ojavesien typen ja fosforin virtaamalla painotetut
keskipitoisuudet sekä ojien typpen ja fosforin ainevirtaamat (kg/a) Vehkajärveen vuonna 2005.

Keskivirtaama
(l/s)

Typpi (µg/l) Fosfori (µg/l) Typpi (kg/a) Fosfori (kg/a)

Oja1 10 911 73 295 24
Oja2 2,6 623 22 51 2
Oja3 8 1604 131 390 32
Oja4 4 899 84 115 11
Oja5 1,4 2348 198 104 9
Yht. 955 78
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Taulukko 13. Ojien näytteenottohetkien keskimääräiset ravinteiden päiväkuormat (kg/d) ja niistä
lasketut vuosittaiset ainevirtaamat (kg/a) Vehkajärveen vuonna 1996 (Oravainen 2005).

Typpi (kg/d) Fosfori (kg/d) Typpi (kg/a) Fosfori
(kg/a)

Oja1 4,98 0,43 1818 157
Oja2 0,69 0,03 252 11
Oja3 12,49 0,58 4559 212
Oja4 1,12 0,13 409 47
Yht. 7037 427

Taulukko 14. Ojien näytteenottohetkien keskimääräiset ravinteiden päiväkuormat (kg/d) ja niistä
lasketut vuosittaiset ainevirtaamat (kg/a) Vehkajärveen vuonna 2005 (Oravainen 2005).

Typpi (kg/d) Fosfori (kg/d) Typpi (kg/a) Fosfori
(kg/a)

Oja1 0,81 0,065 296 24
Oja2 0,14 0,005 51 2
Oja3 1,07 0,077 391 28
Oja4 0,31 0,029 113 11
Oja5 0,28 0,024 102 9
Yht. 953 73

Taulukko 15. Ojien vuosina 1996 ja 2005 virtaamapainotetusti määritettyjen ainevirtaamien
keskiarvot (kg/a).
Valuma-alue Typpikuorma (kg/a) Fosforikuorma (kg/a)
Oja1 1055 90
Oja2 152 5
Oja3 2475 122
Oja4 262 28
Oja5 304 27
yht. 4248 273

Kuvissa 13 ja 14 on esitetty Vehkajärveen laskevien ojien yhteisten vuosittaisten typen ja fosforin
ainevirtaamien jakautuminen ojittain (%). Ojien 1 ja 3 kautta saapuu järveen suurin ainevirta. Oja 1
muodosti 25 % ojien yhteisestä typen ainevirtaamasta ja 33 % ojien yhteisestä fosforin
ainevirtaamasta. Oja 3 muodosti jopa 58 % ojien yhteisestä typen ainavirtaamasta ja 45 % ojien
yhteisestä fosforin ainevirtaamasta. Näiden ojien kuljettamista ravinteista suurin osa oli
todennäköisesti peräisin maatalouden kuormituksesta ojiin. Oja 3:n valuma-alueella oli peltoalaa 65
hehtaaria, joka muodosti lähes kolmasosan ojan valuma-alueesta ja oja 1:n valuma-alueella
peltoalaa oli 20 hehtaaria, joka muodosti lähes viidesosan ojan valuma-alueesta.
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Kuva 13. Vehkajärveen laskevien ojien yhteisen vuosittaisen typen ainevirtaaman jakautuminen
ojittain typpikuorma (%).

Kuva 14. Vehkajärveen laskevien ojien yhteisen vuosittaisen fosforin ainevirtaaman jakautuminen
ojittain typpikuorma (%).

3.2.1 Tulokset

Määritettäessä kaukovaluma-alueiden ravinnekuormitus Vehkajärveen laskevien viiden ojan
ainevirtaamien mukaan, saatiin Vehkajärven vuosittaiseksi ravinnekuormaksi yhteensä 6728 kg
typpeä ja 377 kg fosforia. Lähivaluma-alueen kuormitus määritettiin kirjallisuuden
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kuormituskertoimilla. Taulukossa 16 on esitetty kuormituksen jakautuminen ilmalaskeuman sekä
lähi- ja kaukovaluma-alueiden kesken.

Taulukko 16. Vehkajärven vuosittainen ravinnekuorma (kg/a) laskettaessa kaukovaluma-alueiden
kuormitus järveen laskevien ojien kuormituksesta sekä kuormituksen jakautuminen ilmalaskeuman
sekä lähi- ja kaukovaluma-alueen kesken.

Typpikuorma (kg/a) Fosforikuorma (kg/a)
Ilmalaskeuma järveen 1200 23
Lähivaluma-alueen kuorma 1280 81
Kaukovaluma-alueen kuorma 4248 273
Yht. 6728 377

3.3 Rekolaisen (1989) malli

Rekolaisen (1989) kuormitusmalli soveltuu pienikokoisille valuma-alueille, joilla pelloilta tuleva
kuormitus on suurta ja muiden hajakuormitus minimaalista (Närhi & Jutila 2005). Rekolaisen
(1989) mallin mukaan vesistön typpi- ja fosforikuorma (kg/km2a) korreloivat vesistön valuma-
alueen peltoprosentin kanssa seuraavasti:

Ln = 11,4 * FP + 240

Lp = 1,4 * FP +9,5

missä
Ln = typpikuorma (kg/km2a)
Lp = fosforikuorma (kg/km2a)
FP = on valuma-alueen peltoprosentti

Malli antama kuormitustulos sisältää haja-asutuksesta ja luonnonhuuhtoumasta peräisin olevan
ravinnekuormituksen, mutta ravinnelaskeuma suoraan järveen sekä mahdolliset pistekuormittajat
tulee lisätä malliin (Närhi & Jutila 2005). Hajakuormituksen osuus saadaan siten laskettua
vähentämällä Rekolaisen mallilla saadusta kuormituksesta luonnonhuuhtouma (Närhi & Jutila
2005). Ilmalaskeuman (1200 kg N/a ja 23 kg P/a) lisäämisen jälkeen Vehkajärven vuotuiseksi
typpikuormitukseksi saatiin 5064 kg ja fosforikuormitukseksi 317 kg (taulukko 17).
Hajakuormituksen osuus typen kokonaiskuormituksesta koko valuma-alueelta oli Rekolaisen mallin
mukaan 32 %  ja fosforin 65 % (kuvat 15 ja 16).

Taulukko 17. Rekolaisen (1989) mallin mukaisesti laskettu vuotuinen typpi- ja fosforikuormitus
(kg/a) Vehkajärveen koko valuma-alueelta.

Luonnonhuuhtouma Hajakuorma Ilmalaskeuma Yhteensä
Typpi (kg/a) 2300 1564 1200 5064

Fosfori (kg/a) 90 204 23 317
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Kuva 15. Rekolaisen (1989) mallin mukaisen typpikuormituksen jakautuminen (%) lähteittäin koko
valuma-alueella.

Kuva 16. Rekolaisen (1989) mallin mukaisen fosforikuormituksen jakautuminen (%) lähteittäin
koko valuma-alueella.

3.4 Bilaletdinin ym. (1992) malli

Bilaletdin ym. (1992) mallin mukainen ravinnekuormitus Vehkajärveen laskettiin seuraavia kaavoja
käyttäen (Bilaletdin ym. 1992 teoksessa Närhi & Jutila 2005):
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LP = (p1 +1) - 0,2 (0,9 (2pf + um)0,75 + Lw +Ls + (Lf+Lb) A-0,08)
LN = (p1 +1) - 0,1 (4,5 (4pf + um)0,90 + Lw +Ls + (Lf + Lb) A-0,08)

missä
LP = fosforin kokonaiskuormitus (kg/km2 a)
LN = typen kokonaiskuormitus (kg/km2 a)
pl = järviprosentti (%)
pf = peltoprosentti (%)
um = nautayksilöiden määrä (kpl/km2)
Lw = pistekuormitus (kg/km2 a)
Ls = haja- ja loma-asutuksen kuormitus (kg/km2 a)
Lf = metsätalouden kuormitus (kg/km2 a)
Lb = perushuuhtouma (kg/km2 a)
A = valuma-alueen pinta-ala (km2)

Bilaletdinin malli ottaa huomioon ravinteiden pidättymisen valuma-alueiden järviin. Tämä otetaan
kaavassa huomioon kuitenkin vain maatalouden kuormituksen osalta. Vehkajärven valuma-alueen
ainoan järven, Ahvenuslammin, valuma-alueella ei kuitenkaan ole peltoja, joten järvi ei
todellisuudessa pidätä maatalouden ravinteita. Käytettäessä valuma-alueen järviprosenttina 0 % ja
lisättäessä Bilaletdinin mallin antamiin kuormitusarvoihin ilmalaskeuma järveen (1200 kg N/a ja 23
kg P/a) saatiin Vehkajärven vuosittaiseksi ravinnekuormitukseksi 4368 kg typpeä ja 217 kg fosforia
(taulukko 18). Mallin mukaan hajakuormituksen osuus oli 46 % typpikuormituksesta ja 65 %
fosforikuormituksesta (Kuvat 17 ja 18).

Taulukko 18. Vehkajärven vuosittaiset typpi- ja fosforikuormat (kg/a) Bilaletdinin ym. (1992)
mallin mukaisesti.

Typpi (kg/a) Fosfori (kg/a)
Ilmalaskeuma 1200 23
Luonnonhuuhtouma 1137 53
Maatalous 1760 112
Metsätalous 135 7
Haja-asutus 136 22
Yhteensä 4368 217
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Kuva 17. Bilaletdinin ym. (1992) mallin mukaisen typpikuormituksen jakautuminen (%) lähteittäin
koko valuma-alueella.

Kuva 18. Bilaletdinin ym. (1992) mallin mukaisen fosforikuormituksen jakautuminen (%)
lähteittäin koko valuma-alueella.

3.5 Vesistömallijärjestelmä

Suomen ympäristökeskuksen vesistömallijärjestelmän VEMALA -kuormitusmalli perustuu WSFS
hydrologiseen ennustejärjestelmään, Vihmatyökaluun (peltojen kuormitus), Icecream malliin
(peltojen ravinnekierto) ja LakeState malliin (klorofylli-a) (Huttunen ym.). Kuormitusmallin
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mukaan Vehkajärven vuosittainen typpikuorma on 7290 kg/a ja fosforikuorma 322 kg/a.
Taulukossa 19 on esitetty VEMALA -kuormitusmallin mukaiset typen ja fosforin tulo- ja
lähtökuormat Vehkajärveen. Muu kuorma valuma-alueelta sisältää pääasiassa luonnollisen
huuhtouman metsätaloudenkuormituksen ollessa pientä. Mallin mukaan hajakuormitus kattaa reilu
40 % typpikuormituksesta ja reilu 72 % fosforikuormituksesta (kuvat 19 ja 20).  Kuormitusmalli
arvioi myös järvestä luusuan kautta lähtevän ravinnekuorman sekä ravinteiden pidättymisen järveen
taulukko 19). Mallin mukaan jopa 70 % järveen saapuvista ravinteista pidättyy järveen.

Taulukko 19. VEMALA -kuormitusmallin mukaiset typen ja fosforin tulo- ja lähtökuormat
Vehkajärveen sekä typen ja fosforin pidättyminen järveen.
Tulokuorma Typpi (kg/a) Fosfori (kg/a)
Ilmalaskeuma 780 15
Maatalous 2860 216
Haja-asutus 90 18
Muu kuorma maa-alueelta 3560 73
Yht. 7290 322
Lähtökuorma 2210 103
Pidättyminen järveen 5080 (70 %) 219 (68 %)

Kuva 19. Vesistömallijärjestelmän VEMALA -kuormitusmallin mukainen typpikuormituksen
jakautuminen (%) lähteittäin koko valuma-alueella.
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Kuva 20. Vesistömallijärjestelmän VEMALA -kuormitusmallin mukainen fosforikuormituksen
jakautuminen (%) lähteittäin koko valuma-alueella.

3.6 Eri kuormitusmallien tulokset ja niiden soveltuvuus Vehkajärvelle

Arvioitu vuosittainen typpikuormitus Vehkajärveen vaihteli eri tavoilla laskettuna 4368–7290 kg
välillä ja fosforikuormitus 217–377 kg välillä (taulukko 20). Pienimmät arviot tehtiin niin typen
kuin fosforin osalta Bilaletdinin ym. (1992) mallilla ja suurimmat typen osalta vesistöjärjestelmän
VEMALA –kuormitusmallilla ja fosforin osalta käytettäessä ojakuormituksia kaukovaluma-
alueiden kuormituksen arvioimiseen. Suurimmat erot mallien välillä olivat typen luonnollisen
ravinnehuuhtouman sekä maatalouden typpi- ja fosforikuormituksien osalta.

Eri malleilla määritetty pelkän hajakuormituksen määrä vaihteli 1564–2950 kg N/a ja 141–234 kg
P/a välillä. Hajakuormituksen osuus Vehkajärven vuosittaisesta ravinnekuormituksesta oli eri
mallien mukaisesti 32–52 % typen osalta ja 65–72 % fosforin osalta.

Taulukko 20. Vehkajärven vuotuinen kokonaistyppi- ja kokonaisfosforikuormitus (kg/a)
kuormituslähteittäin sekä ja niiden yhteiskuormitus järveen eri määritystavoilla arvioituna.
KK=kuormituskertoimet, Oja=kaukovaluma-alueiden kuorma määritetty ojien ravinnekuormien
mukaan, Rek.=Rekolaisen (1989) malli, Bil.=Bilaletdinin ym. (1992) malli ja
Ves.=Vesistömallijärjestelmän VEMALA –kuormitusmalli.

Ilmalaskeuma Luonnollinen
huuhtouma Maatalous Metsätalous Haja-asutus Yhteensä

Typpi Fosfori Typpi Fosfori Typpi Fosfori Typpi Fosfori Typpi Fosfori Typpi Fosfori
KK 1200 23 1400 63 2500 140 160 8 130 22 5300 253
Oja 1200 23 6783 377
Rek. 1200 23 2300 90 1604 204 5064 317
Bil. 1200 23 1137 53 1760 112 135 7 136 22 4368 217
Ves. 780 15 3560 73 2860 216 90 18 7290 322
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Hajakuormituksen määrittäminen Rekolaisen (1989) mallilla perustui vain valuma-alueen
peltoprosenttiin eikä se siten välttämättä huomioinut riittävästi Vehkajärven rannan korkeaa loma-
asutuksen määrää ja sen ravinnekuormitusta järveen. Bilaletdinin ym. (1992) mallin kaavojen
soveltuvuudesta Vehkajärvelle ei ole myöskään varmuutta. Maatalouden ravinnekuormitus
vesistöihin on laskenut näiden mallien laatimisen jälkeen. Vesistömallijärjestelmän VEMALA-
kuormitusmallissa käytettiin ilmalaskeuman kuormituskertoimien osalta huomattavasti alhaisempia
arvoja kuin Vuorenmaan ym. (2001) tutkimuksesta alueelle johdetut arvot. Ilmalaskeuma on tosin
voinut myös vähentyä vuodesta 1998.

Kirjallisuuden kuormituskertoimiin perustuva kuormitusarvio huomioi eri kuormituslähteistä
tulevan kuormituksen Vehkajärven valuma-alueelle oikeissa suhteissa, mutta kuormituskertoimia ei
ole kuitenkaan määritetty Vehkajärven valuma-alueelle. Lisäksi kuormituskertoimista vain haja-
asutuksen kuorman arvioinnissa huomioitiin päästölähteiden etäisyys järvestä. Tämä olisi hyvä
huomioida myös maa- ja metsätalouden kuormituksen arvioinnissa. Järveen kulkeutuvan
ravinnekuorman arvioinnissa olisi hyvä huomioida myös maaston kaltevuus, joka lisää ravinteiden
huuhtoutumista järveen.

Ojavesien ravinnekuormituksen mukaisesti laskettu ravinnekuormitus kaukovaluma-alueilta oli
todennäköisesti todellisuutta suurempi, sillä sen määrityksestä puuttuivat talvikauden virtaamien ja
ravinnepitoisuuksien tiedot. Talvisin ojien virtaamat ja ravinnepitoisuudet ovat todennäköisesti
alhaisia (ojat voivat olla jäässä), joten niiden mukaanotto laskisi ojien laskettua vuosittaista
ravinnekuormitusta molemmilla eri tavoilla määritettynä.

4. Vehkajärven fosforikuorman sietokyky

Järven fosforikuorman sietokykyä voidaan arvioida Vollenweiderin (1976) sallittavan ja vaarallisen
fosforikuorman avulla. Sallittava fosforikuorma kuvaa kuormituksen tasoa, jonka järvi kestää ilman
rehevöitymistä ja vaarallisen fosforikuorman ylitys johtaa järven nopeaan rehevöitymiseen.
Sallittava ja vaarallinen fosforikuorma (g P/m2/a) määritetään seuraavilla kaavoilla:

sallittava fosforikuorma 0,0555*X0,635

vaarallinen fosforikuorma 0,174*X0,469

missä X= keskisyvyys (m) / viipymä (a)

X sai Vehkajärven tapauksessa arvon 1,18 ja järven sallittavaksi fosforikuormaksi saatiin 119 kg/a
ja vaaralliseksi 363 kg/a.

Riippuen käytetäänkö perushuuhtouman vai luonnonhuuhtouman arvoja tulee luonnollisesta
huuhtoumasta valuma-alueelta sekä ilmalaskeumasta yhteensä 86–113 kg fosforikuorma järveen
vuosittain. Tämä kuorma jää Vehkajärven sallittavan fosforikuorman rajoihin. Ihmisen toiminnasta
valuma-alueella aiheutuva hajakuormitus nostaa kuitenkin vuosittaisen ulkoisen fosforikuorman
käytetystä ulkoisen kuormituksen mallista riippuen tasoon 195–377 kg eli joko alle tai hieman yli
vaarallisen vuosittaisen fosforikuorman. Vehkajärvi vaikuttaisi siis kestävän ulkoisen
fosforikuormituksen rehevöitymättä. Vollenweiderin sallittava ja vaarallinen fosforikuorma
huomioivat kuitenkin myös järven sisäisen fosforikuormituksen. Vehkajärven syvänteiden
ajoittainen hapettomuus ja veden kokonaisfosforimäärässä tapahtuva nousu kesäisin (ulkoisen
kuormituksen ollessa vähäistä) ovat merkkejä järvessä tapahtuvasta sisäisestä fosforikierrosta.
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Vehkajärven sisäisen fosforikierron määrää ei kuitenkaan tiedetä. Ulkoinen ja sisäinen
fosforikuormitus voivat yhdessä nousta yli Vehkajärvelle määritetyn vaarallisen kuorman.

5. Kunnostustoimet

5.1 Ulkoisen ravinnekuormituksen vähentäminen

Järvien vedenlaadun ensisijaisena kunnostustoimena on ulkoisen ravinnekuormituksen
vähentäminen. Vehkajärveen saapuva ulkoinen ravinnekuormitus ei ole kovinkaan suurta, mutta
yhdessä järven sisäisen fosforikuorman kanssa fosforikuormitus todennäköisesti ylittää
Vollenweiderin vaarallisen fosforikuorman. Vehkajärven ulkoista ravinnekuormitusta voitaisiin
vähentää parantamalla rannan läheisyydessä sijaitsevien asuin- ja lomakiinteistöjen
jätevedenpuhdistusmenetelmiä. Myös maataloudesta peräisin olevaa ravinnekuormitusta on
mahdollista vähentää muun muassa muuttamalla viljelymenetelmiä (esimerkiksi lannoituksen määrä
vähentämällä ja suorakylvöön siirtymisellä) sekä perustamalla suojakaistoja peltojen ja ojien väliin.
Ojien 1, 3 ja 5 valuma-alueilla on suurimmat peltoprosentit ja ojien 1 ja 3 kautta saapuu myös
muihin ojiin verrattuna suurin ravinnekuorma järveen. Erityisesti näiden ojien valuma-alueille
kannattaisi maatalouden kunnostustoimia keskittää.

5.2 Ravintoketjukunnostus

Ravintoketjukunnostus on mahdollinen järven vedenlaatua parantava ja sen leväesiintymiä
vähentävä toimenpide, mikäli järven ulkoinen kuormitus on vähäistä ja järven kalasto osoitetaan
koekalastuksella olevan runsas ja heikentävän järven tilaa. Ravintoketjukunnostuksen yleisin
toimenpide on pääasiassa särkikalojen sekä jossain määrin myös kuoreen ja pienten ahventen
tehokalastus järvestä. Näin vähennetään leviä laiduntavia (isoja) vesikirppuja ravintonaan
käyttävien kalojen osuutta järven ravintoketjussa. (Sammalkorpi & Horppila 2005)

Ennen ravintoketjukunnostuksen aloittamista tulee järven kalaston lajisuhteet ja ikäjakauma
selvittää koekalastuksella. Vuonna 1996 Vehkajärvellä suoritetun koekalastuksen tulos antoi
viitteitä voimakkaasta särkikannasta (Hakaste 1997). Lisäksi Vehkajärven vuosien 2000–2013
kasvukausien keskimääräisen klorofylli-a-pitoisuuden (20,5 µg/l, n=7) ja vuosien 2005–2013
kasvukausien keskimääräisen fosforipitoisuuksien (42,5 µg/l, n=5) suhde (0,48) on lähellä tasoa,
jossa vesikirppujen levämassaan kohdistuva laidunnusvaikutus on heikko (Sarvala ym. 2000a
teoksessa Sammalkorpi & Horppila 2005). Vehkajärvellä tämä suhde on yli 0,4, mikä osoittaa
kunnostuksen tarvetta.

Tehokalastuksessa poistettavan saalismäärän arviointi perustuu veden fosforipitoisuuteen
(Sammalkorpi & Horppila 2005). Vehkajärven kokonaisfosforipitoisuuden ollessa n. 40 µg/l, tulisi
saalismäärän nousta jopa 100 kg/ha vuodessa muutaman vuoden ajan, jotta tehokalastus olisi
tehokasta ja vedenlaadussa tapahtuisi havaittava muutos (Jeppesen & Sammalkorpi 2002 teoksessa
Sammalkorpi & Horppila 2005). Tämä tarkoittaa, että kaloja tulisi poistaa Vehkajärvesta 19 300 kg
vuodessa. Tämän alle jäävällä saalismäärällä ei ole välttämättä juuri vaikutusta veden laatuun.
Ravintoketjukunnostuksen tuloksia edesautetaan voimistamalla järven petokalakantoja sekä
tehokalastuksen jälkeen suoritettavalla hoitokalastuksella.
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Ennen tehokalastuksen alkua tulisi myös järven pohjaeläimistä tehdä selvitys. Kalakannan
vähentyessä selkärangattomien petojen (esimerkiksi sulkasääskien toukkien) leviä laiduntavan
eläinplanktonin saalistus voi lisääntyä ja tehokalastuksen leviin kohdistuva vaikutus jäädä pieneksi.
(Sammalkorpi & Horppila 2005).

5.3 Vesikasvillisuuden poisto

Vehkajärvellä esiintyy paikoin myös rantojen umpeenkasvua. Mikäli tämä muodostuu haitaksi
järven virkistyskäytölle, voidaan vesikasvillisuutta poistaa tarvittavista paikoista esimerkiksi
niittämällä. Liiallinen vesikasvien poisto ei ole kuitenkaan suotavaa, sillä vesikasvit vähentävät
rannan eroosiota sekä suodattavat ja sedimentoivat valuma-alueelta järveen saapuvaa kiintoainetta
ja sen sisältämiä ravinteita rantavyöhykkeelle. Vesikasvien kasvustot tarjoavat lisäksi lisääntymis-
ja elinympäristöjä kaloille, linnuille ja leviä ravinnokseen käyttävälle eläinplanktonille. (Kääriäinen
& Rajala 2005)
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