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1     Johdanto 

Rusutjärven eteläosan Tilloonlahteen on johdettu lisävettä Päijänne-tunnelista vuodesta 1992 
alkaen. Tavoitteena on parantaa Rusutjärven vedenlaatua siten, että yhdessä muiden kunnos-
tustoimenpiteiden kanssa saavutettaisiin järven hyvä ekologinen tila vuoteen 2027 mennessä. 
Lisäveden positiivinen vedenlaatuvaikutus perustuu järven ravinnepitoisuuksien laimenemi-
seen, sillä lisävedessä ravinnepitoisuudet (fosfori noin 10 µg/l ja Typpi 400-500 µg/l) ovat oleel-
lisesti matalampia kuin Rusutjärvessä kesäaikana. 

Lisäveden johtamisen määrällisenä tavoitteena on ollut, että järven vesi vaihtuu vuodessa lähes 
kaksi kertaa luontaisen yhden kerran sijasta. Tämä saavutetaan lisävesimäärällä 2,8 milj. m3. 

Rusutjärven pohjavesialueen harjumuodostuma rajoittuu noin 1,5 km:n matkalla järveen. Järven 
itärannan harjuun maakerrosten koostuessa hiekasta ja sorasta on pohjavesimuodostuman ja 
Rusutjärven välillä yhteys. Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän vedenoton vaikutuksesta poh-
javeden pinnan laskiessa pohjavesimuodostumassa alle järven veden pinnan tason, on ran-
taimeytyminen mahdollista, mikä voi heikentää pohjaveden laatua. 

Vuodesta 1997 alkaen Päijänne-tunnelin vettä on pumpattu harjuun mm. rantaimeytymisen es-
tämiseksi. Samalla on palautettu luontainen pohjaveden virtaus järveen. Tekopohjavesilaitok-
sella harjuun pumpataan Päijänne-tunnelin vettä vastaava määrä, kuin sieltä otetaan Keski-Uu-
denmaan Vesi Kuntayhtymän toimialueella vesihuoltoon. 

2     Lisävesitarkkailun perusteet ja tavoitteet 

Rusutjärveen on sallittu johtaa lisävettä Päijänne -tunnelista Länsi-Suomen vesioikeuden lupaan 
(104/1991/1, 29.11.1991, täydennys 26/1994/1, 29.3.1994) perustuen. Lupaehtojen mukaan li-
sävettä saa johtaa vuorokausikeskiarvona enintään 0,2 m3/s ja hetkellinen virtaama saa olla 
enintään 0,4 m3/s. Lisävettä ei saa johtaa, mikäli Rusutjärven vedenpinnan korkeus ylittää tason 
N60 + 45,85 m.  

Lisäveden pumppaus järveen aloitettiin vuonna 1992. Vuosina 1992—2017 vettä on juoksutettu 
keskimäärin 2,5 milj. m3 (vaihtelu 0,14 - 3,4 milj. m3) (KUVES 2018).  Juoksutus on tehty pääasi-
assa touko-syyskuussa, mutta useina vuosina myös talvella järven happitilanteen paranta-
miseksi.  

Rusutjärveen pumpatun lisäveden määrää mitataan Rusutjärven pumppaamon ajokuilussa ole-
vaan paineputkeen kiinnitetyllä ultraäänivirtausmittarilla. Vuorokautinen vesimäärätieto siirre-
tään KUVESIn kaukovalvontajärjestelmään ja sieltä edelleen Suomen ympäristökeskuksen 
Hertta-tietokantaan. 

Lisäveden johtamisen vaikutustarkkailua tehdään tarkkailuohjelman (KUVES 2018) mukaan, 
jonka Uudenmaan ELY-keskus on hyväksynyt (UUDELY/4401/2018). 
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3     Tarkkailun toteutus 

Järven tarkkailu sisältää hydrologisen seurannan ja vedenlaadun tarkkailun. Rusutjärven veden-
korkeutta mitataan jatkuvatoimisesti järven länsirannalla sijaitsevalla havaintoasemalla 
2101320 Rusutjärvi, joka sijaitsee 600 metrin etäisyydellä järven luusuasta. Mittaustieto siirtyy 
vuorokausikeskiarvoina Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto -palvelun Hertta-tietokantaan. 

Rusutjärven lähtövirtaamaa tulee seurata Vuohikkaanoja pohjapadolla. Vuonna 2020 Vuohik-
kaanojaan kunnostettiin uusi mittapaikka, jossa tehtiin virtaamamittauksia uuden purkautumis-
käyrän laatimiseksi. Vuonna 2021 tullaan tekemään vielä lisää mittauksia mm. ylivirtaama-ai-
kana. Vuohikkaanojan virtaamalle tehty alustava purkautumiskäyrä on suhteessa järven pinnan-
korkeuteen. 

Rusutjärven vedenlaatua seurataan järven syvänteessä (3,4 m), havaintopaikalla Rusutjärvi, kes-
kiosa 1 (ETRS-TM35FIN 6700888 - 388602). Havaintopaikalta on vedenlaatutuloksia vuodesta 
1984 alkaen. Seurantanäytteet on otettu viime vuosina maaliskuussa ja kuukausittain touko-
syyskuussa. Talvinäyte jäi vuonna 2020 ottamatta, sillä järven jää ei kantanut talven aikana. 
Touko-syyskuussa näytteet otettiin tarkkailuohjelman mukaisesti.  

Seurantavuoden 2020 näytteet analysoitiin MetropoliLab Oy:n laboratoriossa akkreditoiduilla 
menetelmillä. Analyysitulokset on koottu liitteeseen 1 ja siirretty Suomen ympäristökeskuksen 
Avoin tieto -palvelun Hertta -tietokantaan. Kasviplanktonnäytteet määritti FM Raino-Lars Al-
bert/ Ecomonitor Oy. Tulokset on siirretty Suomen ympäristökeskuksen kasviplanktonrekisteriin 
ja niistä tehty raportti (Albert 2021) on toimitettu Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen ja 
Uudenmaan ELY-keskukseen. 

3.1     Tarkkailuvuoden sää ja vesiolosuhteet 

Vuoden alkaessa oli lauhaa ja vesistöt olivat edelleen jäättömiä ja niiden pinnat olivat korkealla. 
Lauhan ja sateisen alkutalven aikana valunta ja vesistöihin kulkeutuva kuormitus olivat suuria. 
Kasvukauden jälkeen orgaanisen aineen hajoaminen lisäsi humushuuhtoumaa ja alueilla, jossa 
maaperä oli kasvipeitteetön, kiintoainetta huuhtoutui tavallista enemmän. Jokivesissä vuoden 
virtaamahuippu ajoittui jo helmikuulle runsaiden sateiden seurauksena.  

Pysyviä jääpeitteitä Keski-Uudenmaan järviin ei talvella muodostunut. Maaliskuun alun lyhyen 
pakkasjakson aikana Rusutjärveen muodostui ohut jääkansi, mutta kulkijaa se ei kantanut. 

Vuosi 2020 oli sääolosuhteiltaan mittaushistorian lämpimin, Vantaalla vuoden keskilämpötila 
(8,0 oC) oli 2,2 astetta keskimääräistä lämpimämpi. Kesäkuu oli vuoden lämpimin ja helteisin 
kuukausi, heinäkuu vuoden sateisin ja kesäkuukausista viilein.  Syksyn oli lämmin ja sateinen ja 
vuosi päättyi lauhana ja lumettomana (kuva 3.1). 

Vuosi 2020 oli sateinen; vuoden sadesumma Vantaalla, 939 mm, oli 2000-luvun suurin. Lumi-
peitteisiä päiviä oli vuoden aikana hyvin vähän, pisimmillään huhtikuussa. 
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Kuva 3.1. Lämpötilat ja sadantasummat vuorokausittain Helsinki-Vantaan lentoasemalla vuonna 
2020. (tiedot: Ilmatieteen laitos /Avoin data) 

4     Lisäveden johtaminen 

Lisäveden johtaminen Rusutjärveen alkoi 26. toukokuuta ja sitä johdettiin 7.9.2020 asti (kuva 
4.1). Heinäkuun alussa johtamisessa oli tauko runsaiden sateiden takia ja myös elokuussa johta-
minen keskeytettiin järven pinnan saavuttaessa ylärajan tason. Johtaminen oli keskeytyksissä 7.-
26.8., ja sitä jatkettiin vielä syyskuun alussa, kunnes sateet nostivat järven pintaa. Lisäveden vir-
taama oli johtamiskaudella tasainen, 0,2 m3/s. Juoksutetun veden määrä oli yhteensä 1,427 milj. 
m3, joka oli aikaisempaa vähemmän, mutta järven tilavuutta vastaava. Siten pelkästään lisävesi 
vaihtoi kesän aikana kertaalleen järviveden. 

4.1     Rusutjärven vedenkorkeus 

Vuoden alkaessa Rusutjärven pinta oli tasolla N60 +4583 cm, joka oli keskimäärin 7 cm edellis-
vuotta korkeammalla. Helmikuun runsaiden vesisateiden takia järven pinta lähti nopeasti nou-
suun ja oli korkeimmillaan 14. maaliskuuta N60 +4597 cm. Kevään aikana veden pinta laski alim-
milleen toukokuun lopussa tasolle N60 +4569 cm. Pinta oli lähes yhtä alhaalla elokuun lopulla. 
Syksyn sateet pitivät Rusutjärven pinnan korkealla ja vuoden lopulla pinta oli edelleen nousu-
suunnassa (kuva 4.1). 
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Kuva 4.1. Rusutjärven pinnankorkeus N60-järjestelmässä ja järveen johdettu lisävesimäärä m3/s vuonna 
2020. Kuvassa punainen katkoviiva on yläraja (N60 + 4585 cm) vedenjohtamiselle. 

Rusutjärven pohjavesialueella vedenpinta nousi tammi-huhtikuun ajan, ja alkoi laskea touko-
kuun lopulla (kuva 4.2). Sateisen heinäkuun alun jälkeen pinnankorkeus nousi poikkeuksellisen 
paljon ja myös sateisen syksyn aikana vedenpinta vaihteli voimakkaasti (kuva 4.2). Pinnankor-
keus oli koko vuoden selvästi järven pintaa korkeammalla. 

 

Kuva 4.2. Rusutjärven kaakkoispuolella sijaitsevan paineanturimittauslaitteella varustetun pohjavesiput-
ken HP115 pinnankorkeus vuonna 2020 Tiedot poimittu EMMI-järjestelmästä 2/2021. Vedenkorkeus 
N2000-järjestelmässä eroaa N60 järjestelmästä 25,5 cm. 
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5     Veden laatu 

Rusutjärven keskiosan havaintopaikalla syvyys on noin 3,4 metriä. Havaintopaikalta otettiin ve-
sinäytteet vesisyvyyksistä 1 m, 2 m, 2,5 m ja 2,9 m sekä kokoomanäyte 0-2 m. Näytesyvyyksistä 
1 m ja 2,9 m määritettiin kaikki perusvedenlaatumuuttujat, välisyvyyksistä vain lämpötila ja 
happi sekä kokoomanäytteestä a-klorofylli ja kasviplankton. 

Toukokuun näytekerta oli ennen lisäveden johtamiskauden alkua. Elokuun näytteenotto ajoittui 
jaksoon, jolloin lisävettä ei johdettu ja järven pinta oli laskusuunnassa. Syyskuun näyte otettiin 
heti lisäveden johtamisen päätyttyä. Rusutjärven väriluku ja humustilaa kuvaava kemiallinen ha-
penkulutus, CODMn, määritettiin maaliskuun sijasta toukokuussa sekä syyskuun tarkkailukerralla. 

Rusutjärvi on tyypiltään savialueen Runsasravinteinen järvi (Rr), jonka ekologinen tila on tyydyt-
tävä vuosien 2012-2017 aineistojen perusteella. Päällysveden kesäaikainen kokonaisfosforipi-
toisuus on ilmentänyt hyvää ekologista tilaa (lähellä tyydyttävää), typpipitoisuus välttävää (lä-
hellä tyydyttävää). Pitoisuudet ovat kuitenkin vaihdelleet suuresti eri näytteenottokertojen vä-
lillä. Myös näkösyvyydessä, happipitoisuudessa ja veden pH:ssa (kesällä yli 9) on voimakasta 
vaihtelua, mikä osoittaa järven merkittävää rehevyyttä. Järven klorofyllipitoisuudet ja kasvi-
planktonlajisto ovat kuvanneet myös merkittävää rehevyyttä. 

5.1     Humusväritteisyys ja happitilanne 

Rusutjärven päällysvedessä veden väriluku (12 mg Pt/l) oli vuonna 2019 oli seurantavuosien ma-
talimpia. Toukokuussa 2020 vesi oli lauhan, sateisen talven jälkeen selvästi ruskeaa (38 mg Pt/l), 
mutta syyskuussa väriluku (16 mg Pt/l) oli selvästi laskenut. Veden humusarvot, CODMn 6-11 
mg/l, olivat vähähumuksisen järven tasolla molemmilla tarkkailukerroilla. Järveen tuleva lisävesi 
on lähes väritöntä ja sen suuren määrän vaikutuksesta veden ruskeus vähenee järvessä kesän 
aikana. 

Rusutjärveen ei muodostunut missään vaiheessa lämpötilakerrostuneisuutta. Touko- ja syys-
kuussa happipitoisuus oli koko vesikerroksessa lähes sama ja hapen kyllästysvajaus noin 15 %. 
Kesäkuussa kyllästysvajaus oli kasvanut hieman pohjan läheisyydessä. Heinä- ja elokuussa järven 
pintakerroksissa esiintyi hapen ylikyllästystä merkkinä voimistuneesta levätuotannosta. Avove-
siaikana matalan järven vesi sekoittui ja happitilanne säilyi hyvänä. Osaltaan sekoittumista lisäsi 
lisäveden virtaus  (200 l/s) järveen. 

5.2     Ravinteet  

Toukokuun puolivälissä järviveden lämpötila oli jo 10 oC ja järven vesimassa hyvin sekoittunut. 
Fosforipitoisuus, 63-66 µg/l, oli korkea, mutta liukoista fosfaattia oli vain vähän, 3 µg/l. Edellisen 
vuoden kevääseen verrattuna fosforipitoisuus oli kaksinkertainen. Kuormitusta järveen oli tullut 
paljon lauhan, sateisen talven aikana. Järven typpipitoisuus oli selvästi koholla, 1300-1400 µg/l, 
mutta edelliskevättä matalampi (kuva 5.1). 
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Kesän kuluessa järviveden kokonaisfosforipitoisuus kohosi edelleen, mutta liukoisen fosfaatin 
pitoisuus säilyi matalana, sen ollessa sidottuna ravinnekiertoon. Typpipitoisuus oli hieman las-
kenut toukokuun jälkeen lisäveden vaikutuksesta. Heinä-elokuussa ravinnepitoisuudet laskivat 
edelleen. Heinäkuun alussa 1 metrin näytteessä kokonaisfosforipitoisuus (130 µg/l) oli poikkea-
van korkea, mutta alusveden pitoisuus (47 µg/l) ajankohdan tasoa. Päällysveden poikkeavan 
korkea pitoisuus voi olla analyysivirhe, mutta on mahdollista, että näytteeseen oli päätynyt 
myös esim. leväkolonia tms., joka nosti pitoisuutta. Poikkeuksellisen sameaa vesi ei ollut. 

Elokuun tarkkailukerralla lisäveden johtamisessa oli tauko ja järven vedenpinta laskusuunnassa. 
Järvivedessä ravinnepitoisuudet olivat kesän matalimmat ja kaikki liukoiset ravinteet oli sitoutu-
neen ravinnekierrossa. Syyskuussa vedenpinta oli noussut elokuun puolivälin jälkeen 15 cm lisä-
veden ja sateiden myötä. Ravinnepitoisuudet olivat kohonneet alkukesän pitoisuuksien tasolle. 

Rusutjärven vesimassassa kokonaistyppipitoisuuden kesä-syyskuun keskiarvo, 914 µg/l, täytti 
niukasti hyvän tilan raja-arvon. Järveen johdettava lisävesi pystyi laskemaan Rusutjärven typpi-
pitoisuuden keskikesän ajaksi hyvälle tasolle. 

 

Kuva 5.1. Rusutjärven veden laatu (1 m) kesällä 2020, 2019 ja jaksolla 2010-2018. Kuvissa vihreät piste-
viivat ovat runsasravinteisissa järvissä (Rr) hyvän ekologisen tilan viitearvot (fosforipitoisuus < 55 µg/l, 
typpipitoisuus < 930 µg/l ja a-klorofylli <20 µg/l). 
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Rusutjärvessä fosfori on perustuotantoa säätelevä minimiravinne. Se oli rehevälle järvityypille 
tyydyttävää tasoa (55-75 µg/l). Leville käyttökelpoista liukoista fosfaattia oli järvivedessä vähän 
saatavissa lähes koko kesän. Matalassa, lämminvetisessä järvessä ravinnekierto on nopeaa ja 
myös ravinnerikkaasta sedimentistä pääsee diffuntoitumaan fosforia järven ravinnekiertoon. 
Kesällä 2020 Rusutjärven kokonaisfosforipitoisuus oli edeltäviä kesiä korkeampi ja vain elo-
kuussa pitoisuus alitti tavoitearvon 55 µg/l. Heinäkuussa alusveden pitoisuus oli myös 1 metrin 
näytteen epävarmaa tulosta selvästi alempi (47 µg/l), ja mahdollisesti myös heinäkuussa veden 
laatu oli tavoitetasolla. Kesä-syyskuussa järven pohjanläheisen vesikerroksen kokonaisfosforipi-
toisuusden keskiarvo oli 56 µg/l. 

5.3     Perustuotanto-olosuhteet ja kasviplankton 

Rusutjärven korkea ravinnetaso luo edellytykset voimakkaaseen perustuotantoon. Ravinteiden 
käyttäjiä on vesikasvillisuus sekä sen ja mm. kivien pinnoilla kasvavat päällyslevät, mutta myös 
vapaasti vesipatsaassa kasvavat nk. planktiset levät. 

Rusutjärvessä planktonlevien esiintymistä seurattiin kuukausittain touko-syyskuussa. Näytteet 
otettiin vesikerroksesta 0-2 metriä kokoomanäytteenä. Näytteestä määritettiin a-klorofylli ja 
kasviplanktonlajisto sekä sen runsaussuhteet ja biomassa.  

Kasviplanktonin laatua kuvataan järvissä neljällä muuttujalla: a-klorofylli, kasviplanktonin koko-
naisbiomassa, haitallisten sinilevien %-osuus kokonaisbiomassasta ja TPI-indeksi, joka määräy-
tyy kasviplanktonin avainlajeille annetuista indikaatioarvoista. TPI on trofiaindeksi; karuus-rehe-
vyysakselilla ultraoligotrofisesta (-3) hypereutrofiseen (+3) kokonaisfosforin suhteen.  

Kesän kuluessa Rusutjärven veden leväpitoisuutta kuvaava a-klorofyllin pitoisuus kasvoi (15 µg/l 
– 62 µg/l) toukokuusta syyskuuhun. Kesä-syyskuun keskiarvo, 36 µg/l, osoitti tyydyttävää laatu-
luokkaa (< 40 µg/l). Etenkin elokuussa levien määrä oli ajankohdalle keskimääräistä alempi (kuva 
5.1). 

Planktonlevien biomassa, koostumus ja lajisuhteet kesän näytteissä 

Seuraavassa kvantitatiivisen kasviplanktonanalyysin tulokset Ecomonitor Oy Raportti 19.2.2021 
mukaan. 

• Näyte 24196, Rusutjärvi keskiosa 1, 13.05.2020:  
Runsain leväryhmä ovat piilevät (Diatomophyceae), joiden osuus on noin 46 %. Toiseksi run-
sain ryhmä ovat nielulevät (Cryptophyceae, n. 22 %). Sinileviä (Cyanophyceae) on n. 9 % ja vi-
herleviä (Chlorophyceae) samoin n. 9 %. Sinilevissä ei näy vielä rihmamaisia muotoja, vaan 
enemmän Microcystis-suvun kolonioita. Valtalajina esiintyy piilevä Aulacoseira ambigua (n. 26 
%), joka on lievän rehevyyden indikaattorilaji. Sen TPI-pistearvo on +1. Toinen tärkeä piilevälaji 
on Asterionella formosa (n. 7 %), tähtimäisten kolonioiden muodostaja, jolla ei kuitenkaan ole 
preferenssiä esim. rehevyyden suhteen. Viherlevän Pediastrum angulosum var. angulosum:in 
osuus on n. 3 % ja P. duplex:llä n. 1 %. Jälkimmäisellä on TPI-pistearvo +3, samoin Microcystis-
sinilevillä, mikä vaikuttaa TPI-arvoon heikentävästi, ja nostaa sitä yli yhden.  
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• Näyte 24197, Rusutjärvi keskiosa 1, 08.06.2020:  
Piilevien osuus on noussut vielä kesäkuun näytteessä ja on silloin n. 61 %, mikä viittaa järven 
kevätkierron pitkittymistä tai myöhästymistä. Toiseksi suurin leväryhmä ovat tässä näytteessä 
viherlevät, joiden biomassa on n. 16 %. Kolmanneksi suurin ryhmä ovat nielulevät (Crypto-
phyceae), joiden biomassaosuus on n. 9 %. Sinilevät pysyvät n. 7 prosentissa. Microcystis-sini-
levillä on n. 5 % osuudellaan suuri vaikutus TPI-arvon muodostumiseen, koska tässä tunniste-
tuilla lajeilla M. aeruginosa, M. viridis ja M. wesenbergii on kaikilla TPI-pistearvo +3 eli ne ovat 
korkean rehevyyden indikaattorilajeja. Näytteen varsinaiseksi valtalajiksi voidaan kutsua kui-
tenkin piilevien Rhizosolenia longiseta -taksonia, jonka osuus on n. 29 % koko näytteestä. Re-
hevyyden suhteen se on kuitenkin indifferentti. Piilevä Aulacoseira ambigua:n osuus on nyt 
vain n. 12 % ja Asterionella formosa on kuihtunut lähes olemattomiin (n. 1 %). Viherlevä P. an-
gulosum var. angulosum:in osuus on n. 4 %:ssa, P. duplex:in n. 3 %:ssa ja Pseudopediastrum 
kawraiskyi runsastuu noin kahteen prosenttiin. P. duplex:in osuus nostaa myös TPI-arvoa, 
koska sillä on TPI-pistearvo +3. 

• Näyte 24198, Rusutjärvi keskiosa 1, 09.07.2020:  

Heinäkuun näytteessä piileviä on edelleen eniten, n. 65 %, sinileviä n. 10 %, nieluleviä (Crypto-
phyceae) n. 2 % ja kultaleviä n. 5 %. Viherlevien osuus on pienentynyt n. 5 prosenttiin. Valtalaji 
näytteessä on taas kerran piilevä Aulacoseira ambigua (n. 32 % eri kokoluokissa). Aulacoseira 
granulata var. granulata -piilevän biomassa on n. 21 % ja sillä on jopa A. ambigua:a korkeampi 
TPI-pistearvo (+2). Sinilevistä Microcystis-suvun rehevyyden indikaattorilajeja on n. 6 prosentin 
verran. TPI-arvoon vaikuttavat A. ambigua ja A. granulata var. granulata, mutta etenkin Micro-
cystis-sinilevät, koska niillä on korkein TPI-pistearvo +3. 

• Näyte 24199, Rusutjärvi keskiosa 1, 17.08.2020:  

Sinileviä on tässä näytteessä n. puolet (55 %). Piilevien biomassa on n. 10 % ja myös panssarisii-
malevien (Dinophyceae) n. 10 %. Kultalevien osuus on n. 8 % ja viherlevien n. 4 %. Sinilevien 
Microcystis aeruginosa, M. botrys, M. viridis ja M. wesenbergii osuus on yhteensä n. 40 % koko 
näytteestä. Se vaikuttaa sekä sinileväindeksiin että TPI-arvoon, koska niiden TPI-pistearvo on +3. 
Myös sinilevärihma Dolichospermum flosaquae (ent. Anabaena flosaquae) vaikuttaa n. 12 % bio-
massallaan TPI-arvoon heikentävästi, koska sen TPI-pistearvo on +2. Muita saman TPI-pistear-
von rehevyyden indikaattorilajeja ovat esim. piilevät Fragilaria crotonensi (n. 2 %) ja A. granulata 
var. granulata (n. 3 %).  

• Näyte 24200, Rusutjärvi keskiosa 1, 09.09.2020:  

Biomassa koostuu lähinnä sinilevistä (n. 47 %). Toiseksi suurin leväryhmä ovat piilevät n. 33 % 
biomassallaan. Panssarisiimalevien osuus on n. 9 % ja viherlevien n. 6 %. Noin 12 % näytteestä 
kuuluu Microcystis aeruginosa, M. botrys, M. viridis ja M. wesenbergii -sinileväkolonioille, jotka 
ovat TPI-pistearvollaan +3 korkean rehevyyden indikaattorilajeja. Valtalajina voidaan pitää kui-
tenkin Dolichospermum flosaquae -sinilevärihmaa, jota löytyi n. 32 %. Sen TPI-pistarvo on +2. 
Kookasta Peridinium willei -panssarisiimalevää on näytteessä n. 9 %. Sekin kuuluu rehevyyden 
indikaattorilajeihin, vaikka TPI-pistearvonsa on vain +1. Rehevyyttä indikoivien piilevien A. am-
bigua:n biomassaosuus on n. 19 % ja A. granulata var. granulata:n n. 7 %. 
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Rusutjärven kesä-syyskuun näytesarjassa klorofyllipitoisuudet, biomassat ja haitallisten sinile-
vien osuudet näyttävät kulkevan samansuuntaisesti eli ne heikkenevät ajan myötä. Klorofylli-
indeksi putoaa syyskuussa jopa huonoon laatuluokkaan. Biomassan kohdalla määrät karkeasti 
kaksinkertaistuvat toukokuun tulokseen nähden, mutta pysyvät sitten melko samalla tasolla. 
Runsasravinteiselle järvityypille ei ole suoria vertailuarvoja, vaan valuma-alueen maaperä vai-
kutti arvioon. Runsaskalkkisiin järviin verrattuna Rusutjärven biomassa voisi tarkoittaa tyydyt-
tävää tulosta, mutta muissa järvityypeissä tämänkaltainen tulos viittaisi välttävään tai huonoon 
laatuluokkaan. Sinileväindeksin prosenttiosuudet välillä 5–20 % kesä- ja heinäkuussa kertovat 
hyvästä tilasta, mutta elokuun ja syyskuun sinilevätulokset 40–70 % ovat muissa järvityypeissä 
yleensä osoitus välttävästä ekologisesta tilasta. 

Kesäkuusta lähtien TPI:n kehitys on samankaltainen sinileväindeksin kanssa, ja ne ovatkin laji-
tasolla kytköksissä toisiinsa. TPI-tulokset tarkoittaisivat muissa järvityypeissä tyydyttävää, vält-
tävää tai huonoa tilaa. 

Levät heikentävät järven käyttökelpoisuutta 

Runsasravinteisuus ylläpitää Rusutjärven korkeaa perustuotantoa ja merkittävä osa tuottajista 
on planktisia leviä. Haitallisten sinilevien osuus oli elo-syyskuussa korkea, mikä rajoitti veden 
käyttöä ja oli myös terveysriski. 

Rusutjärvessä levien esiintymistä on tarkkailtu lähes vuosittain touko-syyskuussa. Viimeisten 
vuosien aikana leväbiomassat ovat laskeneet. Haitallisten sinilevien osuus järvessä on ollut lop-
pukesäisin silti korkea (kuva 5.2).  

Kolmannen vesienhoitokauden ekologinen luokitus perustui vuosien 2012-2017 aineistoon. Luo-
kitteluaineistossa (kesä-syyskuu) Rusutjärven leväbiomassa (11,7 mg/l) oli huomattavasti kesien 
2018-2020 keskiarvoa (4,5 mg/l) korkeampi. Luokitteluaineistossa a-klorofyllin pitoisuus (50 
µg/l) oli myös vuosien 2018-2020 keskipitoisuutta (43 µg/l) hieman korkeampi. 

 

Kuva 5.2. Kasviplanktonbiomassat ja haitallisten sinilevien osuudet Rusutjärven kasviplankton-
näytteissä (0-2 m) kesinä 2010-2020. (Tiedot: SYKE/Avoin tieto) 
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Leväseuranta 

Rusutjärven uimarannalla seurataan sinilevien eli syanobakteerien esiintymistä uimakaudella. 
Sinileviä alkaa usein esiintyä kesäkuun alun jälkeen ja niiden määrä nousee kesän kuluessa. 
Enimmillään niitä on ollut usein elokuussa, mutta myös syyskuussa. Vuosien väliset erot ovat 
olleet suuria mm. sääolojen seurauksena.  

Järviwikiin Rusutjärven kotisivulle kirjattujen havaintojen perusteella kesällä 2020 sinileviä esiin-
tyi järven uimarannalla 11.6., mutta seuraavan kerran vasta 20.7. alkaen. Kesä-heinäkuun kasvi-
planktontulokset tukevat havaintoa. Vasta elokuun näytteissä sinilevien osuus oli noussut kor-
keaksi. Viimeiset sinilevähavainnot tehtiin järven uimarannalla syyskuun loppupuolella. Järviwi-
kiin on niin ikään kirjattu omaehtoisia näkösyvyyshavaintoja, joiden perusteella veden nä-
kösyvyys oli heinäkuussa (0,9-1,3 metriä) hyvä, mutta elokuun lopulla ja syyskuussa leväsamen-
nuksen takia selvästi heikentynyt (0,5 -0,6 metriä). Heinäkuu oli sateinen eikä hellejaksoja ollut, 
mikä hillitsi levien kasvua järvessä. 

6     Lisäveden vaikutukset Rusutjärvessä 

Lisäveden johtaminen järveen alkoi 26. toukokuuta, kun järvi oli 15 cm johtamiskaudelle sallitun 
ylärajan (N60 +4585 cm) alapuolella. Vettä johdettiin 7.9.2020 asti, jolloin järvi saavutti sallitun 
ylärajan. Heinäkuun alussa johtamisessa oli tauko runsaiden sateiden takia ja myös elokuussa 
johtaminen keskeytettiin järven pinnan ollessa ylärajan tasolla. Johtaminen oli keskeytyksissä 
7.-26.8. Lisäveden virtaama oli johtamiskaudella tasainen, 0,2 m3/s. Juoksutetun veden määrä 
oli yhteensä 1,427 milj. m3, joka on järven tilavuutta vastaava. 

Lisäveden vaikutuksesta Rusutjärven pinta säilyi virkistyskäyttöä ajatellen melko tasaisena ja 
kuivana aikana normaalia korkeammalla. Samalla vähäravinteinen lisävesi laimensi järven vettä. 
Lisäveden vaikutus ei oletettavasti jakaudu tasaisesti järven eri osiin ja lienee voimakkainta jär-
ven eteläosassa.  

Rusutjärven happipitoisuus pysyi kesän ajan hyvällä tasolla, sillä järvi ei lämpötilakerrostunut. 
Viileä lisävesi saattoi rajoittaa järven kerrostumista. Kesän kuluessa veden kokonaisfosforipitoi-
suus aleni, mutta syyskuun alussa pitoisuus oli jälleen kevään tasolla. Typpipitoisuus oli puolit-
tunut päällysvedessä heinä-elokuussa toukokuun pitoisuuksiin verrattuna. Syyskuussa kokonais-
typpipitoisuus oli kevättä vastaava, tosin lähes kaikki typestä oli sitoutuneena orgaaniseen ai-
nekseen. Rusutjärven vesimassan kokonaistyppipitoisuuden kesä-syyskuun keskiarvo, 914 µg/l, 
täytti niukasti hyvän tilan tavoitearvon. Järveen johdettava lisävesi pystyi laskemaan Rusutjär-
ven typpipitoisuuden keskikesän ajaksi hyvälle tasolle. Todennäköisesti elokuussa ollut tauko 
veden johtamisessa, yhdessä alkusyksyn sateiden huuhtoman kuormituksen kanssa, nosti typ-
pitason järvelle luontaiseksi. 

Rusutjärvessä fosfori on perustuotantoa säätelevä minimiravinne. Sen rehevälle järvityypille 
kohtuullisesta tasosta huolimatta leville käyttökelpoista liukoista fosfaattia oli saatavissa koko 
kesän. Matalassa, lämminvetisessä järvessä ravinnekierto oli nopeaa ja myös ravinnerikkaasta 
sedimentistä pääsee liukenemaan fosforia takaisin ravinnekiertoon. 
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Lisäveden johtaminen Rusutjärveen ei näyttäisi riittävän haitallisten sinilevien esiintymisen eh-
käisyyn eikä a-klorofyllipitoisuuksien laskuun hyvän tilan tasolle. Järven levälajisto on rehevyyttä 
suosivaa, ja kesän edetessä haitallisten sinilevien eli syanobakteerien osuus kasvaa suureksi. Ke-
vään ja alkukesän aikana piilevät olivat pitkään järven valtalajistoa. Keskikesän epävakaa sää hi-
dasti leväsukkessiota ja levien lisääntymistä, jolloin sinilevät alkoivat runsastua vasta loppu-
kesällä. Elokuussa oli pitkään poutaista ja järven pinta oli laskusuunnassa, kun lisäveden johta-
minen oli keskeytyksissä. Olosuhteet levätuotannolle olivat hyvät, vaikka ravinnepitoisuudet oli-
vat kesän matalimpia. 

Kolmen viime vuoden aikana sääolot ovat olleet poikkeuksellisia, niin sateiden kuin lämpötilojen 
suhteen. Talven 2020 jäättömyys oli erityisen poikkeuksellista ja vuoden ravinnehuuhtoumat 
suuria. Järveen johdetun lisäveden määrä on vaihdellut paljon, vuoden 2020 määrän ollessa sel-
västi pienin. Järven leväbiomassa on ollut näinä vuosina vertailujaksoa (2012-2016) selvästi 
alempi. Vuonna 2019 järven fosforipitoisuus oli ajoittain tavanomaista matalampi ja kesällä 
2020 järven typpipitoisuus laski osaksi kesää hyvälle tasolle. 

Rusutjärveen johdettu lisävesi vaihtoi järven veden kertaalleen kolmen kuukauden aikana ke-
sällä 2020. Johtaminen oli tasaista, mutta yhdessä sateiden ja valumavesien kanssa järven ve-
denpinta vaihteli noin 15 cm. Osaltaan myös pohjavedenpinnan korkeuden vaihtelu saattoi 
myös vaikuttaa järvessä. Rusutjärvi ei näissä olosuhteissa kerrostu ja järven sedimentti on mu-
kana ravinnekierrossa koko kasvukauden järven tuottavan vesikerroksen kanssa. Nämä ravinne-
varat riittänevät pitämään järven rehevänä. Lisäveden määrän kasvattamiseen kesän 2020 tilan-
teesta aikaisempien vuosien tasolle tuskin laskisi järven rehevyystasoa merkittävästi kesäisin. 
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Liite 1. Rusutjärvi, keskiosa 1
Sarake1 Näkösyv. Näytesyv. Lämpötila Happi Happi% pH Sähkönj. Sameus CODMn Kok. P liuk.PO4-P Kok. N NO2+NO3-N NH4-N a -klorof. Väriluku Rauta

m m oC mg/l kyll. % mS/m FTU mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg Pt/l µg/l
13.5.2020 0-2 15
13.5.2020 1 10,4 9,6 86 7,4 10 25 7,8 63 2 1300 670 38 38 490
13.5.2020 2 10,4 9,6 86
13.5.2020 2,5 10,4 9,5 85
13.5.2020 2,9 10,5 9,5 85 7,4 10 25 6,6 66 2 1400 660 34 35 480

8.6.2020 0,45 0-2 30
8.6.2020 1 16,4 8,2 84 7,6 10 20 72 3 1100 400 35
8.6.2020 2 16,4 7,9 81
8.6.2020 2,5 16,2 7,4 75
8.6.2020 2,9 16,1 6,7 68 7,4 10 21 66 2 1200 390 62
9.7.2020 0,85 0-2 26
9.7.2020 1 18,4 9,5 101 7,9 9,9 9,1 130 2 710 <4 5
9.7.2020 2 18,4 9,6 102
9.7.2020 2,5 18,6 9,1 97
9.7.2020 2,9 18,6 8,5 91 7,9 9,9 9,3 47 6 700 <4 <4

17.8.2020 0,9 0-2 24
17.8.2020 1 19,9 10,5 115 7,8 10 12 34 <2 700 <4 <4
17.8.2020 2 19,8 8,4 92
17.8.2020 2,5 19,8 8,8 97
17.8.2020 2,9 19,7 7,7 84 7,4 10,1 11 39 <2 700 4 <4

9.9.2020 0,6 0-2 62
9.9.2020 1 14,9 8,5 84 7,9 9,8 25 11 60 3 1100 19 26 16 190
9.9.2020 2 15 8,1 80
9.9.2020 2,5 15 8,4 83
9.9.2020 2,9 14,8 8,9 88 7,6 9,8 24 10 70 3 1100 19 32 17 200
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Lisäveden vaikutukset Rusutjärvessä 2020 
 
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymällä on vesioikeuden lupa johtaa 
Rusutjärveen lisävettä Päijänne-tunnelista järven tilan paranta-
miseksi. Vuonna 2020 vettä johdettiin 26. toukokuuta alkaen 7. 
syyskuuta asti yhteensä 1,43 milj. m3. 

Tässä raportissa tarkastellaan lisäveden vaikutuksia Rusutjärven ve-
denkorkeuteen ja -laatuun sekä järven ekologiseen tilaan. Lisäve-
den johtamisen vaikutustarkkailu on tehty tarkkailuohjelman (KU-
VES 2018) mukaan, jonka Uuden maan ELY-keskus on hyväksynyt 
(UUDELY/4401/2018). 
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