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1.

1

JOHDANTO
Rusutjärvellä on tehty erilaisia järven tilaan ja käyttökelpoisuuteen liittyneitä hoitotoimia 1980luvun loppupuolelta lähtien. Järvellä on tehty mm. hoitokalastuskokeiluja, talviajan hapetusta,
vesikasvillisuuden niittoa, rantojen ruoppausta, rakennettu kosteikko ja alettu ajoittain johtaa lisävettä Päijänne-tunnelista. Seuraavissa kunnostussuunnitelmaraporteissa on kuvattu vedenlaadun kehitystä ja Rusutjärvellä toteutettuja kunnostushankkeita:”Rusutjärven kunnostuksen toimenpideohjelma 2004−2008” (Jääskeläinen, 2008) ja ”Rusutjärven kunnostaminen ja kunnostussuunnitelma 2010-2020” (Fallström, 2010).
Tämän suunnitelman tavoitteena on ollut laatia Rusutjärvelle kymmenen vuoden kunnostus- ja
hoito-ohjelma vuosille 2012-2022. Raportissa esitetään käytettävissä oleviin lähtötietoihin perustuen soveltuvat kunnostusvaihtoehdot ja niiden mahdolliset hyödyt/haitat sekä laaditaan aikataulusuunnitelma kunnostustoimenpiteiden toteuttamiselle. Mikäli aineisto on ollut liian vanhaa
tai sitä ei ole lainkaan, suunnitelmassa on esitetty kenttätutkimuksia nykytilan kartoittamiseksi.
Lisäksi raportissa esitetään järvien kunnostushankkeisiin liittyvä ajantasainen lainsäädäntö siitä,
mitkä kunnostustoimet ovat luvanvaraisia ja mitkä voidaan toteuttaa vesialueiden omistajien
suostumusten perusteella sekä mistä toimista on ilmoitusvelvollisuus ympäristöviranomaisille.
Lopuksi esitetään hoitotoimien tuloksellisuuden seurannan suuntaviivat.
Kunnostussuunnitelman laadintaa ohjasi ja valvoi ohjausryhmä, johon kuuluivat Jyrki Kaija (Tuusulan kunta, tekninen toimi), Jukka Sahlakari (Tuusulan kunta, vesihuoltolaitos), Unto Tanttu
(Tuusulan seudun vesilaitos), Anu Tyni (Keski-Uudenmaan ympäristökeskus), Jarmo Vääriskoski
(Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), Jari Raita (Rusutjärven kalastuskunta),
Ismo Alahannula (Rusutjärven kalastuskunta), Heikki Mattila (Rusutjärven yhteisen vesialueen
osakaskunta), Mauri Pekkarinen (Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä) ja Jaana Hietala (Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä). Kunnostussuunnitelman laativat Ramboll
Finland Oy:ssä Ari Hanski ja Jaana Huuhko.

2.

AINEISTO JA MENETELMÄT

2.1

Veden laatua kuvaavat tekijät
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ent. Uudenmaan ympäristökeskus) on tutkinut säännöllisesti Rusutjärven vedenlaatua vuosina 1984-2008. Vuonna 2009 vedenlaadun seuranta siirtyi Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän vastuulle.
Rusutjärven syvännealueelta (Rusutjärvi keskiosa 1, kuva 1) on vuosina 1985-2005 otettu näytteet kesäaikana yleensä kaksi kertaa kuukaudessa, touko-syyskuussa, ja muina vuodenaikoina
kerran kuukaudessa. Vuonna 1984 ja vuosina 2006-2008 näytteet on otettu yleensä kerran kuukaudessa. Ympäristöhallinnon seurannan loputtua näytteenottoa on edelleen harvennettu ottamalla näytteet kesäaikana touko-syyskuussa kerran kuussa ja kevättalvella kerran (maaliskuussa).
Rusutjärveen laskevista ojista (Kolistimenoja 0.4, Kirjokallionoja 0.1 ja Rusutjärvenoja 0.2) on
otettu näytteitä vuosina 1984-1987, 1993, 2004 ja 2011. Rusutjärven luusuasta (Vuohikkaanoja
3.6) on otettu näytteitä vuosina 1984-1987 (kuva 1).
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Kuva 1. Rusutjärvellä käytetyt näyteasemat.

2.2

Kasviplankton
Rusutjärven kasviplanktonin biomassaa ja klorofylli-a-pitoisuutta on seurattu veden laadun seurannan yhteydessä vuodesta 1984 lähtien.

2.3

Eläinplankton
Eläinplanktontutkimuksia on tehty vuosittain jaksolla 1986-2004. Vuosien 1991-1996 kesäelokuun eläinplanktontutkimuksista on laadittu yhteenveto (Pellikka, 1997). Eläinplanktontutkimusten tuloksia vuosina 1996-2003 on tarkasteltu Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
(RKTL) laatimassa Rusutjärven ravintoketjukunnostusmahdollisuuksia tarkastelevassa kalastotutkimusraportissa (Olin ja Ruuhijärvi, 2004).
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3

Kalasto
Rusutjärvellä on koekalastettu vuosina 1997-2004 ja 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) toimesta Nordic-yleiskatsausverkoilla (Olin ja Rask 2000, Olin ja Ruuhijärvi 2004, Sairanen 2009). Sitä ennen vuosina 1985-1994 Uudenmaan kalastuspiiri ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä tekivät koekalastuksia tehokalastusprojektiin ja toutainistutuksiin liittyen (mm. Marttinen 1987). Sähkökoekalastusta on harjoitettu kuutena peräkkäisenä kesänä,
vuosina1998-2003 (Korhonen ja Nyberg 2001, Jääskeläinen 2001). Ravintoketjukunnostukseen
liittyvistä kalatutkimuksista on laadittu kaksi raporttia vuosilta 1996-1999 (Olin ja Rask, 2000) ja
vuosilta 2000-2003 (Olin ja Ruuhijärvi, 2004). Rusutjärvellä tehtyjä kalaistutuksia on koottu liitteeseen 1.
Rusutjärven kalastuskunta on teettänyt mm. ahvenista, salakoista, särjistä ja lahnoista koostuvasta koontinäytteestä ravinneanalyysin vuonna 2003 (Novalab Oy, 2003).

2.5

Pohjaeläimet
Pohjaeläimiä on tutkittu Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimesta ns. tehokalastusprojektin yhteydessä vuosina 1987-1990 (Kalliola 1987, 1989a, 1989b ja 1990). Kesällä 2011
järvellä tehtiin pohjaeläintutkimus Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta.

2.6

Sedimentti
Sedimentin laadusta on tehty kaksi tutkimusta: vuonna 1984 paleolimnologinen tutkimus (Tolonen, 1985) ja vuonna 1999 sedimenttiprofiilitutkimus syvänteestä ja litoraalista (Limnologian ja
ympäristönsuojelun laitos, 1999).
Mikkolan niemen pohjoispuolelta ja Peltolan lahdelta on otettu vuonna 2000 sedimenttinäytteet,
joista on tehty ravinneanalyysit (Novalab Oy, 2000). Lisäksi Rusutjärven kalastuskunta on teetättänyt vuosina 1999 ja 2002 ruoppausmassojen ravinnemääritykset (Novalab Oy, 2002).

2.7

Kasvillisuus
Vertailukelpoiset vesikasvillisuuden kartoitukset on tehty vuosina 1996 (Venetvaara ja Lammi,
1996), 2001 (Venetvaara ja Lammi, 2001) ja 2007 (Venetvaara, 2007). Kesän 2007 kartoitukseen kuului Najas -vesikasvitutkimusohjelmalla tehty vertailu tilastollista testiä käyttäen.
Rusutjärven kalastuskunta on teettänyt vesikasvien (järviruoko ja lumme) ravinneanalyysit talvija kesänäytteistä vuonna 1998 (Novalab Oy, 1998a ja b).

3.

VEDEN LAADUN KEHITYS JA NYKYTILA
Rusutjärvi on pienehkö (132 ha), rehevä järvi Tuusulan kunnassa Vantaanjoen vesistöalueella.
Järvi sijaitsee Haukkalanojan valuma-alueella (21.083), jonka pinta-ala on 13,4 km2. Pääosa valuma-alueen maaperästä on savea. Itärannalla on myös soraa ja hiekkaa. Järven valuma-alue on
melko peltovaltainen ja tiheään asuttu. Pääosa asutuksesta on vesihuoltolaitoksen toimintaalueella. Valuma-alue on esitetty piirustuksessa 1.
Järveen laskee kolme suurempaa puroa; Kolistimenoja (osavaluma-alue 3,1 km2), ”Kirjokallionoja” (1,7 km2) ja Rusutjärvenoja (1,7 km2). Lisäksi on lähivaluma-alue 1,7 km2. Vuohikkaanojan kautta vedet laskevat Tuusulanjärveen.
Rusutjärvi saa vettä myös itärannan harjualueen pohjavesistä. Täällä sijaitsee Rusutjärven Iluokan pohjavesialue (0185803). Alueella on myös Tuusulan kunnan omistama tekopohjavesilaitos. Laitoksen toiminta perustuu tekopohjaveden valmistukseen Päijänne-tunnelin vedestä.
Vuonna 2010 järveen pumpattiin raakavettä 7604 m3/d (2,78 milj.m3) ja vettä otettiin
7699 m3/d.
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Rusutjärvi on luonteeltaan tasaisen matala (max syvyys 3,6 m ja keskisyvyys 2,5 m), runsastuottoinen (eutrofinen) ja lievästi savisamea (pelotrofinen). Järvi kuuluu tyypiltään runsasravinteisiin ja runsaskalkkisiin järviin (RrRk). Järvi on saareton, ja sen syvyys kasvaa rantaviivasta
jyrkähkösti runsaaseen kahteen metriin. Tästä johtuen vesikasvillisuutta on melko kapealla vyöhykkeellä.
Taulukko 1. Tietoja Rusutjärven morfologiasta ja valuma-alueesta (Jääskeläinen, 2008).

Muuttuja
Järven pinta-ala (ha)
Suurin syvyys Dmax (m)
Keskisyvyys D (m)
Vesitilavuus V (milj. m3)
Rantaviivan pituus lo (km)
Valuma-alueen pinta-ala luusuassa F (km2)
Järvisyys L (%)
Peltojen osuus (%) valuma-alueesta (1984)
Teoreettinen viipymä lisäveden kanssa (d)
Teoreettinen viipymä ilman lisävettä (d)

132,71
3,58
2,52
3,344
5,43
9,6
14,6
27
230
430

Taulukko 2. Rusutjärven syvyysvyöhykkeiden pinta-alat ja tilavuudet.

Syvyys (m)

Pinta-ala (ha)

Syvyysvyöhyke (m)

Tilavuus (1 000 m3)

0,0

132,71

0-1

3 344,10

1,0

123,40

1-2

2 063,55

2,0

109,41

2-3

885,79

3,0

38,94

>3

80,29

Rusutjärveen on johdettu Päijänne-tunnelista lisävettä vuodesta 1992 lähtien. Lupaehtojen mukaisesti lisävettä saadaan johtaa vuorokausikeskiarvona enintään 0,2 m3/s. Vuosittain lisävettä
on juoksutettu keskimäärin 2,5 milj. m3.
Taulukko 3. Rusutjärven tunnusomaiset vedenkorkeudet ennen lisäveden ohjausta (v. 1975-1990) ja sen
aikana (v. 1993-2009) (lähde: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä, 2010).

Keski- ja ääriarvoselitteet

Vedenkorkeus
(N60 +m)

Vedenkorkeus
(N60 +m)

1971-90

1993-2009

Muutos
(cm)

Suurin havaittu

HW

46,19

46,14

-5

Keskiylivesi

MHW

46,02

45,95

-7

Keskivesi

MW

45,81

45,80

-1

Keskialivesi

MNW

45,67

45,71

+4

Alin havaittu

NW

45,58

45,63

+5
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Taulukko 4. Rusutjärven arvioidut virtaamat.

Keskija
voselitteet

3.1

ääriar-

Virtaama
(m3/s)

Suurin havaittu

HQ

0,7

Keskiyli

MHQ

0,4

Keski

MQ

0,09 (ilman lisävettä)

Keski

MQ

0,17 (lisäveden kanssa)

Keskiali

MNQ

0,01

Alin havaittu

NQ

0,00

Vedenlaatu
Piilevätutkimusten mukaan Rusutjärvi on ollut rehevä jo ennen kuin alueella on aloitettu maanviljely, mutta tutkimustulosten perusteella (Virta, 1978) järven kunto alkoi heiketä merkittävästi
vuoden 1974 jälkeen. Tällöin järven itäpuolisen harjun alueelle valmistui Tuusulan seudun vesilaitoskuntainliiton (nykyisin Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä, TSV) vedenottamo. Rusutjärveen aiemmin purkautunutta pohjavettä pumpattiin vedenottamon käyttöön, jolloin 1970-1980lukujen taitteessa järven kasvillisuus alkoi runsastua. Rehevöityminen kiihtyi voimakkaasti 1980luvun puolivälissä ja vedenlaatu oli heikoimmillaan 1980-luvun lopulla. Tämän jälkeen vuonna
1992 aloitetun lisävesijuoksutuksen vaikutuksesta vedenlaatu on jälleen parantunut. Vuosina
2007 ja 2008 lisävettä ei kuitenkaan johdettu Päijänne-tunnelin peruskunnostuksen vuoksi.
Yleiseltä käyttökelpoisuudeltaan Rusutjärvi on luokiteltu välttäväksi vuosien 2000 - 2003 vedenlaatutietojen perusteella. Päätös ekologisen tilan luokittelusta on välttävä, ja se perustuu suppeaan aineistoon (lähde: Hertta-järjestelmä, 2012).

3.1.1

Näkösyvyys

Rusutjärven näkösyvyys on vaihdellut välillä 0,3-2,3 metriä vuosina 2001-2011 (kuva 2). Kesäkuukausina näkösyvyys on ollut samalla ajanjaksolla välillä 0,3-1,8 m.
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Kuva 2. Rusutjärven näkösyvyys vuosina 2001-2011.

3.1.2

Happi ja lämpötilakerrostuneisuus

Rusutjärvi on matala järvi, jossa lämpötilakerrostuneisuutta esiintyy vain talvella jääpeitteen aikaan. Happitilanne on ollut kesäaikana hyvä (yleensä yli 8 mg/l ja kyllästysaste välillä 70-150
%), mutta talviaikana pohjan läheisissä kerroksissa usein huono. Pintakerroksessa happea on
kevättalvella yleensä ollut riittävästi esim. kalojen kannalta, noin 4-12 mg/l ja kyllästysasteen ollessa välillä 30-80 % ollen kuitenkin pääsääntöisesti yli 40 %. Poikkeuksena ovat olleet vuodet
2003 ja 2010, jolloin happipitoisuus on laskenut 1 m:n syvyydellä pinnasta alle 3 mg/l (kyllästysasteen ollessa välillä 10-20 %). Vuosina 2003, 2005, 2006, 2010 ja 2011 happipitoisuus on
talvikaudella ollut huono (<1 mg/l; kyllästysaste 3-7 %) pohjan läheisessä vedessä (pohja-1 m).
Kuvissa 1-3 on esitetty happipitoisuuden vaihtelua vuosina 2001-2011.
Rusutjärvellä on tehty asukkaiden omatoimista happitilanteen seurantaa (Marvet Junior laitteella) osalla järven rannoista (Laurinmäen ja Seurakunnan rannoilla). Vuoden 2011 tulosten
perusteella happipitoisuus laski talvikuukausina alle 2 mg/l tason Laurinmäen rannalla ja Seurakunnan rannalla pohjan läheisessä vedessä (pohja – 1m).
Matalassa järvessä kesäkaudelle tyypillistä lämpötilakerrostuneisuutta ei yleensä esiinny. Tällöin
myös pohjan yläpuolisessa vedessä happiolosuhteet säilyvät hyvinä. Toisaalta avovesikaudella
aallokon vaikutus voi ulottua pohjasedimenttiin asti aiheuttaen sedimenttipartikkelien vapautumista veteen (resuspensiota).

0

Kuva 3. Rusutjärven happipitoisuus (mg/l) pintavedessä (1 m) vuosina 2001-2011.

Kuva 4. Rusutjärven happipitoisuus (kyllästysaste %) pintavedessä (1 m) vuosina 2001-2011.
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Kuva 5. Rusutjärven happipitoisuus (mg/l) pohjan läheisessä vedessä (pohja – 1 m) vuosina 2001-2011.

Kuva 6. Rusutjärven happipitoisuus (kyllästysaste %) pohjan läheisessä vedessä (pohja – 1 m) vuosina
2001-2011.

3.1.3

Ravinnepitoisuudet

Fosforipitoisuuden perusteella Rusutjärvi voidaan luokitella reheväksi. Veden katsotaan olevan
rehevää, jos sen kokonaisfosforipitoisuus ylittää tason 25 μg P/l. Vuosina 2000-2011 Rusutjärvessä fosforipitoisuus on vaihdellut välillä 12-59 µg P/l, keskiarvon ollessa 33 µg P/l (kuva 7).
Vastaavasti kokonaistyppipitoisuus on vaihdellut välillä 790-2600 µg N/l, keskiarvon ollessa 1270
µg N/l (kuva 6). Pitkän ajan (vuodesta 1973 lähtien) fosfori- ja typpipitoisuuksien vaihtelua on
kuvattu kuvassa 9, josta voidaan todeta korkeita ravinnepitoisuuksien vaihteluita 1970- ja 1980 luvuilla.
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Viimeisen kymmenen vuoden ajanjaksolla tarkasteltuna suurimmat ravinnepitoisuudet on todettu
vuosina 2008-2011 kevätvalumien ja kesäkuukausien aikaan. Ravinnepiikit ovat voineet aiheutua
joko valumien mukana tulevasta kuormituksesta tai sedimentistä sisäisenä kuormituksena. Sedimentin vapautumista on voinut aiheutua esim. aallokon tai tuulten vaikutuksesta (resuspensio)
tai särkikalojen aiheuttaman pohjan häiriintymisen seurauksena (bioturbaatio). Resuspensio voi
lisätä veden kokonaisravinnepitoisuuksia, mutta se ei suoraan lisää liukoisten ravinnejakeiden
määriä, sillä valtaosa ravinteista on sedimenttipartikkeleihin sitoutuneina.
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Kuva 7. Rusutjärven kokonaisfosforipitoisuus (µg/l) pintavedessä (1 m) vuosina 2000-2011.
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70
60
50
40
30
20
10
0
tammikuu 00
heinäkuu 00
tammikuu 01
heinäkuu 01
tammikuu 02
heinäkuu 02
tammikuu 03
heinäkuu 03
tammikuu 04
heinäkuu 04
tammikuu 05
heinäkuu 05
tammikuu 06
heinäkuu 06
tammikuu 07
heinäkuu 07
tammikuu 08
heinäkuu 08
tammikuu 09
heinäkuu 09
tammikuu 10
heinäkuu 10
tammikuu 11
heinäkuu 11

fosforipitoisuus (µg/l)

Vaikka Rusutjärvessä on todettu talvisin happipitoisuuden heikentymistä, normaalissa näytteenotossa sen ei yleensä ole havaittu johtaneen fosforin vapautumiseen sedimentistä (kuva 10).
Eräänä tekijänä on voinut olla korkea veden nitraattipitoisuus (matalissa järvissä yli 500 µg/l;
Andersen, 1982), jolloin nitraatti on voinut estää raudan pelkistymisen ja fosforin vapautumisen
rautaioneista vähähappisissa oloissa. Rusutjärvellä pohjan läheisessä vedessä nitraatti- ja nitriittitypen summa on vaihdellut vuosien 2000-2011 talvikuukausina välillä 130-1300 µg/l, keskiarvon ollessa 450 µg NO2+3/l.

pintavesi (1 m)

pohjan läheinen vesi (pohja - 1 m)

Kuva 10. Rusutjärven kokonaisfosforipitoisuus pintavedessä (1 m) ja pohjan läheisessä vedessä (pohja1 m) vuosina 2000-2011.
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Kasviplankton
Rusutjärven pintavedessä (1 m) pH‐arvot ovat loppukesäisin olleet usein selvästi emäksisiä (pH
yli 8,5). Tämä on merkki voimakkaista leväkukinnoista. Samalla pinnanläheisessä vedessä on ollut hapen ylikyllästystila (O2 kyll.% >100; kuva 11). Levähaittarekisterin tietojen mukaan järvessä on vuosittain ollut selvästi havaittavia leväesiintymiä.
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Kuva 11. Rusutjärven päällysveden (1 m) happamuus (pH) ja hapen kyllästysaste (%) vuosina 20002011.

Vuodesta 2000 lähtien kasviplanktonin biomassan vaihtelu kasvukaudella on ollut välillä 327 mg/l. Sinilevien keskimääräinen osuus kokonaisbiomassasta on ollut 5-94 %. Klorofylli-a pitoisuudet ovat olleet vastaavasti 10-93 μg/l, keskiarvon ollessa 33 μg/l.
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Kuva 12. Rusutjärven kasviplanktonlajien biomassa (mg/l) ja klorofylli-a:n määrä (µg/l) vuosina 20002011.
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Eläinplankton
1980–luvulla eläinplankton oli Rusutjärvessä painottunut kooltaan pieniin lajeihin. Daphniavesikirput olivat pieniä ja läpinäkyviä lajeja, viitaten voimakkaaseen kalojen aiheuttamaan saalistuspaineeseen (Antikainen, 1989).
Vuosien 1991-1996 tutkimuksissa todettiin valtaosan eläinplanktonista olevan rehevälle järvelle
tyypillisiä lajeja. 1990-luvun tutkimusten perusteella muutokset eläinplanktonissa tutkimusjakson
aikana näyttäisivät järven kunnostamisen kannalta epäsuotuisilta, koska tehokalastuksesta ja petokalojen istutuksesta huolimatta eläinplanktonin koko ja yhteisörakenne ei ollut muuttunut odotetusti (Pellikka, 1997).
Vuosina 1997-2003 tehtyjen tutkimusten perusteella Rusutjärven eläinplankton oli reheville järville ominainen: pieniä vesikirppuja (Chydorus sp.) oli runsaasti ja Calanoida-lahkon osuus hankajalkaisista oli pieni. Vuosien 1998-1999 tehokas kalastus näytti vaikuttaneen eläinplanktoniin
lisäämällä vesikirppujen yksilömäärää ja biomassaa (Rask ja Lehtovaara, 2003). Tilanne palautui
ennalleen 2000-luvulla kalastuksen loputtua (Jääskeläinen, 2008).

Kuva 13. Rusutjärven vesikirppujen vuosittaiset keskitiheydet (yläkuva) ja biomassat (alakuva) 19972003 (Rask ja Lehtovaara, 2003).

RUSUTJÄRVEN KUNNOSTUS- JA HOITOSUUNNITELMA 2012-2022

13

Kuva 14. Rusutjärven äyriäisplanktonin keskitiheydet (yläkuva) ja biomassat (alakuva) 1997-2003
(Rask ja Lehtovaara, 2003).

3.4

Kalasto
Rusutjärven kalasto on ollut särkikalavaltainen 1980-luvun puolivälistä lähtien. Poikkeuksena olivat vuonna 1986 aloitetun ns. tehokalastusprojektin loppuvaiheen vuodet 1988-1991, jolloin särkikalojen osuus laski selvästi alle 70 %:n. Hoitokalastuksen loppuessa särkikalojen osuus palautui 1-2 vuoden kuluessa ennalleen (Jääskeläinen, 2008).
Vuonna 2000-2003 tehdyssä kalastotutkimuksessa särkikalojen paino-osuus vaihteli välillä 7385 %. Eri kalalajien kannat koostuivat pääosin keskikokoisista ja hidaskasvuisista yksilöistä. Painosaalis laski vuonna 2003 vuosien 1997-1999 tasolle, mutta lukumääräsaalis pysyi edelleen
korkeana. Eniten vähentyivät kuhasaaliit. Kuhan poikastuotto näyttikin jääneen heikoksi. Ahvensaalis sen sijaan runsastui ja poikastuotto oli hyvä vuosina 2002 ja 2003. Eläinplanktonin vähäinen määrä viittasi edelleen voimakkaaseen kalojen saalistukseen. Järven kalakannan koostumuksen katsottiin edellyttävän tehokkaan hoitokalastuksen aloittamista (Olin ja Ruuhijärvi, 2004).
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Kuva 15. Rusutjärven koeverkkosaaliin lajien painojakauman kehitys vuosina 1997-2003 (Vesala ja
Ruuhijärvi, 2004).

Vuonna 2008 särkikalojen paino-osuus oli jälleen hieman pienentynyt (68 %), kun taas kuhan
osuus (24 %) oli suurin vuodesta 1997 lähtien tehtyjen Nordic-verkkokoekalastusten tuloksissa
(Sairanen, 2009).
3.5

Pohjaeläimet
Vuosien 1987-1990 tutkimuksissa ei todettu merkittäviä eroja pohjaeläimistön koostumuksessa
eri vuosien välillä. Lajiston todettiin olevan tyypillinen rehevöityneelle matalalle järvelle. Syyskuussa 1987 simpukat muodostivat kuitenkin valtaosan kokonaisbiomassasta. Vuosina 19861990 harvasukamadot (Tubificidae) dominoivat keskellä järveä, mutta lähempänä rantaa niiden
rinnalla valtaryhmänä oli surviaissääsken toukat. Myös pimeän aikaan planktonissa petona esiintyviä sulkasääsken toukkia (Chaoborus) tavattiin kaikilla kerroilla pohjasedimentissä (Kalliola,
1990).
Kesän 2011 tulokset valmistuvat kevään 2012 aikana, joten niitä ei ollut tässä työssä käytettävissä.

3.6

Sedimentti
Vuonna 1985 tehdyssä paleolimnologisessa tutkimuksessa sedimentin pintakerroksen todettiin
olevan jonkin verran mustan sulfidin värittämää harmaata saviliejua. Syvyydessä 45-65 cm esiintyi ruskehtavaa mutamaista liejua, joka siitepölyanalyysin perusteella muodostui ennen maanviljelyksen ja maanmuokkauksen alkua alueella. Varsinainen savikerros on siis tätäkin syvemmällä.
Piileväanalyysin tulosten mukaan Rusutjärvi oli runsastuottoinen ja lievästi emäksinen jo ennen
maanviljelyksen kehittymistä (Tolonen ym., 1994).
Vuoden 1999 sedimenttiprofiilitutkimuksen mukaan syvännealueen nettosedimentaatio oli edelleen korkea eli 8-9 mm vuodessa. Fosforin ja orgaanisen aineksen kertyminen sedimenttiin jatkui
1990-luvulla suunnilleen samanlaisena kuin edellisenä 15 vuoden jaksona (vuodet 1970–1984).
Fosforin eri jakeiden (fraktioiden) suhteelliset osuudet pysyivät lähes samanlaisina. Helposti liukenevaa fosforia oli vain pintakerroksessa. Piileväanalyysin mukaan pH ja ravinteisuus sekä eloperäisen (orgaanisen) aineksen kuormitus oli pysynyt varsin vakaana. Rantavyöhykkeen (litoraalin) pintakerroksen korkea hiili/typpi -suhde viittasi järven ulkopuolelta tulevan (alloktonisen)
kuormituksen runsauteen. Hajotustoiminta ja hapen kulutus oli litoraalin pintasedimentissä huomattavasti suurempaa kuin syvänteessä. Toisaalta syvänteen sedimentissä oli paljon enemmän
ravinteita ja eloperäistä ainetta, fosforipitoisuuden ollessa n. 0,1-0,15 % kuiva-aineessa (Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos, 1999.) Syvänteen sedimenttiprofiili oli valitettavan lyhyt (019 cm), mutta yhdistettynä vuoden 1984 aineistoon näyttäisi siltä, että kokonaisfosforin ja orgaanisen aineksen määrät puoliintuvat sedimentissä noin 20 cm syvyysvyöhykkeen alapuolella
(Jääskeläinen, 2008).
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Kasvillisuus
Rusutjärven itäranta on harjumaastoa ja etelä- sekä länsiranta rajoittuvat pääosin peltomaahan.
Kasvillisuusvyöhykkeet ovat etelässä ja lännessä leveämmät ja vesikasvillisuus vaihtelevampaa
kuin itärannalla. Rusutjärven rannat ovat monin paikoin jyrkähköt, vaikka järvi onkin matala ja
laakeapohjainen. Rantojen jyrkkyyden vuoksi järviruoko- ja lummekasvustot eivät useimmissa
paikoissa voi levittäytyä merkittävästi (Venetvaara ja Lammi, 1999).
1990-luvulla vesikasvillisuus oli Rusutjärvessä paikoin ylitiheää. 1990-luvun loppupuolelta lähtien
kasvillisuutta on niitetty lähes vuosittain ja useana vuonna on tehty myös rantaruoppauksia.
Toimenpiteet ovat monin paikoin silminnähden harventaneet kasvustoja.
Vuoden 2001 tutkimuksessa irtokellujien (esim. pikkulimaska) määrän todettiin vähentyneen
tuntuvasti verrattuna vuoden 1996 tilanteeseen, ilmentäen ravinteisuuden vähenemistä. Samoin
vesisammalen runsastuminen voi kuvastaa ravinteisuuden laskua. Kokonaisuudessaan lajiston
todettiin olevan hiljalleen muuttumassa ilmaversoisjärvestä enemmän kelluslehtisten suuntaan,
jossa uposlehtisten osuus on hyvin niukka. Ulpukka oli lisääntynyt miltei ”räjähdysmäisesti”.
Muut ilmaversoiset, erityisesti järviruoko, mutta myös järvikorte olivat vähentyneet. Sen sijaan
järvikaisla oli runsastunut. Vuonna 1998 alkaneet niitot olivat harventaneet ilmaversoiskasvustoja (Venetvaara, 2001).
Viimeisimmässä vesikasvillisuuskartoituksessa vuonna 2007 ulpukan todettiin olevan runsain vesikasvilaji Rusutjärvessä. Vuosien 2001 ja 2007 välillä ilmaversoisten (noin 40 %) ja kelluslehtisten (noin 40 %) lajienpeittävyydet eivät olleet merkittävästi muuttuneet. Vesikasvillisuuden voimistumista todettiin linjalla 2 (Rusutjärvenoja) ja vesikasvillisuuden vähenemistä linjoilla 5 (Järvelä) ja 9 (Ämmänhaudanmäki).

RUSUTJÄRVEN KUNNOSTUS- JA HOITOSUUNNITELMA 2012-2022

16

Kuva 16. Vuoden 2007 vesikasvillisuuskartoituksessa todetut linjat, joissa todettiin vesikasvillisuuden
muutosta vuoteen 2001 verrattuna.

Rusutjärvessä tavattavista vesikasveista yksikään ei ole harvinainen tai uhanalainen. Vuosien
1996, 2001 ja 2007 kartoituksissa ei tavattu yhtään karun, vähäravinteisen veden ilmentäjää
(oligotrafentti). Vallitsevina olivat keskimääräistä rehevyyttä suosivat (mesoeutrafentit) tai rehevyyden suhteen riippumattomat (indifferentit) vesikasvit.
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Kuva 17. Runsaimmat vesikasvilajit Rusutjärven vesikasvikartoituksissa 1996, 2001 ja 2007 (Venetvaara, 2007).

4.

KUORMITUS

4.1

Ulkoisen kuormituksen arviointi
Rusutjärven ulkoista ravinnekuormitusta on mittausten perusteella arvioitu vuosina 1985 (Pekkarinen, 1987) ja 2003 (Jääskeläinen, 2008). Arvioinneissa on todettu, että ravinnekuormitus on
pääosin peräisin pelloilta ja haja-asutuksesta. Haja-asutuksen osuus on vähentynyt ja tulee edelleen vähentymään kiinteistöjen kunnalliseen viemäriin liittymisen myötä.
Vuosi

4.2

Fosforikuorma

Typpikuorma

(kg/d)

(kg/d)

1985

310

6700

2003

330

7500

Ulkoisen kuormituksen sietokyvyn arviointi
Ulkoisen kuormituksen vaikutusta Rusutjärven tilaan on arvioitu Vollenweiderin (1975) esittämän
mallin avulla (Jääskeläinen, 2008). Järven ulkoinen kuormitus (330 kg/d) on sietorajojen välisellä
alueella eli rehevöitymistä voidaan hidastaa hoitotoimenpiteillä (taulukko 5).
Taulukko 5. Rusutjärven ulkoisen kuormituksen sietokyvyn arvioidut rajat (Jääskeläinen, 2008).

Kriittinen raja
Sallittu raja

Lisäveden
kanssa
g/m2/a
0,4
0,15

Ilman lisävettä
kg P/d
530
200

g/m2/a
0,35
0,13

kg P/d
460
170
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Sisäisen kuormituksen arviointi
Sisäisellä kuormituksella tarkoitetaan tilannetta, jossa ravinteita alkaa vapautua uudelleen kiertoon pohjan sedimentistä. Järven ravinnepitoisuuksien noustessa levätuotanto kiihtyy, jolloin
syntyy enemmän järven pohjalle laskeutuvaa orgaanista ainesta. Orgaanisen aineksen hajotustoiminta kuluttaa happea, mikä voi olla merkittävää lämpötilakerrostuneisuuden aikaan. Ravinteiden vapautuminen voi tapahtua sedimentistä happitason laskiessa alle kriittisen tason. Usein
tällainen tilanne tapahtuu talvella jääpeitteen aikaan. Rusutjärvessä sisäistä kuormitusta tapahtuu pääasiassa kesäaikaan, mikä voi johtua tuulen aiheuttamasta resuspensiosta tai esim. särkikalojen aiheuttaman pohjan häiriintymisen seurauksena (bioturbaatio). Tällaisia pohjasta ruokaa
etsiviä kaloja ovat särkikaloihin kuuluvat, Rusutjärvessä runsaina esiintyvät, lahna, pasuri ja särki. Toisaalta fosforia alkaa vapautua, kun veden pH‐arvo pohjan lähellä nousee reilusti emäksiselle puolelle. Rehevissä järvissä kasvien ja levien yhteytystoiminta saattaa nostaa veden pH‐arvon
yli pH 9. Tällöin sisäinen kuormitus voi voimistua edelleen. Rusutjärven kaltaisissa matalissa,
tuulille alttiissa rehevissä järvissä myös tuuli ja kaasukuplat voivat aiheuttaa pohjasedimentin ja
siihen sitoutuneiden ravinteiden uudelleen sekoittumista vesimassaan.
Rusutjärven sisäistä kuormitusta on arvioitu vuonna 2003 (Jääskeläinen, 2008). Bruttosedimentaatiota on mitattu vuosina 1993 ja 2002. Fosforin sisäinen kuormitus laskettiin Lappalaisen ja
Matinveden (1990) kaavalla:
SK = LP + BS + dP/dt – UK, jossa
SK = sisäinen kuormitus,
LP = luusuasta, kalansaaliissa ja niitoissa poistuva fosfori,
BS = bruttosedimentaatio kiintoaineen mukana pohjalle,
dP/dt = vesimassan fosforivaraston muutos,
UK = kaikki ulkoiset kuormitukset (myös luonnonhuuhtouma, laskeuma)
Lisäksi nettosedimentaatio NS = BS – SK
Laskettu fosforin sisäinen kuormitus oli vuonna 2003 noin 4 700 kg eli yli 10 kertaa suurempi
kuin ulkoinen kuormitus. Suurimmillaan se oli touko-syyskuussa. Nettosedimentaatio sai erityisesti kesä-elokuussa negatiivisia arvoja, eli fosforia on liuennut sedimentistä veteen. Bruttosedimentaatio oli noin 4 700 kg (Jääskeläinen, 2008). Vuonna 1993 sekä fosforin bruttosedimentaatioksi että sisäiseksi kuormitukseksi arvioitiin yli 7 000 kg (Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntainliitto, julkaisematon).

5.

TOTEUTETUT KUNNOSTUSTOIMET JA NIIDEN ARVIOINTI

5.1

Ulkoisen kuormituksen vesiensuojelutoimet
Ongelmallisten peltokuormituslohkojen löytämiseksi Rusutjärven alueen maatilojen ravinnetaseita
on Tuusulanjärvi-projektin yhteydessä laskettu vuosille 2001-2003 (esim. Marttila 2003). Tilakohtaiset ympäristökartoitukset tehtiin vuonna 2002 ProAgria Uudenmaan Maaseutukeskuksen
toimesta. Kartoitus tehtiin kahdeksalle tilalle ja ravinnetaseita laskettiin neljälle tilalle (Jääskeläinen, 2008). Suunnitelluista suojavyöhykkeistä on toteutunut Uudenmaan ELY-keskuksen antamien tietojen mukaan yksi suojavyöhyke (kooltaan 2,23 ha).
Tuusulan kunnan alueelle on päivitetty vesihuollon kehittämissuunnitelmaa (Tuusulan kunta,
luonnos 27.5.2010). Rusutjärven ympärillä sijaitsevat vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet järven
itä- ja länsipuolella sekä kyläläisten toteuttama vesihuoltohankealue pohjoispuolella. Kartta toiminta-alueista on piirustuksessa 2.
Vaikutus
Viemäröinnin toteutuessa suunnitellusti suurin osa valuma-alueen kiinteistöistä on kunnallisen
viemäröintiverkoston piirissä, mikä vähentää oleellisesti pistekuormituksen osuutta Rusutjärveen
kohdistuvasta ravinne- ja happea kuluttavasta kuormituksesta.
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Kosteikot ja laskeutusaltaat
Järveen laskeviin puroihin on rakennettu Kirjokallionojan kosteikko ja Rusutjärvenojan pengerrakennelma (kuva 18). Kirjokallionojan kosteikko valmistui tammikuussa 2002 järven eteläpään
suoalueelle. Kosteikko rakannettiin perkaamalla suo-ojia sekä leventämällä ja muotoilemalla niitä
niin, että vesi kerääntyy alueen keskelle. Kosteikon uomia on muokattu talven 2012 aikana. Rusutjärvenojan suulle tehtiin vuonna 2001 pieni rannansuuntainen pengerrakennelma, josta vesi
suotautuu penkan ja järviruovikon läpi järveen.

Kuva 18. Rusutjärvenojan pengerrakennelma (lähde: Fallström, 2011).

Vaikutus
Kirjokallionojan kosteikon osuus valuma-alueen pinta-alasta on 4,2 % eli kohtalaisen suuri, kun
tutkimusten mukaan altaan pinta-alan pitäisi maatalousalueilla olla vähintään 1 % yläpuolisen
valuma-alueen pinta-alasta. Hyvin kehittyneet kosteikot, joiden pinta-alasuhde on yli 2 %, poistavat myös liuenneita ravinteita (Ulvi ja Laksio, 2005). Vuosina 2002 - 2003 kosteikko pidätti
35 % kokonaisfosforista ja liukoisesta fosforista sekä typestä vieläkin enemmän. Kosteikko vaikuttaa onnistuneelta myös hauen kutu- ja poikastuotantoalueena (Jääskeläinen, 2008).
Rusutjärvenojan pengerrakennelma toimii sekä kiintoaineen saostusaltaana että ravinnesuodattimena. Altaan vesikasvillisuus on rehevää, joten allas toimii tarkoituksenmukaisesti. Vuonna
2009 allas tyhjennettiin ja kunnostettiin. Ravinteiden sitoutumisen tehokkuutta altaassa ei ole
kartoitettu.
5.3

Pohjaveden purkautumisen palauttaminen
Vuodesta 1997 alkaen Päijänne-tunnelin vettä on pumpattu Rusutjärven itärannan harjuun ja
samalla on palautettu luontainen hyvälaatuisen pohjaveden virtaus järveen. Tekopohjavesilaitoksella pumpataan harjuun Päijänne-tunnelin vettä ja vastaava määrä otetaan käyttöön (v. 2010
vettä pumpattiin 7604 m3/d ja ottomäärä oli 7699 m3/d). Näin on hydraulisessa mielessä palautettu harjun luontainen vesitilanne.
Vaikutus
Vanhat lähteet seurakunnan rannassa ovat elpyneet osoituksena harjun luontaisten pohjavesiolosuhteiden elpymisestä.
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Lisäveden johtaminen
Vuodesta 1992 lähtien Rusutjärveen eteläosaan, Tilloonlahdelle, on johdettu lisävettä Päijännetunnelista. Lisäveden johtaminen perustuu Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymälle
myönnettyihin lupiin, joita ovat: Länsi-Suomen vesioikeuden lupa (29.11.1991) lisäveden johtamiselle vesistöön ja Itä-Suomen vesioikeuden lupa (20.2.1992) vedenottoon Päijänteestä. Lisävettä pumpataan vuosittain noin kolme miljoonaa kuutiometriä (vaihtelu 0,14-3,4 milj. m³) pääasiassa touko-syyskuun välisenä aikana. 1990-luvulla vettä johdettiin myös talviaikaan kun taas
2000-luvulla talviaikainen lisäveden johtaminen on ollut vähäisempää. Vuosina 2007 ja 2008 lisävettä ei johdettu tunnelin korjaustöiden aikana. Lisäveden johtamismäärät eri vuosina on esitetty kuvassa 19.
Lisäveden johtamisen ensisijainen tavoite on parantaa Rusutjärven vedenlaatua siten, että yhdessä muiden kunnostustoimenpiteiden kanssa saavutettaisiin järven hyvä ekologinen tila. Lisävedellä on myönteisiä vaikutuksia myös Tuusulanjärven ja Tuusulanjoen vedenlaatuun ja vedenkorkeuksiin. Positiivinen vedenlaatuvaikutus purkuvesistössä perustuu pääasiassa ravinnepitoisuuksien laimenemiseen, sillä Päijänne-tunnelin vedessä fosfori- ja typpipitoisuudet (n. 10 μg P/l
ja 400-500 μg N/l) ovat olennaisesti alhaisempia kuin Rusutjärvessä kesäaikana. Juoksutuksen
ansiosta järven vesi vaihtuu kaksi kertaa vuodessa luontaisen yhden kerran sijasta (KeskiUudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä, 2010).
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Kuva 19. Rusutjärveen johdettavan lisäveden määrä (m3/a) vuosina 1992-2011.

Vaikutus
Keskimäärin kokonaisfosforipitoisuus Päijänne-tunnelin vedessä (n. 10 μg/l) on paljon alhaisempi
kuin Rusutjärvessä, jossa tuotantokauden fosforipitoisuus on lisäveden vaikutuksesta alentunut
noin kolmanneksella. Kasvukauden kokonaisfosforin keskiarvon vaihtelu 1980-luvulla oli 61 – 85
µg P/l kun taas lisävesijuoksutuksen aikana (1993-2009) vastaava vaihtelu oli 38 – 59 µg P/l.
2000-luvulla fosforipitoisuus järvessä on vakiintunut tasolle 40-55 μg P/l, vaikka väliin mahtuu
kaksi lähes lisävedetöntä vuotta (vuodet 2007 ja 2008). Muilla ainepitoisuuksilla, esim. kokonaistypellä, pitoisuuksien alenema ei ole ollut yhtä suurta kuin fosforilla (Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä, 2010).
Vaikka lisäveden johtamisella on onnistuttu alentamaan ravinnepitoisuuksia, sillä ei kuitenkaan
ole pystytty vaikuttamaan järven rehevyystasoon tai esim. sinilevien määriin. Tämä johtuu Rusutjärven suuresta sisäisestä kuormituksesta, jonka aiheuttamia ravinnepiikkejä on todettu erityisesti kesäaikana. Lisäveden johtamisen on todettu parantaneen kesäkaudella järven happitaloutta. Kuitenkin kokemusten mukaan happitilanne pohjan yläpuolella heikkenee erityisesti talvella
lämpötilakerrostuneisuuden aikaan. Luvussa 5.5 on tarkasteltu talviaikaisen lisäveden johtamisen
vaikutuksia järven happipitoisuuksiin.
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Talviaikainen hapetus
Rusutjärvellä esiintyneiden happikatojen vuoksi järvelle asennettiin vuonna 1987 Mixox- tyyppinen ilmastin lisäämään alusveden happipitoisuutta. Mixox –hapetin pumppaa hapellista päällysvettä alusveteen. Seuraavana talvena kompressorilla pumpattiin ilmaa pohjalle rei´itettyä putkea
pitkin
(kunnan
laitteisto).
Vuodesta
1998
lähtien
järveä
ilmastettiin
Neutroxmikrokuplailmastimella, joka sekoittaa järven vesimassaa ja purkaa kerrostuneisuutta. Laite sekoittaa ilmaa pohjalle pumpattavaan pintaveteen. Vuodet 2006-2010 käytössä ollut laite oli Waterix-ilmastin, jonka periaatteena on imeä pohjan läheltä vähähappista vettä ylös ja ilmastaa se.
Ilmastettu vesi palautetaan putkea pitkin takaisin alusveteen. Tällöin laite ei riko järven lämpötilakerrostuneisuutta.
Vaikutus
Talviajan hapetus/ilmastus Rusutjärvellä ei ole vastannut odotuksia. Laitteet ovat olleet joko
epäkunnossa tai niiden teho suhteessa alusveden happitilanteeseen on ollut heikko. Järvessä ei
ole selvärajaista syvännealuetta, jossa happiongelmia pääosin esiintyisi. Tässä tilanteessa yksi
ilmastin ei ole riittävä järven pinta-ala huomioiden. Hapettimien kustannus-hyöty -suhde ei ole
ollut odotetun kaltainen. Heikentynyttä happitilannetta on pyritty korjaamaan myös talviaikaisella
lisäveden johtamisella.
Taulukkoon 6 on koottu ne kuukaudet vuosina 1999-2011, jolloin joko ilmastus on ollut käytössä
tai järveen on johdettu lisävettä. Talvikuukausina johdetut lisäveden määrät on esitetty kuvassa
19.
Taulukko 6. Talvikuukausien aikainen hapetus/ilmastus ja lisäveden johtaminen Rusutjärvellä vuosina
1999-2011..

Vuosi

1999

2000

Kuukausi

tammikuu

Hapetus/

Lisäveden

ilmastus

johtaminen

x

x

helmikuu

x

maaliskuu

x

tammikuu

x

helmikuu

x

maaliskuu

x

(huhti-toukokuu)

x

2001

maaliskuu

x

2002

joulukuu

2003

x

tammikuu

x

tammikuu

x

helmikuu

x
x

maaliskuu

x

x

2004

-

-

-

2005

helmikuu

x

maaliskuu

x

marraskuu

x

2006

2007

maaliskuu

x

(huhtikuu)

x

maaliskuu

x
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Vuosi

2008

Kuukausi
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Hapetus/

Lisäveden

ilmastus

johtaminen

tammikuu

x

maaliskuu

x

x

2009

maaliskuu

x

x

2010

maaliskuu

x

2011

maaliskuu

x

Kuva 20. Johdetun lisäveden määrät (m3/kk) talvikuukausina vuosina 1999-2011.
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Talvella 1999 happitilanne oli huono (1,5 - 2,9 mg O2/l) ilmastuksesta ja lisäveden johtamisesta huolimatta.
Talvina 2000 ja 2001, jolloin pääasiallisena keinona käytettiin ilmastusta, happipitoisuus pysyi hyvänä, ollen yli 4 mg/l.
Talvella 2002, ilmastuksen ollessa toiminnassa, happipitoisuus pysyi hyvänä, mutta laski jo
maaliskuussa tasolle 2 mg/l.
Talvella 2003, ilmastuksesta ja lisäveden johtamisesta huolimatta, happitilanne heikkeni selvästi, pitoisuuden ollen maaliskuussa luokkaa 0,5 mg/l.
Talvella 2004 happipitoisuus pysyi hyvänä, vaikkei erillisiä toimenpiteitä suoritettu.
Talvella 2005 happipitoisuus laski alle tason 1 mg/l, minkä johdosta lisävettä johdettiin pääosin maaliskuussa.
Talvella 2006, maalis-huhtikuussa ilmastettaessa, happipitoisuus oli huono (2…2,5 mg/l).
Vuonna 2007 happipitoisuus säilyi hyvänä, vaikkei ilmastusta tehty, eikä lisävettä johdettu.
Talvina 2008 ja 2009 lisävettä johdettaessa happipitoisuus säilyi hyvänä.
Talvina 2010 ja 2011 happitilanne oli huono. Vuonna 2010 lisäveden määrät olivat alhaisia,
kun taas vuonna 2011 lisävettä johdettiin selvästi muita talvikausia enemmän. Lisäveden
johtamisen ongelmana happitilanteen parantamiseksi on lämpötilaeroista johtuva lisäveden
hakeutuminen vesipatsaan pintakerroksiin eikä pohjalle, jossa runsashappista vettä tarvittaisiin.

Kuvassa 21 on esitetty vuosien 1999-2011 talvikuukausina esiintyneet happipitoisuudet pohjan
läheisessä vedessä.
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Kuva 21. Happipitoisuus Rusutjärven keskiosassa pohjan läheisessä vedessä (pohja-1 m) talvikuukausina vuosina 1999-2011 (talvina 2004 ja 2007 ei ilmastettu eikä johdettu lisävettä).

5.6

Vesikasvien niitto
Vesikasveja Rusutjärvellä on niitetty 1990-luvun alussa ja vuosittain vuodesta 1998 lähtien. Järven kokonaisrantaviiva on jaettu kolmeen eri osaan ja joka vuosi on niitetty kolmannes rantaruovikosta. Täten niittokierto on ollut kolmivuotinen.
Vuonna 1991 niitto tehtiin Gibbe-aux -niittoveneellä. Vuodesta 1998 lähtien niittokalustona oli
aluksi Watermaster 2000 RS, jota seurasi tela-alustainen Truxor 4700 B (Fallstöm, 2011). Niittomassat on sijoitettu pääasiassa valuma-alueen pelloille maanparannusaineeksi.
Taulukko 7. Rusutjärven niittomäärät vuosina 1999-2011 (Pentti Mattila).

Vuosi

Niitto (m3)

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

289
500
270
400
360
130
230
300
252
288
135

Niitto
(t)
130
225
120
200
162
59
104
135
113
131
61
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Taulukko 8. Vuosina 1999-2011 niitetyt alueet (Pentti Mattila).

Vuosi

Niitetty alue

1999

Pappilanniemestä Mikkolanniemeen ja edelleen Katilan saunalle

2003

Metsäpirtiltä Tilloonlahden länsireunalle ja SRK:n leirirannasta Hiekkarantaan

2004

Turaniemestä Katilanrantaan ja SRK:n leirirannasta Hiekkarantaan

2005

Koulunrannasta Kolistimenrantaan ja SRK:n leirirannasta Hiekkarantaan

2006

SRK:n leirirannasta Pappilanniemeen

2007

Pappilanniemestä Tilloonlahden kautta Koulunrantaan

2008

Koulunrannasta Vuohikkaanojan suulle

2009

Srk leirirannasta Kokkorantaan

2010

Kokkorannasta Vuohikkaanojalle

2011

Ämmänhaudanmäki - ent. varuskunnan ranta

Vaikutus
Rusutjärvellä on tehty paljon vesikasvillisuuden niittoja vuodesta 1999 lähtien. Tulos näkyy
maastossa harventuneina kasvustoina varsinkin Tilloonlahdessa, Ämmänhaudanmäen rannan tienoilla ja Eskolassa. Niitot ovat heikentäneet eniten ilmaversoisista järviruoko- ja järvikortekasvustoja sekä kelluslehtisistä uistinvita-kasvustoja. Sen sijaan kelluslehtisistä ulpukka on selvästi hyötynyt niitoista. Toimenpiteiden seurauksena rantojen vesikasvillisuus on kehittynyt ilmaversoisista kelluslehtisten suuntaan (Venetvaara, 2007).
Vesikasvien niitolla on voitu parantaa rantojen virkistyskäyttöä, mutta veden laadun vaikutukset
ovat vaikeammin havaittavissa. Vesikasvien niitto voi aiheuttaa välillisiä vaikutuksia, joiden arvioiminen on vaikeampaa. Vaikutuksista esim. hauen lisääntymiseen järvessä tai kasviplanktontuotantoon ei ole tietoja käytettävissä. Liian runsas niitto voi vaikuttaa järven ekosysteemiin esim.
leväesiintymiä lisäävästi, vaikuttaa kalakantaan tai aiheuttaa eroosion lisääntymistä.
5.7

Ruoppaus
Rusutjärvellä on järven kyläyhdistyksen toimesta tehty rantojen pienruoppausta (kauharuoppaus) talvikausina 1999, 2000, 2001, 2002, 2005 ja 2009. Kerrallaan on ruopattu tietty ranta-alue
ja toimenpide on ulotettu mahdollisuuksien mukaan kovaan pohjaan saakka keskimääräisen kaivusyvyyden ollessa arviolta välillä 0,2-2 m. Ruoppausmassa on nostettu ruoppauksen yhteydessä
rantaruovikkoon jäätymään ja siirretty myöhemmin pelloille maanparannusaineeksi. Kunnostussuunnitelmaa laadittaessa ei ollut käytettävissä tarkempia ruoppausmääriä ja -kohteita vuositasolla. Kokonaismäärä Rusutjärven kalastuskunnan mukaan on noin 20 000 m3. Viranomaisille ilmoitetut määrät ovat olleet vuonna 1999 600 m3, vuonna 2004 1000 – 5000 m3 ja vuonna 2009
5900 m3.
Taulukko 9. Vuosina 1999-2009 ruopattuja alueita (lähde: Fallström, 2011).

Vuosi

Ruopattu alue

1998

Varuskunnan ja poliisien saunan rantojen välinen alue

1999 ja
2000

Tilloonlahden pohjukan länsiranta, ns. kylän ranta (kokkoranta) ja eteläpään seurakunnan ranta

2001

koulun ranta

2002

Keskisen Nickin rantaa

2005

Mikkolanniemen rantaa

2009

Katilan rantaa ja Kokkorantaa
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Vaikutus
Rantaruoppausten ensi sijaisena hyötynä voidaan pitää virkistyskäytön paranemista rantojen tuntumassa, kun ilmaversoiskasvillisuutta on poistettu juurineen ja vesitilavuus on kasvanut muutenkin matalassa järvessä. Ruopattujen massojen mukana on poistunut paitsi sedimenttiin, myös
kasvillisuuteen sitoutuneita ravinteita, mikä on positiivinen asia järven sisäisen kuormituksen
kannalta. Toisaalta ruoppaus voi aiheuttaa myös ravinteiden vapautumista vesipatsaaseen.
Ruoppaustuloksen pysyvyydestä ei ole tietoja käytettävissä varsinkaan, kun sedimentin laatuominaisuuksia ei tunneta. On todennäköistä, että ruopattu alue vähitellen täyttyy reunaalueilta pohjalle kulkeutuvan hienoaineksen ja sedimentoituvien eloperäisten partikkelien seurauksena.
5.8

Ravintoketjukunnostus
Vuosina 1986–1990 ja 1998–1999 Rusutjärvellä tehokalastettiin särkikalojen määrän vähentämiseksi (Jääskeläinen, 2008).
Vuosina 1986-1990 toteutetun pyynnin kokonaissaalis oli 20 500 kg eli 154 kg/ha. Valtaosa saaliista oli särkeä ja pienikokoista lahnaa. Kalastukseen liittyi toutain-istutukset. Vuosina 19901996 lajia istutettiin yhteensä yli 22 000 kpl (liite 1). Vuosina 1998-1999 toteutetun tehopyynnin
kokonaissaalis oli 28 000 kg eli 210 kg/ha. Lahna ja särki olivat edelleen tärkeimmät saalislajit.
Vuosien 1994-2006 välisenä aikana kuhaa on istutettu järveen yli 26 000 kpl (liite 1).
Vaikutus
1980- ja 1990- lukujen loppupuolella Rusutjärvessä toteutetun tehokalastuksen vaikutukset kalaston rakenteeseen tai järven rehevyyteen jäivät melko vähäisiksi. Vuosina 1997-2003 (Olin ja
Ruuhijärvi, 2002) ja vuonna 2008 (Sairanen, 2009) Rusutjärven kalaston rakennetta ja hoitokalastuksen mahdollisia vaikutuksia tutkittiin koekalastuksin. Särkikalojen (särki, salakka, pasuri,
lahna, sorva ja suutari), erityisesti särjen, valta-asema eri vuosien saaliissa on ollut selvä: keskimäärin 77 % paino-osuudesta ja 84 % lukumääräosuudesta. 2000-luvun alun koekalastustulosten perusteella Rusutjärveen oli muodostunut keskikokoisten ja hidaskasvuisten särkikalojen
muodostama kalayhteisö, jossa kalat olivat suurelta osin liian suuria kuhan saaliskaloiksi. Hoitokalastamalla tilannetta katsottiin voitavan parantaa paremmin kuhaa ja ahventa suosivaksi (Olin
ja Ruuhijärvi, 2004).
Vuoden 2001 koepyyntien perusteella arvioitiin, että kesken jäänyt hoitokalastus saattoi jopa
edesauttaa vahvojen särkikalavuosiluokkien syntyä (Olin ja Ruuhijärvi, 2002). Toisaalta järvestä
vuodesta 1997 lähtien kerätty eläinplanktonaineisto osoitti, että suurimmat äyriäisplanktonin tiheydet ajoittuivat samoille vuosille (vuodet 1998 ja 1999), jolloin tehopyynti oli meneillään. Tämä viittaisi siihen, että tehokalastuksella oli vaikutusta vesikirppujen runsastumiseen järvessä
(Olin ja Ruuhijärvi, 2004).
Viimeisimmän vuonna 2008 tehdyn koepyynnin (Sairanen 2009) tulokset osoittivat, että kalayhteisön rakenteessa ei ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia aiemmin todettuun verrattuna.
Etenkin pienikokoisten 5-10 cm pituisten särkikalojen osuus saaliissa oli merkittävä (56 % kokonaisyksilömäärästä). Toisaalta vuoden 2004 koekalastustuloksiin verrattuna särjen yksikkösaaliit
olivat selvästi pienentyneet. Kuitenkin johtopäätöksiä tehtäessä on otettava huomioon vuosien
välinen vaihtelu. Petokalojen, yli 15 cm ahvenen ja kuhan painosaaliin osuus oli kohtalainen,
28 % kokonaisbiomassasta.

6.

KUNNOSTUKSEN TAVOITTEET

6.1

Vesipuitedirektiivi, vesienhoidon järjestämistä koskeva laki ja valtakunnallinen kunnostusstrategia
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivissä ja sen pohjalta annetussa vesienhoidon järjestämistä koskevassa laissa (1299/2004) on asetettu yleiset tavoitteet vesien tilalle. Nämä tavoitteet ovat pohjana myös vesiensuojelun suuntaviivojen valmistelulle. Näissä tavoitteena on, että pintavesien tila
ei heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä. Pintavesiä suojellaan, parannetaan ja ennallistetaan siten, että vesien tilan tavoitteet voidaan saavuttaa viimeistään vuonna 2015. Pintavesissä
on tavoitteena estää tilan heikkeneminen ja saavuttaa vähintään hyvä ekologinen ja kemiallinen
tila (Ympäristöministeriö, 2007).
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Vesiensuojelun suuntaviivojen keskeiset tavoitteet vuoteen 2015 mennessä ovat:
•

Vesien rehevöityminen pysähtyy ja tila paranee.



Haitallisista aineista ei aiheudu uhkaa eliöyhteisöille eikä ihmisen terveydelle. Haitalliset aineet eivät aiheuta vesien tilan heikkenemistä ja vesien hyvä kemiallinen ja ekologinen tila
säilyy.



Vesien ja rantojen eliöstön ja niiden elinympäristön tilan heikkeneminen pysähtyy ja niiden tila paranee. Vesiluonto on biologisesti ja ekologisesti monimuotoinen ja mahdollisimman luonnontilainen.

Vesienhoidon toteutusohjelman valmistelun tueksi Ympäristöministeriön asettama vesien kunnostustyöryhmä on laatinut ehdotuksen vesien kunnostusstrategiaksi, johon on koottu keskeisiä ehdotuksia vesien tilan parantamiseksi. Strategia luovutettiin ympäristöministeriölle 16.1.2012.
Vesien kunnostusstrategian tavoitteet ovat:

6.2



Vesien ekologinen ja kemiallinen tila sekä vesiympäristö paranevat ja luonnon monimuotoisuus turvataan.



Yhteistyöverkostot ja kumppanuudet vahvistuvat sekä omaehtoisen kunnostuksen edellytykset paranevat.



Valtionhallinto pystyy edistämään kunnostustoimintaa, tukemaan muita toimijoita ja arvioimaan niiden toimintaa.



Kunnostushankkeiden rahoituspohja laajenee.



Kunnostustoimien vaikuttavuus arvioidaan ja siitä kerätään systemaattisesti lisää tietoa.



Kunnostushankkeita tuetaan yhtenäisellä tavalla.



Vesien kunnostamisesta kehittyy osaamisalue, jolle on myös vientimarkkinoita.

Rusutjärven käyttöarvo ja luontainen vedenlaatu
Rusutjärvellä on suuri virkistyskäyttöarvo; sen itärannalla on suosittu kunnan ja seurakuntien yhteinen luonnonhiekkainen uimaranta. Lisäksi järven rannalla ja läheisyydessä on runsaasti vapaaajanasutusta. Ympärivuotinen asutus järven ympäristössä on kasvussa. Vapaa-ajan kalastus on
suosittua. Tärkeimpiä saaliskaloja ovat hauki, kuha, ahven ja ankerias.
Rusutjärvi on luontaisesti rehevä ja matala, savisamea järvi. Sinileväesiintymiä on todettu järvessä ainakin 1980-luvulta lähtien. Merkittävimmät vedenlaatuun vaikuttavat toiminnot valumaalueella ovat peltoviljely ja nykyisin vähenevässä määrin haja-asutus. Järven kuormitustason on
2000- luvun lopun tilanteessa katsottu laskennallisesti olleen tasolla, jossa rehevöitymiskehitykseen (vedenlaatuun) voidaan vielä vaikuttaa sopivilla hoitotoimilla (ks. luku 4.2).

6.3

Ranta-asukkaiden ja kalastuskunnan mielipiteet sekä tavoitteet
Rusutjävellä järjestettiin 13.2.2012 yleisötilaisuus, jonka tavoitteena oli kerätä tietoa rantaasukkaiden ja kalastuskunnan jäsenien sekä muiden asianosaisten näkemyksistä ja kokemuksista
mm. järven tilasta asukkaiden näkökulmasta, asukkaiden kokemuksista kunnostushankkeista ja
asukkaiden näkemyksistä kunnostustarpeesta sekä -tavoitteista. Yleisötilaisuudesta laadittiin
muistio, joka on esitetty liitteenä 2.
Lisäksi Rusutjärvelle tehtiin maastokatselmus 18.4.2012, jonka tavoitteena oli mm. tutustua Rusutjärven alueeseen ja keskustella tehdyistä toimenpiteistä. Maastokatselmuksesta laadittiin
muistio, joka on esitetty liitteenä 3.
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Tavoitetaso veden laadulle
Rusutjärven kunnostamiselle ja hoidolle asetettiin ohjausryhmässä seuraavat tavoitteet:








7.

järven rehevöitymiskehityksen hidastaminen
järven käyttökelpoisuuden parantaminen
 leväkukintojen vähentäminen: tavoiteraja-arvot sinileväbiomassalle (10 mg/l) ja aklorofyllipitoisuudelle (< 25 µg/l)
 kalakannan parantaminen
veden kemiallisen ja ekologisen tilan parantaminen
 sinileväkukinnat eivät jokavuotisia
 näkösyvyyden kasvu nykyisestä
vesiluonto on biologisesti ja ekologisesti monimuotoinen ja mahdollisimman luonnontilainen

TARVITTAVAT LISÄTUTKIMUKSET
Rusutjärven nykytilasta sekä kunnostus- ja hoitotoimien tuloksista tehtyjen johtopäätösten perusteella seuraavassa on esitetty tarvittavia lisätutkimuksia kunnostustoimenpiteiden kohdentamisen kannalta tuleville vuosille. Samalla niiden avulla saadaan tärkeätä vertailuaineistoa aikanaan arvioitaessa järven rehevöitymiskehityksen pysäyttämisen/hidastamisen tuloksellisuutta.
Ehdotetut lisätutkimukset on esitetty arvioidussa tärkeysjärjestyksessä.

7.1

Sedimenttikartoitus
Sisäinen kuormitus
Rusutjärvellä on todettu kasvukaudella ilmenevää fosforin vapautumista sedimentistä (sisäistä
kuormitusta). Tämän rehevyyttä ylläpitävän ja kiihdyttävän mekanismin voimakkuuden ja tuotantokauden aikaisen ajallisen esiintymisen selvittämiseksi vesialtaan eri osissa ehdotetaan tehtäväksi pintasedimentin laadun kartoitusta kesä-elokuussa 2012. Näytteet otetaan kahdesta eri
syvyydestä: syvin kohta ja matalampi, altaan keskimääräinen vesisyvyys. Sedimenttinäytteet
otetaan tarkoitukseen soveltuvalla näytteenottimella, jolla saadaan riittävän paksu, häiriintymätön sedimenttiprofiili. Kunkin osanäytteen pinnalta mitataan kentällä happamuus (pH) ja hapetus-pelkistys -tila (redox –potentiaali). Profiilista kuvataan sanallisesti eri kerrokset. Näytteet
myös valokuvataan. Erityistä huomiota kiinnitetään mahdolliseen kaasukuplien esiintymiseen sedimenttiprofiilissa. Näytteiden ulkonäön perusteella päätetään syvyydet, joista määritetään fosforin eri jakeet (kokonaisfosfori ja liuennut fosfaattifosfori). Tarkempi suunnitelma laaditaan ennen kenttätöitä.
Ruoppaus
Sedimenttikartoitus on tarpeen järven ruoppaussuunnitelman laatimiseksi. Rusutjärven sedimentin laatua ja kerrospaksuuksia kartoitetaan kesäkaudella 2012 luotaamalla ja näytteenotolla. Sedimentin koostumuksen ja laatuominaisuuksien perusteella arvioidaan mahdollista ruoppaustarvetta, sen alueellista sijoittumista, pinta-aloja ja ruopattavien massojen määrää sekä laatua. Lisäksi tulokset auttavat mm. oikean ruoppaustekniikan valinnassa, läjityssuunnitelman laadinnassa ja toimenpiteen tuloksellisuuden arvioinnissa. Tarkempi suunnitelma laaditaan ennen kenttätöitä.

7.2

Vesikasvillisuuskartoitus
Rusutjärvellä ehdotetaan tehtäväksi heinä-elokuussa 2012 maastoinventointi, jossa kartoitetaan
vesikasvillisuuden nykytila järven ravintoverkoston toimivuuden (kalat, linnut, plankton, vesiselkärangattomat) ja vedenlaadun positiivisen kehityksen kannalta. Rantojen yleiskartoituksen avulla arvioidaan vesikasvillisuuden nykyinen peittävyys ja niittojen tuleva tarve ja kohdealueet.
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Koekalastus
Kalaston nykyisen rakenteen selvittämiseksi Rusutjärvellä ehdotetaan kesällä 2012 tehtäväksi
koeverkkopyyntiä Nordic -yleiskatsausverkoilla. Menetelmä ja pyyntiponnistus on sama kuin viimeksi tehdyissä koepyynneissä vuonna 2008 (Sairanen 2009). Saaliista määritetään runsaimpien
lajien pituus-paino- tiedot ja tehdään ikämääritykset saaliiksi saaduille kuhille. Erityinen mielenkiinto tuloksissa liittyy särkien ja toisaalta petomaisten ahven- ja kuhayksilöiden biomassaosuuteen saaliissa.

8.

KUNNOSTUSTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2022
Seuraavassa esitetään ne toimenpiteet, joiden avulla Rusutjärven virkistyskäyttökelpoisuutta
voidaan parantaa ja yleisestä rehevöitymiskehitystä hidastaa. Korostettakoon, että suunnitelmaa
voidaan eräiltä osin tarkentaa vasta luvussa 7 esitettyjen kenttätutkimusten tulosten valmistumisen jälkeen. Muutoinkin on tarkoituksenmukaista, että kunnostus- ja hoito-ohjelma on luonteeltaan joustava ja sitä voidaan tarvittaessa päivittää joko kohdealueelta tai esim. kirjallisuudesta
saatavien, järvikunnostukseen liittyvien uusimpien tutkimustulosten valossa.

8.1

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen
Rusutjärvessä ulkoisen kuormituksen suurin aiheuttaja on pelloilta tuleva ravinnekuormitus.
Vaikka ulkoinen kuormitus alittaakin laskennallisen kriittisen raja-arvon, kuormituksen vähentämiseen on järkevää pyrkiä erilaisilla valuma-alueella tehtävillä toimenpiteillä. Ulkoisen kuormituksen minimoiminen on perusedellytys kaikille järvessä tehtäville kunnostustoimenpiteille ja niiden tuloksellisuudelle. Ulkoisen kuormituksen vähentämisessä voitaisiin ottaa tavoitteeksi saada
ulkoinen kuormitus alle sallitun tason (luku 4.2).

8.1.1

Tuusulan kunnan ympäristömääräykset

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on vuonna 2011 käynnistänyt Tuusulan ympäristönsuojelumääräysten valmistelun. Ympäristönsuojelulain perusteella kunnanvaltuustolla on oikeus antaa
kuntakohtaisia, paikallisista olosuhteista johtuvia ympäristönsuojelua koskevia määräyksiä. Tuusulassa ympäristönsuojelumääräyksiä ei ole aiemmin ollut. Määräysten arvioidaan valmistuvan
vuoden 2013 alkupuolella.
Luonnoksessa on ehdotettu ympäristömääräyksiä mm. lannan ja virtsan, puhdistamolietteen levityksestä ranta-alueilla, viemäriverkoston ulkopuolisten jätevesijärjestelmien vähimmäissuojaetäisyyksistä vesistöstä, jätevesien imeyttämisestä ranta-alueilla, hevosten ulkoilu-, harjoittelu- ja
laidunalueiden vesiensuojelullisia vähimmäissuojaetäisyyksiä. Lisäksi luonnoksessa on ehdotettu
määräyksien antamista mm. polttoaineiden ja kemikaalien käsittelystä ranta-alueilla. Kun määräykset aikanaan valmistuvat, niistä tiedotetaan kunnan normaalien käytäntöjen mukaisesti Rusutjärven valuma-alueelle sijoittuvia maanviljelijöitä, hevos- ja karjatilallisia sekä kiinteistöjen
omistajia.
8.1.2

Maatalouden ulkoinen ravinnekuormitus

Rusutjärven valuma-alueella on seitsemän maatilaa, joista kaksi tai kolme harjoittaa luonnonmukaista viljelyä (suullinen tieto, Tero Heiskanen, 2012). Peltoa valuma-alueella on yhteensä noin
250 ha. Lähivaluma-alueesta suuri osa on peltoja, joiden aiheuttama ulkoinen kuormitus osaltaan
ylläpitää järven rehevyyttä. Maa-aines on peltoalueilla pääosin savea, mikä lisää kiintoaineksen
ja sen mukana ravinteiden kulkeutumista järveen.
Peltoviljely
Rusutjärven valuma-alue on peltovaltaista ja suurin osa ulkoisesta kuormituksesta tulee maataloudesta. Pelloilta tulevaa kuormitusta voidaan vähentää viljelymenetelmillä, esim. suorakylvöllä.
Lannoituksen oikealla valinnalla ja ajankohdalla voidaan myös merkittävästi vaikuttaa vesistöön
kohdistuvaan kuormitukseen. Lannoitusmäärien saamiseksi oikealle tasolle voidaan laskea lohkokohtaisia ravinnetaseita. Ravinnetaseen avulla selvitetään maatilan ravinteiden käytön tehokkuutta ja saadaan tietoa ravinteiden vuotokohdista. Taselaskennalla voidaan tunnistaa hyvin menestyvät ja kehittämistä kaipaavat tuotannon osat ja toimenpiteet voidaan kohdistaa kriittisille
alueille. Tällöin on mahdollista säästää kustannuksia ja parantaa tilan taloutta (Hagman, 2011).
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Viljelijöiden neuvontaa tulisi jatkaa tilakohtaisella neuvonnalla. Viljelijöitä voidaan kannustaa
maatalouden kuormituksen vähentämiseen mm. tilakohtaisella ravinnetaselaskennalla sekä suojavyöhykkeiden suunnittelulla sekä niiden perustamisesta maksettavilla vesiensuojelupalkkioilla,
kuten esimerkiksi Tuusulanjärvi-projektissa.
Suojavyöhykkeet
Suojavyöhykkeet vähentävät tehokkaasti sekä ravinne‐ että kiintoainekuormitusta vesistöihin.
Fosforivähennyksen on todettu olevan 30 – 40 % ja kiintoainevähennyksen 60 % (Uusi‐Kämppä
ja Kilpinen, 2000). Suojavyöhykkeistä on eniten hyötyä jyrkillä sekä kaltevilla vesistöön tai valtaojaan rajoittuvilla pelloilla ja tulva-alueilla.
Vuonna 2012 Tuusulanjoen ja Palojoen valuma-alueille on tarkoitus laatia suojavyöhykkeiden ja
kosteikkojen yleissuunnitelma (Rusutjärvi sijaitsee Tuusulanjoen valuma-alueella.) Suunnitelmassa suojavyöhykkeiden tarkat paikat varmistetaan maastokäynnein. Yleissuunnitelman lisäksi
työhön kuuluu suojavyöhykkeiden markkinointi alueen viljelijöille vuoden 2013 aikana. Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelman ja siihen liittyvä neuvonnan toteuttavat Uudenmaan ELY-keskus,
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.
Kosteikot
Rusutjärven kunnostus- ja hoitosuunnitelman ohjausryhmän esityksen mukaan Kolistimenojan
kosteikon toteuttamismahdollisuudet sovittiin kartoitettavaksi.
8.1.3

Karja- ja hevostilojen aiheuttama kuormitus

Rusutjärven valuma-alueella on viisi hevostilaa ja yksi karjatila. Ympäristönsuojelulain mukaan
toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja -riskeistä
sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.
Ympäristöministeriö on laatinut hevostallien ympäristöoppaan (Ympäristöministeriö, 2003), jossa
on ohjeistuksia mm. lannan varastoinnista ja suojaetäisyyksistä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on laatinut paikallisilla tiedoilla varustetun hevostallien ympäristöohjeen (KeskiUudenmaan ympäristökeskus, 2010), johon on koottu keskeinen hevostalleja koskeva ympäristölainsäädäntö ja sen pohjalta annetut suositukset ja ohjeet. Hevostalliohjeessa annetaan neuvoja
mm. hevostallin sijoittamisesta, lannan varastoinnista ja käsittelystä sekä tarvittavista suojaetäisyyksistä.
Karjatiloja koskevaan lainsäädäntöön liittyviä ohjeistuksia on koottu kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeeseen (Ympäristöministeriö, 2010). Oppaassa on annettu ohjeistuksia etäisyyssuosituksista, lannan ja virtsan varastoinnista, lannan käytöstä, eläinsuojan jätevesistä ja jätehuollosta.
8.1.4

Haja-asutuksen aiheuttama kuormitus

Rusutjärven ympärillä sijaitsevat, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella (liite 3) olevat kiinteistöt
tullaan liittämään kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Vesihuollon toiminta-alueen ulkopuolelle
jää melko vähän kiinteistöjä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on toteuttanut yhteistyössä
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kanssa kiinteistökohtaisen jätevesineuvontahankkeen Tuusulassa. Hanke jatkuu vuonna 2012 ja myös Rusutjärven valuma-alueen
viemäröimättömille kiinteistöille on tarkoitus kohdistaa kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa.
Neuvontakäynneillä tutustutaan kiinteistön jätevesijärjestelmään ja arvioidaan täyttääkö se nykyisellään valtioneuvoston uuden hajajätevesiasetuksen vaatimukset (209/2011) ja kunnan määräykset.
8.2

Lisäveden johtaminen
Lisäveden johtamista Päijänne-tunnelista Rusutjärveen ehdotetaan jatkettavaksi ja veden sekoittumista tehostettavaksi. Nykyisin vettä on johdettu järven eteläosan Tilloonlahteen laskevaan
ojaan. Lisäveden purkupaikka on esitetty piirustuksessa 1. Lisävettä pumpataan vuosittain noin
kolme miljoonaa kuutiometriä (vaihtelu 0,14-3,4 milj. m³) pääasiassa touko-syyskuun välisenä
aikana. Lisäveden johtaminen nopeuttaa veden kiertoa ja parantaa happipitoisuutta.
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Rusutjärvellä on todettu erityisesti talviaikaan happiongelmia, joita ei käytetyillä ilmastimilla ole
pystytty ehkäisemään tai lieventämään. Tämän vuoksi ehdotetaan lisäveden johtamista järveen
myös talviaikaan. Veden johtaminen tulee järjestää lupamääräysten puitteissa siten, että veden
happipitoisuus on kaikkina vuodenaikoina yli 2 mg/l. Päijänne-tunnelin vesi on helmimaaliskuussa kylmempää (n. 2,0 oC) kuin järven alusvesi, joten vedet eivät helposti sekoitu keskenään. Tässä tilanteessa jonkinlainen veden ”sekoituspumppu” Tilloonlahden suulla tehostaisi
vesien sekoittumista. Talviaikaisella lisäveden johtamisella voidaan myös laimentaa jääpeitteen
aikaisia ravinnepitoisuuksia, jolloin yleinen ravinnetaso kasvukauden alussa on nykyistä alhaisempi.
Nykyisen johtamispaikan lisäksi lisävettä voitaisiin johtaa myös Rusutjärvenojaan. On kuitenkin
huomioitava, että ojan suulla on pengerrakennelma, jonka kautta lisävesi kulkeutuisi järveen.
Lisäveden johtamisen plussat
 veden viipymä pienenee
 veden happipitoisuus paranee
 ravinnepitoisuudet laimenevat

8.3

Lisäveden johtamisen miinukset
 vedenpinnan nousu uhka lähellä rantaviivaa oleville kiinteistöille
 luvanvarainen

Vesikasvien niitto
Vesikasvien määrän vähentäminen niittämällä perustuu toistuvuuteen ja oikeaan ajoitukseen.
Kaikkein paras ajankohta niittää vesikasveja on niiden kasvukauden keskivaiheilla eli heinäelokuussa, jolloin kasvit eivät enää ehdi toipua kyseisenä vuonna niitosta ennalleen (Nybom,
1980). Tänä ajankohtana myös ilmaversojen ravinnepitoisuudet ovat suurimmillaan ja juuriravinnepitoisuudet alentuneet, joten niitetyn kasvimassan poiskuljettamisen kautta poistuu mahdollisimman paljon ravinteita järvestä. Tutkimusten perusteella on havaittu, että kasvukauden lopulla
suoritettu niitto ei häiritse yhtä paljon kasvien uusiutumiskykyä kuin kasvukauden alussa tai keskivaiheilla suoritettu niitto. Toistuvasti niitetyn kasvin biomassan määrä on myös selkeästi pienempi kuin vastaavan leikkaamattoman kasvin.
Niitto soveltuu hyvin ilmaversoisten kasvien, kuten kortteen, kaislan ja ruo'on, vähentämiseen.
Lumpeen ja ulpukan niitto tuottaa usein vaatimattomia tuloksia, koska niillä on juuristossaan
runsaasti ravinteita uuteen kasvuun. Juurakoita voidaan poistaa haraamalla tai ruoppaamalla.
Uposlehtisiä vesikasveja, joita ovat esimerkiksi vesirutto, karvalehti ja vesisammal, ei tule niittää, koska ne lisääntyvät palasista, joista kasvaa nopeasti uusia versoja. Uposlehtisiä kasveja
poistetaan parhaiten nuottaamalla tai keräävällä leikkuukoneella (Kääriäinen ja Rajala, 2005).
Vesikasvien poiston vaikutukset veden laatuun ovat monimutkaisia ja osittain myös ristiriitaisia.
Vesikasvien poisto ei yleensä paranna veden laatua. Vesikasvien poistaminen voi parantaa veden
laatua paikallisesti, kun veden virtaavuus ja vaihtuvuus paranee. Tällöin esim. tiiviissä kasvustossa esiintyvät happikadot saattavat vähentyä (Nurminen, 2006).
Vesikasvien niitossa tulee kuitenkin huomioida niiden merkitys järven ekosysteemissä. Vesikasvit
vaikuttavat järven sisäiseen kuormitukseen sitomalla ravinteita ja vähentämällä pohja-aineksen
resuspensiota. Resuspension lisäksi vesikasvit ehkäisevät ravinteiden vapautumista vesipatsaaseen ottamalla tarvitsemansa ravinteet suoraan pohjasedimentistä. Lisäksi vesikasvit tarjoavat
leviä kuluttavalle eläinplanktonille suojapaikan saalistajia vastaan. Parhaita suojapaikkoja ovat
monimuotoisen rakenteensa vuoksi uposlehtiset kasvustot, mutta myös ilmaversoisilla ja kelluslehtisillä on havaittu selvä suojapaikkavaikutus esim. vesikirpuille. Vesikasvillisuus säätelee
eläinplanktonin esiintymistä ja vaikuttaa levien määrään laidunnuksen kautta. Lisäksi vesikasvien
poiston jälkeen vapautuu ravinteita levien käyttöön. Vesikasvustot toimivat suojapaikkoina myös
petokaloille ja kasvillisuuden vähenemisen seurauksena järven kalakanta voi särkivaltaistua. Ahvenkantojen on havaittu puolestaan hyötyvän kasvillisuuden lisääntymisestä. Ahven pystyy hyvin
saalistamaan kasvillisuuden seassa ja hyötyy kasvillisuusvyöhykkeiden monimuotoisesta rakenteesta. Särki on huonompi saalistaja tiheissä kasvustoissa ja hyötyy kasvien vähenemisestä ja
järven samentumisesta (Nurminen, 2006).

RUSUTJÄRVEN KUNNOSTUS- JA HOITOSUUNNITELMA 2012-2022

31

Rusutjärvellä tulisi tehdä niittosuunnitelma, missä huomioitaisiin rantaluonnon monimuotoisuus,
maiseman ominaispiirteet, kalojen suojapaikka-alueet sekä vesikasvillisuuden merkitys ravinteiden sidonnassa erityisesti peltoalueiden läheisyydessä. Esimerkiksi rantojen kasvillisuudella on
keskeinen merkitys Rusutjärven ekosysteemissä, mm. kalojen kutu- ja poikastuottoalueina, koska kasvillisuutta ei ole järven avovesialueilla. Vesikasvillisuuden kehittymistä olisi hyvä lisäksi
seurata vuosittain.
Kohtuullisen vesikasvien poiston plussat
• virkistyskäyttö helpottuu
• kalastuksen mahdollisuudet paranevat
• veden vaihtuvuus ranta-alueilla paranee
• matalimpien rantojen avaaminen auttaa
hauen luontaista lisääntymistä
• viikatteella niitto on helppoa ja edullista

Kohtuullisen vesikasvien poiston miinukset
• liian laaja-alainen kasvillisuuden poistaminen
voi heikentää järven tilaa
• kasvillisuuden poisto altistaa rantaa eroosiolle
ja vähentää näkösuojaa
• niittojätteen karkaaminen voi aiheuttaa ongelmia
• koneellisen vesikasvien poiston aiheuttamat
kustannukset

Lähde: Ympäristöopas 2010, Rehevöityneen järven hoito ja kunnostus (Sarvilinna ja Sammalkorpi, 2010).

8.4

Ruoppaus
Paras ruoppausajankohta on loppusyksyllä tai talvella. Pieniin ruoppauksiin syksy tai varhainen
kevät sopivat hyvin, koska silloin vedenpinta on järvissä yleensä alhaalla ja työ on helpompaa.
Isommat ruoppaukset voi tehdä talvella jään päältä, jos jää ja maapohja kantavat kaivumassojen
kuljetuskaluston. Rusutjärvellä ruoppauksia on tehty talvikausina, jolloin kaivua on voitu tehdä
jään päältä kauharuoppauksena.
Kesällä veden lämpötilan ollessa korkeammillaan veden viskositeetti on pienimmillään, jolloin
partikkeleiden vajoamisnopeus on mahdollisimman suuri. Näin ollen kesän ja syksyn lämpimien
vesien aikana vajonnut aines saadaan mahdollisimman tehokkaasti poistettua juuri loppusyksystä
ja talvella. Kokemukset Rusutjärvelläkin osoittavat, että ruoppausten jälkeen ei valtaosassa kohteita ole tarvetta vuosittain toistuville vesikasvien niitoille.
Ruoppaus tulee kuitenkin suunnitella huolellisesti. Matalat rannat ovat monimuotoisia elinympäristöjä joiden kasvi- ja eläinlajisto voi kärsiä ruoppauksesta. Ruoppauksesta voi aiheutua myös
arvaamattomia haittoja: veden samenemista, ravinteiden vapautumista pohjasedimentistä veteen, kalojen kutualueiden tuhoutumista tai maiseman rumentumista. Ruoppaus voi häiritä naapureita ja muita järvellä liikkujia.
Ruoppauksen plussat
• vesisyvyyden lisääntyessä virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat
• matalimpien rantojen avaaminen voi auttaa
hauen luontaista lisääntymistä

Ruoppauksen miinukset
• veden samentuminen työn aikana
• ruoppausmassojen läjitys
• konetyön kustannukset
• vaikutukset voivat jäädä väliaikaisiksi
• luvanvaraista

Lähde: Ympäristöopas 2010, Rehevöityneen järven hoito ja kunnostus (Sarvilinna ja Sammalkorpi, 2010).

8.5

Ravintoketjukunnostus
Ravintoketjukunnostuksessa eli biomanipulaatiossa järvestä poistetaan eläinplanktonia ja pohjaeläimiä syöviä kaloja sekä lisäksi istutetaan petokaloja veden laadun parantamiseksi. Erityisesti
särkikalojen poistaminen vähentää järvessä kiertävän fosforin määrää, kalojen aiheuttamaa pohjasedimentin pöyhintää (bioturbaatio) ja eläinplanktonin laidunnusta.
Kokemukset teho/hoitokalastuksista ovat olleet pääosin myönteisiä, mutta tuloksia ei kuitenkaan
voi yleistää, sillä järvien rehevöitymisongelmat ovat aina yksilöllisiä. Sammalkorven ja Horppilan
(2004) mukaan menetelmä soveltuu järviin, jotka ovat rehevöityneet aikaisemman ulkoisen
kuormituksen vaikutuksesta ja joiden tila ei ole parantunut merkittävän kuormituksen alentamisen jälkeenkään. Mainittakoon, että Rusutjärveä lähinnä olevassa Tuusulanjärvessä ravintoketjukunnostuksella on voitu parantaa veden laatua (kokonaisfori, klorofylli-a, näkösyvyys).
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Rusutjärvi on koekalastustulosten perusteella hyvin särkikalavaltainen järvi. Toisaalta myös petokalojen osuus on viimeisimpien havaintojen perusteella kohtalainen. Kun järven kalasto muuttuu
särkivaltaiseksi ja kalabiomassa moninkertaistuu, ravintoketjusta voi tulla keskeinen rehevyyden
ylläpitäjä. Monet kalaston suorat ja epäsuorat vaikutukset lisäävät ravinteiden saatavuutta leville.
Leväkukintoihin liittyvä veden pH-tason nousu pohjan läheisessä vedessä ja pohjalla ruokailevat
särki- ja lahnaparvet kiihdyttävät ravinteiden vapautumista sedimentistä veteen. Leville käyttökelpoisten ravinteiden määrä kasvaa myös eläinplanktonia syöneiden kalojen ulosteiden erittyessä veteen.. Voimakkaasti kuormitetun ja rehevöityneen järven tila voi siksi pysyä lähes ennallaan, vaikka ulkoinen ravinne- ja happea kuluttava kuormitus saataisiin minimoitua (Sammalkorpi ja Horppila, 2004).
Tehokasta kalastusta tulee harjoittaa ainakin 2-3 peräkkäisenä vuotena ja siihen tulee liittää vedenlaadun ja kalakantojen seuranta. Kaikuluotaustulosten perusteella voidaan tehdä päätelmiä
kalaston esiintymistä järven eri osissa ja tämän pohjalta päättää parhaiten soveltuva pyyntimenetelmä. Alkuvuosina saalistavoite Rusutjärvessä voisi olla luokkaa 50-100 kg/ha/a. Myöhemmin
kalastusta jatketaan hoitopyyntinä, jolloin saalistavoite olisi luokkaa 15-20 kg/ha/a. Kalakannan
rakenteen korjaamista tuetaan riittävillä petokalaistutuksilla. Sammalkorven ja Horppilan (2004)
mukaan, jos noin 30 % kalabiomassasta on petokaloja, ne voivat jo säädellä nuorien särkikalojen
määrää. Rusutjärvessä vuonna 2008 tehtyjen koekalastusten tuloksissa oltiin melko lähellä edellä
mainittua suhdelukua. Tuloksen yleistämiseen koko järveä koskevaksi liittyy kuitenkin paljon
epävarmuutta. Vuosien välinen vaihtelu huomioiden koekalastusten uusiminen lähivuosina on perusteltua.
Hoitokalastuksen plussat
• yleensä tärkeä sinileväkukintojen vähentämisen keino
• myönteinen vaikutus sekä veden laatuun että kalaston rakenteeseen
• mahdollisuudet valikoivaan ja tehokkaaseen
pyyntiin
• järven virkistyskäyttöarvo paranee
• järven kalataloudellinen arvo paranee

Hoitokalastuksen miinukset
• tehokkaimmat menetelmät eivät sovellu talkootyöhön
• suurten poistopyyntisaaliiden jatkokäyttö
vaatii suuren työpanoksen
• riittävä saalis on haasteellinen tavoite
• vaatii pitkäjänteistä panostamista

Lähde: Ympäristöopas 2010, Rehevöityneen järven hoito ja kunnostus (Sarvilinna ja Sammalkorpi, 2010).

8.6

Muita/ei suositeltavia menetelmiä

8.6.1

Kuivatus

Järven kuivatusta ei ole käytetty laajasti eikä sen vaikutuksia voida arvioida tarkasti etukäteen.
Järven väliaikaisen kuivattamisen pääasiallisena tarkoituksena on vaikuttaa järven pehmeään
pohjasedimenttiin kuivumisen ja jäätymisen avulla. Sedimentin tiivistyminen ja kiinteytyminen
vähentää aallokon aiheuttamaa sedimentin veteen sekoittumista sekä hapettaa sedimenttiä. Menetelmä mahdollistaa kuivatyönä tehtävät ruoppaukset sekä kalakannan uusimisen ja vesikasvillisuuden vähentämisen toimenpiteen aikana. Järven kuivatusjakso kestää kaksi talvikautta ja niiden välisen jakson. Menetelmä soveltuu matalille reheville järville, joissa on ongelmallinen sedimenttipohja ja kuivattaminen on teknisesti mahdollista toteuttaa.
Vaikka periaatteessa Rusutjärvi täyttääkin edellä kuvatut kriteerit, kuivatusmenetelmä ei kuitenkaan ole realistinen vaihtoehto. Suuren virkistyskäyttöarvon vuoksi järveä tuskin voidaan tyhjentää edes yhdeksi kesäksi, vaikka järven uudelleentäyttöä helpottaisikin Päijänne-tunnelista pumpattava vesi. Lisäksi kuivatusvedet kuormittaisivat jo nykyisinkin rehevää Tuusulanjärveä. Toisaalta kalastokin olisi uusittava istutuksin, sillä latvajärveen ei luontaista leviämistä juuri tapahdu
(Jääskeläinen, 2008).
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Sedimentin kemikaalikäsittely

Järven sisäistä kuormitusta voidaan joissain tapauksissa vähentää saostamalla fosforia kemiallisilla yhdisteillä. Saostuskemikaaleina käytetään rauta- ja alumiiniyhdisteitä, jotka toimivat myös
jätevedenpuhdistamoissa fosforin saostajana. Fosforin saostuksen lähtökohtana tulee olla sedimenttianalyysiin perustuva tieto siitä, että järven rehevyyden syynä on fosforin herkkä vapautuminen sedimentistä raudan tai alumiinin vähyyden takia. Rusutjärven sedimentin laatu tulisi kartoittaa ennen kuin tiedetään, voisiko sedimentin kemiallinen käsittely soveltua järven sisäisen
kuormituksen pienentämiseen. Saostuksen vaikutukset ovat kuitenkin lyhytaikaisia, minkä takia
käsittely saatetaan joutua uusimaan muutaman vuoden välein. Fosforin kemiallista saostamista
ei kannata tehdä lyhytviipymäisissä järvissä. Oravaisen (2005) mukaan veden viipymän ollessa
alle 1 – 2 vuotta, korvautuu järvessä oleva vesi nopeasti uudella valumavedellä, joka voi olla ravinteikasta ja josta saostuskemikaali puuttuu. Viipymänsä puolesta Rusutjärvelle ei siis fosforin
saostaminen sovellu.
Fosforin saostuksen plussat
• alumiinikloridi sitoo fosforin sedimenttiin
myös
hapettomissa oloissa
• pienissä kohteissa menetelmä on
kustannuksiltaan suhteellisen edullinen
• oikein toteutettuna haitaton toimenpide

Fosforin saostuksen miinukset
• alumiinikloridi happamoittaa järveä, jos
puskurointi ei ole riittävä
• veden pH:n nousu vapauttaa alumiinikloridin
sitomaa fosforia
• alumiinikloridin varomaton käsittely on
aiheuttanut kala- ja rapukuolemia
• vaikutus usein lyhytaikainen
• edellyttää hyviä taustatutkimuksia
• edellyttää lupakäsittelyä

Lähde: Ympäristöopas 2010, Rehevöityneen järven hoito ja kunnostus (Sarvilinna ja Sammalkorpi, 2010).

9.

LAINSÄÄDÄNTÖ
Suomessa ei ole erityislainsäädäntöä järvien kunnostamisesta. Kunnostustoimintaa säätelevät
ennen kaikkea vesilaki (VL 587/2011), ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000), luonnonsuojelulaki
(LSL 1096/1996), kalastuslaki (286/1982, uusi laki tulossa 4/2012) ja jossain määrin myös
maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999).
Yleensä hankkeen ympäristövaikutukset ratkaisevat, tarvitaanko hankkeelle vesilain mukainen
lupa. Luvan tarve ei siis riipu suoraan hankkeen koosta. Jotkin hankkeet saattavat taas kokonsa
puolesta edellyttää vesilupaa. Näistä hankkeista (esim. ruoppaus) on säädetty vesilaissa erikseen. Vesilain mukainen lupa tarvitaan lisäveden johtamiseen, yli 500 m3 ruoppauksiin ja kemikaalikäsittelyihin. Vesilain mukaisen luvan myöntää aluehallintovirasto. Lisäksi valuma-alueella
tehtävät toimenpiteet, kuten kosteikkojen ja laskeutusaltaiden rakentaminen, saattavat edellyttää lupakäsittelyä.
Kunnostustöiden aloittamisesta tulee aina ilmoittaa ELY-keskukseen. Ilmoitusvelvollisuus koskee
myös hankkeita, jotka eivät tarvitse aluehallintoviraston lupaa. Ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisena tai ilmoitus vesirakennustyöstä -lomakkeella, joka löytyy ELY-keskusten verkkosivuilta.
Myös työn valmistumisesta tulee ilmoittaa.
Koska Rusutjärvelle ehdotetuista kunnostusmenetelmistä suurin osa tarvitsee vesilain mukaisen
luvan (taulukko 10), kunnostustoimenpiteille on tarkoituksenmukaista hakea samanaikaisesti lupaa kymmeneksi vuodeksi.
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Taulukko 10. Rusutjärven kunnostustoimenpide-ehdotuksiin liittyvä lainsäädäntö.

Kunnostusmenetelmä

Suostumus /taho

Lisäveden johtaminen
Vesikasvien niitto
Ruoppaus

x/vesialueen omistaja
x/vesialueen omistaja
x/vesialueen omistaja

Ravintoketjukunnostus

x/ vesialueen omistaja ja
vesialueen kalastusoikeuden haltija

Lupa tai ilmoitus/
viranomainen
L / Etelä-Suomen AVI
I / Uudenmaan ELY
I / Uudenmaan ELY
L(1 / Etelä-Suomen AVI
I / Uudenmaan ELY

L/I = lupa/ilmoitus ympäristöviranomaiselta
(1

Ruoppauksesta tulee tehdä aina ilmoitus Uudenmaan ELY -keskukselle. Lisäksi lupaa tulee hakea Etelä-Suomen AVI:lta, jos

ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3 tai toiminta aiheuttaa haitallisia muutoksia (ks. kpl 9.4).

9.1

Toimenpiteet valuma-alueella
Maa-alueella ja vesistöä pienemmissä uomissa tehtävät kunnostustoimet saattavat edellyttää lupakäsittelyä toimenpiteen vaikutuksista riippuen. Alueen omistajan suostumus on usein kuitenkin
riittävä. Kirjallisen suostumuksen sanamuotoon on syytä kiinnittää erityistä huomiota ja sopimusteksteissä on varauduttava omistajien muutoksiin.

9.2

Lisäveden johtaminen
Lisäveden johtamiseksi vesistöön tarvitaan vesilain mukainen lupa ja suostumus vesialueen
omistajalta. Vesiluvan lupaviranomainen on aluehallintovirasto (Etelä-Suomen AVI).
Rusutjärven lisäveden johtamiseen on voimassaoleva vesilain mukainen lupa. Länsi-Suomen vesioikeus on myöntänyt (29.11.1991) Keski-Uudenmaan kuntayhtymälle (KUVES) luvan lisäveden
johtamiselle vesistöön. Lisäksi Itä-Suomen vesioikeus on myöntänyt (20.2.1992) luvan vedenottoon Päijänteestä.

9.3

Vesikasvien niitto
Vesikasvien niiton laajuus vaikuttaa luvantarpeeseen. Pienimuotoinen niitto (omasta rannasta) ei
vaadi lupia, vähäistä suuremmasta niitosta on tehtävä ilmoitus vesialueen omistajalle ja alueelliselle ELY-keskukselle (Uudenmaan ELY). Ilmoitus (Ilmoitus vesirakennustyöstä -lomake) on tehtävä vähintään kuukautta ennen työn aloittamista ja siihen on liitettävä selvitys työn suoritustavasta. Ilmoituksen tulisi sisällyttää myös suunnitelma niittomassan sijoittamisesta ja/tai käsittelystä. Ennen ilmoituksen tekemistä on suositeltavaa hakea suostumus vesialueen omistajilta ja
ranta-asukkailta.

9.4

Ruoppaus
Ruoppaukselle tulee aina hakea vesilupa aluehallintovirastosta (Etelä-Suomen AVI), kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3 tai jos aiheutetaan haittaa yksityiselle, joka ei ole antanut toimenpiteelle suostumustaan (esim. rantanaapurit, vesialueen omistaja). Lisäksi kaikista, myös alle 500 m3:n konetyönä toteuttavista ruoppauksista, on ilmoitettava kirjallisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (Uudenmaan ELY-keskus) ja vesialueen omistajalle vähintään 30
vuorokautta ennen työhön ryhtymistä. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä ns. vähäisistä toimista, kuten
esimerkiksi kivien tai muiden esteiden raivaamisesta lihasvoimin. Lisäksi ruoppaamisesta on ilmoitettava vesialueen omistajalle (Ympäristöministeriö, 2012).
Ruoppaukseen tarvittavassa vesilupahakemuksessa tulee esittää ruoppaussuunnitelma, jossa on
esitetty mm. suunnitelma ruopattavista alueista sisältäen tiedot ruopattavan alueen vesisyvyydestä ja ruopattavan pohjamassan määrästä, tiedot ruoppaustekniikasta, arvio ruoppauksen aiheuttamista ympäristövaikutuksista sekä tiedot ruoppausmassan käsittelystä ja loppusijoittamisesta.
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Ravintoketjukunnostus
Ravintoketjukunnostukseen (hoito-, koe- ja tehokalastukset) vaativat vesialueen kalastusoikeuden haltijan luvan. Vaikutuksiltaan laajat tai vahinkoa aiheuttavat kunnostushankkeet edellyttävät lisäksi aluehallintoviraston lupaa.
Teho- tai hoitokalastusta tehdään sellaisilla välineillä (troolit, nuotat, rysät, katiskat), että se aina
edellyttää vesialueen omistajan lupaa (KalL 5 §) ja tietenkin kalastukseen osallistuvilta 18 - 64 vuotiailta myös valtion kalastuksenhoitomaksun suorittamista (KalL 88 §). Muita lupia tai ilmoituksia ei kalastuslain mukaan tarvita, ellei kalaston poistoon käytetä myrkkyjä tai muita kalastuslaissa kiellettyjä menetelmiä (esim. sähkökalastus), joiden käyttö vaatisi myös ELY-keskuksen
luvan (KalL 37 §). Käytännössä näitä ei kuitenkaan hoitokalastuksissa yleensä sovelleta (Ulvi ja
Lakso, 2005).

10. HOITO- JA KUNNOSTUSTOIMENPITEIDEN TOTEUTTAMINEN
Rusutjärven tilasta käytettävissä olevat muut kuin vedenlaatututkimukset ovat pääosin vanhoja
tai puutteellisia. Luvussa 7 ehdotetuilla lisätutkimuksilla pyritään tarkentamaan ja päivittämään
sitä lähtöaineistoa, johon kunnostus- ja hoitosuunnitelman laadinnan tulee perustua. Vasta ehdotetuista lisätutkimuksista saatavien tulosten ja niiden analysoinnin perusteella on mahdollista
päätellä järven nykyinen kunto (ekologinen tila) mahdollisimman luotettavasti. Lisätutkimusten
pohjalta voidaan arvioida kunkin kunnostus- ja hoitotoimenpiteen vaikutuksia ja laatia tarkempi
suunnitelma toimenpiteen toteutukselle.
Suunnitelmien valmistuttua kunnostus- ja hoitotoimenpiteille haetaan yhtenäinen vesialain mukainen lupa ja kunnostustoimenpiteet toteutetaan vuosittain ilmoitusmenettelyllä määrärahojen
ja olosuhteiden puitteissa. Lähivuosina (v. 2012-2014) toteutetaan lisätutkimukset vaiheittain
niin, että rinnalla voidaan jatkaa tarvittavia kunnostus – ja hoitotoimenpiteitä (taulukko 11). Rusutjärven kunnostukselle on perustettu ohjausryhmä, joka päättää Rusutjärvellä vuosittain toteutettavista kunnostustoimenpiteistä ja seuraa toimenpiteiden vaikutuksia. Ohjausryhmä kokoontuu tarvittaessa.
Taulukko 11. Aikataulusuunnitelma toimenpiteille vuosina 2012-2014.

Toimenpide
Vesikasvikasvillisuuskartoitus ja vesikasvien niittosuunnitelma
Sedimenttikartoitus ja ruoppaussuunnitelma
Kalastotutkimus ja ravintoketjukunnostuksen tarpeellisuuden arviointi/suunnitelman
laatiminen
Lisäveden johtaminen
Pienimuotoinen niitto
Kartoitetaan Kolistimenojan kosteikon toteuttamismahdollisuudet

Aikataulusuunnitelma
kesällä 2012
vuosina 2012-2013
vuosina 2013-2014

toistaiseksi (kesä ja talviaikaan)
vuosittain ilmoitusmenettelyllä
vuosina 2012-2014
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11. SEURANTA
Seurannan avulla saatavien tulosten merkitys Rusutjärvessä tai sen valuma-alueella tehtävien
kunnostus- ja hoitotoimien tuloksellisuuden arvioinnissa on ratkaisevan tärkeä. Seuraavassa esitetään erikseen suuntaviivat veden laadun ja eliöstön seurannalle. Ohjelmaa tarkistetaan ehdotetuista lisäselvityksistä saatavien tulosten pohjalta sen jälkeen, kun kunnostus- ja hoitosuunnitelma voidaan lopullisesti laatia.
11.1 Fysikaalis-kemiallisen tilan seuranta
Nykyisin Rusutjärven kemiallista ja ekologista tilaa seurataan ”Rusutjärven lisäveden johtamisen
tarkkailuohjelman” mukaisesti (Pekkarinen, 2010). Tarkkailusta vastaa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä. Tämä ohjelma soveltuu täydennettynä myös tulevien kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden tuloksellisuuden seurantaan veden fysikaalis-kemiallisen laadun suhteen.
Tarkkailuohjelman mukaan fysikaalis-kemialliset näytteet otetaan järven keskiosasta kasvukaudella (touko-syyskuussa) kerran kuukaudessa ja kerran lopputalvella. Lisäksi kuntayhtymä seuraa tarveharkinnan perusteella talviaikaisen happitilanteen kehittymistä helmi-maaliskuussa tehtävillä kenttämittauksilla. Näytteet otetaan neljältä eri syvyydeltä: 1,0 m, 2,0 m, 2,5 m, 2,9 m.
Taulukko 12. Rusutjärven keskiosasta tehtävät määritykset.

Määritys

1m

2m

2,5 m

2,9 m

lämpötila

x

x

x

x

happipitoisuus

x

x

x

x

hapen kyllästysaste

x

x

x

x

pH

x

x

sameus

x

x

kokonaistyppi

x

x

nitraatti- ja nitriittitypen summa

x

x

ammoniumtyppi

x

x

kokonaisfosfori

x

x

liukoinen fosfaattifosfori

x

x

väriluku

x*

sähkönjohtavuus

x*

kemiallinen hapenkulutus, CODMn

x*

rauta

x*

* vain maalis- ja syyskuussa

Seuranta- ja mittausparametreihin ehdotetaan lisättäväksi ulkonäkö, haju, näkösyvyyden mittaus
ja hygieenisen laadun seuranta (fekaaliset kolibakteerit ja fekaaliset streptokokit).
Tulevien ja poistuvien ainevirtaamien arvioimiseksi myös Rusutjärveen laskevista ojista ja järven
luusuasta olisi hyvä ottaa näytteet aika ajoin intensiiviseurannalla (esim. viiden vuoden välein,
kuusi kertaa kevään ja syksyn välisenä aikana). Näytteenottokuukaudet ajoittuisivat kevään ja
syksyn ylivirtaama-ajoille ja talven sekä kesän minimivirtaama-ajoille. Näytteistä määritettäisiin
kiintoaines, kokonaisravinteet (P ja N), liukoiset ravinteet (PO 4, NO3, NH4) ja veden hygieeninen
laatu (fekaaliset kolibakteerit ja fekaaliset streptokokit). Lisäksi mitataan virtaama.
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saada ennen varsinaista kunnostussuunnitelman laatimista tietoa
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Rusutjärven kunnostus- ja hoitosuunnitelman ohjausryhmästä läsnä olivat Jyrki Kaija (Tuusulan tekninen johtaja), Anu Tyni (KeskiUudenmaan ympk), Mauri Pekkarinen (KUVES) ja Jaana Hietala
(KUVES). Konsultin (Ramboll) edustajina olivat Ari Hanski ja Jaana
Huuhko.
Asukkaiden edustajia oli mm. Rusutjärvi-seurasta, Rusutjärven kalastuskunnasta, Rusutjärven yhteisen vesialueen osakaskunnasta.
Paikalla oli runsaasti ranta-asukkaita ja muutamia kesämökkiläisiä.
Osallistujia oli noin 20-30 henkilöä.
Alustukset
Ennen yleistä keskustelua asukkaiden näkemyksistä ja kokemuksista Rusutjärvestä seuraavat henkilöt pitävät alustukset alla olevista
aiheista.
Tuusula/ Jyrki Kaija: Hankkeen esittely: tarkoitus, toimenpiteet ja seuranta
Ramboll/ Ari Hanski: Rusutjärven vedenlaadun kehitys ja
nykytila
Keski-Uudenmaan ympk/ Tyni: Rusutjärven kunnostuksen
lähtökohtia
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Kokemuksia kunnostushankkeista
Hanski (Ramboll) korosti Rusutjärvelle tyypillisiä ominaispiirteitä (matala, luontaisesti rehevä järvi), jonka valuma-alueella suhteellisen suuri osuus on peltoja. Todettiin, ettei kunnostustoimilla saada kirkasta, karua järveä, vaan tavoitteissa tulee huomioida järven luontaiset
olosuhteet. Todettiin, että kunnostustoimia suunniteltaessa pyritään huomioimaan muiden
vastaavankaltaisten järvien kunnostuksista opittuja kokemuksia: hyötyjä ja haittoja.
Seuraavassa esitetään asukkaiden näkemyksiä Rusutjärvellä tehtyjen kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden hyödyistä ja mahdollisista haitoista:
Hoitokalastus
Hoitokalastus koettiin monen kalastajan mielestä huonoksi kunnostusvaihtoehdoksi. Hoitokalastusten jälkeen mm. kuhakannan arvioitiin heikentyneen. Tämä koettiin negatiiviseksi
vaikutukseksi.
Raidan (Rusutjärven kalastuskunta) kokemusten mukaan Rusutjärven mataluus ja vesikasvien suhteellinen osuus huomioiden hoitokalastus (erityisesti nuottaamalla) ei sovellu järven
kunnostusmenetelmäksi.

Vesikasvillisuuden niitto ja ruoppaus
Useimmat kalastajat/asukkaat kokivat, että ruoppauksella ja vesikasvien niitolla on saatu
parhaimmat ja fosforin poiston kannalta kustannustehokkaimmat vaikutukset vedenlaadun
parantamiseksi. Ruoppauksen hyötyjä ovat olleet mm. vesisyvyyden kasvaminen ja pohjalla
kertyvän sedimentin (kokemuksien mukaan 1-3 cm/a) poistaminen. Kokemusten mukaan
rantojen happitilannetta on voitu parantaa niittämällä tiiviitä ruovikoita, mikä on osaltaan
luonut parempia kutupaikkoja esim. kuhalle. Lisäksi niittojen jälkeen vesi on kirkastunut ja
syksyisin mätänevien kasvien määrä on vähentynyt. Todettiin myös, että Rusutjärven kasvillisuuskartoitusten perusteella 2-3 vuoden välein tehty niitto ei ole heikentänyt Rusutjärven vesikasvillisuutta. Toisaalta todettiin, että pohjoisrannoilla niittoa on vastustettu niiton
aiheuttaessa näkösuojan vähentymistä ja veden samentumista vedenvirtauksia suojaavan
ruovikon poistuessa. Hietala (KUVES) totesi, että niiton tulee olla kohtuullista.
Niitto on toteutettu Rusutjärvellä 2-3 vuoden välein järveä kiertävänä. Ruoppausta on tehty
viimeisen 12 vuoden aikana talvikautena. Kerrallaan on ruopattu tietty ranta-alue ja ruoppaus on ulotettu mahdollisuuksien mukaan kovaan pohjaan saakka. Ruoppausmassa on jäädytetty rantaruovikkoon ja nostettu myöhemmin pelloille.

Hapetus ja lisäveden johtaminen
Talviaikainen hapetus todettiin epäonnistuneen. Laitteet ovat olleet monesti rikki ja hapettimien teho Rusutjärven talviaikaiseen happitilanteeseen on ollut heikko. Kävi ilmi, että Rusutjärvellä tehdään asukkaiden omatoimista happitilanteen seurantaa (Marvel Junior laitteella) osalla järven rannoista (Laurinmäen ja Metsäpirtin rannoilla). Asukkaat ovat pohtineet myös muiden seurantalaitteiden hankintaa.
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Lisäveden johtaminen Rusutjärveen todettiin parantaneen kesäaikana järven happipitoisuutta, mutta kokemusten mukaan järven happitilanne heikkenee erityisesti talvella lämpötilakerrostuneisuuden aikaan. Todettiin, että lisäveden johtamista talviaikaan tulisi myös tarkastella.

Muut kunnostustavat
Keskusteltiin vaihtoehtoisista kunnostusmenetelmistä: järven kuivatuksesta ja pohjasedimentin käsittelystä fosforinsaostuskemikaaleilla. Hanski (Ramboll) totesi, että hänen näkemyksensä mukaan sedimentin kemikaalikäsittely ei ole paras menetelmä matalan rehevän
järven kunnostamiseksi ja vaikutukset eivät ole pitkäaikaisia. Järven kuivatuksesta todettiin,
että niitä on tehty Suomessa vähän ja niiden hyödyt ja haitat eivät ole täysin tiedossa.

Näkemyksiä Rusutjärven tilasta
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-

Pohjavedenotto 1970-luvulla huononsi merkittävästi Rusutjärven vedenlaatua. Toisaalta asukkaiden mukaan nykyisin harjunläheiset lähteet ovat elpyneet, mikä on
merkki parantuneesta vesitaseesta Rusutjärven pohjavesialueella.

-

Keskusteltiin Rusutjärven vedenkorkeudesta ja vaikka asukkaiden näkemyksen mukaan järven vedenpinta on alentunut, Pekkarisen (KUVES) mukaan kesäkausien aikainen vedenkorkeus on noin 10 cm korkeampi kuin aiemmin.

-

Rusutjärven kalakanta herätti paljon keskustelua. Useimpien läsnäolijoiden mukaan
Rusutjärven kalakanta ei ole vääristynyt; särkikalat eivät ole kalayhteisössä vallitsevia. Tähän perustuen Rktl:n saamia koeverkkopyyntien tuloksia ei pidetty luotettavina. Rusutjärven ankeriaskanta on hyvä.

-

Rusutjärvellä vallitseva tuulensuunta on etelästä pohjoiseen, jolloin mm. sinilevät
voivat kerääntyä useimmin pohjoisrannoille.

-

Keskusteltiin sinilevien esiintymisestä. Todettiin, että Rusutjärvessä on aina esiintynyt sinileviä ja järven ominaispiirteet huomioiden levien esiintyminen on varsin tyypillistä järvelle. Levähaitat koettiin varsin erilailla. Muutamista sinilevät haittaavat
merkittävästi virkistyskäyttöä, kun taas useimpien näkemyksen mukaan erityistä
haittaa ei ole ollut. Hietalan (KUVES) mukaan Rusutjärvelle on tyypillistä, että sinileviä esiintyy kesäkaudella juhannuksesta lähtien. Keskusteltiin myös sinilevien myrkyllisyydestä ja todettiin, että sisävesissä sinilevät erittävät mm. maksamyrkkyjä,
jotka voivat olla haitallisia erityisesti eläimille ja pienille lapsille, jos elimistöön joutuu levävettä.
Useimmat läsnäolijat olivat sitä mieltä, että järven nykyinen kunto on lähellä tavoitetilaa. Asukkaat ymmärsivät Rusutjärven luontaisen rehevyyden aiheuttaman lähtötilanteen.

Tavoitteita Rusutjärven kunnostamiselle
Rusutjärven rannalla on vanhoja, rikkinäisiä laitureita (osittain kyllästetystä puusta rakennettuja), joiden kunnostaminen/poistaminen toivotaan huomioitavan kunnostushankkeen
yhteydessä.
Raita (Rusutjärven kalastuskunta) korosti, että Rusutjärven kunnostussuunnitelman tulee
olla pitkäaikainen ja kunnostustoimenpiteiden olisi hyvä olla vuosittain ilmoitusperiaatteella
viranomaistahoille hoidettavissa. Kaija (Tuusulan kunta) vastasi, että tämä on tavoite, mutta lainsäädännön edellyttämät vaatimukset tulee huomioida. Tarkoituksena on kuitenkin
neuvotella lupaviranomaisten kanssa em. tavoitteista. Tyni (Keski-Uudenmaan ympk) kertoi,
että hän on jo alustavasti keskustellut lupa-asioista Uudenmaan ELY-keskuksen viranomaisten kanssa.

Hollolassa 22.2.2012
Jaana Huuhko
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ja Jaana Huuhko.
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Maastokatselmuksen tavoitteena oli kiertää Rusutjärven rantoja ja keskustella tehdyistä toimenpiteistä. Alla on koottu
keskeisimpiä asioita maastokäynnin aikana esiin tulleista
asioista.
Ruoppaus
Rantojen ruoppausta on tehty Rusutjärvellä talvikausina 1999, 2000, 2001, 2002, 2005 ja 2009.
Kerrallaan on ruopattu tietty ranta-alue ja toimenpide
on ulotettu mahdollisuuksien mukaan kovaan pohjaan
saakka.
Ruoppausmassan kokonaismääräksi arvioitiin noin 20 000
m3. Pentti Mattila /kalastusosakaskunta lupasi selvittää tarkemmat ruoppausmäärät ja toimittaa ne Rusutjärven kunnostuksen seurantaryhmälle.
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Rusutjärvellä ruoppauksia on tehty talvikausina, jolloin samentumisvaikutukset ovat pienimmillään. Kokemuksien mukaan samentuminen ulottuu
enimmillään muutaman metrin päähän ruopatulta alueelta.
Kaivua on tehty jäällä kauharuoppauksena proomun päältä.
Ruopattu massa on jäädytetty ja tiivistetty rannan tuntumassa, minkä jälkeen
ruoppausmassat on sijoitettu pääasiassa valuma-alueen pelloille maanparannusaiRuopatuille rannoille on todettu muodostuneen toisena kesänä ruoppauksesta kaloneeksi.
jen kutualueita (suullinen tieto, Alahannula).

Niitto
Vesikasvien niittoa on toteutettu viimeisten kymmenen vuoden ajan säännöllisesti. Kesässä on niitetty noin kolmannes järven rantaruovikosta.
Niiton teknisestä toteutuksesta on vastannut Telapari Oy (www.telapari.fi).
Leirirannan ja uimarannan välistä aluetta on niitetty kerran kesässä. Alueella ei tarvitse kovan pohjan takia tehdä ruoppausta.

Kosteikko/pengerrakennelma
Rusutjärven ojan kosteikko/pengerrakennelma toteutettiin vuonna 2001 ajamalla
maa-ainesta ojan suulle veden virtauksen hidastamiseksi ja ravinteiden kulkeutumisen vähentämiseksi järveen.
Kirjokallionojan kosteikkoa on tehty useampaan otteeseen ja varsinaisesti se rakennettiin vuonna 2002 ja sitä on muokattu viime talvena.

Kalakannan parantaminen
Verkkokalastus on kielletty Rusutjärvellä 15.5.-30.6. välisenä aikana.
Rusutjärvelle on tehty lukuisia petokalaistutuksia kalastuskunnan toimesta.

Kalastuskunnan ehdotus järven kunnostustoimenpiteiksi seuraavalle kymmenelle
vuodelle:
Niitto jatketaan kuten viimeiset kymmenen vuotta järveä kiertävänä niittona.
Rantojen ruoppausta ehdotetaan tehtäväksi seuraavilla rannoilla:
1. Rusutjärven koulun ranta (ruopattavaa sedimenttiä arviolta noin metrin paksuudelta, ei tarkkaa tietoa)
2. Kokkoranta (ruopattavaa sedimenttiä noin metrin paksuudelta, ei tarkka tieto)
3. Tilloonlahti (ruopattavaa sedimenttiä noin kahden metrin paksuudelta, sedimentin paksuutta kartoitettu muita rantoja tarkimmin)
4. Sotilasranta /poliisien ranta (ruopattavaa sedimenttiä noin metrin paksuudelta, ei tarkkaa tietoa)
Kunnostustoimenpiteille haetaan yhtenäinen vesialain mukainen lupa ja kunnostustoimenpiteet toteutetaan vuosittain ilmoitusmenettelyllä määrärahojen ja olosuhteiden puitteissa.
Kunnostustoimenpiteiden käytännön tasolla toteuttavana tahona toimii Rusutjärven
kalastusosakaskunta.

2/3

Yhteenveto:
Rusutjärven kunnostustoimenpiteitä ovat toteuttaneet Rusutjärven osakaskunnan
jäsenet. Toimenpiteitä on tehty 12 vuoden ajan ja kalastuskunnan jäsenillä on paljon käytännön kokemuksia kunnostustoimenpiteistä. He ovat kehittäneet menetelmiä Rusutjärvelle sopiviksi, pyrkien hyvään kustannustehokkuuteen.
Kalastuskunnan edustajat korostivat Rusutjärven kunnostuksen edenneen heidän
mielestään oikeaan suuntaan ja tehdyillä kunnostuksilla on heidän kokemuksiensa
perusteella selvästi järven tilaa parantavia vaikutuksia. Rusutjärven kalastusosakaskunnan jäsenien mielestä positiivisia vaikutuksia ovat olleet mm. tiiviiden
ruovikoiden niitto on parantanut järven happitilannetta, niittomassojen poisto on
vähentänyt järven ravinnekuormitusta, kosteikoihin on muodostunut kalojen (hauen) kutupaikkoja ja sinileväkukinnot ovat vähentyneet.
Kalastusosakaskunnan jäsenien mukaan Rusutjärven kalakanta on hyvässä kunnossa, eikä vääristynyt järvestä tehdyistä kalastotutkimuksista poiketen. Heidän
mielestään ravintoketjukunnostus ei ole järvellä tarpeellinen, eikä tuo lisäarvoa
järven tilan parantamiseen.

Hollolassa 27.4.2012

Jaana Huuhko
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Kolistimenoja 0,4

Vuohikkaanoja 3,6
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