
    

 Salmijärvi  

    
 Laatuluokitus tyydyttävä  
 Peruskartta 2042 03  
 Vesistöalue 35.887 (Kaartjärven va)  
 Pinta-ala 24 ha  
 Kokonaissyvyys 8,5 m  
 Tilavuus 680000 m3  

 Valuma-alue 1,7 km2  
 Keskiviipymä 463 vrk  
 Karttaruutu B1  
    

 
Salmijärvi sijaitsee Kaartjärven länsipuolella. Pikku Salmilammin vedet virtaavat
Salmijärven pohjoisosaan. Valuma-alue on suhteellisen pieni ja koostuu
metsästä ja suosta. Järven itärannalla sijaitsee melko runsaasti haja-asutusta.

 

    

 
Salmijärven veden laatua on tutkittu talvella vuosina 1978 ja 2001, kesällä
vuosina 1980, 1984 ja 1990 sekä syksyllä vuosina 1986 ja 1987.

 

    

 

Salmijärvi on perustyypiltään kirkasvetinen hapan järvi. Valuma-alueen
metsävaltaisuus näkyy heikkona humusleimana. Kemiallinen hapenkulutus
vaihteli eri tutkimusajankohtina 1,1-5,0 mg/l ja veden väriluku 5-25. Veden
happamuustaso oli erittäin alhainen (pH 4,8-5,8) ja puskurikyky
happamoitumista vastaan oli loppunut (alkaliteetti –0,05-0,02 mmol/l).
Happamoitumiskehitys riippuu siten pitkälle valuma-alueelta huuhtoutuvien
vesien happamuustasosta. Ravun kannalta veden pH-taso on jo liian alhainen,
sillä suositusten mukaan ravulle soveltuvan veden pH:n tulisi olla yli 6,0.
Samoin lohen ja särjen lisääntyminen häiriintyy näin alhaisilla
happamuustasoilla.

 

    

 

Ravinnetaso on lievästi reheville vesille ominainen. Fosforipitoisuus vaihteli
pintavedessä 6,0-14 µg/l ja typpipitoisuus 190-360 µg/l. 70-luvun lopulla ja
80-luvun alussa fosforipitoisuus oli karuille vesille ominainen. Sittemmin
pitoisuudet ovat nousseet pääsääntöisesti lievästi rehevien vesien raja-arvon
(12 µg/l) yläpuolelle. Samoin levän määrää kuvastava klorofyllipitoisuus (7,2
µg/l) oli lievästi reheville vesille ominainen syksyllä 1986. Pitkällä aikavälillä
ravinnetasossa on havaittavissa hienoista nousua. Järven karun luonteen
säilyttämiseksi on ensisijaisen tärkeää minimoida hajakuormitus. Näin
kirkkaassa järvessä pienikin ravinnelisäys saattaa saada aikaan merkittävää
levätuotannon kasvua.

 

    

 

Salmijärven happitalous on kerrosteisuuskausien lopulla erinomaisen hyvä.
Talvisin hapen kuluminen on jäänyt jään alla melko vähäiseksi. Talvella 2001
alusvedessä havaittiin selvä happivaje, mutta kokonaisuutena happitilanne oli
hyvä. Kesällä vesimassa kerrostuu lämpötilan mukaan, mutta merkittävää
hapen kulumista ei ole esiintynyt. Kesällä 1984 alusvedessä havaittiin
happivajetta ja pohjan läheisessä vesikerroksessa todettiin melko pieni
happipitoisuus, mutta kokonaisuutena happitilanen oli tuolloinkin hyvällä tasolla.

 

    

 
Salmijärvi soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Vesi on kirkasta ja väritöntä,
mutta veden laatua heikentää erittäin alhainen happamuustaso sekä lievä
rehevyys.

 

    

Lopen kunnan alueella sijaitsevien järvien vedenlaatu http://www.kvvy.fi/cgi-bin/jarvitiedot_tulostus_loppi.pl?jarvi=Salmij...
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