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Vesianalyysitulosten tulkinta  

Vesinäytteenotto 

Kesän 2016 aikana Evijärveltä otettiin järven kunnostushankkeen puitteissa neljä kertaa 

vesinäytteitä eri puolilta järveä. Näytteitä otettiin  viidestä eri pisteestä järven erilaisilta 

lahtialueilta. Vesinäytteiden avulla haluttiin selvittää veden laatua järven eri osissa, sillä kattavaa 

tietoa Evijärven veden laadusta on vain järven syvänteellä sijaitsevalta velvoitetarkkailu pisteeltä. 

Evijärvi on muodoltaan repaleinen järvi, joka jakaantuu veden vaihtuvuuden  perusteella keskiosan 

läpivirtausalueeseen ja mataliin lahtialueisiin (Kuva 1). Vesinäytteenotolla haluttiin selvittää 

lahtialueiden vedenlaadun todellinen tilanne, jotta kunnostustoimenpiteitä pystyttäisiin 

kohdentamaan paremmin ja koko järven tilasta voitaisiin vetää luotettavampia johtopäätöksiä. 

Evijärvi kuuluu tyyppiin matalat humusjärvet ja on sen perusteella tilaltaan luokassa tyydyttävä. 

Oletuksena oli ettei tämä kuitenkaan kuvaa koko järven tilaa. 

 

 

Kuva 1. Nuolet kuvaavat veden voimakkainta virtausreittiä järveen suurimman tulouoman, Välijoen ja 
järven luusuan, Ähtävänjoen välillä. Lahtialueiden vesinäytteenottopaikat ympyröityinä. 

E2. 

E3. 

E4. 

E1. 

E5. 



Vesinäytteet otettiin neljä kertaa kesän aikana, samoina päivinä velvoitetarkkailun kanssa. 

Näytteet luovutettiin heti näytteenoton jälkeen velvoitetarkkailua hoitavalle Ahma ympäristö 

Oy:lle vietäväksi heidän Seinäjoella sijaitsevaan laboratorioon määrityksiä varten. Näytteenoton 

ajankohdat olivat 27.6, 11.7, 28.7 ja 8.8. Näytteet otti hanketyöntekijä itse Eteläpohjanmaan Ely-

keskukselta lainatulla Limnos näytteenottimella. Venekuljetus ostettiin palveluna 

palomiesyhdistykseltä.  

Näytteitä otettiin viidestä eri näytepisteestä (Kuva 1). Näytteitä otettiin jokaiselta pisteeltä yksi 

kappale 1 m syvyydestä alueiden mataluuden vuoksi (Liite 1). Näytteistä määritettiin  

kokonaisfosfori (Tot-P), Liukoinen fosfori (PO₄-P), kokonaistyppi (Tot-N), rauta, väriluku, 

kiintoaines ja klorofylli-a. Myös Välijoen alaosassa sijaitsevalta Varispuron kosteikolta otettiin 

heinäkuun lopun näytteenottokerran yhteydessä sekä kosteikon yläpuolelta itse Varispurosta, että 

alapuolelta näytteet, joista määritettiin samat suureet kuin muiltakin pisteiltä. 

 

Näytteenoton tulokset 

Tuloksissa oli selkeästi nähtävissä alueellisia eroja. Kniivilänlahti erosi voimakkaimmin muista 

näytteenottopisteistä niin ravinne- ja rautapitoisuuksien, sekä myös väriluvun suhteen. 

Kedonselkä erosi voimakkaimmin muista näytepisteistä klorofylli-a pitoisuuksien suhteen. 

Kiintoainespitoisuudet erosivat alueellisesti vähiten toisistaan lukuunottamatta yhtä 

näytteenottokertaa Kniivilänlahdella. 

Puotilahden (E1) ja Elviikinlahden (E4) tilanne oli koko kesän keskenään melko samaa luokkaa, 

ollen kesän kokonaisfosforipitoisuuksien keskiarvon perusteella luokkaa hyvä. Pohjasvedenlahden 

(E3) vedenlaatu erosi edeltävistä hieman ja sen kesän kokonaisfosforipitoisuuksien perusteella 

luokkaa tyydyttävä. Kokonaistyppipitoisuuksien perusteella Pohjasvedenlahti ja Elviikinlahti olivat 

luokkaa hyvä, Puotilahti tippui juuri ja juuri luokkaan tyydyttävä. Kedonselkä (E2) oli sekä 

kokonaisfosfori-, että -typpipitoisuuksien perusteella luokkaa tyydyttävä. Kniivilänlahti (E5) oli 

kokonaisfosforin osalta luokkaa huono ja kokonaistyppipitoisuudeltaan luokkaa välttävä ollen 

kuitenkin sekin hyvin lähellä luokkaa huono (Taulukko 1). 

Taulukko 1. Kokonaisfosforin ja -typen keskiarvot ja näytepisteiden tilaluokitus (Aroviita ym. 2012). 

 

Luokka Kesän keskiarvo (µg/l) 

  Tot-P Tot-N Tot-P Tot-N 

E1. Puotilahti HY T 35 756 

E2. Kedonselkä T T 59 1005 

E3. Pohjasvedenlahti T HY 45 743 

E4. Elviikinlahti HY HY 34 703 

E5. Kniivilänlahti HU V 160 1766 

HY=hyvä, T=tyydyttävä, V=välttävä, HU=huono 



Kokonaisfosforipitoisuudet pysyivät Puotilahdella ja Elviikinlahdella koko kesän alle 50 µg/l, 

suurimmaksi osaksi pysytellen lähempänä 30 µg/l. Pohjasvedenlahdella pitoisuudet olivat hieman 

korkeammat käyden kuitenkin korkeimmillaan vain 54 µg/l:ssa. Kedonselällä 

kokonaisfosforipitoisuus oli edeltäviä selkeästi korkeampi 50-74 µg/l. Kniivilänlahden pitoisuudet 

olivat muuhun järveen verrattuna aivan omaa luokkaansa ollen alhaisimmillaan 133 µg/l ja 

korkeimmillaan jopa 188 µg/l (Kuva 2).  

 

 

Kuva 2. Kokonaisfosforipitoisuudet näytepisteittäin kesän näytteenottokerroilla. 

 

Liukoisen fosforin pitoisuudet olivat näytepisteillä E1 – E4 kesäajalle melko tyypillistä luokkaa noin 

10 µg/l tai alle. Kniivilänlahdella pitoisuus oli jokaisella näytteenottokerralla noin 10 – 20 kertainen 

muiden näytepisteiden pitoisuuksiin verrattuna. Kniivilänlahden liukoisen fosforin pitoisuus 

vaihteli kesän aikana välillä 85 – 163 µg/l, muilla näytepisteillä vaihteluväli oli noin 1 – 11 µg/l. 

Kniivilänlahdelta 8.8. mitattu 163 µg/l pitoisuus ei voi pitää paikkaansa ja näyte on todennäköisesti 

kontaminoitunut, sillä saman näytteenottokerran kokonaisfosforipitoisuus oli vain 155 µg/l. Muilla 

näytteenottokerroilla liukoisen fosforin osuus kokonaisfosforipitoisuudesta on Kniivilänlahdella 

ollut noin 50 – 70 %, muilla näytteenottopisteillä osuus on vaihdellut välillä 3 – 23 % (Kuva 3). 

 

 

Kuva 3. Liukoinen fosforipitoisuudet näytepisteittäin kesän näytteenottokerroilla. 
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Kniivilänlahti ei kokonaistyppipitoisuuksien suhteen eronnut yhtä paljon muista näytepisteistä kuin 

fosforin osalta, pitoisuudet olivat koko ajan kuitenkin huomattavasti korkeammat kuin muilla 

näytepisteillä. Puotilahdella, Pohjasvedenlahdella ja Elviikinlahdella typpipitoisuus vaihteli välillä 

660 – 870 µg/l. Kedonselällä typpipitoisuus oli hieman korkeampi vaihdellen välillä 830 – 1260 

µg/l. Kniivilänlahden pitoisuudet olivat välillä 1730 – 1920 µg/l (Kuva 4). 

 

 

Kuva 4. Kokonaistyppipitoisuudet näytepisteittäin kesän näytteenottokerroilla. 

 

Raudan pitoisuudet olivat näytepisteillä E1 – E4 tavallisen runsashumuksisen järven luokkaa 

pääosin vaihdellen noin 700 ja 1500 µg/l välillä. Kniivilänlahden rautapitoisuudet olivat hyvin 

korkeat koko kesän vaihdellen välillä 3900 – 4900 µg/l (Kuva 5). 

 

 

Kuva 5. Rautapitoisuudet näytepisteittäin kesän näytteenottokerroilla. 
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Kiintoainespitoisuus oli suurimmalla osalla näytteenottokerroista < 9 mg/l vaihdellen alueellisesti. 

Ainoastaan 8.8. Kniivilänlahdella pitoisuus oli 19 mg/l. Kiintoainespitoisuus vaihteli koko kesän 

sekä alueellisesti että ajallisesti, eikä pitoisuuksissa näkynyt mitään selkeää eroavaisuutta yhden 

alueen tai näytteenottokerran perusteella (Kuva 6). 

 

 

Kuva 6. Kiintoainespitoisuudet näytepisteittäin kesän näytteenottokerroilla. 

 

Klorofylli-a:n pitoisuus oli suurimmaksi osaksi näytepisteillä E1, E3 ja E4 ≤ 20 µg/l, nousten 

Puotilahdella vain 28.7. 31 µg/l:ssa. Kniivilänlahdella pitoisuudet olivat hieman korkeammat (19 – 

41 µg/l) paitsi 11.7. ollen vain 11 µg/l. Kedonselän pitoisuudet olivat koko kesän paljon 

korkeammat kuin muilla näytteenottopisteillä. Pitoisuudet Kedonselällä vaihtelivat pääosin 50 – 60 

µg/l välillä, 28.7. nousten 110 µg/l:ssa (Kuva 7). 

 

 

Kuva 7. Klorofylli-a pitoisuudet näytepisteittäin kesän näytteenottokerroilla. 
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Väriluku oli näytepisteillä E1 – E4 välillä 122 – 227 mg Pt/l. Kniivilänlahden väriluku vaihteli välillä 

538 – 632 mg Pt/l (Kuva 8). Kniivilänlahden tummasta veden väristä kertoo myös ero 

näkösyyvyydessä verrattuna muihin näytepisteisiin. Kniivilänlahden näkösyvyys pysyi koko kesän ≤ 

0,5 m kun se kesän mittaan vaihteli muilla näytepisteillä 0,7 – 1 m välillä (Liite 1). 

 

 

Kuva 8. Veden väriluku näytepisteittäin kesän näytteenottokerroilla. 

 

Varispuron ravinnepitoisuudet olivat korkeita sekä typen, että fosforin osalta. Myös rauta- ja 

kiintoainespitoisuudet olivat myös jonkin verran korkeita. Varispuron kosteikon alapuolella kaikki 

pitoisuudet olivat pienempiä kuin kosteikon yläpuolella (Taulukko 2). Kiintoaines ja kokonaisfosfori 

olivat pienentyneet lähes 40 %, liukoinen fosfori noin 30 % ja kokonaistyppi ja rauta reilun 10 %. 

 

Taulukko 2. Varispuron kosteikon yläpuolelta ja alapuolelta määritetyt suureet.  

    Tot-N (µg/l) Tot-P (µg/l) PO₄-P (µg/l) Fe (µg/l) Chl-a (µg/l) Kiintoaine (mg/l) 

Varispuro AP 2049 77,8 75,0 9654 12,2 10,0 

Varispuro YP 2324 128,7 104,8 11263   16,2 

 

Tulosten tarkastelu 

Puotilahdella, Pohjasvedenlahdella ja Elviikinlahdella kesän pitoisuudet olivat keskenään melko 

samaa luokkaa. Kedonselän ravinnepitoisuudet olivat hiukan edellisiä korkeammat ja klorofylli-a 

pitoisuudet voimakkaasti kaikkia muita näytepisteitä korkeammat. Eroavaisuutta vedenlaadun 

suhteen oli kuitenkin eniten Kniivilänlahden osalta. Kokonaistyppipitoisuudet olivat siellä kaksi 

kertaa suuremmat kuin muilla näytteenottopisteillä, kokonaisfosforin ja raudan osalta ero oli 

nelinkertainen ja liukoisen fosforin osalta jopa kymmenkertainen. Kniivilänlahden pitoisuuksien 
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perusteella voisi epäillä, että Evijärveen tulee Kirsinpäkin kautta huomattavaa ulkoista 

kuormitusta, mikä nostaa lahden ravinnepitoisuuksia voimakkaasti veden vaihtuessa heikosti. 

Kedonselkä ei liukoisen fosforin pitoisuuksien suhteen eronnut näytepisteistä E1, E3 ja E4 yhtä 

paljon kuin kokonaisfosforin ja -typen suhteen. Tämä voisi johtua korkean klorofylli-a pitoisuuden 

indikoimasta voimakkaammasta perustuotannosta, mistä johtuen liukoista fosforia on käytetty 

vedestä paljon. Kokonaistyppi ja -fosforipitoisuudet olivat hieman suurempaa luokkaa 

Kedonselällä, mikä kertoo alueen rehevyydestä. Kedonselällä suurta perustuotantoa ei rajoita yhtä 

voimakkaasti veden väri ja siitä johtuva niukkuus valosta, kuten Kniivilänlahdella, jossa erittäin 

korkeista ravinnepitoisuuksista huolimatta oli vain hieman näytepisteitä E1, E3 ja E4 korkeampia 

klorofylli-a pitoisuuksia. Kokonaisuudessaan järven kaikkien näytepisteiden koko kesän klorofylli-a 

pitoisuudet olivat rehevän järven luokkaa, Kedonselän pitoisuudet kertovat korkeasta rehevyyden 

tasosta. Evijärven runsas vesikasvusto auttaa liukoisten ravinteiden pidättämisessä, mikä osaltaan 

hillitsee kasviplanktontuotantoa ja näin ollen kesällä syntyviä leväkukintoja. Järven suhteellisen 

korkea väriluku auttaa myös leväkukintojen hillitsemisessä, kun valoa ei pääse tunkeutumaan 

kovin syvälle. 

Kiintoainespitoisuus ei ollut erityisen korkealla, vaan pysytteli hyvissä lukemissa noin 2 – 9 mg/l 

välillä. Kiintoaineksen vaihtelussa ei näkynyt alueellista tai ajallista trendiä, vaan se vaihteli hyvin 

epälineaarisesti. Pitoisuuksien vaihtelu todennäköisesti johtuu vallitsevien tuulten erilaisesta 

vaikutuksesta eri lahtialueiden aallon voimakkuuteen ja pohjasedimentin resuspensioon. 

Rautapitoisuus oli tavallista humuspitoisen veden luokkaa muualla järvessä, Kniivilänlahdella myös 

rautapitoisuus oli huomattavan korkea, mikä voisi johtua voimakkaasta humuksen 

huuhtoutumisesta, jonka mukana siihen sitoutunutta rautaa on kulkeutunut lahteen. Suuresta 

humuspitoisuudesta Kniivilänlahden vedessä kertoo korkea väriluku. 

Varispuron kaikki mitatut pitoisuudet olivat melko korkeita. Puron alaosassa oleva kosteikko 

vaikutti pidättävän ravinteita, sekä kiintoainesta. Kaikki suureet olivat 10 – 40 % pienempiä 

kosteikon alapuolella. Kosteikon pidätyskyvystä ei voi vetää vahvoja johtopäätöksiä vain yhden 

näytteenottokerran perusteella, mutta tulos on suuntaa antava. 

Kokonaisuudessaan vesianalyysitulosten perusteella voi sanoa että Evijärvi on rehevä, 

tyydyttävässä, Kniivilänlahden osalta jopa huonossa kunnossa. Evijärven tilanne ei kuitenkaan ole 

vielä kovin huono ravinnepitoisuuksien ollen osassa järven näytteenottopisteistä jopa lähelle 

luokkaa hyvä. Järveen tulevaa ulkoista kuormitusta vähentämällä järven ravinnepitoisuudet 

lähtevät laskuun ja rehevöitymis kehitystä hillittyä. Järven kiintoainespitoisuuden ja veden 

tummumisen hillitsemisen suhteen on suuri merkitys metsä ja suo-ojitus alueilla, joilta etenkin 

avohakkuiden ja kunnostusojitusten yhteydessä huuhtoutuu järveen suuria määriä kiintoainesta ja 

humusta. Humusta päätyy vesistöihin myös turvetuotantoalueilta. 

 

  



Kuormitustarkastelu  

Evijärven valuma-alue on reilu 220 km2. Se jakaantuu lähivaluma-alueeseen ja kolmeen 

osavaluma-alueeseen. Valuma-alue on metsä ja suo valtaista, 86 % koko valuma-alueen maapinta-

alasta. Osavaluma-alueella välijoen alaosassa on suurimmat peltoalueet, 35 % osavaluma-alueen 

maapinta-alasta. Tästä johtuen kuormitus kyseiseltä osavaluma-alueelta on korkea suhteutettuna 

alueen pinta-alaan, joka on osavaluma-alueista pienin. Lähivaluma-alue on pinta-alaltaan 

osavaluma-alueista suurin, lähes 50 % koko valuma-alueen pinta-alasta. Kirsinpäkin ja Välijoen 

yläosan pinta-alat ovat molemmat reilu 20 % ja välijoen alaosa 10 %  (Kuva 9). 

 

Kuva 9. Evijärven valuma-alue, pelto- ja metsä/suoalueiden pinta-ala osuudet osavaluma-alueittain. 
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Suomalaiset järvet ovat usein fosforirajoitteisia. Evijärvikin vaikuttaisi olevan fosforirajoitteinen, 

sillä sen kokonaisfosforin ja -typen suhdeluku on noin 18 – 20 (Forsberg ym. 1978). Tästä johtuen 

rehevöitymisen kannalta on tärkeää saada vähennettyä etenkin ulkoista fosforikuormaa, mutta 

myös typpikuormituksen kehitystä on silti syytä tarkkailla. Kiintoainespitoisuuksien ja 

happamuuden suhteen Evijärvellä on melko hyvä tilanne, mutta etenkin alapuolisen Ähtävänjoen 

raakkuesiintymän vuoksi näihinkin on syytä kiinnittää huomiota. 

Evijärveen tulevaa ulkoista kuormitusta on arvioitu Vemala kuormitusmallilla. Malli hyödyntää 

kuormitusarviossa ominaiskuormitusta eri maankäyttömuodoille. Vemala malli on hyödyllinen 

kuormituksen arvioinnin työkalu, mutta epätavalliset pistekuormittajat saattavat jäädä tarkastelun 

ulkopuolelle. Ulkoisen kuormituksen tarkastelussa on Kirsinpäkin valuma-alueelta tuleva 

fosforikuorma laskettu myös virtaaman ja uoman pitoisuustietojen perusteella, sillä 

Kniivilänlahden erittäin korkeiden fosforipitoisuuksien vuoksi on mahdollista että mallilla tehty 

arvio on alakanttiin. 

 

Vuosittainen ravinnekuormitus VEMALA mallilla arvioituna 

Mallin arvion mukaan Evijärveen tuleva vuosittainen kokonaiskuormitus on kokonaisfosforin osalta 

4520 kg/a ja kokonaistypen osalta 117000 kg/a. Kuormitus jakaantuu molempien ravinteiden 

osalta siten, että järven lähivaluma-alueelta tulee noin 40 % kokonaiskuormituksesta ja muilta 

osavaluma-alueilta noin viidennes (Kuva 10). 

 

 

Kuva 10. Ulkoisen fosfori- (vasen) ja typpi- (oikea) kuormituksen jakautuminen osavaluma-alueittain. 

 

47940 kg 
41 %

21620 kg 
18 %

17340 kg 
15 %

30350 kg 
26 % Lähi

Välijoki ala

Välijoki ylä

Kirsinpäkki



64 %

20 %

8 %
2 %

6 %

Suurin kuormitus koko valuma-alueella tulee pelloilta. Kokonaisfosforin osalta 65 % ja 

kokonanaistypen osalta 43 % kokonaiskuormituksesta. Toiseksi suurin kuorma tulee metsäalueilta. 

Fosforin osalta pellot ovat selkeästi suurin kuormittaja, sillä metsien osuus 

kokonaiskuormituksesta on vain 20 %. Fosforikuormitusta tulee suhteellisen paljon myös haja-

asutuksesta, 8%. Laskeumana tulee 6 % ja pistekuormitusta vain 2 % kokonaiskuormituksesta. 

Typen osalta kuormitus jakaantuu hieman tasaisemmin sillä metsistä tulee 36 %, mikä on melko 

lähellä peltojen osuutta. Laskeumana tulee 10 % ja pistekuormittajista 9 %. Haja-asutuksen osuus 

on vain 2 % (Kuva 11). Ero ravinteiden kuormituslähteiden suhteissa johtuu ravinteiden erilaisista 

ominaisuuksista. Pelloilta tulevan kuormituksen osalta ero on merkittävä, sillä peltoja yleensä 

lannoitetaan fosforilannoitteilla. Metsistä tulee luonnostaan suuri typpikuormitus 

luonnonhuuhtouman kautta. Pistekuormittajista tulee pienempi fosforikuormitus, koska Evijärven 

pistekuormittajia ovat Evijärven ja Lappajärven jätevedenpuhdistamot, joissa fosforin poisto on 

tehokkaampaa kuin typen poisto.  

 

 

Kuva 11. Ulkoisen fosfori- (vasen) ja typpi- (oikea) kuormituksen jakautuminen lähteittäin. 
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Eri osavaluma-alueilla suurimmat kuormittajat fosforin suhteen ovat pellot, metsät ja haja-asutus. 

Pelloilta tuleva fosforikuorma on kaikilla osavaluma-alueilla suurin. Välijoen yläosalta peltojen 

kuormitus on pienintä ja lähivaluama-alueelta suurinta. Suhteellisesti suurin kuorma tulee 

kuitenkin Välijoen alaosan valuma-alueelta. Metsistä tuleva kuormitus on Kirsinpäkistä, Välijoen 

yläosasta ja lähivaluma-alueelta on keskenään saamaa suuruusluokkaa. Haja-asutuksen kuorma on 

suurin lähivaluma-alueella, missä suurin osa vapaa-ajan asunnoista sijaitsee (Kuva 12). Koko 

valuma-alueen haja-asukkaista puolet on lähivaluma-alueella, joten vapaa-ajan asukkaiden 

kuormittavuus suhteellisesti pienempi kuin viemäriverkoston ulkopuolella asuvien vakituisten 

asukkaiden. 

 

 

Kuva 12. Fosforikuormitus suurimmista kuormituslähteistä eri osavaluma-alueilla.  

 

Kirsinpäkin osavaluma-alue 

Kirsinpäkin osavaluma-alue on pinta-alaltaan 48 km2 ja 22 % koko järven valuma-alueen pinta-

alasta. Valuma-alue ulottuu etelässä Lappajärven kunnan puolelle. Suurin yksittäinen Kirsinpäkkiin 

laskeva uoma on Mustapäkki, jonka valuma-alue on 23 % koko valuma-alueesta (Kuva 14). 

Maapinta-alasta 11 % on peltoa ja 89 % metsää ja suota. Lappajärven jätevedenpuhdistamo laskee 

valuma-alueen yläjuoksulle. Valuma-alueen pelloista monet ovat rehuviljelyssä. Alueella on monia 

turkistarhoja ja Mustajärvi toimii kalankasvattamona.  
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Kuva 14. Kirsinpäkin osavaluma-alue. Mustapäkin osa, sekä velvoitetarkkailupisteet merkitty punaisella.  
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Kirsinpäkin osavaluma-alueen kokonaisfosforikuormitus on vemala kuormitusmallilla arvioituna 

noin 950 kg/a, joka on reilu 20 % järveen tulevasta kokonaiskuormituksesta. Kniivilänlahden 

erittäin korkeiden fosforipitoisuuksien vuoksi ja ilman merkkejä hapettomuuden vuoksi 

voimakkaasti pohjasedimentistä vapautuvasta liukoisesta fosforista, on todennäköistä, että 

lahteen laskevan uoman kautta tulee arvioitua suurempi fosforikuorma. Kirsinpäkin 

fosforipitoisuudet ovat Kniivilänlahden tavoin huomattavan korkeita (Taulukko 3). Kirsinpäkin 

valuma-alueella on useampia velvoitetarkkailupisteitä, joiden fosforipitoisuuden perusteella voi 

arvioida Kirsinpäkin kautta järveen tulevaa kuormitusta virtaaman avulla laskettuna. 

Taulukko 3. Kirsinpäkin osavaluma-alueella sijaitsevien velvoitetarkkailupisteiden kokonaisfosfori- ja 
Liukoinen fosforipitoisuuksia. Arvot kahden tai kolmen näytteenottokerran vuosikeskiarvoja. 

 

 

Tot-P Po₄-P 

 

2015 2014 2009 k-arvo 2009   - % Tot-P:stä 

Kirsinpäkki Ä5C 176 147 98 140 56 57 

Mustapäkki Ä5B 627 198 410 412 325 79 

Kirsinpäkki mts 744 227 203 193 208 118 61 

 

Kirsinpäkin virtaama on vemala mallin mukaan arvioituna 310 l/s (Taulukko 4, Q3). Virtaaman voi 

laskea karkeasti valunnan, haihdunnan ja valuma-alueen pinta-alan kautta. Riippuen valunnasta 

menetelmällä laskettuna Kirsinpäkin virtaamaksi tuli noin 230 – 290 l/s, eli  jonkin verran 

vähemmän kuin vemalalla arvioituna (Taulukko 4, Q1 – Q2). Järveen tuleva fosforikuorma 

lasketaan kertomalla uoman fosforipitoisuus virtaamalla.  

Taulukko 4.  Kirsinpäkin valuma-alueelta Kniivilänlahteen päätyvän kokonaisfosforin vuosikuormitus eri 
virtaamien avulla arvioituna. Järveen tuleva kuormitus lihavoituna. Virtaamat näytepisteille arvioitu 
näytepisteen valuma-alueen pinta-alan perusteella. 

 

 

Kirsinpäkki Ä5C Mustapäkki Ä5B Kirsinpäkki mts 744 

Virtaama l/s (A = 30 km2 ) (A = 11 km2 )   (A = 48 km2 ) 

Q1 141 52 225 

Q2 186 68 297 

Q3 195 71 312 

Fosforikuorma kg/a     

Tot-P (Q1) 624 675 1474 

Tot-P (Q2) 823 883 1945 

Tot-P (Q3) 863 922 2043 
valunta on Q1=6 ; Q2=7,5 ; Q3=7,8 l/s/km² 

 



Vemala mallilla arvioitu Kirsinpäkin valuma-alueen kuormitus on 500 kg vähemmän vuodessa kuin 

laskennallisesti pienimmän virtaaman mukaan arvioituna. Laskennallisesti suurimman virtaaman 

mukaan arvioitu vuosittainen fosforikuorma on yli kaksinkertainen vemalan arvioon verrattuna 

(Taulukko 4). Voi olla että virtaaman ja pitoisuuden perusteella laskettu kuormitus on yliarvio, 

toisaalta voi olla että kokonaiskuorma on vielä sitäkin suurempi. Epävarmuutta menetelmässä 

aiheuttaa laskelmissa käytettävä pitoisuus ja virtaaman voimakkuus. Kevättalven tulva- ja 

kuormitushuiput jäävät helposti laskelmien ulkopuolelle, kun taas tavallista korkeampi yksittäinen 

pitoisuus yliarvioi kuormituksen. Yksittäisten pitoisuuksien aiheuttamaa virhettä on pyritty 

vähentämään käyttämällä maalis-, kesä- ja elokuun pitoisuuksien keskiarvoa, sekä käyttämällä 

vielä kolmen eri vuoden keskiarvoa (Taulukko 3). 

Mustapäkistä tulee Kirsinpäkkiin erittäin suuri fosforikuormitus. Mustapäkin valuma-alue on vain 

23 % Kirsinpäkin valuma-alueesta, mutta silti sieltä tulee pitoisuuksien mukaan laskettuna lähes 

puolet koko Kirsinpäkin kuormituksesta. Mustapäkin sekä kokonaisfosfori-, että liukoisen fosforin 

pitoisuudet ovat erittäin korkeita. Liukoisen fosforin osuus kokonaisfosforista on Mustapäkissä on 

korkea, lähes 80 % (Taulukko 3). 

 

Järven kriittinen ulkoinen kuormitus 

Järven kriittistä ulkoista kuormitusta arvioidaan Vollenweiderin mallilla (Vollenweider 1975). Malli 

hyödyntää kriittisen kuormituksen raja-arvojen määrittämiseen järven hydrologisia tietoja ja 

ulkoisen kuormituksen määrää. Ulkoista kuormitusta verrataan hydrauliseen pintakuormaan, joka 

saadaan virtaaman ja järven pinta-alan kautta. Malli antaa kaksi sietorajaa, joista alemman 

alapuoliset arvot kuvastavat tilannetta, jossa ulkoisella kuormituksella ei ole merkitystä 

rehevöitymiselle. Ylempi raja kuvastaa tilannetta, jolloin ulkoisella kuormituksella on voimakas 

kiihdyttävä vaikutus järven rehevöitymiselle. Sietorajojen välinen alue kuvastaa rehevöitymisen 

kiihtymisen taittumiskohtaa, jolloin ulkoinen kuormitus vaikuttaa rehevöitymisen voimistumiseen, 

mutta sen vaikutus ei ole vielä erittäin voimakas. Vollenweiderin malli on luotu 

keskieurooppalaisille järville, joiden sietokyky ulkoiselle kuormitukselle on parempi kuin 

suomalaisten järvien tavallisesti. Mallin tuloksiin tulee suhtautua varauksella, sillä järvi ei 

välttämättä siedä edes mallin arviota ulkoisesta kuormituksesta. Malli antaa kuitenkin 

suuntaviivaa siitä onko kuormitus huomattavasti liian korkealla tasolla vai ainoastaan jonkin 

verran. 

Kirsinpäkistä järveen tuleva pienin laskennallinen vuoden kokonaisfosforikuorma käytetyillä 

pitoisuuksilla ja virtaamilla on 1474 ja suurin 2043 kg/a (Taulukko 3). Jos järveen tulevaa 

kokonaiskuormitusta arvioidaan Vollenweiderin mallilla siten, että Kirsinpäkin osuus 

kuormituksesta on vemalan ja laskennallisten arvioiden keskivaiheilla, on Evijärveen tuleva 

ulkoinen kuormitus Vollenweiderin mallin mukaan kriittisten sietorajojen välissä. Ulkoisella 

kuormituksella on sen mukaan vaikutusta järven rehevöitymiseen, mutta kuormituksen 

voimakkuus ei ylitä kriittistä ylärajaa (Kuva 13).  



 

Kuva 13. Evijärveen tulevan kuormituksen kriittiset raja-arvot Vollenweiderin mallilla arvioituna kahdelle eri 
vuosikuormalle, Kirsinpäkistä tulevan kuormituksen määrä 1474 ja 1945 kg/a. 

 

Mallilla voidaan arvioida myös yksittäisen lahden kriittistä kuormitusta, kun lahtea käsitellään 

vesimudostuman kaltaisena itsenäisenä altaana. Kniivilänlahteen Kirsinpäkin valuma-alueelta 

tuleva ulkoinen kuormitus Vollenweiderin mallilla arvioituna ylittää selkeästi Kniivilänlahden 

sietokyvyn. Mallin mukaan nykyisenkaltaisella Kirsinpäkin valuma-alueelta tulevalla kuormituksella 

on selkeä rehevöittävä vaikutus Kniivilänlahteen (Kuva 14). 

 

 

 Kuva 14. Kirsinpäkin valuma-alueelta Kniivilänlahteen tulevan kuormituksen kriittiset raja-arvot 
Vollenweiderin mallilla arvioituna kahdelle eri vuosikuormalle. 

 

 



Johtopäätökset 

Evijärven tila on melko hyvällä mallilla. Veden laatu järvessä on heikentynyt, mutta se on hyvin 

heikolla tasolla vain osassa järveä ja muualla lähes hyvä. Suurimpia ongelmia ovat Kniivilänlahden 

heikko tila ja Inan alueen rehevyys, jotka johtuvat Kniivilänlahden osalta sinne tulevasta erityisen 

voimakkaasta ulkoisesta kuormituksesta ja Inan alueen osalta erityisesti heikosta veden 

vaihtuvuudesta. Myös järven tummuminen ja pohjan liettyminen ovat lisääntyneet, joiden 

taustalla ovat todennäköisesti metsä ja suo-ojitus alueilla tapahtuvat kunnostusojitukset ja 

turvetuotanto, jotka lisäävät järveen huuhtoutuvaa humuskuormaa. Osansa vaikuttaa myös 

viimeaikaiset leudot talvet, jotka ovat lisänneet talviaikaisten vesisateiden määrää ja näin ollen 

luontaisesti maa-alueilta tulevaa huuhtoutumaa niin kiintoaineksen, humuksen ja ravinteidenkin 

osalta. 

Evijärveen tuleva ulkoinen kuormitus ei ole vielä voimakkaasti rehevöitymistä kiihdyttävällä 

tasolla, eikä ulkoinen kuormitus järveen yleisesti ottaen ole erityisen hälyyttävää. Ulkoista 

kuormitusta olisi silti syytä vähentää, etenkin Kirsinpäkin valuma-alueella, sillä sieltä tulee erittäin 

suuria määriä ravinteita. Kniivilänlahti toimii tällä hetkellä puhdistamona Kirsinpäkistä tuleville 

vesille ennen kuin ne päätyvät muualle järveen. Kniivilänlahden sietokyky tämänhetkiselle ulkoisen 

kuormituksen tasolle on selkeästi ylittynyt ja lahden tila heikkenee kiihtyvää vauhtia. Erityisen 

ongelmallinen osa-alue Kirsinpäkin valuma-alueella on Mustapäkin alue, mistä tulee noin puolet 

koko Kirsinpäkin kuormituksesta vaikka alueen pinta-ala on vain noin viidesosa koko kyseisen 

valuma-alueen pinta-alasta. Myös Välijoen alaosan valuma-alueeseen on ulkoista kuormitusta 

tarkasteltaessa syytä kiinnittää huomiota, sillä siellä on huomattavan paljon peltopinta-alaa. 

Kyseiseltä alueelta Varispuroa pitkin tulee myös korkeita ravinnepitoisuuksia. Varispuron alaosassa 

on kosteikko mikä vaikuttaa pidättävän osan alueelta tulevasta ravinnekuormasta. 
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Liite 1. Kokooma kesän 2016 vesianalyysituloksista. 

Näytteenottopaikka Pvm. Lämpötila °C Näkösyvyys Kokonaissyvyys 
Typpi 
(µg/l) 

Fosfori 
(µg/l) 

Kiintoaine 
(mg/l) 

Liukoinen 
fosfori (µg/l) 

Rauta 
(µg/l) 

Klorofylli a 
(µg/l) 

Väri 
(mgPt/l) 

E1. Puotilahti 27.6. 21 0,9 1,5 692 30,2 4,0 3,2 703 9,6 132 

E2. Kedonselkä 27.6. 21 0,8 2 827 58,9 3,6 5,8 1204 50,4 162 

E3. Pohjasvedenlahti 27.6. 20 0,9 1,7 673 32,4 6,4 6,3 687 16,2 124 

E4. Elviikinlahti 27.6. 19 0,9 1,5 742 32,3 6,0 5,1 760 7,7 137 

E5. Kniivilänlahti 27.6. 19,5 0,5 1,2 1731 162,2 18,7 85,6 4202 28,6 538 

E1. Puotilahti 11.7. 17 1 1,5 687 30,7 5,2 1,1 773 10,1 135 

E2. Kedonselkä 11.7. 17 1 2 863 49,5 6,0 7,6 1100 59,4 178 

E3. Pohjasvedenlahti 11.7. 18 1 1,7 737 48,2 5,2 6,1 803 20,5 149 

E4. Elviikinlahti 11.7. 18 1 1,5 710 35,8 1,6 7,1 755 10,3 165 

E5. Kniivilänlahti 11.7. 17 0,4 1,2 1766 188 3,3 127,0 3909 11,9 546 

E1. Puotilahti 28.7. 21,8 0,9 1,5 873 46,1 4,7 6,5 1172 31,4 148 

E2. Kedonselkä 28.7. 22,7 0,7 2 1258 74 8,0 11,4 1875 109,5 227 

E3. Pohjasvedenlahti 28.7. 22,7 0,9 1,7 748 54,1 2,7 10,3 1222 12,4 160 

E4. Elviikinlahti 28.7. 22,2 0,9 1,5 658 37,9 4,5 6,1 763 15,5 122 

E5. Kniivilänlahti 28.7. 22,1 0,3 1,2 1649 133,3 7,7 103,3 4300 40,5 588 

E1. Puotilahti 8.8. 22,5 0,9 1,5 772 33,3 7,2 4,1 1121 10,9 144 

E2. Kedonselkä 8.8. 23 0,8 2 1071 52,4 6,4 7,0 1516 56,0 195 

E3. Pohjasvedenlahti 8.8. 22,5 0,8 1,7 813 44,8 4,8 7,0 1119 15,1 171 

E4. Elviikinlahti 8.8. 23 0,8 1,5 700 31,7 8,0 7,2 762 11,9 133 

E5. Kniivilänlahti 8.8. 21,5 0,3 1,2 1916 155,4 8,5 163,5 4913 19,3 632 

 


