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1)   Hankkeen toteuttaja nimi:  Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry  

 

2)   Hankkeen nimi: Nuutajärven vedenlaadun parantaminen hapettamalla,           
             avustuspäätös Dnro PIRELY/2415/2015  29.06.2015 
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3) Raportti 

3.1 Hankkeen tavoitteet   
 

Tarkoituksena on järven pohjassa seisovan veden saaminen liikkeelle talvella jääpeitteen 
aikana sähköllä toimivan potkurin avulla. Veden saaminen liikkeelle auttaa pohjassa 
seisovan veden hapettumista, joka taasen auttaa kalojen selviytymistä, estää pohjaan 
saostuneen fosforin liukenemisen takaisin veteen ja vähentää siten sinilevän kasvua. 
Yhdistys on kemikalisoinut järveen laskevien ojien vettä v. 2012 -1016. Nyt on tarkoituksena 
puhdistaa olemassa olevaa järvivettä hapettamalla sitä kalakuolemien ehkäisemiseksi ja 
sinilevän kasvun vähentämiseksi. 
Järven veden laadun parantaminen auttaa alapuolisten vesien kuntoa ja sitä kautta vaikuttaa 
koko järviketjun elinvoimaisuuteen, virkistyskäyttöön, luonnon suojeluun ja kalatalouteen. 
Järvessä on kesäisin runsasta sinilevän kasvua, jota on myös alapuolisissa vesistöissä. 
 
 

3.2 Hankkeen toteutus 

3.2a Hankkeen suunnittelu 
 

Hankkeen suunnittelusta vastaa Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry. Yhdistys 

on ostanut vesinäytteiden oton ja konsultointia KVVY:ltä. 

 

3.2b Valmistelevat toimenpiteet 

Virrankehittimien paikkojen valinta, rannan omistajien suostumukset  
 

 
 

Nuutajärvestä on tehty v. 2006 syvyyskartoitus, jonka mukaan syvimmät kohdat sijaitsevat 
Linnavuoren ja Sarapistonmäen edustalla. Virrankehittimien paikoiksi valittiin järven 
syvänteet tai sen läheisyys, koska huonoin happitilanne on juuri syvänteissä. Lisäksi 
paikkojen valintaan vaikutti sähkön saantimahdollisuus. 
Sarapistonmäen kohdalla on useita vapaa-ajan asuntoja ja Linnavuoren kohdalla on Urjalan 
seurakunnan leirikeskus. 
 

Rannanomistajien suostumukset laitteiston asentamiseen ja sähkön ostamiseen saatiin 
25.9.2015 ja 13.10.2015. Myös vesialueen omistaja, Kinolankylän osakaskunta on puoltanut 
hankkeen toteuttamista ja on avustanut hanketta rahallisesti.  
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3.2c Toteutuneet toimenpiteet 

    Virrankehittimien toiminta-aika ja sähkön kulutus 
 

Virrankehittimet asennettiin veteen 17.12.2015 jolloin järvessä oli jo ohut jääkerros. 

Jäiden lähdettyä virrankehittimet otettiin pois vedestä 10.-11.4.2016. Sähkön kulutus oli 

keskimäärin 1874 kWh/virrankehitin eli yhteensä 3748 kWh. 
 

     Sarapistonmäen edusta sula-alue 31.3.2016 

  
Linnavuoren edustan sula-alue muodostui 2-haaraiseksi, tilanne 31.3.2016 

Sula-alueiden merkintä ja varoittaminen 
 

Sula-alueista varoittavia tauluja asennettiin 7 kpl 30.12.2015 mantereelle paikkoihin, joista on todettu 

olleen kulkua jäälle. VARO SULAA -taulut asennettiin 9.1.2016 jäälle sula-alueiden lähelle 

molemmista kulusuunnista. Lippusiimat asennettiin avantojen ympäri 11.1. ja 13.1.2016. Lisäksi 

rannanomistajille lähettiin sähköpostilla/kirjeellä tiedote sula-alueista. Urjalan Sanomissa oli 18.2.2016 

ja 10.3.2016 ilmoitukset sula-alueista kahdella pastalla. 
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Sula-alueista muodostuikin arvioitua suurempia, joten osa lippusiimoista kaatui veteen. 

Sarapistonmäen edustalle lisättiin 18.2.2016 lippusiimaa 100 m.    

 

  

3.2d Tulosten tarkastelua ja jatkotoimenpiteet 
 

KVVY otti vesinäytteitä 26.8.2015, 27.1.2016, 15.3.2016, 21.6.2016 ja 24.8.2016.  

Tutkimustulokset ovat raportin liitteenä. 

 

 

Kok P kävi talvella varsin korkealla samoin Sameus. Happitilanne kohentui jonkin verran, 

mikä on hyvä merkille pantava asia. Tulosten asiantuntijalausunto KVVY/Oravainen on 

liitteenä. 

Tulosten tarkastelua ja jatkotoimenpiteitä käsittelevä palaveri pidettiin 22.9.2016 

Nuutajärvellä. Pakalla olivat KVVY/Reijo Oravainen ja suojeluyhdistyksestä Jouko Kokko, 

Riku Rantala ja Toivo Miettinen. 

Oravaisen mukaan ” Happitilanne oli vertailuvuosiin nähden hieman parempi. Olennaista oli 

pohjanläheisen veden hapellisuus, joka estää raudan pelkistymisen ja sisäisen kuormituksen 

käynnistymisen. Ainakin fosforipitoisuus laski selvästi kevättä kohti. Valitettavaa on, että 

fosforipitoisuus palautui kesän aikana edellisvuosien tasolle, joten virkistyskäytön kannalta tärkeään 

kesätilanteeseen tällä ei ollut vaikutuksia. 

Kokeiluja on syytä jatkaa muutamia vuosia pitkäaikaisvaikutusten selvittämiseksi. Järven suuren koon 

takia laitemäärä oli jo ennakolta arvioituna aivan liian pieni. Pinta-alan perusteella arvioituna 

laitemäärän tulisi olla luokkaa 10 kpl eri puolille sijoitettuna. Toistaiseksi kokeilua voidaan jatkaa 

nykyisillä tai yhdellä lisälaitteella.” Palaverissa päädyttiin esittämään yhdistyksen hallitukselle, että 

hapettamista jatketaan käyttökustannusten vähäisyyden takia ja että hankitaan kolmas virrankehitin, 
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joka asennetaan pituus-suunnassa järven keskialueelle Koivuniemen edustalle. Siinä on sähköä 

saatavissa aivan rannalla. 

Linnavuoren laituria tulisi jatkaa ja siirtää hieman paikkaa jotta sula-alueesta ei tulisi 2-haaraista. 

 
Kolmas virrankehitin asennetaan Koivuniemen edustalle. 

 

3.2e Aikataulu 
 

ELY-keskuksen avustuspäätös saatiin 29.6.2015. Hanke on 2-vuotinen käsittäen talviajat 

2015-2016 ja 2016- 2017. Hankkeen tuloksia arvioidaan jälleen kesän/syksyn 2017 aikana. 
 

3.2f Toteutuksen organisaatio 
 

Hankkeen vastuuhenkilönä toimii yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Kokko sekä hankkeen 

toteuttajana suojeluyhdistyksen Nuutajärven toimintaryhmä. Hankevastaavana on Toivo 

Miettinen. 
 

3.2g Kustannukset ja rahoitus 
 

Käyttö-, konsultointi ja vesinäytteiden tutkimuskustannukset 2016 (alv. 24 %) 
  

1. Sähkön kulutus, 2 laitetta 0,75 hv    375,24 € 

2. KVVY: konsultointi ja vesinäyteanalyysit   620,00 €   

3. Ilmoituskulut/US  ”VARO SULAA”         316,11 € 

                                                                         Yhteensä:  1311,35 € 

Hankinnat: 2016 
 

1. Virrankehitin 0,75 hv + asennussukka   997,39 € 

2. Asennustikkaat 1 kpl       59,00 € 

3. Lippusiimaa 25 m x 18 erää    349,20 € 

4. Laituritarvikkeita Syrjälä + Tapioharju   246,79 € 

5. Lippusiiman tolpat Puucenter      73,73 €  

                                                                         Yhteensä:  1726,11 €  

 

Kulut ja hankinnat 2016    yhteensä   3037,46 € 
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Rahoitus:2016 

 

1. Nuutajärvi-kummit      400,00 € 

2. Osakaskunnat     800,00 € 

3. Suojeluyhdistys                                        1837,46 € 

                                                                        Yhteensä   3037,46 € 
   

3.3 Hankkeesta tiedottaminen 

- Yhdistyksen vuosikokouksessa 17.7.2016 Urjalankylän Kaunistossa 
- Yhdistyksen netti-sivuilla www.airanne.net sekä Fb-sivuilla 
- Urjalan Sanomissa ilmoitettiin sula-alueista kahdesti. 
- Ranta-asukkaille lähetettiin infokirje hankkeesta ja varoitus sula-alueista. 

 
 

4. Odottamattomat muutokset v. 2016/2017 toteutukseen 
 

Virrankehittimet käynnistettiin 8. ja 10.11.2016, jolloin jään paksuus oli n. 5 cm. Tuon ajan-
kohdan jälkeiset vesisateet ohensivat jääkerroksen ja 26/27.11.2016 myrskytuulet veivät jäät 
sekä Linnavuoren laiturin virrankehittimineen. Laituri rantautui n.60 m päähän asennus-
paikastaan. Myrskyn jälkeiset pakkaset jäädyttivät järven niin, että laiturin alta voitiin pelastaa 
virrankehitin vahingoittumattomana. Se asennettiin 30.11.2016 Reijo Oravaisen 
hyväksynnällä Koivuniemen edustan laituriin, johon oli jo suunniteltu asennettavaksi kolmas 
virrankehitin. 3. virrankehittimen asentaminen viivästyi asennustikkaiden toimitusajan 
venymisen takia. 3. virrankehitin saatiin käyntiin 7.12.2016 Koivuniemen edustan laiturissa. 
 

 
Linnavuoren edustan laituri ”talvitelakalla”               Koivuniemen edustalla on nyt 2 virrankehitintä 
 

5. Allekirjoitukset ja päiväys 

Urjalassa  12.12.2016 

     
        Jouko Kokko, pj      Toivo Miettinen hankevastaava 
        040-702 9721               0500-973 645    
joukokkokko@gmail.com                         toivo.miettinen@surffi.net       
    
 
Liitteet: 
- KVVY: Kokemuksia COOLOX-menetelmän vaikutuksista Nuutajärvessä 
- Vesinäytteiden tutkimustuloksia edelliseen liittyen 

http://www.airanne.net/
mailto:joukokkokko@gmail.com
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       LIITE 1 

  Vesiosasto/RO 
  28.09.2016 
  
 

KOKEMUKSIA COOLOX-MENETELMÄN VAIKUTUKSISTA 
NUUTAJÄRVESSÄ  

1. JOHDANTO 

COOLOX menetelmän ideana on viilentää ja sekoittaa vesimassaa, jolloin hapekasta pintavettä 

kulkeutuu vähitellen alusveteen saakka vieden happea mukanaan. Vesimassan voimakas viileneminen 

hidastaa samalla biologista hajotustoimintaa ja hapen kuluminen vähenee. Sekoitus saa aikaan myös 

laajan sula-alueen, jonka kautta happea sitoutuu pintaveteen diffuusion kautta. Hapen siirtyminen veteen 

diffuusion kautta on todettu kuitenkin vähäiseksi. 

Pitkällä aikavälillä syvänteiden pohjalietteet tervehtyvät ja sisäinen kuormitus vähenee, kun pohjan pinta 

pysyy hapellisena. Lopullisena tavoitteena on rehevöitymiskehityksen pysäyttäminen, mutta tämä vaatii 

vuosien hoidon, johon ei ole kalliimmilla menetelmillä useinkaan mahdollisuuksia. Jos ulkoinen kuormitus 

on pääosassa, rehevöityminen ei tietenkään vähene ilman sen pienentämistä. 

Olennaista menetelmässä on se, että laitteisto on halpa ja sähkönkulutus pieni perinteisiin 

hapetusmenetelmiin verrattuna. Yksi sekoitin maksaa noin 1000 € ja sen sähkönkulutus on 0,5 kWh. 

Pienikokoisissa järvissä (5-20 ha) riittää kaksi laitetta. Laitteet voidaan asentaa rantaan esimerkiksi 

laituriin kiinnitettyinä, jolloin asennus on helppoa. 

2. NUUTAJÄRVEN TILASTA  

Nuutajärvi (193 ha) on matala (syvyys alle 3 m) ja pinta-alaltaan suuri. Näissä järvissä kerrosteisuuden 

purkaminen ei ole tavoitteena, vaan laittaa vesimassa liikkeelle ja saada aikaan laaja sulavesialue. 

Samalla pohjan pinta pysyy hapekkaana veden ollessa liikkeessä. Normaalisti happivajetta muodostuu 

pohjalietteen pintaan, jolloin fosforia voi vapautua veteen. Nuutajärvi on käytännössä erittäin reheviä, 

joten hapenkulutuspotentiaali on suuri. 

Nuutajärven ongelma on voimakas rehevyys, joka johtuu ulkoisesta kuormituksesta. Sitä on koetettu 

hillitä ferrisulfaatin lisäyksellä tulo-ojiin. Tarkoituksena on pidättää ja saostaa fosforia raudan avulla. 

Rehevyys on pysynyt kuitenkin erittäin korkeana suoritetuista toimista huolimatta.  

3. VEDEN LAATU 2016 

Laitteistoja asennettaessa (17.12.2015) ja vielä tammikuussa vesi oli erittäin sameaa (sameus 110 FNU) 

ja rautaa oli runsaasti (7400 µg/l). Molemmat arvot ovat 10- kertaisia normaaliin tasoon verrattuna. 

Etenkin rautapitoisuuteen on todennäköisesti vaikuttanut ojavesiin lisätty ferrisulfaatti. 
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Myös fosforipitoisuus oli erittäin korkea ollen 170 µg/l (10- kertainen normaaliin verrattuna). 

Typpipitoisuus oli peltoalueiden järville tavanomainen (2300 µg/l). Sekin oli nelinkertainen järvien 

perustasoon verrattuna. Kaikkineen ravinnepitoisuudet olivat erittäin korkeita. 

Talven aikana vesi selkeni ja fosforipitoisuus laski tuntuvasti rautapitoisuuden samalla aletessa. 

Fosforista painui pohjasedimenttiin yli 60 %. Sameus väheni jopa 78 %.  

Happipitoisuus oli tammikuussa 10,0 mg/l ja maaliskuussa 8,0 mg/l. Pohjallakin oli happea 6,3 mg/l. 

Happitilanne pysyi siten hyvänä. Suurin syy lienee ollut myöhäinen jäätymisajankohta ja lauha talvikausi. 

Kesäkuussa fosforipitoisuus oli edelleen Nuutajärven mitassa alhainen (63 µg/l). Levää oli kuitenkin 

klorofyllipitoisuuden perusteella erittäin runsaasti (klorofylli 98 µg/l). Rehevän järven rajana on 30 µg/l.  

Levätuotannon voimistumista kuvasti myös kohonnut pH- arvo (pH 8,2) ja hapen ylikyllästys (120 %). 

Rehevyys voimistui hieman loppukesää kohti. Fosforia oli nyt erittäin rehevien järvien verran (90 µg/l/. 

Klorofyllipitoisuus oli pysynyt samalla tasolla. Koska typpipitoisuus oli pysynyt ”aisoissa”, voimakasta 

sinilevien runsastumista ei tapahtunut. Toki sinilevää esiintyi havaintojen mukaan koko ajan jonkin 

verran.  

Nuutajärven ongelma oli sama kuin jo pitkään eli erittäin voimakas rehevyys, joka johtuu ulkoisesta 

kuormituksesta, lähinnä peltoalueiden ravinnehuuhtoutumista. Ravinteet kiertävät matalassa järvessä 

tuulten vaikutuksesta koko ajan, koska syvänteitä ei ole. Kaukainen visio olisi fosforitaso 20-30 µg/l, 

jolloin päästäisiin hyvään veden laatuun. Jo pitoisuudella noin 50 µg/l tilanne paranisi tuntuvasti. 

4. COOLOX HAPETUKSEN VAIKUTUS? 

Kokeilu aloitettiin Nuutajärvessä talvella 2016. Alustavien tulosten mukaan viilentävä vaikutus ei ollut 

merkittävä järven suuren koon takia. Laitteistojen kohdalla ei toisaalta todettu normaalia lämpötilan 

nousua kevättä kohti.  

Happitilanne oli vertailuvuosiin nähden hieman parempi (taulukko alla). Olennaista oli pohjanläheisen 

veden hapellisuus, joka estää raudan pelkistymisen ja sisäisen kuormituksen käynnistymisen. Ainakin 

fosforipitoisuus laski selvästi kevättä kohti. Valitettavaa on, että fosforipitoisuus palautui kesän aikana 

edellisvuosien tasolle, joten virkistyskäytön kannalta tärkeään kesätilanteeseen tällä ei ollut vaikutuksia. 

Kokeiluja on syytä jatkaa muutamia vuosia pitkäaikaisvaikutusten selvittämiseksi. Järven suuren koon 

takia laitemäärä oli jo ennakolta arvioituna aivan liian pieni. Pinta-alan perusteella arvioituna laitemäärän 

tulisi olla luokkaa 10 kpl eri puolille sijoitettuna. Toistaiseksi kokeilua voidaan jatkaa nykyisillä tai yhdellä 

lisälaitteella. 

 

 13.3.2003 11.3.2004 5.3.2007 25.3.2013 15.3.2016 

1m 0,0 4,8 5,6 4,0 6,4 

2m 0,0 0,12 0,57 1,5 1,9 

 

 

 

 

KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY 

Limnologi, MMM Reijo Oravainen 

 

Liite: tuloksia 2000-2016 
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