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1 JOHDANTO 

Luoteis-Lopen Loma-asukkaat ry on Lopen Pernunnummen alueella toimiva ke-
säasukkaiden yhdistys. LLLA ry:n toiminta-alueena on Lopen kunnan länsi-
luoteisen rajan ja Kaartjärven välinen alue, jolla sijaitsee parikymmentä järveä. 
LLLA ry laati vuonna 2011 kolmivaiheisen kehittämissuunnitelman Pernun-
nummen alueen järvien tilan parantamiseksi. Hankkeen I-vaiheelle haettiin ja 
saatiin rahoitusta EMO ry:n kautta Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelmasta 2007–2013. (20.)  
 
Hankkeen I-vaiheessa toteutettiin alueen nykytilan arviointi, joka laadittiin Hä-
meen ammattikorkeakoulun Ympäristöteknologian koulutusohjelman opinnäyte-
työnä (Orava, J. 2011). Selvityksessä tutkittiin yhteensä yhdeksän eri järven ny-
kytilaa. Näistä neljä järveä todettiin olevan vedenlaadullisesti ja virkistyskäytöl-
lisesti hyvässä kunnossa, eivätkä ne vaadi erityisiä kunnostustoimenpiteitä. Lo-
puissa viidessä järvessä havaittiin merkittävää muutosta järven tilassa, kolmessa 
selkeää rehevöitymiskehitystä ja ravinteiden nousua. (20.)   
 
LLLA ry päätti käynnistää keväällä 2012 Pernunnummen hankkeen II-vaiheen 
toteuttamisen. Yhdistys sai Hämeen ELY-keskukselta rahoituksen Salmijärven 
ja Kaidan kunnostussuunnitelmien laadintaan, ja työstä annettujen tarjousten pe-
rusteella LLLA ry:n hallitus päätti teettää kunnostussuunnitelmat Piia Tuokolla. 
Tarkoituksena on, että järvien kunnostustyöt voidaan teettää kyseisten kunnos-
tussuunnitelmien pohjalta. Kunnostussuunnitelmissa esitellään riittävät suunni-
telmat järvien tilan parantamiseksi tarvittavista kunnostustoimenpiteistä ja nii-
den toteutuksen kustannuksista. (20.) 
 
Salmijärven ongelmana on erittäin alhainen veden pH-arvo, mikä johtuu lähinnä 
läheisten ojitettujen suoalueiden happamista valumista. Suunnitelmassa selvite-
tään veden liiallisen happamuuden korjaamiseksi tarvittavan kalkituksen toteu-
tus sekä mahdolliset muut toimenpiteet järven virkistyskäyttöarvon parantami-
seksi. Salmijärvi on luonnostaan hapan järvi, mutta puskurikyky happamoitu-
mista vastaan on loppunut jo vuosikymmeniä sitten. Kalkituksella turvataan 
happamoituneen vesistön biologiset toimintaedellytykset. Lisäksi Salmijärven 
valuma-alueelta tulevan kuormituksen minimoiminen on perusedellytys, jotta 
kirkasvetisen järven karu luonne säilyisi. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

2 SELVITYSALUE 

2.1. Yleiskuvaus vesistöalueesta

Kunnostussuunnitelma 
(Kuva 1). Järvi sijoittuu
pen ja Tammelan kunnan raja kulkee järven länsiosassa etelä
suuntaisesti, jolloin järven luoteisosa sijoittuu pieneltä osalta Tammelan kunnan 
puolelle.  
 

Kuva 1. Salmijärven 

Salmijärvi on pinta
teessä 8,5 metriä
10 metrin syvyinen pienialainen syvänne. Järven
Salmijärvi sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä I
(Pernunnummi 2)
Räyskälän Natura 2000 
valtakunnallisesti erittäin me
suus, joka edustaa
 

  TAMMELA 
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Yleiskuvaus vesistöalueesta 

Kunnostussuunnitelma koskee Lopen kunnan länsiosassa sijaitseva
Järvi sijoittuu Räyskälän kylälle ja Pernunnummen harjualueelle.

pen ja Tammelan kunnan raja kulkee järven länsiosassa etelä
suuntaisesti, jolloin järven luoteisosa sijoittuu pieneltä osalta Tammelan kunnan 

Salmijärven sijainti (punaisella) (6). 

Salmijärvi on pinta-alaltaan 24 ha. Järven kokonaissyvyydeksi
etriä (1), mutta ranta-asukkaiden mukaan järven eteläos

10 metrin syvyinen pienialainen syvänne. Järven tilavuus 
Salmijärvi sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä I-luokan pohjavesialueella 
(Pernunnummi 2), ja Salmijärveä ympäröivät rannat kuuluvat Maakylän
Räyskälän Natura 2000 -alueeseen (2) (Kuva 2). Maakylän-
valtakunnallisesti erittäin merkittävä ja monimuotoinen luontotyyppien kokona

edustaa mm. harjuluontoa sekä karuja ja kirkasvetisiä harjujärviä

 
  LOPPI 

sijaitsevaa Salmijärveä 
Räyskälän kylälle ja Pernunnummen harjualueelle. Lo-

pen ja Tammelan kunnan raja kulkee järven länsiosassa etelä-pohjois-
suuntaisesti, jolloin järven luoteisosa sijoittuu pieneltä osalta Tammelan kunnan 

 

deksi mainitaan läh-
asukkaiden mukaan järven eteläosassa sijaitsee 

 on 680 000 m3 (1). 
luokan pohjavesialueella 

, ja Salmijärveä ympäröivät rannat kuuluvat Maakylän-
-Räyskälän alue on 

luontotyyppien kokonai-
karuja ja kirkasvetisiä harjujärviä (7).  

   KT 54 
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Kuva 2. Kaartjärven valuma-alueen rajaus punaisella, Pernunnummen pohjavesialueiden ra-
jaus sinisellä ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet tummennettuna (2).  

2.2. Valuma-alueen kuvaus 

Metsä- ja suo-ojitukset yleistyivät Suomessa 1960-luvulla konekaivun kehityk-
sen myötä. Myös Salmijärven valuma-alueen ojitukset ajoittuvat 60-luvulle 
(Kuva 3). Ojitukset ovat kohdentuneet järven pohjoispuolisille, Pikku Salmi-
lammia ympäröiville soisille alueille sekä järven keskiosaan ulottuvalle niemek-
keelle. Niemeke jakaa Salmijärven kahteen allasosioon.  
 
Salmijärven pohjoispuolisen Pikku Salmilammin vedet kulkeutuvat hyvin ennal-
listuneita ojanuomia pitkin Salmijärveen (Kuvat 4). Järven valuma-alue on suh-
teellisen pieni (1,7 km2) koostuen metsä- ja suoalueista (1). Loma-asutusta sijait-
see melko runsaasti järven itä- ja etelärannoilla sekä myös Tammelan puolella. 
Järven itäpuolen yhteisrantaiset loma-asunnot ovat rakentuneet 1970-luvulla ja 
eteläpuolen omarantaiset loma-asunnot 90-luvulla.  
 
Salmijärven valuma-alueen metsävaltaisuus näkyy kemiallisen hapenkulutuksen 
perusteella vain heikkona humusleimana. Valuma-alueelta järveen tulevan ra-
vinnekuormituksen määrän voidaan arvioida olevan nykyisellään melko vähäi-
sen, koska peltoja ei ole ja ojitetutkin alueet ovat ennallistuneet hyvin.  
 



 
 

 

 

Kuva 3. Peruskarta

 

Salmijärvellä ei ole selkeitä tulo
levat ojat ovat sammaleisia ja paikoin umpeenkasvaneita. Vesipintaa on lähinnä 
vain sade- ja sulamisvesien aikana. 
een ansiosta järven vesi vaihtuu maaperän sekä muun hydrologisen 
ta. Järven keskiviipymä
alueeseen (35.887
kemäenjoelle asti
 

Kuva 4.    Pikku Salmilammi
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Peruskartat vuosilta 1958 ja 1987, karttalehti 2042 03 (24). 

ei ole selkeitä tulo- tai lähtöojia. 1960-luvulla kaivetut j
levat ojat ovat sammaleisia ja paikoin umpeenkasvaneita. Vesipintaa on lähinnä 

ja sulamisvesien aikana. Lisäksi järvi on laskuojaton eli pohjavesial
een ansiosta järven vesi vaihtuu maaperän sekä muun hydrologisen 

eskiviipymä on 463 vrk (1). Salmijärvi kuuluu Kaartjärven vesist
35.887) (1), joka laskee aikanaan Vanajaveden reitille

asti. (Liite 1: Ote peruskarttalehdestä 2042 03) 

  

Pikku Salmilammi ja lammista Salmijärveen tuleva oja pohjoisesta päin kuvattuna

 

luvulla kaivetut järveen tu-
levat ojat ovat sammaleisia ja paikoin umpeenkasvaneita. Vesipintaa on lähinnä 

ärvi on laskuojaton eli pohjavesialu-
een ansiosta järven vesi vaihtuu maaperän sekä muun hydrologisen kierron kaut-

Kaartjärven vesistö-
en reitille ja edelleen Ko-

 

 

isesta päin kuvattuna. 
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2.3. Maasto- ja pohjaolosuhteet 

Pernunnummen alue kuuluu laajaan kolmannen Salpausselän harjualueeseen, 
joka kulkee luode-kaakkosuuntaisena aina Hyvinkäältä Räyskälän kautta Huitti-
siin asti. Räyskälän alueella harjumuodostuma on laajentunut laajaksi ja tasai-
seksi jäätikköjokitoiminnan synnyttämäksi delta-alueeksi. Salmijärven lähiym-
päristön maalajitteita on esitelty tarkemmin alapuolisella maaperäkartalla. Jär-
ven lähialue koostuu pääosin hiekkavaltaisesta reunamuodostumasta (RHkM). 
Soisempien alueiden maaperä on saraturvetta (Ct), jolloin maan painosta vähin-
tään 40 % on eloperäistä ainesta. (8, 9.) 
 

 

Kuva 5. Ote maaperäkartasta. ( 9) 

2.3.1. Sedimenttitutkimus 

LLLA ry toteutti järvien tilaa selvittävän pohjasedimenttitutkimuksen vuonna 
2011. Järvien sedimenttitutkimuksella pyrittiin saamaan kuvaa mahdollisista 
muutoksista sedimentaatiossa ja järvien kehityksessä. Sedimenttinäytteistä ana-
lysoitiin pintanäytteet sekä näytteet syvemmältä (n. 40 cm). (10.) 
 
Salmijärven sedimenttinäyte erosi selvästi hieman vihertävällä värillään muiden 
järvien näytteistä. Salmijärven sedimentin kokonaisfosforipitoisuutta (1,2 mg/g) 
voidaan pitää hyvin alhaisena, ja erityisesti korostui helppoliukoisen fosforin 
(0,16 mg/g) niukkuus suhteessa kokonaisfosforiin. Tällöin sedimenttiin sitoutu-
nut fosforikuorma ei aiheuta merkittävää riskiä alueella esim. levien esiintymi-
sen kannalta. (10.) 
 
Sedimenttinäytteen hiili-typpisuhde kuvastaa järven sisäisen tuotannon määrää 
verrattuna ulkoiseen kuormaan, ja näytteiden uskotaan näin ollen kuvastavan pi-
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dempiaikaista järven tilan kehitystä. Salmijärven sedimentin hiilipitoisuuden to-
dettiin olevan melkein kaksinkertaisen muihin järviin verrattuna. Samoin typpi-
pitoisuus oli korkea. Nämä selittyvät sillä, että Salmijärvi on pohjavesiallas, jo-
hon ei laske ojavesiä, minkä vuoksi ulkoa tulevan kiintoaineksen osuus on vä-
häistä. Tutkimuksen mukaan Salmijärvessä on havaittavissa selvää järven sisäi-
sen tuotannon kasvua. (10.) 

2.4. Salmijärven vedenlaatu 

Salmijärvi on perustyypiltään kirkasvetinen ja hapan. Järven laatuluokitus on 
vain tyydyttävä, vaikka vesi onkin kirkasta ja melko väritöntä. Veden laatua 
heikentää erittäin alhainen happamuustaso sekä lievä rehevyys. Siksi järvi sovel-
tuu myös virkistyskäyttöön vain tyydyttävästi. (1.) 
 
Salmijärven veden laatua on tutkittu talvella vuosina 1978, 2001 ja 2012, kesällä 
vuosina 1980, 1984 ja 1990 sekä syksyllä vuosina 1986 ja 1987. (1) Vesinäytteet 
on otettu lähes jokaisella kerralla sekä pintavedestä (-1m) että alusvedestä (1m 
pohjasta). Vesinäytteiden tulokset on esitetty alapuolisessa taulukossa. 

Taulukko 1. Salmijärven vesinäytetulokset pinta- ja alusvedestä vuosilta 1978–2012. (2, 3)  

  Näyte- 

syvyys 

Näkö- 

syvyys 

Lämpö- 

tila ⁰C 

Väri- 

luku 

Happi 

mg/l 

Happi 

kyll.% 

Alkal. 

mmol/l pH 
Sähkönjoht. 

mS/m 

Kalsium 

mg/l 
CODMn Kok N 

µg/l 

Kok P 

µg/l mg/l O2 

22.2.1978*  1m 3,7m 1,2 10 14,3 104 0,01 5,5 - - 2,7 290 - 

22.7.1980*  1m 7,5m 18,9 5 9,1 101 0 4,8 2,2 - 1,1 190 6 

21.8.1984^  1m 5,4m 17,0 - 9,6 99 0 5,8 2,0 - - - - 

19.11.1986* 1m - 3,1 10 12,5 93 0,02 5,1 2,3 0,90 2,7 210 14 

4.11.1987^^  1m - 4,8 10 - - -0,03 4,8 1,8 1,00 1,5 240 9 

18.9.1990*  1m 3,2m 12,0 5 9,1 76 -0,05 4,9 2,1 0,90 1,4 190 14 

30.1.2001**  1m 1,4m 2,8 25 11,2 83 <0,02 4,9 1,5 - 5 360 13 

23.1.2012**  1m 1,7m 1,6 45 10,6 76 0,016 5,4 1,1 - 6,1 440 14 

                            

  Näyte- 

syvyys 

Näkö- 

syvyys 

Lämpö- 

tila ⁰C 

Väri- 

luku 

Happi 

mg/l 

Happi 

kyll.% 

Alkal. 

mmol/l pH 
Sähkönjoht. 

mS/m 

Kalsium 

mg/l 
CODMn Kok N 

µg/l 

Kok P 

µg/l mg/l O2 

22.2.1978*  5,5m   4,2 10 8,3 66 0,05 5,4 2,8 - 2 270 10 

22.7.1980*  6,5m   18,5 5 9,3 102 0 4,8 2,2 - 1 420 8 

21.8.1984^  7,5m   7,2 - 1,1 9 0 4,5 2,6 - - - - 

19.11.1986* 7,5m   3,1 10 12,5 93 0,02 4,9 2,3 1,00 3,6 270 21 

18.9.1990*  7,0m   11,6 5 8,6 74 -0,05 4,4 2,2 0,90 1,8 180 15 

30.1.2001**  9,3m   4,4 60 2,6 20 <0,02 5 1,7 - 7,1 730 61 

23.1.2012**  7,0m   3,3 55 7,4 55 0,02 5,3 1,3 - 7,3 500 13 

                            

 

* Uudenmaan ELY-keskus 
** Pirkanmaan ELY-keskus 
^ Varsinais-Suomen ELY-keskus 
^^ Suomen ympäristökeskus 
 



 
 

 

 

Salmijärven pintaveden k
tina 1,1–5,0 mg/l
alusveden happamuuden ollessa vielä tätäkin alhaisempi. P
moitumista vastaan o
mmol/l). Salmijärven
alueelta huuhtoutuvien vesien happamuustasosta
kalkitustoimenpiteillä
 
”Salmijärven ravinnetaso on lievästi reheville vesille ominainen. Fosforipito
suus vaihteli pintavedessä 6,0
lopulla ja 80-luvun alussa fosforipitoisuus oli karuille vesille ominainen. Si
temmin pitoisuudet ovat nousseet pääsääntöisesti lievästi rehevien vesien raja
arvon (12 µg/l) yl
(7,2 µg/l) oli liev
lillä ravinnetasossa on havaittavissa hienoista nousua.
 
”Salmijärven happitalous on kerrosteisuuskausien lopulla erinomais
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 happitilanne oli tuolloinkin hyvällä tasolla.

2.5. Salmijärven kasvillisuus

Salmijärven rann
toa kasvaa hieman 
mustikka ja juolukka. Järven 
veden tummuus vaikuttavat merkittävästi järve
Vesikasvillisuutta 
kin hyvin kapeana vyöhykkeenä. 
veja (ulpukka, lumme). (Kuvat 6)
kasammalta, jonka
5:n (4.).  
 

Kuva 6. Salmijärven 
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Salmijärven pintaveden kemiallinen hapenkulutus vaihteli eri tutkimusajan
5,0 mg/l. Pintaveden happamuustaso oli erittäin alhainen (pH 4,8

alusveden happamuuden ollessa vielä tätäkin alhaisempi. P
moitumista vastaan on loppunut jo vuosikymmeniä sitten (alkaliteetti 

Salmijärven happamoitumiskehitys riippuu siten pitkälle valuma
alueelta huuhtoutuvien vesien happamuustasosta, ellei tilannetta sitten paranneta 
kalkitustoimenpiteillä. (1) 

Salmijärven ravinnetaso on lievästi reheville vesille ominainen. Fosforipito
intavedessä 6,0–14 µg/l ja typpipitoisuus 190–
luvun alussa fosforipitoisuus oli karuille vesille ominainen. Si

temmin pitoisuudet ovat nousseet pääsääntöisesti lievästi rehevien vesien raja
µg/l) yläpuolelle. Samoin levän määrää kuvastava klorofyllipitoisuus 

g/l) oli lievästi reheville vesille ominainen syksyllä 1986. Pitkällä aikav
lillä ravinnetasossa on havaittavissa hienoista nousua.” (1) 

Salmijärven happitalous on kerrosteisuuskausien lopulla erinomais
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 

e esiintynyt. Kesällä 1984 alusvedessä havaittiin happivajetta ja 
pohjan läheisessä vesikerroksessa todettiin melko pieni happipitoisuus, mutta 
kokonaisuutena happitilanne oli tuolloinkin hyvällä tasolla.” (1)

Salmijärven kasvillisuus 

rannoilla kasvaa pääosin mäntymetsää. Ojitetuilla suoalueilla puu
toa kasvaa hieman harvemmin. Kenttäkerroksen valtalajeina ovat suopursu, 
mustikka ja juolukka. Järven vesikasvillisuus on vähälajista, sillä 
veden tummuus vaikuttavat merkittävästi järvessä esiintyvään kasvillisuuteen. 
Vesikasvillisuutta (saroja) on vain pienellä osalla Salmijärven rantoja ja siell
kin hyvin kapeana vyöhykkeenä. Lisäksi järvellä kasvaa kelluslehtisiä vesika
veja (ulpukka, lumme). (Kuvat 6) Järven pohjalla kasvaa todennäkö

ta, jonka voimakas leviäminen alkaa yleensä veden pH:n laskies

  

Salmijärven pohjoisosan kasvillisuutta ja niemekkeen umpeenkasvanut ojanuoma

emiallinen hapenkulutus vaihteli eri tutkimusajankoh-
eden happamuustaso oli erittäin alhainen (pH 4,8–5,8), 

alusveden happamuuden ollessa vielä tätäkin alhaisempi. Puskurikyky happa-
(alkaliteetti -0,05–0,02 

appamoitumiskehitys riippuu siten pitkälle valuma-
, ellei tilannetta sitten paranneta 

Salmijärven ravinnetaso on lievästi reheville vesille ominainen. Fosforipitoi-
–360 µg/l. 70-luvun 

luvun alussa fosforipitoisuus oli karuille vesille ominainen. Sit-
temmin pitoisuudet ovat nousseet pääsääntöisesti lievästi rehevien vesien raja-

in levän määrää kuvastava klorofyllipitoisuus 
ästi reheville vesille ominainen syksyllä 1986. Pitkällä aikavä-

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 

e esiintynyt. Kesällä 1984 alusvedessä havaittiin happivajetta ja 
pohjan läheisessä vesikerroksessa todettiin melko pieni happipitoisuus, mutta 

(1) 

Ojitetuilla suoalueilla puus-
. Kenttäkerroksen valtalajeina ovat suopursu, 

, sillä happamuus ja 
ssä esiintyvään kasvillisuuteen. 

järven rantoja ja siellä-
Lisäksi järvellä kasvaa kelluslehtisiä vesikas-

Järven pohjalla kasvaa todennäköisesti rah-
voimakas leviäminen alkaa yleensä veden pH:n laskiessa alle 

 

mpeenkasvanut ojanuoma. 
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2.6. Salmijärven kalasto 

Salmijärven rannan kesäasukkaiden mukaan järvessä on ainakin joskus esiinty-
nyt haukea ja paljon pientä ahventa. Kesäasukkaat ovat erityisen huolissaan jär-
ven ahvenkannan koon pienenemisestä, ja ahventen pienuus on myös vähentänyt 
mökkiläisten kalastusintoa. (5.)  
 

Pitkään jatkuva liiallinen happamuus muuttaa hitaasti järven kalakantaa. Särki-
kalat, made, kuha ja lohi ovat herkkiä happamuudelle. Niiden lisääntyminen häi-
riintyy Salmijärven kaltaisilla alhaisilla happamuustasoilla. Veden pH-taso on 
liian alhainen myös ravun kannalta, sillä ravulle soveltuvan veden pH:n tulisi ol-
la yli  6,0. (1.) ”Happamoitumisesta johtuva poikastuotannon häiriintyminen ilme-
nee puuttuvina tai heikkoina vuosiluokkina ja lajien kokonaisyksilömäärien pie-
nentymisenä. Muutokset näkyvät alentuneina kalansaaliina vuosien kuluessa. (4.)”  
 

Salmijärven veden pH-arvo 5 riittää käytännössä vain ahvenen ja hauen elinym-
päristöksi. Happamuudesta ei varsinaisesti aiheudu lisääntymishäiriöitä näille la-
jeille. Salmijärven ahvenkanta on ilmeisesti vääristynyt ravinnon puutteen vuok-
si, jolloin ahvenet jäävät kitukasvuisiksi. Ahvenkanta on tiheä ja ravinnoksi kel-
paavaa eläinplanktonia on liian vähän. Järven mustat samankokoiset pikkuahve-
net voivat olla hyvinkin vanhoja. Ne saattavat syödä muun ravinnon puutteessa 
jälkikasvunsa joka vuosi ja uusi vuosiluokka pääsee kasvamaan vasta edellisen 
pikku hiljaa harventuessa pois. Happaman vesistön lajimäärä on neutraalia ym-
päristöä pienempi. Lisäksi happamoituminen vaikuttaa koko vesistön eliöstöön, 
ja sitä kautta myös lähiympäristöön. Kun toukka- tai aikuisvaiheessa olevat ve-
sihyönteiset katoavat, taantuvat niiden mukana myös monet hyönteisiä syövät 
kalat sekä linnut. (11, 21.)  
 

Salmijärvellä tehtiin koekalastus 1980-luvun lopulla osana valtakunnallista hap-
pamoitumisprojektia (HAPRO). Järvi koekalastettiin senaikaisella verkkosarjal-
la (8 kpl 1,8x30m verkkoa, solmuvälit 12-60 mm). Saaliksi saatiin pelkkää ah-
venta: n. 400 kpl, yht 12,3 kg, keskipaino 30 g. Ahventen kasvu mitattiin suo-
munäytteistä. 5-vuotiaan ahvenen keskipituus oli 14,6 cm, mikä tarkoittaa kalo-
jen hidasta kasvuvauhtia. (21.) 
 

Valtionhallinnon istutusrekisterin mukaan Salmijärvelle on istutettu siikaa vuo-
sina 1990 ja 2010. Aiempi yksikesäisen planktonsiian istutus (1100 kpl) toteu-
tettiin valtion kalanviljelyvaroista. Siikojen keskipituus oli 125 mm ja keskipai-
no 11 g. Vuoden 2010 istutus toteutettiin Räyskälän osakaskunnan varoista. Täl-
löin planktonsiikoja istutettiin enemmän (3200 kpl), mutta yksilöiden koko oli 
hieman pienempi (100 mm ja 6 g). 

(18.) Kesänvanhana istutettu siika pärjää to-
dennäköisesti hyvin Salmijärven happamissa oloissa (21). 
 

3 KUNNOSTUSTARVE JA MAHDOLLISET TOIMENPITEET 

Salmijärven happamoitumiskehitys on tapahtunut vesinäytteenottojen perusteel-
la jo ennen 1980-lukua. Lisäksi järvellä on ollut havaittavissa pitkällä aikavälillä 
lievää ravinnetason nousua. Muun muassa fosforipitoisuudet ovat olleet viimei-
simmissä vesinäytteenotoissa lievästi rehevien vesien raja-arvon (12 µg/l) ylä-
puolella. (1, 5.) Tosin järvellä on ollut vesinäytteenottoja 80-luvun jälkeen vain 
yksittäisiä kertoja kymmenen vuoden välein, joten järven tilan kehityksestä ei 
ehkä voida tehdä kovinkaan luotettavia johtopäätöksiä.  
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Salmijärvi ei tarvitse kunnostustoimenpiteitä lievän rehevöitymisen takia. Sen 
sijaan on erityisen tärkeää, että järven valuma-alueelta tulevan ulkoisen kuormi-
tuksen määrä minimoidaan. Tärkeimmässä asemassa ovat valuma-alueella mah-
dollisesti tehtävät kunnostusojitukset ja muut maanmuokkaukset sekä metsälan-
noitukset. Uudet metsäojitukset tai -lannoitukset saattaisivat aiheuttaa merkittä-
vää haittaa Salmijärven tilaan. Metsätalouden toimenpiteiden yhteydessä tulisi 
kiinnittää huomiota riittäviin ja tehokkaisiin vesiensuojelutoimenpiteisiin. Myös 
haja-asutuksesta aiheutuvan kuormituksen minimoiminen on perusedellytys, jot-
ta kirkasvetisen järven karu luonne säilyisi. Kirkkaassa järvessä pienikin ravin-
nelisäys saattaa saada aikaan merkittävää levätuotannon kasvua. (1.) 

3.1. Metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteet 

Metsätalouden toimenpiteet, ojitus, hakkuut ja maanmuokkaus sekä lannoitus 
aiheuttavat ravinne- ja kiintoainekuormitusta vesistöihin. Ne lisäävät ja nopeut-
tavat valuntaa sekä nostavat typen, fosforin, kiintoaineen ja humuksen pitoi-
suuksia. Metsätalouden vaikutukset riippuvat toimenpidealueen laajuudesta, 
toimenpiteen voimakkuudesta ja käytetystä menetelmästä. Lisäksi käsiteltävän 
alueen hydrologia, maaperä, topografia ja kasvillisuus vaikuttavat toimenpiteen 
vesistövaikutuksiin. Toimenpiteiden aiheuttamat vaikutukset saattavat kestää 
pitkään, jopa yli 10 vuotta. (13.) 
 
Salmijärven kannalta olisi parempi, jos valuma-alueella ei tarvitsisi tehdä kun-
nostusojituksia enää lainkaan. Mahdollisissa metsähoitotoimenpiteissä tulisi ai-
nakin kiinnittää erityistä huomiota vesistökuormitukseen, jota voidaan nykyisin 
vähentää monin eri vesiensuojelumenetelmin. Mm. ojien kaivaminen kuivaan 
aikaan vähentää ojien syöpymistä ja huuhtoutumista. Vesistöä lähinnä olevat 
alueet tulee kaivaa viimeisenä. Veden virtausnopeus pienenee, kun ojiin jätetään 
kaivamattomia pätkiä ja niihin tehdään pohjapatoja. Ojat pyritään suuntaamaan 
loivasti laskeviksi syöpymisen estämiseksi. Lietekuopilla ja ojien levennyksillä 
voidaan estää kiintoaineen huuhtoutuminen ojista kaivuvaiheen aikana. (13.) 
 
”Vesistöjen ja pienvesien rantaan jätetään aina suojavyöhyke. Ojitusalueen ve-
det johdetaan vesistöön pintavalutuksena, eikä ojia kaiveta vesistöön asti. Pinta-
valutuksessa ojasta tuleva vesi hajautetaan siten, että vesi suotautuu valuessaan 
maanpintaa pitkin. Ojiin tehtävien lietekuoppien ja laskeutusaltaiden merkitys 
on erityisen suuri silloin, jos pintavalutus ei ole mahdollista esimerkiksi maan 
tasaisuuden vuoksi.” (13.) 
 
”Maa muokataan niin, että muokkausalueelta huuhtoutuu mahdollisimman vä-
hän ravinteita ja kiintoainesta. Vesistöjen rannoille jätetään suojavyöhyke, jota 
ei muokata eikä kuloteta. Maa muokataan mahdollisuuksien mukaan poikittain 
rinteeseen nähden. Rinteisiin jätetään muokkauskatkoja, jolloin ei synny yhte-
näistä uraa veden virtausta varten. Mätästyksessä ojia ei kaiveta vesistöön asti 
eikä suoraan vanhoihin ojiin, vaan vedet johdetaan muokkausalueelta pintava-
luntana aina kun se on mahdollista.” (13.) 
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3.2. Valumavesien suodatus  

Valumavesien puhdistamista voidaan tehostaa erilaisin kalkkisuodinratkaisuin, 
joissa hyödynnetään esim. poltetun kalkin eli kalsiumoksidin fosforinsitomisky-
kyä. Kalkki voidaan sekoittaa hiekkaiseen maa-ainekseen ja valumavedet suo-
dattuvat kalkkiseosrakenteen läpi. Samalla veden mukana liikkuvaa fosforia si-
toutuu rakenteen kalkkiin. Kalkkirakenteet soveltuvat erityisesti happamien 
maiden valumavesien puhdistamiseen, koska samalla valumavesien happamuus 
vähenee. Yhtenä mahdollisuutena on esim. 25 kg:n juuttisäkkien täyttäminen 
karkean hiekan ja kalkkikiven sekoituksella. Säkkien lävitse valuva ojavesi liu-
ottaisi vähitellen kalkkikiveä järveen ja happamuus pysyisi tällä keinoin tasapai-
nossa pidemmän aikaa. Vastaavan kalkkipadon käyttöä on kokeiltu mm. Tam-
melan Pääjärveen laskevalla ojalla. Tulokset eivät kuitenkaan olleet kovinkaan 
hyviä, koska pato tukkeutui suohumuksesta nopeasti (14). Kalkkipato näyttäisikin 
edellyttävän toimiakseen jatkuvia huoltotoimenpiteitä ja vaikuttavan aineen 
vaihtoa tai lisäystä. 
 
Kalkin sijasta suodatuksessa voidaan myös käyttää esimerkiksi Fosfilt-
materiaalia sitomaan fosforia. Fosfilt on kaupallinen tuotenimi titaanidioksidin 
valmistuksessa syntyvälle rautapitoiselle sivutuotteelle. Fosfilt-käsittelyssä ve-
den viipymän tulee olla kuitenkin selvästi pidempi kuin kalkkikäsittelyssä, jotta 
fosfori ehtisi sitoutua materiaaliin. Fosfiltin käyttöä on kokeiltu esim. Hattulan 
Lehijärveen laskevaan Myllyojaan rakennetun kolmen lasketusallasketjun pato-
rakenteissa. Alimpaan pohjapatoon sijoitettiin Fosfiltiä sisältäviä juuttisäkkejä, 
joiden tarkoituksena oli poistaa ojavedestä liukoista fosforia lasketusaltaiden 
poistaessa kiintoaineisiin sitoutunutta fosforia (15). Ketjun toimivuutta seurattiin 
automaattisella vedenlaadun mittausasemalla syksyllä 2006. ”Vesinäyteanalyy-
sien perusteella allasketju vähensi kiintoainekuormitusta, mutta monien muiden 
muuttujien osalta pitoisuudet jopa lisääntyivät yläaltaalta ala-altaalle siirryttäes-
sä.” (16.) 
 
Erilaisista suodatusratkaisuista on vielä melko vähän kokemusta ja tutkittua tie-
toa. Myös maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT tekee paljon tähän 
aiheeseen liittyviä tutkimuksia, ja tieto-taito lisääntyy koko ajan. Tällä hetkellä 
näyttää kuitenkin siltä, että tavanomaisilla laskeutusaltailla saavutetaan vähin-
tään yhtä hyvä tulos kuin erilaisia suodatusratkaisuja käyttämällä.  

3.3. Haja-asutuksen jätevesien käsittely 

Asumisessa muodostuvat jätevedet sisältävät erittäin runsaasti ravinteita, or-
gaanista happea kuluttavaa ainetta ja suolistobakteereita. Fosforia on puhdista-
mattomassa jätevedessä yli tuhatkertainen ja typpeä yli satakertainen pitoisuus 
luonnontilaisiin oja- ja järvivesiin verrattuna. Jätevesillä on vesistöön joutues-
saan pieninäkin määrinä voimakas rehevöittävä vaikutus. Orgaaninen aines yh-
dessä jätevesien sisältämän ammoniumtypen kanssa kuluttaa happea. Jos laime-
neminen on heikkoa, pienet ojat ja purot saattavat mennä hapettomiksi ja muut-
tua haiseviksi. Myös jätevesien aiheuttama hygieeninen likaantuminen on mer-
kittävää, jos jätevesiä pääsee käsittelemättöminä ojiin tai järviin. Ulostebaktee-
reita on yhdessä jätevesilitrassa satoja miljoonia. Puhdistamattomat jätevedet ai-
heuttavat siten merkittävän hygieenisen ongelman pienvesissä sinne valuessaan. 
Jätevesien puhdistus vähentää bakteerien määrää 80–99 %. Puhdistetussakin jä-
tevedessä on silti edelleen taudinaiheuttajia. (17.) 
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Haja-/loma-asutus sijaitsee hajallaan, jolloin muodostuu helposti käsitys, että 
sillä ei olisi juurikaan vesistövaikutuksia. Salmijärvenkin rannoilla on runsaasti 
loma-asutusta, joten siitä kertyy kokonaisuutena merkittävä kuormitustekijä. 
Pistemäisinä kuormittajina yksittäisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmien puh-
distustehoa on melko helppo parantaa ja vähentää tätä kautta Salmijärveen kul-
keutuvaa ravinnekuormitusta.  
 
Viemäriverkostoon kuulumattoman kiinteistön omistajan tai haltijan on huoleh-
dittava, että jätevedet käsitellään vaatimusten mukaisesti. Jäteveden käsittelystä 
säädetään asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuo-
lisilla alueilla (VNA 209/2011). (17.) 
 
Talousjätevesiasetuksen vaatimukset koskevat uusia kiinteistöjä heti. Jos van-
halla kiinteistöllä tehdään muita luvanvaraisia korjaus- tai muutostöitä, jotka 
vaikuttavat jätevesimäärään tai -laatuun, tulee samassa yhteydessä uusia myös 
jätevesijärjestelmä. Vanhan kiinteistön jätevesijärjestelmä on saneerattava ase-
tuksen vaatimalle tasolle 15.3.2016 mennessä. Jos tehostetaan olemassa olevaa 
jätevesijärjestelmää tai rakennetaan uusi järjestelmä, tätä koskeva asetuksen 
mukainen suunnitelma on liitettävä rakennusvalvonnalle tehtävään toimenpide-
lupahakemukseen. Asetus ei koske niitä kiinteistöjä, joissa syntyy vain vähäinen 
määrä jätevesiä. Pelkkä kylmän veden vesipiste voidaan katsoa vähäiseksi (vas-
taa kantovettä). Kaikkien kiinteistöjen omistajilla on oltava selvitys jätevesijär-
jestelmästään, joka säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyydettäessä valvontavi-
ranomaiselle. (17.) 

3.4. Ravintoketjukunnostus 

Ravintoketjukunnostus eli biomanipulaatio tarkoittaa kunnostusmenetelmää, 
jossa pyritään parantamaan järven tilaa sekä virkistyskäyttöarvoa kalaston teho- 
ja hoitokalastuksilla sekä mahdollisesti kalaistutuksilla.  
 
Salmijärven tapaisessa happamassa järvessä myös kalkituksella on vaikutusta 
järven ekosysteemiin. Kalkituksesta voi seurata järven aineenvaihdunnan lyhyt-
aikainen kiihtyminen (hajotus, perustuotanto). Se voi myös lisätä ahvenelle so-
pivien ravintoeläinten (planktonäyriäiset, vesisiirat, yms.) tuotantoa ja tämän 
myötä nopeuttaa ahventen kasvua. Toisaalta ahvenen kasvua voitaisiin parantaa 
myös pelkästään ahvenpopulaation harventamisella eli ahventen tehokalastuk-
sella esim. kutuaikana. (21.)  
 
Mikäli Salmijärvellä toteutetaan kalkitustoimenpiteitä, ovat vaikutukset veden 
laatuun melko hyvin ennakoitavissa. Sen sijaan kalakannan palautuminen kalki-
tuksen jälkeen lähelle ennen happamoitumista vallinnutta tilaa on epävarmem-
paa. (4.) Salmijärveltä hävinnyt lajisto ei edes pysty itse palautumaan järveen, 
koska tulo- tai laskuojia ei ole. Käytännössä kalaston mahdolliset korjaavat toi-
menpiteet on tehtävä järven osakaskunnan tai muun tahon toimesta.  
 
Jos/kun järvelle suunnitellaan tehtäväksi kalastoon liittyviä toimenpiteitä, niin 
ensimmäiseksi kannattaa olla yhteydessä vesialueen omistajaan eli Räyskälän 
osakaskuntaan: Esimies Simo Pyhälammi, Alimmaistentie 21, 12820 RÄYS-
KÄLÄ, puh. 019-448 831.   
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Salmijärven eliöyhteísön tutkiminen kannattaa aloittaa koekalastuksella, jonka 
tuloksista voidaan arvioida mm. vesistön ja kalaston kuntoa sekä suunnitella ka-
laston hoitotoimia. Koekalastuksissa puhutaan yleiskatsausverkon yksikkösaalis-
käsitteestä, joka kertoo yhteen verkkoon yhden yön aikana tarttuneen saaliin painon 
tai yksilömäärän. Koekalastuksen saa tilattua esim. ProAgrian kalatalousneuvo-
jilta, koska heillä on käytössään standardin mukaiset verkkosarjat. Kaloista kan-
nattaa ottaa myös suomunäytteitä, jotta niiden kasvuolot voidaan selvittää. (18.) 
ProAgriassa voi olla yhteydessä kalatalousneuvoja Petri Mäkiseen:  
petri.makinen@proagria.fi tai puh. 040 545 3063. 
 

4 SALMIJÄRVEN KALKITUS 

Järvien kalkituksella torjutaan happamoitumishaittoja, jotka heikentävät järven 
ekologista toimivuutta. Happamuus johtuu osin ilmaperäisestä kuormituksesta ja 
osin suoalueilta tulevista humuspitoisista valumavesistä. Suomen maaperä on 
monin paikoin luonnostaan vähäkalkkista ja karua sekä järvien puskurikyky 
happamoitumista vastaan heikko, jolloin pienetkin happolisäykset alentavat ve-
sistöjen happamuutta kuvaavaa pH-arvoa aiheuttaen suurta haittaa eliöstölle. 
Karut ja kirkasvetiset vesistöjen latvajärvet ovat erityisen alttiita happamoitumi-
selle. (4, 12.) 

4.1. Kalkituksen tavoite 

Kalkituksen tavoitteena on palauttaa happamoituneiden vesistöjen vedenlaatu 
normaaliksi eli happamoitumista edeltävälle tasolle, jotta vesistön normaali 
eliöyhteisö säilyy tai elpyy. Usein kalataloudelliset ja biologiset perusteet mää-
räävät vesikemiallisen tavoitteen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi veden pH-
arvon tulisi olla yleensä kalaston kannalta tarkasteltuna kalkituksen jälkeen vä-
hintään 6–6,5 ja alkaliteetin hieman yli 0,1 mekv/l. Luontaisesti happamien rus-
keiden humusjärvien neutralointia ei ole pidetty kovinkaan perusteltuna. Vesis-
tökohtainen happamoituminen tuleekin arvioida aina ennen toimenpiteisiin ryh-
tymistä joko eliöhavainnoilla, pitkäaikaisilla vedenlaadun mittaussarjoilla tai 
laskennallisesti. (4, 12.) 
 
Salmijärveltä on vedenlaadun tutkimustuloksia vuodesta 1978 asti. Pintaveden 
happamuustaso on ollut erittäin alhainen (pH 4,8–5,8), alusveden happamuuden 
ollessa vielä tätäkin alhaisempi (pH 4,4–5,4). Puskurikyky happamoitumista 
vastaan on loppunut jo vuosikymmeniä sitten (alkaliteetti -0,05–0,02 mmol/l). 
(1.) Järven alkuperäistä tilaa tai happamuustasoa ei tiedetä, koska vesinäytteenot-
tojen tuloksia on vain suo-ojituksien jälkeiseltä ajalta. Salmijärven ollessa kui-
tenkin luontaisesti hapan vesistö, niin järven tavoitteellisena happamuustasona 
voitaneen pitää korkeintaan pH-arvoa 6.  
 
Tietyn happamuustason säilyttäminen saattaa vaatia ajoittain uusintakalkituksia, 
joiden toistotiheys riippuu veden keskimääräisestä viipymästä järvessä. Kalki-
tuksen vaikutusaika on noin kaksi kertaa veden viipymä. (4.) Salmijärven tapauk-
sessa on kuitenkin vaikeaa arvioida, kauanko kalkituksen vaikutus kestää. Vai-
kutus saattaa olla pidempiaikainenkin, koska järven tulo-ojat ovat niin hyvin en-
nallistuneita. Ehkei suoalueiden valumat olekaan enää niin happamoittavia, vaan 
vahinko on ehtinyt syntyä jo aiemmin. 
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4.2. Kalkituksen toteutus 

Salmijärven kalkitus voidaan toteuttaa talvella jään päälle. Levityksessä voidaan 
käyttää tällöin samoja koneita kuin peltokalkituksessa, mutta Salmijärvellä levi-
tys on tarkoitus toteuttaa moottorikelkkoja apuna käyttäen. Levitystyöhön pääs-
see helpoiten Tauluntieltä käsin kohdasta, jossa Salmijärvi on lähinnä tietä. Sa-
malle alueelle tulisi voida sijoittaa myös kalkituksessa käytettävät kemikaalit ja 
muut tarpeelliset välineet. 
 

Kalkituksessa käytetään kalkkikivijauhetta (CaCO3), joka sisältää enintään muu-
tamia prosentteja magnesiumia. Paras tulos saavutetaan erikoishienoksi jauhe-
tulla tuotteella, ”vesistökalkilla”, jolloin partikkeleista 90 % on läpimitaltaan al-
le 0,25 mm. Kalkkikivipohjaiset tuotteet ovat sekä käyttäjän että vesistön kan-
nalta ehdottoman turvallisia, koska veden pH-arvo ei kohoa haitallisen korkealle 
yliannostelunkaan vuoksi. Kalkki neutraloi veden lisäksi myös järven pohjaa. 
Oikein toteutettu kalkitus lievittää happamoitumisen aiheuttamia haittoja tehok-
kaasti ja turvallisesti. (4, 12.)  
 

Kalkkikivijauheen levittäminen jäälle ja koko järven alalle tehostaa aineen liu-
kenemista ja parantaa vaikutusta. Liukenemista parantaa myös levitettävän mää-
rän suhteuttaminen järven syvyyteen. Kalkituksen tulee kattaa Salmijärven mo-
lemmat osa-altaat ja mahdollisimman laajan alueen, mutta syvemmille alueille 
voi levittää kalkkia hieman enemmän. Matalaan rantaveteen levitetyn kalkkiki-
vijauheen välitön liukeneminen voi jäädä vähäiseksi, mutta toisaalta kalkin vai-
kutusaika voi pidentyä, koska kalkki liukenee hitaammin pohjasta. Kevättalvella 
jäälle levitetty kalkkikivijauhe neutraloi hapanta sulamisvettä tehokkaasti, mutta 
sen sekoittuminen koko vesimassaan vie pitkähkön ajan. (4.) 

4.2.1. Alueen omistussuhteet ja toimijat 

Kalkitushankkeen käynnistäjäksi ja vetäjäksi sopii parhaiten jokin järjestäytynyt 
yhteisö esim. järven suojeluyhdistys, kalastus- tai osakaskunta, koska hankkee-
seen käytetään yleensä yhteisiä varoja. Osakaskunnalla on lisäksi vesialueen 
haltijana oikeus ja myös velvollisuus tarvittaviin hoitotoimenpiteisiin. (12.) Vaik-
ka LLLA ry olisi Salmijärven toimenpiteiden toteuttajana, on asiasta syytä tie-
dottaa ajoissa myös vesialueen omistajaa, Räyskälän osakaskuntaa. Toisaalta 
Riitalan yhteismetsää on syytä tiedottaa asiasta maa-alueiden omistajana, koska 
kalkitustuotteet toimitetaan heidän mailleen ja siirretään sieltä vesialueelle.  
 

Ennen hankkeen toteuttamista olisi kalkituksesta ilmoitettava rannanomistajille 
ja muille vedenkäyttäjille. Oma kunta on lähin valvontaviranomainen, joten 
hankkeen luvan tai ilmoituksen tarve kannattaa aina tarkistaa kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaiselta. ELY-keskukselta on hyvä pyytää lausunto kalkituksen 
toteutuksesta. Oikein suunniteltu ja toteutettu kalkitus ei aiheuta haittaa vesis-
tössä, eikä kalkitukseen vaadita aluehallintoviraston (AVI) lupaa. Hankkeen 
päävastuu on aina kalkituksen tilaajalla. (12.)  

4.3. Kalkituksen mitoitus 

Kalkitusaineen tarve lasketaan järven vesitilavuutta kohden. Kalkkikivijauheen 
annostarve on yleensä muutamia kymmeniä grammoja vesikuutiometriä kohti. 
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Tyypillisessä suomalaisessa järvikalkituksessa tarvittava annosmäärä on ollut 
0,5–1,5 tonnia kalkkikivijauhetta järvihehtaarille. (4.) 
 

Järven kalkitusannostus voidaan arvioida Ruotsissa käytetyn suosituksen avulla 
(taulukko 2). Suosituksessa oletetaan, että kalkitusaineen laskennallinen CaCO3:n 
osuus on 90 %. Mahdollisessa uusintakalkituksessa annokset ovat usein pienem-
piä (10–30 g/m3). (4.) 

Taulukko 2. Järvikalkituksen annossuositukset Ruotsissa (Bingman 1988). Järven happa-
muuden ja viipymän sekä annostarpeen välinen riippuvuus perustuu havaintoihin. (4.) 

 
 
Neutralointikemikaalin lisääminen vähentää veden happamuutta melko suora-
viivaisesti pH-välillä 4,5–6,5. Veden pH-arvon kohottaminen yhdellä yksiköllä 
vaatii teoriassa useimmiten 2–8 g liuennutta, 100 %:sta kalsiumkarbonaattia ve-
sikuutiometriä kohden. Ruskeiden vesien neutralointiaineen ominaiskulutus on 
suurempaa kuin kirkkaiden vesien, koska esim. raudan saostuminen kuluttaa 
neutralointiainetta. Normaalisti vain pieni osa kalkkikivijauheesta liukenee välit-
tömästi järviveteen ja osa myöhemmin järven pohjalta. Ruotsalaisten tutkimus-
ten mukaan kalkkikivijauheen kokonaisliukenemisen onkin arvioitu olevan jär-
vissä keskimäärin 50–70 %. (4.)  
 
Salmijärven pintaveden happamuustaso on ollut vuosien 1978–2012 aikaisten 
vesitutkimusten keskiarvon mukaan 5,2, vaihdellen välillä 4,8–5,8. Alusveden 
happamuuden keskiarvo on ollut vain 4,9, pH:n vaihdellen välillä 4,4–5,4. Jär-
ven viipymä on 463 vrk ja tilavuus 680 000 m3. Salmijärven kalkitusannokseksi 
valitaan taulukon 2 mukaisesti 30 g/m3, mikä tarkoittaa yhteensä 20,4 tonnin 
kalkitusmäärää järveen. Teoreettisen taulukon 3 mukaan kalkituksen vaikutusai-
ka olisi Salmijärvellä n. 3 vuotta. Koska Salmijärven valuma-alueen suot ovat 
hyvin ennallistuneita, niin kalkituksen vaikutus voisi kuitenkin kestää lähtö- ja 
tulo-ojattomassa umpijärvessä yli 5 vuotta (21).  

Taulukko 3. Kalkituksen vaikutusaika määräytyy järven viipymän perusteella seuraavasti: (12.) 
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4.4. Kalkituksen vaikutukset 

Fysikaaliset vesistövaikutukset 
 

Kalkituksen aiheuttamat fysikaaliset muutokset ovat useimmiten vesistössä mel-
ko vähäisiä. Kalkituksen aiheuttama veden samentuminen häviää nopeasti, päi-
vien tai parin viikon kuluessa. Veden pH-arvon nousun myötä kalkitus voi kir-
kastaa tummia humuspitoisia vesiä. (4.) 
 
Kemialliset vesistövaikutukset 
 

Kalkitus nostaa veden pH-arvoa, puskurikykyä, alkaliteettia ja kalsiumpitoisuut-
ta. Veden pH-arvo on kohollaan välittömästi kalkituksen jälkeen (7–7,5), mutta 
tasaantuu veden kirkastuessa. Myös veden epäorgaanisen hiilen määrä ja säh-
könjohtavuus kohoavat. (4.) 
 

Kalkitus voi vaikuttaa hieman myös veden fosfori- ja typpipitoisuuksiin. Veden 
pH-arvon nousun myötä fosforin saatavuus leville paranee. Myös kalkitusaineen 
epäpuhtaudet saattavat lisätä hieman veden fosforipitoisuutta. Toisaalta myös 
veden fosforipitoisuuden lasku kalkituksen jälkeen on mahdollista, jos alumii-
nia, orgaanista hiiltä ja fosforia sisältäviä komplekseja sakkautuu järven pohjal-
le. (4.) Tosin Salmijärven veden fosforipitoisuus ja erityisesti fosfaattifosforin 
määrä on hyvin vähäinen, jolloin levistä ei todennäköisesti kuitenkaan aiheudu 
merkittävää haittaa.  
 

Hapenkulutus voi pohjan lähellä kasvaa hajotustoiminnan elpyessä. Tästä voi 
mahdollisesti seurata happikatoa, mikäli pohjanläheisten vesikerrosten sekoit-
tuminen muuhun vesimassaan on samanaikaisesti vähäistä. (4.) Salmijärveen 
purkautuu hapekasta pohjavettä, eikä vesistön alusvedessä ole havaittu aiempien 
vesinäytteenottojen tulosten perusteella merkittävää happivajetta. Tämän vuoksi 
Salmijärvellä ei ole odotettavissa merkittävää happikadon uhkaa.   
 
Biologiset vaikutukset 
 

Happamoituneen vesistön eliöyhteisön rakenne, lajimäärät, monimuotoisuus ja 
toiminnot normalisoituvat hitaasti kalkituksen/-ien jälkeen, mutta niin sanottua 
luonnontilaa ei voida palauttaa. Järven pohjan rahkasammaleet taantuvat. Kalki-
tus nopeuttaa järven ravinteiden kiertoa lisäämällä perustuotantoa ja hajotustoi-
mintaa sekä vaikuttaa positiivisesti koko tuotantoketjun toimintaan. Vaikutukset 
näkyvät nopeasti mikrobitoiminnan ja kasviplanktonyhteisön lisääntymisenä se-
kä vähitellen myös eläinplankton- ja pohjaeläinyhteisöissä, vesikasveissa ja ka-
lastossa. Kasviplanktonin määrä kasvaa kuukausien saatossa, mutta ei välttämät-
tä palaudu lainkaan happamoitumista edeltäneelle tasolle. Kalkitus lisää eläin-
planktontuotantoa ja kalojen ravintonaan käyttämien pohjaeläinten määrää. 
Suurvesikasvit voivat runsastua hieman pitkällä aikavälillä. Yksittäistapauksissa 
on havaittu myös leväkukintoja ja vesikasvien huomattavaa runsastumista. (4.) 
 

Eliöyhteisöjen palautumiskehitys kalkituksen jälkeen kestää vuosia. Lyhytaikai-
set vaikutukset voivat poiketa vuosien kuluessa muotoutuvasta tasapainotilan-
teesta. Eliöyhteisön uusi tasapainotila vakiintunee aikaisintaan 10–15 vuoden ku-
luttua, jos vesistö kärsi ennen kalkitusta esim. kalastoon liittyvistä ongelmista. (4.) 
 

Kalkituksen jälkeen happamuudelle herkkien kalalajien poikastuotanto onnistuu 
aikaisempaa paremmin ja vesistön kalantuotanto sekä saaliit kasvavat. Kalojen 
lukumäärä saaliissa kasvaa, mutta samalla esim. ahvenen keskipaino voi alentua 
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poikastiheyden lisääntyessä. Hauen, siian ja kalaravintoa käyttävien ahventen 
ravintotilanne paranee pienten kalojen lisääntyessä. Neutraalimmassa vesistössä 
kalayhteisöjä säätelevät lähinnä biologiset tekijät, kuten kilpailu ja saalistus. (4.) 

4.5. Kunnostustoimenpiteiden vaikutusten tarkkailu 

Salmijärvellä tehtävistä kunnostustoimenpiteistä ei ole odotettavissa merkittäviä 
haitallisia vaikutuksia vesistöön tai sen käyttöön. Jäälle levitettävän kalkin aihe-
uttama veden samennus on lyhytaikaista. Muutoin kalkituksen vaikutukset koh-
distuvat pidemmällä aikavälillä koko ekosysteemiin.  
 
Kalkituksen vaikutuksia järviveteen tarkkaillaan vesinäytteenottojen avulla. 
Salmijärveltä olisi hyvä ottaa vesinäytteet vielä ennen kalkitusta. Kesäajalta ei 
ole vesinäytetuloksia kuin vuosilta 1980 ja 1984, niin kesällä 2014 saataisiin 
hyvät vertailutulokset tulevaa kalkitusta silmällä pitäen. Ensimmäinen kalkituk-
sen jälkeinen vesinäytteenotto olisi kesällä 2015 ja toinen talvella 2016. Sen jäl-
keen vesinäytteenottoja voitaisiin tehdä 2–3 vuoden välein. Toistuvilla vesinäyt-
teenotoilla pystytään tutkimaan kunnostustoimenpiteiden pidempiaikaista vai-
kuttavuutta vesistön tilaan.  
 
Kalkitustoimenpiteen jälkeisiä tärkeimpiä veden laadun mittareita ovat veden 
pH-arvo, alkaliteetti, kalsium ja sähkönjohtavuus. Lisäksi vesinäytteistä tutki-
taan happipitoisuus, väri, sameus, kemiallinen hapenkulutus, kokonaistyppi, ko-
konaisfosfori ja rauta. Vesinäytteiden otto ja analysointi on hyvä teettää ammat-
tilaisilla, jotka käyttävät toiminnassaan vahvistettuja standardeja tai muita ympä-
ristöhallinnon hyväksymiä menetelmiä. Näin tulokset ovat varmasti vertailukel-
poisia aiempien vesinäytteenottojen kanssa.  
 
Ensimmäisen kalkituksen vaikutuksia Salmijärven veden pH-tasoon tarkkail-
laan, ja lisätoimenpiteitä tehdään tarvittaessa myöhemmin. Samanaikaisesti voi-
daan tehdä kalaston rakennetta parantavia toimenpiteitä, ja pidempiaikaisessa 
järven tilan tarkkailussa huomioidaan myös asetettujen kalataloudellisten tavoit-
teiden toteutumisen seuranta. 

4.5.1. Järven tilan omaehtoinen tarkkailu 

Salmijärven ranta-asukkaat voivat seurata järvensä tilaa monien menetelmien 
avulla ilman taloudellista panostusta. Menetelmät ovat yksinkertaisia sekä luo-
tettavia, ja lisäksi ne kertovat melko selkeästi järven tilassa tapahtuvista muu-
toksista. Kaikkien järven ranta-asukkaiden ei välttämättä tarvitse osallistua ha-
vainnointiin, vaan siitä voi huolehtia joku/jotkut järven tilasta kiinnostuneet 
henkilöt. Myös järven suojeluyhdistys tai kalastuskunta voisi järjestää vedenlaa-
dun tarkkailun yhteisinä ajankohtina eri järville, jotta havainnointi tapahtuu 
varmasti samalla tavalla joka järvellä ja keskenään vertailukelpoisesti. Toisaalta 
omaehtoinen tarkkailutoiminta voi lisätä kiinnostusta muuhunkin vesiensuojelu-
työhön. Yhteistyö ranta-asukkaiden välillä lisääntyy ja innostus vesien hoitoa 
kohtaan kasvaa. (22.) 
 
Omaehtoisen seurannan aloittaminen on tärkeää myös järvillä, joiden vedenlaatu 
on vielä hyvä. Intensiivinen ja ongelma-alueille (puronsuut, jätevesien purku-
putkien lähialueet, matalat lahdet) ulottuva seuranta paljastaa hitaasti etenevän 
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rehevöitymiskehityksen, joka ei ehkä ilmenisi tarpeeksi varhaisessa vaiheessa 
kerran tai kahdesti vuodessa tehtävän vedenlaatuseurannan yhteydessä. Järvellä 
ollessa kannattaa seurata seuraavia rehevöitymisen merkkejä: veden samentu-
mista, pyydysten limoittumista, leväkukintoja, kasvillisuuden lisääntymistä, hai-
sevaa vettä, kalaston muutoksia ja kalojen makuvirheitä. (22.)  
 
Näkösyvyys eli veden läpinäkyvyys on yksi virallisen vedenlaatuluokituksen 
määrityksistä. Veden näkösyvyyden pienentyessä vedenlaatu yleensä heikkenee. 
Näkösyvyyden mittausmenetelmä on yksinkertainen ja tehokas. Pyöreä valkoi-
nen näkösyvyyslevy (ø 200 mm) lasketaan narun varassa järviveteen ja kirjataan 
ylös mitta, jolloin levy katoaa näkyvistä. Tarkkailupisteitä olisi hyvä olla ympäri 
järveä ja tehdä mittaus aina samalta paikalta (22.). Pernunnummen alueen mökki-
läisille on ilmeisesti jaettukin nykytilaselvityksen teon yhteydessä näkösyvyy-
den mittaamiseen tarkoitettuja levyjä.  
 
LLLA ry sai talvella 2014 lainaksi veden pH:n ja sähkönjohtavuuden mittaus-
laitteet. Ensimmäinen mittauskerta eri järvillä olikin jo 9.2.2014. Mittauksia on 
tarkoitus toteuttaa myös jatkossa. On tärkeää, että mittaustulokset kirjataan joka 
kerta hyvin, ja esim. yhdistyksen nettisivuille voisi jatkossa laittaa koontitaulu-
kon omista mittaustuloksista jokaisen vertailtavaksi.  

4.6. Kalkituksen kustannusarvio 

Vesistökalkituksen kustannukset muodostuvat hankkeen tutkimuksista, suunnit-
telusta, kalkitusaineista, kuljetuksesta, levityksestä sekä kalkituksen tulosten 
seurannasta. Kustannukset tulisi laskea järvikalkituksissa toimenpiteiden vaiku-
tusaikaa kohti. Vaikutusaika voidaan määritellä kestävän niin kauan, kuin veden 
pH-arvo palautuu ennen kalkitusta olleelle lähtötasolle. (4.)  
 
Hienojakoiset kalkkikivilaadut ovat kalliimpia kuin karkeammat, mutta ne liu-
kenevat veteen tehokkaammin. Vesistökalkitukseen soveltuva kalkkikivijauhe 
maksaa Suomessa noin 30–40 €/t (v. 2005). Pienten järvien kalkitusten omatoi-
misessa toteutuksessa voi tulla kyseeseen myös kalkkikivijauheen hankinta säki-
tettynä. Säkkitavaran hinta on kuitenkin korkeampi kuin irtotavaran. Mikäli use-
ampien järvikohteiden kalkitustuotteet hankitaan samanaikaisesti ja esim. aineen 
levityksessä tehdään talkootyötä, voidaan hankkeen kustannuksia pienentää. (4.) 
 
Salmijärven kalkitushankkeen kustannukset muodostuvat lähinnä kalkitustuot-
teen hankinnasta ja kuljetuksesta. Kalkitustuote maksaa arviolta 1000 € (20,4 t) 
ja kuljetuskustannukset ovat n. 400 €. Levitys onnistunee lainavälinein vain 
polttoainekulujen hinnalla. Lisäksi kalkitushankkeessa voidaan tarvita jonkin 
verran oheismateriaaleja, kuten esim. pressuja tai muita tarvikkeita. Salmijärven 
kalkituksen alustava kustannusarvio on n. 1 500 € (alv 0 %).  
 
Salmijärvelle tarvittavat kalkkituotteet ovat hankittavissa joko Nordkalkin Loh-
jan Tytyristä tai Vampulan tehtaalta. Nordkalkin ympäristöpuolen myyntipääl-
likkö Satu Antola osaa kertoa tarkemmin toimitusvaihtoehdoista ja hinnoista. 
Yhteystiedot: satu.antola@nordkalk.com tai puh. 020 753 7373. (19.)  
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5 YHTEENVETO SALMIJÄRVEN TOIMENPITEISTÄ 

Salmijärven veden happamuustaso on ajoittain erittäin alhainen, alle viiden ja 
puskurikyky happamoitumista vastaan on loppunut jo vuosikymmeniä sitten. 
Liiallinen happamuus on alkanut heikentää jo järven virkistyskäyttöarvoa: mm. 
järven kalakannalle on ilmeisesti aiheutunut happamuudesta pidemmällä aikavä-
lillä haittaa. Kalaston rakenne on vääristynyt, koska ympäristötekijät ovat vai-
kuttaneet eri lajien vuorovaikutussuhteisiin.  
 
Salmijärven veden pH-arvon nostamiseen voidaan harkita kalkitustoimenpidettä. 
Kalkitusta voidaan pitää ehkä yhtenä järvien tärkeimpänä kunnostustoimenpi-
teenä, koska sillä turvataan happamoituneiden vesistöjen biologiset toiminta-
edellytykset. Kalkituksen avulla happaman veden pH-arvoa ja puskurikykyä 
nostetaan sellaiselle tasolle, että vesistön normaali eliöyhteisö säilyy tai elpyy. 
Kalkituksen vaikutus järven ekosysteemiin on hidaskestoinen prosessi, vaikka 
järven pH saataisiinkin nostettua nopeasti normaalille tasolle. Mikäli kalkitusta 
tehtäisiin koko valuma-alueelle, olisi toimenpiteen vaikutuskin pidempiaikainen. 
(4, 12.)  
 

Järven sisäisten prosessien oikeanlainen toiminta näkyy lopulta ravintoverkon 
yläpäässä kalaston määrässä ja rakenteessa. Toisaalta ihmistoiminta vaikuttaa 
järvien eliöyhteisössä näkyvimmin juuri kalastoon, sillä pyynnillä ja istutuksilla 
on vaikutettu suurestikin monen järven luontaiseen kalakantaan. Pyynti keskit-
tyy tiettyihin kalaryhmiin ja istutuksilla voidaan tuoda lajeja, joita vesistössä ei 
luontaisesti tavata. Hoitokalastuksia voidaan käyttää järven kalakannan raken-
teen muuttamiseen ja samalla voidaan parantaa myös veden laatua. (23.) 
 
Järven sisällä tehtävien kunnostustoimenpiteiden lisäksi Salmijärvellä on ehdot-
toman tärkeää, että valuma-alueelta järveen tuleva ravinnekuormitus minimoi-
daan. Kaikkeen ulkoisen kuormituksen määrään ei kuitenkaan voida vaikuttaa, 
sillä ulkoinen kuormitus on vahvasti sidoksissa vesitilanteeseen. Jos sataa run-
saasti, kuormitus kasvaa vähävetiseen aikaan verrattuna. Helpoiten pystytään 
vaikuttamaan loma-asutuksen aiheuttamaan vesistökuormitukseen. Tärkein ja 
ajankohtaisin asia on oikeanlaisten jätevesienkäsittelyjärjestelmien hankinta jo-
kaiselle rantakiinteistölle.  
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