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1. YLEISTÄ 

Lemin puoleinen Kivijärvi on rehevöitynyt vesialue. Vesi on sameaa, tummunutta, fosforipitoisuus ja 

planktonlevien määrästä kertova klorofyllipitoisuus ovat korkeita. Kuuksenenselällä ja 

Ronkaanselällä esiintyy avovesikaudella ajoittain veden virkistyskäyttöä haittaavia sinileväkukintoja. 

Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy mittasi Kuuksenenselän valuma-alueen hajakuormituksen 

määrän vuonna 2011-2012. Mittauksen jälkeen käynnistettiin Kuuksenenselkä kuntoon – hanke. 

Hankkeen ensimmäisen kolmen vuoden aikana valuma-alueelle on perustettu yli 20 kosteikkoa, 

jonka lisäksi paikallisia toimijoita on pyritty sitouttamaan vesiensuojeluun. Hankkeen toisella kaudelle 

päätettiin uusia kuormitusmittaukset, jotta nähtäisiin, mikäli vesiensuojelutoimilla on ollut vaikutusta 

valuma-alueelta tulevaan kuormitukseen. Vuonna 2019 Mittaukset tehtiin kerran kesällä ja 2 kertaa 

syksyllä. Havaintopaikat olivat samat kuin vuosina 2011-2012. Kevään mittauskerrat jäivät keväälle 

2020, joten tämä on vain väliraportti. 

2. TULOKSET 

Näytteet otettiin 3.6., 30.10., 18.11 kaikkiaan 3 näytekierrosta 18 ojasta (liitekartta), yhteensä 54 

näytettä. Näytteistä mitattiin kiintoaine, kokonaistyppi, ammoniumtyppi, nitraatti- ja nitriittityppi, 

kokonaisfosfori, fosfaattifosfori sekä orgaanisen aineen määrä (kemiallinen hapenkulutus). 

Näytteenoton yhteydessä mitattiin virtaama siivikoimalla kuormituslaskentaa varten. Liitteenä olevat 

tulokset ovat yksittäisiä vedenlaatu- ja virtausmittauksia. Tuloksista on laskettu virtaamien, 

pitoisuuksien ja kuormitusten keskiarvo. Vuosittaista kuormitusta ei ole lähdetty arvioimaan, koska 

dataa ei ole kuin osasta vuotta. Tarkkailulla on pyritty osoittamaan, mistä kuormitus tulee ja kun 

kevään tulokset valmistuvat, niin myös sitä mikäli kuormitus on muuttunut. Mittaustulosten 

perusteella pystytään myös arvioimaan millä alueilla näyttäisi olevan vielä eniten ongelmia.  

Tuloksia tarkasteltaessa on kiinnitettävä huomiota sekä virtaamaan että pitoisuuksiin. Jos virtaama 

on hyvin suuri, se lisää laskennallista kuormitusta. Toisaalta jos samalla kiintoaine- ja 

ravinnepitoisuudet ovat pieniä, niin suurivirtaamaisella joella on jopa positiivinen vaikutus 

vastaanottavaan vesistöön. Samoin pienehkön virtaaman vuoksi laskennallisesti vähäisen 

kuormituksen ojat saattavat olla merkityksellisiä, jos niistä mitataan suuria pitoisuuksia.  
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Ajallisesti kuormitus oli suurinta suurten virtaamien aikaan marraskuussa ja pienintä kesäkuun 

alussa pienimpien virtaamien aikana.  

Taulukossa 1 on ilmoitettu kaikkien Kivijärveen (Hannajoki laskee Lahnajärveen) laskevien jokien 

keskimääräiset virtaamat, kuormitukset sekä prosenttiosuudet kokonaisuudesta. Avarajoesta 

virtaamaa ei saatu mitattua, mutta se on arvioitu vuoden 2011 mittausten perusteella, niin että se on 

edellisen kerran tapaan noin 1,2 kertainen Taudinjoen (2019) virtaamaan nähden.  Avarajoki (8) on 

selvästi suurin kuormittaja Kivijärven yläosassa. Kiintoainekuormituksesta Avarajoen osuus on 69,8 

%, typpikuormituksesta 62,4 % ja fosforikuormituksesta 62,2 %. Hyvin merkittävä osa Avarajoen 

kuormituksesta näyttäisi tulevan Tikanjoen (havainto paikka 13) suunnalta (n. 30 %) ja Mustajokeen 

laskevan Mankimyllynjoen (havaintopaikka 12) suunnalta (n. 30 %). Tikanjoen valuma-alue on varsin 

suuri ja hyvin peltovaltainen. Mustajoen ja Mankimyllynjoen pitoisuuksiin on voinut vaikuttaa Ala-

Suitavan kosteikkorakentaminen (4 ha), mutta kosteikon alapuolelta (42) mitatut kuormitukset ovat 

kasvaneet vasta viimeisellä näytteenottokierroksella joten vaikutus on alkanut vasta viimeisellä 

näytteenottokierroksella 18.11.2019. Silloin kuormitus oli alle puolet Mankimyllynjoen 

kuormituksesta. Tikanjoen ja Mankimyllynjoen valuma-alueilla on huomattava merkitys Kivijärven 

kuormittajina. Yhteenlaskettu Tikanjoen ja Mankimylylnjoen (12) kuormitus on jopa samansuuruista 

kuin Avarajoesta mitattu, vaikka Avarajokeen laskee myös muita ojia ja jokia. Tämä selittyy 

Käyhdynlammessa ja hitaasti virtaavassa Avarajoessa tapahtuvalla sedimentoitumisella.  

Taulukko 1. Kivijärven yläosaan laskevien jokien keskimääräiset virtaamat sekä kiintoaine-, 

orgaanisenaineen- ja ravinnepitoisuuksien kuormitukset kesä ja syksyn 2019 tarkkailussa 

Mustajoen kuormituksesta suurin osa tulee Mankimyllynojan kautta, johtuen osin sen suuresta 

virtaamasta. Vetelänojasta (9) tuleva vesi nostaa Mustajoen fosforipitoisuuksia, sillä Vetelänojan 

kokonaisfosforipitoisuudet olivat noin kolmekertaa suurempia kuin Mankimyllynojan. Vetelänojan 

pienen virtaaman takia kokonaiskuormitus jää kuitenkin selvästi pienemmäksi kuin Mankimyllynojan. 

Mustajoen, Mankimyllynojan ja Vetelänojan valuma-alueilla kaivattaisiin vesiensuojelutoimia vielä 

Ala-Suitavan valmistumisenkin jälkeen.  

virtaama 

l/s
%

kiintoaine 

kg/vrk
%

typpi 

kg/vrk
%

fosfori 

kg/vrk
%

fosfaattif. 

kg/vrk
%

ammoniumt. 

kg/vrk
%

nitraatti-

nitriittit. 

kg/vrk

%
CODMn 

kg/vrk
%

Avarajoki 8 492 43,1 454,0 69,8 102,8 62,4 2,78 62,2 1,03 69,4 1,56 42,3 61,1 72,0 1395,1 60,2

Ukonsuonoja 

7
19,3 1,7 27,8 4,3 3,4 2,1 0,17 3,8 0,06 3,8 0,03 0,9 2,0 2,3 31,1 1,3

Vatainniitunoj

a 6
5,6 0,5 6,3 1,0 1,4 0,9 0,03 0,8 0,01 0,9 0,01 0,3 1,3 1,5 7,0 0,3

Taudinjoki 3 383 33,6 52,6 8,1 31,2 18,9 0,72 16,0 0,18 11,8 1,67 45,4 10,5 12,3 475,8 20,5

Myllylammenj

oki 2
12,5 1,1 3,2 0,5 1,6 1,0 0,04 0,8 0,01 1,0 0,04 1,2 0,9 1,0 22,1 1,0

Hannajoki 1 149 13,1 45,2 7,0 12,8 7,8 0,36 8,1 0,10 6,7 0,15 3,9 3,8 4,4 243,1 10,5

Kintunlamme

noja 16
12,3 1,1 14,4 2,2 2,6 1,6 0,08 1,8 0,03 2,1 0,09 2,4 1,1 1,3 21,9 0,9

Nukkaoja 15 21,3 1,9 25,8 4,0 6,1 3,7 0,13 3,0 0,04 2,5 0,06 1,7 4,1 4,8 57,2 2,5

Säynäjoki 14 45,7 4 21,1 3,2 2,8 1,7 0,15 3,5 0,03 1,9 0,07 1,9 0,2 0,2 66,0 2,8

yhteensä 1141 l/s 100 %
650,5 

kg/vrk
100 %

164,6 

kg/vrk
100 %

4,5 

kg/vrk
100 % 1,5 kg/vrk 100 % 3,68 kg/vrk 100 % 84,9 kg/vrk 100 % 2319 kg/vrk 100 %
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Ukonsuonojan (7) ja Vatainniitunojan (6) virtaamat ja valuma-alueet ovat melko pieniä, mutta erittäin 

peltovaltaisia. Ravinnepitoisuudet ja etenkin kiintoainepitoisuudet olivat suuria.  Selvästi suurimmat 

fosfori- ja kiintoainepitoisuudet mitattiin suurimpien virtaamien aikana. Varsinkin Ukonsuonojan 

kuormitusvaikutus valuma-alueeseen ja virtaamaan nähden oli huomattava. Ukonsuonojan valuma-

alueelle tulisi lisätä vesiensuojelurakenteita. 

Taudinjoen (3) virtaamat olivat syksyllä lähes nelinkertaisia kesän virtaamaan verrattuna. Syksyllä 

pitoisuudet olivat yllättäen kuitenkin kesää hieman pienempiä. Taudinjoen valuma-alueen suurimmat 

pitoisuudet virtasivat Riihimäenjoesta (3b), mutta pienen virtaaman takia kokonaiskuormitus alueelta 

jäi kuitenkin pieneksi. Kaitajärveen laskevan Kaidanjoen (5) pitoisuudet olivat ajoittain koholla, mutta 

Kaitajärvi toimii hyvänä laskeutusaltaana. Kaitajärvestä lähtevän joen (4) kiintoainepitoisuus oli 21 

%, orgaanisen aineen määrä 25 %, typpipitoisuus 27 %, fosforipitoisuus 51 %, 

fosfaattifosforipitoisuus jopa 79 % pienempi kuin näytepisteellä 5.  Taudinjoen kautta 

Kuuksenenselälle tuli 33,6 % kokonaisvesimäärästä, mutta kiintoainekuormitus oli kuitenkin vain 8 

% ja kokonaisravinnekuormitus16–19 %. Virtaama ja kuormitus huomioon ottaen, on Taudinjoen 

kuormitusvaikutus hyvin pieni, tälle alueelle ei kannata ainakaan tässä vaiheessa satsata 

lisävesiensuojelurakenteita. 

Myllylammenojan (2) valuma-alue, virtaama ja pitoisuudet olivat pieniä. Kokonaisuudessaan 

Myllylammenojan merkitys Kuuksenenselän kuormittajana on vähäinen.    

Hannajoen (1) virtaamat olivat suuria, mutta pitoisuudet varsin kohtuullisia. Hannonjoen valuma-alue 

ei ole vesiensuojelurakenteiden prioriteettilistan yläpäässä. 

Kintunlammenojan (16) virtaama oli suuruudeltaan samaa tasoa kuin Myllylammenojassakin. 

Pitoisuudet olivat kuitenkin vähintään kaksinkertaisia Myllylammenojaan verrattuna.  

Nukkaojasta (15) mitattiin korkeita fosfori- ja kiintoainepitoisuuksia joka kerta. Nukkaojan valuma-

alueelle tulisi lisätä vesiensuojelurakenteita. 

Säynäjoen (14) kiintoaine- ja fosforipitoisuudet olivat korkeita ensimmäisellä ja toisella näytekerralla, 

viimeisellä taas erittäin pieniä. Säynäjoen keskimääräinen kuormitus jäi virtaamaan nähden varsin 

kohtuulliseksi.  
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