
Loppijärven tila ja toimenpiteet 
sen parantamiseksi

Heikki Bergholm
30.8.2019



Kesäisin fosforitaso hälyttävä
Paljon levää ja kasviplanktonia. (2018 80 mg/m3)



Fosforipitoisuus kevä/alvella
Kevä/alvella 2018 27 mg/m3
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Loppijärven mitattu fosforitaso



Vedenlaatu vain väl-ävä

• Virkistyskäy-ö voidaan arvioida kesäaikaan vain väl-äväksi
kohonneen rehevyystason ja leväkukintojen vuoksi

• Fosforitaso eri-äin reheville, jopa ylireheville vesille
ominainen

• Talvisin <lanne on ollut parempi, lähempänä tyydy-ävää
tasoa. 



Mistä Loppijärven kuormitus
Valuma-alue







Mistä Loppijärven kuormitus
(Keto, Sammalkorpi 2008)



Miksi järven tila on huonontunut?

Maatalous ja haja-asutus eivät ole lisänneet ravinnepäästöjään 2000-luvulla
• Lannoitteiden käyttö on vähentynyt.
• Viemäriverkon laajennus. Viemärivuodot / korjaavat toimet
Runsaat huuhtoumat / vetiset talvet
• Ravinteita ja lietettä runsaasti järveen
• Vedenpinta korkealla ja vesi tummaa – ei valoa pohjalle, ei pohjakasveja
Järven sisäinen kuormitus
• Happikato – fosforin vapautuminen. Mittausten mukaan ei selitä muutosta
• Pohjaliete. Määrä lisääntynyt. Fosforin sedimentoituminen vähentynyt?
Niittojen vaikutus ?
• Tuulieroosio voi matalassa järvessä olla tuntuvaa. Järviruo’osta 

vapautuneiden ranta-alueiden liete ja ravinteet liikkeelle. 
Vähentynyt hoitokalastus
• Välivuosia. Pienentyneet saaliit



Vaihtoehdot vuoden 2008 kuormituksella
(Keto, Sammalkorpi 2008)



Kesäisin levien käyttämä fosfori

• veden fosforipitoisuus kesällä 80 mg/m3

• veden fosforipitoisuus talvella  25 mg/m3

• mm. levien hyödyntämä helppoliukoinen 
fosfori 55 mg/m3 * 21 milj. m3 = 1160 kg



Toimenpiteet veden laadun 
parantamiseksi

• Ulkoisen fosforikuormituksen alentaminen kestävälle tasolle –
maanviljely ja haja-asutus

• Rii;ävä fosforin poisto – hoitokalastuksen selvä tehostaminen
• Pohjakasvien palautuminen. Valoa pohjalle. Suo-ojat?
• Säännöstelyn toteu;aminen nykyistä luonnonmukaisemmin



Maanviljelyn kehittämisalueita

• Kasvipeitteisyyden lisääminen ja kohdentaminen
• Suojavyöhykkeiden perustaminen/kasvattaminen 
• Ravinnetaseiden edelleen tarkempi laskeminen



Talvipeitteisyys keskeistä

• Suomessa 90 % maatalouden aiheu8amasta 
vesistökuormituksesta syntyy jo nyt kasvukauden 
ulkopuolella. 

• Ilmastonmuutoksen runsastuvine syyssateineen 
arvioidaan edelleen korostavan tätä.

• Eroosiota ja valumia vähentävä talviaikainen 
kasvipei8eisyys on en?stäkin tärkeämpää.

• Lannan syyslevityksestä tulisi kokonaan luopua. 



Säännöstely





Haja-asutuksen kuormitus
Loppijärven valuma-alueen haja-asutus
• Viemäriverkon ulkopuolella noin 500 talou9a.

Vähenee vuosi9ain viemäriverkkoon lii9ymisen seurauksena.
• Lisäksi vapaa-ajan asuntoja noin 600 kpl
• Kuormitus noin 2,2 g / hlö vrk = 65 g / hlö kk = 800 g / hlö vuosi

PuhdistusvaaGmukset uudessa asetuksessa
• Orgaanisesta aineesta vähintään 80% (90%)
• Fosforista vähintään 70% (85%)
• Typestä vähintään 30% (40%)

Käy9ööno9o
• Enintään 100 m päässä vesistöstä tai pohjavesialueella sijaitsevissa kiinteistöissä 

järjestelmän on täyte9ävä vaaGmukset 31.10.2019 mennessä. Muiden 
kiinteistöjen järjestelmä on uusi9ava puhdistusvaaGmukset täy9äväksi viimeistään, 
kun kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä tai muita luvanvaraista rakennustöitä.

• Kiinteistön halGja vastaa suunnitelmasta ja toteutuksesta
• Kunta hyväksyy suunnitelmat ja valvoo toteutuksen 
• Lopen kunnalta lisää neuvontaa ja valvontaa!



Haja-asutuksen päästöt



Kalastus fosforin poistajana
47 tn kalaa = 330 kg fosforia 

• Hoitokalastus 35 tn/v ja virkistyskalastus arviolta 12 tn/v 
poistavat järvestä noin 330 kg fosforia vuodessa

• Hoitokalastuksen määrää pyritään kasvattamaan, 40-50 tn/v
Nummistenjoki, Sarvijoki ja Uksenjoki sekä nuottaus

• Jatkuva vuosittainen koekalastus kalakannan terveen 
kehityksen varmistamiseksi 

• Lisäksi tarvittaessa petokalaistutuksia ravintoketjun 
korjaamiseksi ja kalastuksen virkistysarvon kohottamiseksi



Hoitokalastus fosforin poistajana
Loppijärvi 1991-2018: poiste;ua fosforia 0 – 750 kiloa/vuosi 
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Hoitokalastus fosforin poistajana



Hoitokalastusta Sarvijoella



Hoitokalastusta nuo,aamalla



Roskakalaa runsaas+



Altaat, kosteikot ja pienvesistöt

• Tavoitteena mittaustuloksiin perustuvien hyötyarvioiden 
pohjalta vielä 1-2 uutta allasta/kosteikkoa rajoittamaan 
ravinteiden, lietteen ja humuksen kulkeutumista järveen

• Altaiden yhteydessä tulisi olla myös ”fosforisieppari”.
• Esimerkkinä Kyyniönlahden kosteikko + sieppari, jonka 

arvioidaan pidättävän lietteen mukana noin 10-15 kg fosforia 
vuosittain. 

• Kosteikot lisäävät myös luonnon monimuotoisuutta ja 
runsastavat linnustoa



Fosforisieppari
Ferrisulfaatin annostelija



Säännöstely



Luonnonmukaisempi säännöstely edistää 
ranta- ja pohjakasvien paluuta



Yhdessä ponnistellen Loppijärvi on mahdollista 
saadaan nykyistä parempaan kuntoon

Fosforia kg/vuosi. Arvio 2008 ja välitavoite vuodeksi 2018


