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L, YLEISTA

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry tutki vuonna 2014 viiden järven vedenlaatua Pirkka-

lan kunnan toimeksiannosta. Näytteet otettiin järvien syvännealueilta lopputalvella ja -kesällä. Tulos-

ten perusteella on laadittu järvikohtaiset lausunnot.

2. SAA JA VESIOLOT

Vuoden 2013 loppupuoli oli runsassateinen ja virtaamat lähentelivät vuodenvaihteessa tulvalukemia.

Myös järvien p¡nnat kohosivat ja olivat poikkeuksellisen korkeat vuodenvaihteessa. Pienet järvet sai-

vat jääkannen joulukuun alussa. Koska säätyyppi oli erittäin lauha, monet järvet sulivat uudelleen

ennen vuodenvaihdetta. lsot selät lainehtivat vapaana vielä tammikuun alkupuolella. Vesimassa vii-

lenija hapettui hyvin tämän takia. Virtaamat olivat lisäksi poikkeuksellisen suuria, joten talvikausi ei

muodostunut happitilanteen kannalta kovin vaikeaksi. Toisaalta hajakuormitus lisääntyi selvästi nor-

maaliin verrattuna, ja peltoalueiden läpi virtaavat ojat ja joet olivat voimakkaasti samentuneita.

Talvi oli kokonaisuutenakin leuto, joten lumipeitettä ei juuri jään päällä ollut. Näin ollen valo pääsi

jäänalaiseen veteen läpi talven ja saattoi pitää levätuotantoa yllä myös jään alla. Tällä on vaikutuk-

sensa happipitoisuuteen, koska perustuotannossa vapautuva happi kertyy jäänalaiseen veteen ja

kohottaa happipitoisuuksia.

Koska lumipeite oli talvella ohut, ei sulamisvaiheessa todettu tulvimista. Kaiken kaikkiaan kevätvalu-

mat jäivät etelässä pieniksija hajakuormitus sitä myötä vähäiseksi. Normaalia ohuemmat jäät lähtivät
jo ennen huhtikuun puoliväliä eli pari viikkoa normaalia aikaisemmin. Huhtikuun lopulla sää oli läm-

min, mutta viileni toukokuussa yöpakkasten jatkuessa. Lämpötilakerrosteisuuden muodostuminen

siirtyi siten myöhemmäksi ja kevätkierto jatkui pitkään, jolloin alusvesi tuulettui ja hapettui hyvin.

Lämmin sää alkoivasta toukokuun puolivälin jälkeen.

Kesäkuu alkoi helteisenä, mutta kuukauden loppupuoli oli poikkeuksellisen kolea. Pintavedet olivat

lämmenneet kesäkuun alussa kuitenkin jo sen verran, että lämpötilakerrosteisuus pääsi muodostu-
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maan. Kesäkuussa saatiin runsaita sateita etenkin kuun puolivälissä. Viileä sää ja voimakkaat tuulet
estivät sinilevien runsastumista. Kylmää kesäkuuta seurasi harvinaisen lämmin heinäkuu. Lämpötila

kohosi hellelukemiin jossain päin Suomea peräti 26 peräkkäisenä päivänã. Kuun loppupuolella lämpö-

tilat kohosivat jopa 30 asteen yläpuolelle. Nopeasti lämmennyt sää mahdollisti sinilevien runsastumi-

sen, mutta levätilanne pysyi silti koko heinäkuun ajan melko tavanomaisena. Sademäärässä oli suuria

paikallisia eroja, koska sade oli suurelta osin kuuroittaista.

Elokuukin alkoi varsin lämpimänä, mutta kuun loppua kohden lämpötilat laskivat tavanomaisiin lu-

kemiin. Sadanta oli runsainta maan lounaisosassa ja länsirannikolla, jossa sademäärä kohosijopa yli

L20 mm. Kerroste¡suus pysyijärvissä vakaana vielä elokuussakin.

Syyskuu oli vähäsateinen ja varsin lämmin. Kuun lopulla sää viileni selvästi. Lokakuussa satoi paikoin

varsin runsaasti. Kuun lopulla oli pieniä pakkasia, mutta säätyyppi oli kuitenkin yleisesti lauha ja sa-

teinen. Lokakuun sateet näkyivät virtaamien lievänä lisääntymisenä ja hajakuormituksen voimistumi-

sena. Marraskuun alussa satoi ensilumi, joka suli nopeasti. Sää jatkui lauhana koko marraskuun eikä
joulukuussakaan tullut kovempia pakkasia. Sadanta oli normaalia heikompaa koko loppuvuoden,
joten valumat pysyivät alhaisina ja järvien pinnat matalalla.

Tampere, Pirkkala
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Kuvo 7. Sademäärä kuukausittain vuosina 2073 ja 2014 sekä pitktin ajon keskiaruo Tompere-Pirkkolossa.
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3. TULOSTEN TARKASTELU

3.L lso-Naistenjärvi

lso-Naistenjärvi on pienikokoinen (3 ha) erittäin ruskeavetinen humusjärvi, jonka vedenlaadussa va-

luma-alueelta tulevien suovesien vaikutukset ovat selvästi nähtävissä. Talvisin veden pH laskee sel-

västi ravuille kriittisenä pidetyn tason 6,0 alapuolelle. Talvella 2014 veden pH oli vain 5,4. Kesälläkin

veden pH pysyy etenkin syvemmissä vesikerroksissa selvästi happaman puolella. Pintaveden pH ko-

hosi kesällä 20L4 6,4, jota voitiin pitää järvivesille normaalina. Valuma-alueen karuuden takia pusku-

rikyky happamoitumista vastaan vaihtelee heikosta tyydyttävään. Veden sähkönjohtavuus oli suove-

sille ominaisesti alhainen.

Veden runsashumuksisuuden takia hapen kuluminen on voimakasta. Talvella 2014 pohjan läheisessä

vesikerroksessa todetti¡n happikato ja pintavedessäkin happivaje oli tuntuva. Hapen kyllästysaste oli

pintavedessä 49 %,joten kokona¡suutena happitilanne oli vain välttävä. Kesällä happitilanne oli hyvin

samankaltainen. Kesäaikaan pintavesi saa happitäydennystä ilmakehästä, joten hapen kyllästysaste

(75o/ol olitalvea selvästi parempi. Ravinnepitoisuudet olivat kohonneet sekä talvella että kesällä poh-

jan lähellä pintaveteen nähden, mutta erityisen voimakasta sisäistä kuormitusta ei ollut todettavissa.

Pintaveden fosforipitoisuus oli talvella 2014 vain I Vgll ja kesälläkin fosforipitoisuus pysyi karujen

vesien luokassa. Niin ikään levää todettiin kesällä erittäin vähän ja karuille vesille ominaisesti. Hygi-

eeninen vedenlaatu oli moitteeton.

lson-Naistenjärven vedenlaatu soveltuu virkistyskãyttöön vain välttäväst¡. Vedenlaatua heikentävät

veden voimakas happamuus, erittäin voimakas humusleima sekä todetut happitalouden häiriöt. Jär-

ven pienuus ja rantojen soistuneísuus rajoittavat myös järven virkistyskäyttöä.

3.2 Ka itajä rvi

Kaitajärvi on pienikokoinen (4 ha) ruskeavetinen humusjärvi. Talvisin veden pH laskee nykyisinkin

ravuille kriittisenä pidetyn tason 6,0 alapuolelle. Kesällä veden pH-tasossa on todettavissa muutos
parempaan, sillä veden pH oli kesälläz0l4järvivesien normaalilla tasolla. Kesällä 2007 veden pH ylitti
tason 6,0 vain lievästi eli oli selvästi happamampi. Myös puskurikyvyssä on havaittavissa muutos.

Vuonna 2007 veden puskurikyky happamoitumista vastaan oli välttävä ja kesällä 20L4 tyydyttävä.

Humusleima on Kaitajärvessä vahva taijopa voimakas ja vesi on ruskeasävytteistä. Veden sähkönjoh-

tavuus oli suovesille ominaisesti alhainen.

Happitilanne oli sekä talvella 2007 että 2014 melko hyvä, vaikka happivaje olikin humusvesille tyypil-

lisesti tuntuva koko vesimassassa. Pintavesi oli talvella kirkasta ja vähäravinte¡sta. Fosforipitoisuus oli
pintavedessä vain 11 Vg/l ja typpipitoisuus 630 pg/|. Hygieeninen vedenlaatu oli moitteeton.

Kesällä tutkittiin vain pintaveden laatua. Happipitoisuus oli pintavedessä luonnollisesti hyvä. Fosfori-

pitoisuus oli kohonnut hiukan talveen verrattuna. Fosforipitoisuus indikoi lievää rehevyyttä, mutta
pitoisuus ylitti karujen ja lievästi rehevien vesien raja-arvon t2 ¡tg/l vain yhdellä mikrogrammalla.

Levää todettiin karuille vesille ominaisesti. Kesällä 2007 levää todettiin klorofyllipitoisuuden perus-

teella erittäin runsaasti, mutta vedessä ei todettu selvää levähaittaa maastokäynnin yhteydessä.

Tuolloin epäiltiin, että Kaitajärvellä esiintyi paljain silmin vaikeasti havaittavaa limalevää, joka sisältää
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muih¡n levälajeihin verrattuna enemmän klorofylliä. Limalevä on myrkytön, mutta saattaa herkille

ihmisille aiheuttaa allergisia reakt¡oita. Hygieeninen vedenlaatu oli kesälläkin moitteeton.

Kaitajärven vedenlaatu soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Järven pienuus ja rantojen soistunei-

suus rajoittavat järven virkistyskäyttöä.

3.3 Vähäjärvi

Vähäjärvi on Pirkkalan keskustassa sijaitseva melko pienialainen (16 ha) ja matala järvi. Valuma-alue

on voimakkaasti luonnontilasta muuttunut. Asutusalueilta tulevien hulevesien vaikutukset ovat tu-
loksista selvästi nähtävissä, sillä veden sähkönjohtavuus on luonnontasosta kohonnut. Vuonna 2014

sähkönjohtavuus vaihteli L8,7-28,2 mS/m. Peruslaadultaan vesi on sameaa, lievästi ruskeaa ja hu-

musleima on kohtalainen. Happamuustaso laskee talvisin hapahkoksi, mutta kohoaa kesäisin neut-

raaliksi tai jopa emäksiseksi levien perustuotannon takia. Talvella 2014 veden happamuustaso pysyi

talvellakin järvivesien normaalilla tasolla. Puskurikyky happamoitumista vastaan on erittäin hyvä.

Kohonneen rehevyystason ja järven mataluuden takia happitalouden ongelmat ovat talvisin Vähäjär-

vessä tavanomaisia ja järven happitilannetta onkin helpotettu hapettimen avulla. Talvella 2014 hap-

pipitoisuus oli pintavedessä melko hyvä, vaikka happivajetta todettiinkin (6t %1. Kesällä happitalou-

den ongelmia ei esiinny järven mataluuden takia. Avovesiaikaan koko vesimassa saa happitäydennys-

tä ilmakehästä tuulten sekoittaessa vettä.

Fosforipitoisuus oli talvella lievästi reheville vesille ominainen, mutta nousi kesällä rehevien vesien

tasolle. Myös levää todettiin reheville vesille ominaisesti. Ajoittain Vähäjärvellä on todettu runsaita

leväkukintoja. Esimerkiksi vuosina 1999 ja 2000 Vähäjärvellä todettiin runsaasti sinilevää.

Kokonaisuutena Vähäjärven vedenlaatu oli vuonna 2014 melko hyvä. Vedenlaatua heikensi lähinnä

luonnontasosta kohonnut rehevyystaso. Aiemmasta poiketen happitalouden häiriötä ei todettu, ja

myös happamuustaso olí kohonnut järvivesille normaaliksi. Myös rehevyystaso oli vuoteen 2007 ver-

rattuna hiukan laskenut.

3.4 Vähä-Naistenjärvi

Vähä-Naistenjärvi on pienikokoinen (2 ha) järvi Tampere-Pirkkala-ohitustien välittömässä läheisyy-

dessä. Veden sähkönjohtavuus on luonnontasosta kohonnut todennäköisesti tiesuolauksen takia.

Esimerkiksi lsoon-Naistenjärveen verrattuna sähkönjohtavuus oli vuonna 2014 noin kymmenkertai-

nen, vaikka järvien valuma-alueet ovat ohitustietä lukuun ottamatta hyvin samankaltaiset. Peruslaa-

dultaan vesi oli vuonna 2014 ruskeaa ja runsashumuksista. Järven ranta-alueet ovat soistuneet. Ve-

den pH oli sekä talvella että kesällä 2014 järvivesien normaalilla tasolla. Puskurikyky happamoitumis-

ta vastaan oli erittäin hyvä. Tilanne oli muuttunut veden happamuuden osalta selvästi verrattuna

vuoteen 2007, jolloin veden pH oli kesälläkin selvästi happaman puolella.

Happitilanne oli talvella heikentynyt voimakkaasti, sillä pohjan läheinen vesikerros oli vähähappinen
ja pintavedessäkin hapen kyllästysaste oli vain 22 %. Kokonaisuutena happitilannetta voitiin pitää

välttävänä. Fosforipitoisuus oli pintavedessä tt Ve/lja typpipitoisuus 1600 Ug/|. Ravinnetaso oli siten
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fosforin osalta karuille vesille ominainen. Typen pitoisuudet ylittivät luonnontason noin kolminkertai-

sesti. Hygieeninen vedenlaatu oli moitteeton.

Kesällä vedessä todetti¡n selvä lämpötilakerrosteisuus. Happitilanne oli kokonaisuutena tyydyttävä.
Pohjan läheltä happi oli kulunut vähiin, mutta pintavedessä happitilanne oli melko hyvä. Fosforipitoi-

suus indikoi lievää rehevyyttä, mutta levää todettiin reheville vesille ominaisesti. Hygieeninen veden-

laatu oli erinomainen.

Vähä-Naistenjärven vedenlaatu soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Vedenlaatua heikentävät

vahva humusleima, luonnontasosta lievästi kohonnut rehevyystaso sekä todetut happitalouden häi-

riöt. Talvella tilanne on lähempänä välttävää tasoa. Järven pienuus ja sijainti ohitustien läheisyydessä

rajoittavat myös järven virkistyskäyttöä.

3.5 Sääksjärvi

Sääksjärvi sijaitsee Pirkkalan kunnan itäosassa. Suurin osa Sääksjärvestä sijaitsee Lempäälän kunnan
puolella ja järven koillisosa Tampereen kaupungin alueella. Sääksjärvi laskee Peltolammin kautta
Pyhäjärveen. Etenkin lähivaluma-alue on voimakkaasti ¡hmisto¡minnan muokkaamaa. Järven itäpuo-
lella sijaitsee Sääksjärven pienteollisuusalue ja sen itäpuolitse kulkee aivan rannan tuntumassa Tam-
pe re-Helsin ki-ra utatie.

Sääksjärven vesi on perustyypiltään lievästi sameaa ja líevästi ruskeaa. Humusleima on kohtalainen.
Puskurikyky happamoitumista vastaan on hyvä, ja veden pH onkin järvivesien normaalilla tasolla.

Veden sähkönjohtavuutta voidaan pitää valuma-aluetekijöistä huolimatta normaalina.

Rehevyystaso oli talvella alhainen ja jopa karuille vesille ominainen. Kesällä fosforitaso oli kohonnut
lievästi reheville vesille ominaiseksi. Pintaveden fosforipitoisuus oli talvella 20L4 Lt Vg/l ja kesällä

L8 Vg/|. Luonnontasosta kohonnut rehevyystaso mahdollistaa levätuotannon runsastumisen. Levää

todettiin kesällä 2014 klorofyllipitoisuuden perusteella niin ikään lievästi reheville vesille ominaisesti.

Happitilanne oli talvella 2014 kokonaisuutena hyvä. Kesällä happitilanne oli sen sijaan heikentynyt

ollen kokonaisuutena tyydyttävällä tasolla. Vesimassassa todettiin vain loiva lämpötilakerrosteisuus,

mutta siitä huolimatta pohjan lähelle oli muodostunut happikato. Pohjan läheinen vesikerros olivar-
sin lämmintä, mikä voimistihapen kulumista.

Sääksjärvi soveltuu virkistyskäyttöön melko hyvin. Vedenlaatua heikentävät kesällä todettu happita-
louden häiriö, runsashumuksisuus sekä lievästi luonnontasosta kohonnut rehevyystaso.

KOKE MÄENJOEN VES ISTÖ N VESI E NSU OJ E LUYH DISTYS RY

Laatinut

Limnologi Marika Paakkinen
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Hyväksynyt:

Vesiosaston johtaja
Zñ^M

Jukka Lammentausta



Kokemåenjoen vesistÖn vesiensuojeluyhdistys ry
Ves¡náytteiden tutkimustuloksia

P¡rkkalan järvitutkimukset (PIRKKALA)
Lempåâlän iåryitutkimukæt (LEMPAALA)

Pvm. Havpaikka Lämpóti .Happi Kyll.% .Sameus ,K-aine *Såhkonj *Alkatin
Syvyys (m) mg/l % FNU mg/t ms/oi mmol/t

6.3.2014 PIRKKALA, ISONAIS lso-Na¡stenjãru¡ Koksyv. 9,3 m; Nåk.syv. I,O m; Lum¡ O dm; Jäå g dm;
Klo f0:30; Nåytt.ottaja RO; ilm.tt. 3 .C; pitv 8 /8; Tuutnop. 3 r¡/s; Tuulsuunt. IBO;

1,0 1,9 6,8 49 0,43 3,9 o,O45.0 3,7
8.0 4,0 0 0 1,5 5,0

L¡¡tè 1, sivu 1/1

*pH 'coD(Mn)
mg/l O2

3l

36

1/åri,Lac
mg/l Pt

8 200

'l'l '140

13 90

't9

24

*Kok.P

pdl
'tGk.N *NO23-N -NH4-N

pSI pg/l N Fg/l N
lvln
us/l

*Fe

ps/l

*Klorof 
'Låmpkol¡f

mg/m3 kpy100 ml

13

14

13

Haju

5.8.201¡l PIRKKALA/ISONAIS lso-Naistenjåryi
Nåytt.ottaia KMa;

1,0 22,8 6,5
8.0 4,8 0
o_2

6.3.20t4

75
o

'l,1
13

5,4

5,8

6,4
6,0

0

0

0

017

670

900

440
'1000

630

660

350

1300

440

150

56

3'l

13
93

26

PIRKKALA/ KAITA Kaitajårui Koksyv. 8,5 m; Nãk.sW. 1,2 m; Lum¡ O dm; Jåã 3 dm;
Klo 9:30; Nãytt.otta.la RO; llm.lt. 3'C; P¡tv I /8; Tuutnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 180;

1,0
5,O
7,5

1,3

3,9

9,1 65 0,86

3,3

3,7
5,2

5,0

6,4

4,8

m; Lumi 0 dm; Jâå 3 dm;
m/s; Tuulsuunt. 180;

24,2 0,38

5,9

5,9

6,8

0,ll

0,08

0,l t

24
36

22

2'l'I,9 14

5.8.2014 PIRKKALA/KAITA Keitajäru¡
Nåytt.ottaja KMa;

1,0 24,7
7,5
0-1,5

7,5 90 0,91

6,3.2014 PIRKKALA/VAHA Vähäjäryi Koksry 2,0 m; NåksW i,O
Klo 8:20; Nåyft.ottajâ Ro; ilm.tt. 3 .c; pitv I /8; Tuutnop. 3

1,0 2,5 8,3 61 5,7
1,5 3,0

3,5

6,7 9,4

5.4.2014 PIRKKALATVAHA vähäjårui
Näytt.ottaja KMâ;

1,0 24,O
0_1,5

5.3.2014

Kok.sw. 1,7 m; Näk.syv. '1,0 m;

7,4 18,7 0,52 7,4 9,7 3588 9,0

2
7

PIRKKALA/V/IHäNAIS Vähä-NaistenjãM Kok.sw.3,Sm; Näk.sWl,.tm; Lum¡Odm; Jãã3dm;
Klo 14:00; Nåytt.ottâa RO; llm.lt. 3 'C; Pilv. 8 /8; Tuutnop. 3 rì/s; Tuutsuunt 1gO;

1,0
2,5

't9
16

11 1600
2100

5.8.2014

12.3.2014

5.4.2014 LEMPAALA/SAAKS Sååksjäryi3
Nãytt.ottâja KMâ;

1.0
3.0
5.0
o-2.o

PIRKKALA/VÃHANAIS Vähå-Na¡stenjärv¡ Näk.syv. i,S m;
Nåytt.ottaja KMa;

1,0 23,5 7,4 87 3,0
2,5 15,5 0,54 5 6,9
o.1,5

o120

72

6,3
6,2

o,4'l
3,5

540
590

360

350

3,0
o,92

6,8

'1,5

4,4
32,8
38,4

32,A
33,1

LEMPAALA, SAAKS Såäksjärvi 3 Kok.sw 6,5 m; Nàk.syv. 2,0 m; Lumi O dm; Jââ 2 dmi
Klo 13:00; Nåytt.ottaja RO; llm.lt. 5 "C; Pilv 4 /8; Tuulnop. lO rì/s; Tuulsuunt. 2ZO;

'1.0 2,9 9,4 70 2,1 .1o,2 0,26 6,95.0 3,6 2,8 2'l 8,1 15,9 6,4
67
73

31

83

24
32

11

21

18
22
27

l8
20

10,2
10,2
11,2

o,4¡t
6,6

610
530

23,A 7,6 90
80

0

4,5 7,2

6,7

1'l
7,9

23,3
15,3

FINAS akkeditoitu testauslaboratorio T0ô4
t akkreditoitu måår¡9s. Mittausepåvamuustiedot toimitelaan pyydettåesså.

0,29

12

9,1




