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Kesäisin fosforitaso hälyttävä
Paljon levää ja kasviplanktonia. (2020 80 mg/m3)



Fosforipitoisuus kevättalvella
Kevättalvella 2020 34 mg/m3
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Vedenlaatu vain väl7ävä

• Virkistyskäy6öön voidaan arvioida kesäaikaan vain 
väl6äväksi/tyydy6äväksi kohonneen rehevyystason ja 
leväkukintojen vuoksi

• Fosforitaso on eri6äin reheville, jopa ylireheville vesille
ominainen

• Talvisin Clanne on ollut parempi, lähempänä tyydy6ävää
tasoa.













Yhdessä ponnistellen Loppijärvi on mahdollista 
saadaan nykyistä parempaan kuntoon

Fosforia kg/vuosi. Arvio 2008 ja välitavoite vuodeksi 2018



Mistä Loppijärven kuormitus
Valuma-alue



Toimenpiteet veden laadun 
parantamiseksi

• Ulkoisen fosforikuormituksen alentaminen kestävälle tasolle –
maanviljely ja haja-asutus. Selvitettävänä suo- ja 
metsäojitusten merkitys

• Sisäisen kuormituksen merkittävä alentaminen
– Riittävä fosforin poisto – hoitokalastuksen selvä tehostaminen
– Pohjakasvien palautuminen. Joensuiden kaislikot. Valoa pohjalle.

• Säännöstelyn toteuttaminen nykyistä luonnonmukaisemmin



Maanviljelyn kehi8ämisalueita

• Ravinnetaseiden edelleen tarkempi laskeminen

• Kasvipei6eisyyden lisääminen ja kohdentaminen

• Suojavyöhykkeiden perustaminen/kasva6aminen 
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Lannoitteiden käyttö on vähentynyt



Talvipeitteisyys keskeistä

• Suomessa 90 % maatalouden aiheu2amasta 
vesistökuormituksesta syntyy kasvukauden 
ulkopuolella. 

• Ilmastonmuutoksen runsastuvine syys/talvisateineen 
arvioidaan edelleen korostavan tätä.

• Eroosiota ja valumia vähentävä talviaikainen 
kasvipei2eisyys on en?stäkin tärkeämpää.

• Loppijärven valuma-alueella pei2eisyys on saatu 
nousemaan n. 20%:sta selväs? yli 50%:n. 



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

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

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

KäyCöönoCo
• Enintään 100 m päässä vesistöstä tai pohjavesialueella sijaitsevissa kiinteistöissä 

järjestelmän on täyteCävä vaaMmukset 31.10.2019 mennessä. Muiden 
kiinteistöjen järjestelmä on uusiCava puhdistusvaaMmukset täyCäväksi viimeistään, 
kun kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä tai muita luvanvaraista rakennustöitä. 

• Lopen kunta on tehostanut seurantaa ja valvontaa



Jätevesiremon:



Kalastus fosforin poistajana
2021: 28 tn kalaa = 200 kg fosforia 

• Hoitokalastus 24 tn/v ja virkistyskalastus arviolta 4 tn/v 
poistavat järvestä noin 200 kg fosforia vuodessa

• Hoitokalastuksen määrää pyritään kasvattamaan, 40-50 tn/v

Nummistenjoki, Sarvijoki (ja Uksenjoki) sekä nuottaus järven 
syvänteestä

• Virkistyskalastuksen määrä on laskenut vedenlaadun 
heikkenemisestä johtuen; levähaitat, roskakalojen runsaus

• Jatkuva koekalastus kalakannan terveen kehityksen 
varmistamiseksi 



Roskakalaa runsaasti



Hoitokalastus fosforin poistajana
Loppijärvi 1991-2021: poisteBua fosforia 0 – 750 kiloa/vuosi 
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Hoitokalastus fosforin poistajana



Hoitokalastusta nuottaamalla



Altaat, kosteikot ja pienvesistöt

• TavoiCeena miCaustuloksiin perustuvien hyötyarvioiden pohjalta 
vielä 1-2 uuCa allasta/kosteikkoa rajoiCamaan ravinteiden, lieCeen 
ja humuksen kulkeutumista järveen

• Altaiden kunnontarkastukset ja hoitotoimenpiteet
• Altaiden yhteydessä voi olla myös ”fosforisieppari”.
• Esimerkkinä Kyyniönlahden kosteikko + sieppari, jonka arvioidaan 

pidäCävän lieCeen mukana noin 10-15 kg fosforia vuosiCain. 
• Kosteikot lisäävät myös luonnon monimuotoisuuCa ja runsastavat 

linnustoa



Fosforisieppari
FerrisulfaaGn annostelija



Luonnonmukaisempi säännöstely edistää 
ranta- ja pohjakasvien paluuta. Vuosi 2020



Loppijärven säännöstely 
(Perälä, Paakkinen 2015)

Yläraja, avovesiaikana 106,00      
Alaraja, avovesiaikana 105,65
Toteutunut vaihtelu kesä 2012 106,00 – 105,85

Yläraja, luontainen 105,70
Alaraja, luontainen 105,40

10 cm korkeuCa on 1,2 milj. m3 veCä eli vajaa 6 % järven 21 milj. m3 vesimäärästä.

Säännöstelyn vaikutukset:
• vedenpinta 25-45 cm luontaista korkeammalla
• kesäaikainen pinnan alenema 10-15 cm, luontainen 30 (-40) cm
• kesäaikainen luusuan virtaama vähäisempää luontaiseen verraCuna
• järven ”puhdistuminen” muuCunut: keväCulvat, rantakasvillisuus, virtaama 



Luonnonmukaisempi säännöstely edistää 
ranta- ja pohjakasvien paluuta




