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Tiivistelmä  
 
Tuomiojärven kunnostussuunnitelma on jatkumo Tourujoen valuma-alueella jo 
toteutetuista valuma-alueen ja järvien sisäistä kuormitusta vähentäviin 
toimenpiteisiin, jotka kaikki osaltaan tähtäävät alueen järvien vedenlaadun 
parantamiseen sekä virkistyskäytön ja viihtyvyyden lisäämiseen. Omat 
haasteensa Tuomiojärven osalta tuo järven käyttö raakavesilähteenä. Siksi 
erityisesti Tuomiojärven osalta hyvän veden laadun ylläpitäminen ja 
parantaminen on erittäin tärkeää. Tuomiojärvi on luokiteltu laadultaan 
tyydyttäväksi ja tavoitteena on Keski-Suomen pinta- ja pohjavesien 
toimenpideohjelman 2010-15 mukaisesti saavuttaa vesistön hyvä ekologinen 
tila vuoteen 2021 mennessä. Luokitusta heikentävät pohjaeläinten 
eliöyhteisörakenne, melko runsas pintaveden kasviplankton biomassa, 
sinileväkukinnot ja alusveden hapettomuus kerrostuneisuuden aikana. 

Tuomiojärven kuormitus on pääasiassa hajakuormitusta, joka on peräisin 
rakennettujen alueiden hulevesistä ja haja-asutuksesta, ilmasta tulevasta 
kuormituksesta sekä maa- ja metsätaloudesta. Hulevesien ja haja-asutuksen 
osuus kuormituksesta on kasvanut 1990-luvun alun tilanteesta, sen sijaan 
maatalouden kuormitus on vähentynyt. Kaiken kaikkiaan ulkoinen kuormitus 
on pienentynyt 2000-luvulla, mutta sisäisen kuormituksen osuus on edelleen 
suuri. Viime vuosina erityisesti loppukesällä syvänteissä on hapettomia 
ajanjaksoja, jonka seurauksena havaitaan kohonneita ravinne-, mangaani- ja 
rauta-arvoja. Raakaveden otossa ongelmana ovat olleet erityisesti 
talousvesiasetuksen ylittävät mangaaniarvot. Viime vuosina kokonaisfosfori- ja 
klorofylli-a arvot ovat olleet lievästi rehevän järven luokkaa. Runsaat sateet ja 
lauhat talvet lisäävät typpikuormitusta ja kemiallista hapenkulutusta sekä 
nostavat veden väriarvoja. 

 
Kunnostussuunnitelman toimenpiteet keskittyvät erityisesti veden laatua 
parantaviin keinoihin. Parantunut vedenlaatu, esimerkiksi leväkukintojen 
väheneminen edistää myös virkistyskäyttöä. Riskikartoituksen avulla pyrittiin 
tunnistamaan raakaveden ottoon kohdistuvat riskitekijät ja huomioimaan ne 
kunnostussuunnitelmassa. Keskeinen raakaveden laatua ylläpitävä ja sisäistä 
kuormitusta vähentävä toimenpide on hapetuksen ja ilmastuksen 
ympärivuotinen jatkaminen. Ulkoista kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä ovat 
maankäytön ohjaaminen kaavoituksen kautta, haja-asutusalueiden 
jätevesiasetuksen mukainen jätevesineuvonta ja viemäriverkoston 
rakentaminen, hulevesien suunnittelu ja ohjaus, kosteikkojen rakentaminen,  
sekä maa- ja metsätalouden vesiensuojeluohjeet ja neuvonta. Myös 
vedenpinnan säännöstelyä kehittämällä voidaan parantaa vedenlaatua. 
Toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja tavoitteiden saavuttamista 
tarkastellaan uudelleen vesiensuojelun näkökulmasta vuonna 2021.  
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1 Yleistä kunnostussuunnitelmasta ja valuma-alueen 
toiminnoista 

 
Vesien kunnostaminen on jatkuvaa ja pitkäaikaista toimintaa, jossa tulokset 
näkyvät hitaasti. Tuomiojärven kunnostussuunnitelma on jatkoa Jyväskylän 
maalaiskunnan ympäristötoimen vuonna 2001 käynnistämille Tourujoen 
valuma-alueen kunnostamistoimille (ALVA 1 ja ALVA 2-hanke). Hankkeiden 
aikana Tourujoen valuma-alueella (Kartta 1.) on vuosina 2002-08 mm. tehty 
hoitokalastusta, kasvillisuusniittoja ja ruoppauksia alueen vesistöissä. Valuma-
alueen maanviljelijöille on annettu maatalouden erityistukineuvontaa ja haja-
asutusalueen asukkaille jätevesineuvontaa. Hankkeiden aikana on tehty 
vesistötutkimuksia ja suunnitelmia kuormituksen vähentämiseksi ja 
vedenlaadun parantamiseksi.  
 
Hankkeiden myötä Tourujoen alueiden vesistöjen tilan heikentyminen on 
saatu pysähtymään. Alva- ja Palokkajärvessä pintaveden kokonaisfosforiarvot 
ja klorofyllipitoisuudet ovat pysyneet ennallaan tai hieman laskeneet 2000-
luvulla (Kuva 2). Tulosten mukaan näyttäisi myös siltä, että pohjan happikadot 
ovat hieman vähentyneet tai lyhentyneet, tosin näytteitä on otettu viime 
vuosina harvakseltaan ja tulokset ovat siksi suuntaa antavia (2012 1 näyte, 2011 

4 näytettä, 2009 3 näytettä, 2008 4 näytettä, 2007 1 näyte ja 2006 2 näytettä). Lisäksi 
kasvillisuusniitot ja –ruoppaukset ovat edistäneet vesien virkistyskäyttöä. 
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Kuva 2. Alva- ja Palokkajärven pintaveden kokonaisfosforipitoisuudet ja klorofylli-a arvot 
2000-luvulla. Lähde: Hertta tietokanta. 

 
Nykyisen Jyväskylän kaupungin alueelle kuuluva Tourujoen valuma-alueen 
vesistö on merkittävä vedenhankinnan, virkistyskäytön ja viihtyvyyden 
kannalta. Jyväskylän kaupungin ympäristötoimen aloitteesta Tuomiojärven 
vedenlaadun parantamiseen tähtäävän kunnostamissuunnitelman tekeminen 
aloitettiin keväällä 2012 ja kesän aikana tehtiin valuma-alueella 
jätevesineuvontaa sekä selvitettiin kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä ja 
otettiin vesinäytteitä. Jyväskylän kaupunki on myös tehnyt suunnitelmia 
Tourujoen uoman ennallistamiseksi alueen teollisuuden loppumisen myötä. 
Tourujoen vedenlaatu on kuormituksen pienentymisen myötä merkittävästi 
parantunut.  
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Tuomiojärvi on Jyväskylän kaupungin pintaveden raakavesilähde ja siksi 
hyvän veden laadun ylläpitäminen ja parantaminen on erittäin tärkeää.  
Vedenotosta ja jakelusta vastaa Jyväskylän Energia oy. Vuonna 2011 
Viitaniemen pintavesilaitos tuotti noin 3 miljoonaa kuutiota talous- ja 
prosessivettä, joka kattoi 29 % Jyväskylän kaupungin alueelle johdetun veden 
tuotannosta (www.jenergia.fi).  
 
Tuomiojärven vedenlaadun parantaminen on keskeinen tavoite myös Keski-
Suomen pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelmassa 2010-15.  Tuomiojärvi 
on luokiteltu laadultaan tyydyttäväksi ja toimenpideohjelman tavoitteena on 
saavuttaa vesistöjen hyvä ekologinen tila vuoteen 2021 mennessä (Ely, 
2011). Luokitusta heikentävät pohjaeläinten eliöyhteisörakenne, melko runsas 
pintaveden kasviplankton biomassa, sinileväkukinnot ja alusveden 
hapettomuus kerrostuneisuuden aikana. Tämä velvoite asettaa haasteita 
Tuomiojärven vedenlaadun ja ekologisen tilan parantamiseksi.  
 
Tuomiojärven keskeisen sijainnin vuoksi järvi ympäristöineen on maisema- ja 
virkistyskäyttöarvoltaan merkittävä. Tuomiojärven rannalla sijaitsee suosittu 
Tuomiojärven uimaranta sekä Viitaniemen, Haukkalanrannan ja Kivelän-
rannan uimarannat. Rannoilla on myös useita venesatamia ja alueella 
harrastetaan vielä jonkin verran kalastusta. Tuomiojärven nimi viittaa vanhaan 
eräoikeuteen.  
 
Järveä kiertää useita kevyen liikenteen reittejä ja polkuja. Suunnitelmissa on 
yhdistää ne järven ympäri kiertäväksi virkistysreitiksi. Talvella rantoja kiertävät 
myös ladut. Haukanniemi ympäristöineen on suosittu virkistysalue ja alueella 
liikkuu mm. paljon koirien ulkoiluttajia. Lehtisaaressa sijaitsee Jyväskylän 
seurakunnan yleinen sauna ja sinne on kesäisin säännöllisiä veneyhteyksiä. 
Tuomiojärven rannalla on useita venerantoja. Rautpohjan – ja Eerolanlahden 
linnustollisesti merkittävä suojelualue on lisäksi monen suosittu vierailukohde. 
Rautpohjanlahden lintutorni toimii myös alueen koululaisten opetuskohteena.   
 
Tuomiojärvi on merkittävä myös matkailullisesti ja sen rannan tuntumaan on 
Laajavuoreen kaavailtu uusia matkailuhankkeita. Priimuksen alue sijaitsee 
entisen leirintäalueen tuntumassa Tuomiojärven kaakkoisrannalla. 
Leirintäalueen tilalle on suunnitelmissa uusia kerrostaloja, joiden ranta säilyisi 
kuitenkin yleisessä käytössä olevana virkistysalueena. Lisäksi uusia 
asuntoalueita on suunniteltu järven pohjoisosaan.  
 
Rakentaminen asettaa haasteita valuma-alueen hajakuormituksen kurissa 
pitämiselle. Jyväskylän kaupungin hulevesiohjelman tavoitteena on uusilla 
rakennusalueilla ennaltaehkäistä hulevesien syntymistä ottamalla hulevedet 
huomioon jo kaavoitusvaiheessa. Esimerkiksi Kortepohjan uusien 
pienkerrostalojen läheisyyteen on rakennettu hulevesiä hidastavia altaita ja 
rakenteita (kansikuva).  

                            



 6 

 2 Kunnostussuunnitelman tavoitteet 

 
Keski-Suomen pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelman 2010-15 tavoitteena 
on saavuttaa pintavesien hyvä tila. Tuomiojärvi on luokiteltu tyydyttäväksi ja 
Keski-Suomen vesiensuojelun toimenpideohjelman tavoitteena on saavuttaa 
hyvä ekologinen tila vuoteen 2021 mennessä (Ely, 2011). Koska Tuomiojärvi 
toimii Jyväskylän kaupungin raakavesilähteenä vedenlaadun parantaminen ja 
säilyttäminen on erittäin tärkeää. Vedenlaadun osalta eniten vaikeuksia on 
vuosien aikana tuottanut mangaaniarvojen pitäminen tavoitepitoisuuden 0,05 
mg/l alapuolella (STM talousvesiasetus). Tuomiojärven uimarannan osalta 
sinileväleväkukinnot ovat rajoittaneet uimaveden soveltuvuutta 
virkistyskäyttöön. Kunnostussuunnitelman keskeiset tavoitteet on kirjattu alla 
olevaan taulukkoon 1.  
Taulukko 1. Kunnostussuunnitelman tavoitteet 

parantaa vedenlaatua ja ekologista tilaa 

turvata vedenottamon vedenlaatua, riskikartoitus 

vähentää uimarantojen sinileväkukintoja ja parantaa mikrobiologista veden 
laatua 

vähentää sisäistä ja ulkoista kuormitusta 

 
Järvien kunnostushanke edellyttää yhteistyötä monien tahojen kanssa. Alueen 
asukkaat ja asukasyhteisöt ovat avainasemassa hankkeen onnistumiselle. 
Tutkimuksen ja seurannan kannalta keskeiset yhteistyötahot ovat Jyväskylän 
yliopiston Jyväsjärviprojektin yhteyshenkilöt, Jyväskylän yliopiston 
ympäristöntutkimuskeskus ja Keski-Suomen ely-keskus. Jyväskylän 
Energialla on keskeinen rooli raakaveden ottajana ja jakajana.  
 
Jyväskylän kaupungin sisällä ympäristötoimen lisäksi keskeisiä tahoja ovat 
maaseutupalvelut, kaavoitus, rakennusvalvonta ja yhdyskuntatekniikka. Muita 
yhteistyötahoja ovat metsäkeskus ja alueen oppilaitokset, esimerkiksi JAO, 
jonka kanssa voi yhteistyössä toteuttaa hulevesikosteikoita. Jyväskylän 
seurakunta omistaa Lehtisaaren, jonka toimintoja voi kehittää hankkeen 
yhteydessä.  
 

Taulukko 2. Yhteistyötahot 
Alueen asukkaat 

Jyväskylän kaupunki 

Jyväskylän Energia 

Keski-Suomen ely-keskus 

Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus ja Jyväsjärvi-hanke 

Vesialueen omistaja: Palokan osakaskunta  

Metsäkeskus 

Alueen oppilaitokset 

Jyväskylän seurakunta 
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3 Valuma-alueen yleiskuvaus ja vedenlaatu 

3.1. Valuma-alue ja maankäyttö 

 
Tuomiojärvi kuuluu osaksi Tourujoen vesistöaluetta, joka laskee Tourujoen 
kautta Jyväsjärveen ja edelleen Pohjois-Päijänteeseen. Tuomiojärven valuma-
alue voidaan jakaa järven lähivaluma-alueeseen (12) ja pohjoiseen 
Haukanmäen valuma-alueeseen (13) sekä Syväojan vesistöalueeseen (14) 
(Kuva 3.). Valuma-alueiden (12-14) kokonaispinta-ala on 5480 ha, josta maa-
alueen osuus on 85 % (Taulukko 3.). 
 
Taulukko 3. Tuomiojärven osavaluma-alueet (Paavilainen, 2009). 

alue 
nro 

pinta-ala ha josta vettä 
ha 

josta maata 
ha 

12 1100 300 800 

13 680 1 680 

14 3700 510 3190 

yht. 5480 811 4670 

 

 

 
Kuva 3. Tuomiojärven osavaluma-alueet (12-14). Lähde: Xcity WebMap. 
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Suurimpien laskuojien osalta voidaan valuma-alueen koon perusteella 
arvioida, että Myllyjärvestä laskevan Syväojan osuus valuma-alueen (alue 14) 
kuormituksesta on suurin (67 %), Tuomiojärven pohjoiseen osan laskevan 
puron (alue 13) valuma-alueen ollessa 12 % ja eteläisen Eerolanpuron 
puolestaan 3,7% (Palomäki, 2010).  
 

Alue 12

rakennettu 

alue

62 % peltomaa

3 %

vähäpuustoi

nen alue

12 %

23 %

metsämaa

 

Alue 13

metsämaa

23 %
rakennettu 

alue

30 %

peltomaa

7 % vähäpuustoi

nen alue

40 %

 
 

Alue 14

rakennettu 

alue

7 %
peltomaa

2 %

vähäpuusto

inen alue

52 %

metsämaa

39 %

Kuva 4. Maankäyttö osavaluma-alueittain.  

 
Eniten rakennettua aluetta on lähivaluma-alueella (12, Kuva 4.) Tuomiojärven 
rannat ovat tiiviisti rakennetut. Kortepohjan, Haukkalan, Rantuen, Mannilan ja 
Viitaniemen  asuinalueet sijaitsevat sen rannalla. Lisäksi pohjoisosaan on 
kaavoitettu kaksi uutta asuntoaluetta Pikku-Haukkala ja Savulahti. 
Lähivaluma-alueen eteläosassa sijaitsee Rautpohjan teollisuusalue ja 
pohjoisessa Palokan liikekeskus. Valuma-alue 13 on valtaosin metsä- ja 
maatalousaluetta (peltoa 6,5 %), idässä sijaitsee Haukkamäen asuntoalue. 
Valuma-alue 14, joka on pinta-alaltaan suurin, on valtaosin metsätalous-
aluetta, peltoa on noin 2,1 % ja jonkin verran on asutusta (Kuva 4).  

Tuomiojärvessä on kahdeksan saarta (Kuva 5.): Hiekkaranta, Mäntysaari, 
Lehtisaari, Heinäsaari, Muurahaissaari, Selkäsaari ja Koivusaari sekä yksi 
pieni saari, jonka nimeä ei löydy kartoista. Lehtisaaressa on Jyväskylän 
seurakunnan yleinen sauna.  

Koska Tuomiojärven valuma-alueella ei ole entisen Palokan kaatopaikan 
lisäksi suuria pistekuormituslähteitä, sen veden laatu riippuu lähinnä 
hajakuormituksen suuruudesta. Sademäärä vaikuttaa ratkaisevasti, miten 
paljon valuma-alueelta huuhtoutuu ravinteita sekä humusta, josta veden väri 
ja kemiallinen hapentarve riippuvat. Sateisina vuosina väriarvot, kemiallinen 
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hapenkulutus ja ravinteet, erityisesti typen pitoisuudet kohoavat kuiviin vuosiin 
verrattuna (Palomäki, 2010).  Ilmastonmuutoksen aiheuttama sateisuuden 
lisääntyminen tulee todennäköisesti lisäämään hajakuormituksen osuutta 
myös Tuomiojärvessä. Tätä on jo ennakoitu Jyväskylän hulevesiohjelmalla;  
yleiskaavaluonnoksessa kiinnitetään erityistä huomiota hulevesien käsittelyyn 
tulevilla uusilla asuntoalueilla.  
 
Tuomiojärven maaperä on pääosin moreenia ja hiesua. Maaperän 
soveltuvuutta hulevesien imeytykseen on selvitetty Jyväskylän kaupungin 
teettämässä valuma-alueselvityksessä (Paavilainen, 2009). Imeytykseen 
hyvin soveltuvia hiekka- ja soramaita Tuomiojärven lähivaluma-alueella (alue 
12) on Syväojan luusuassa Haukkalan alueella, Vehkalammen pohjoisella 
puolella sekä Taulumäessä, joka on pohjaveden muodostuma-alue.  

 

3.2. Tuomiojärven hydrologia 

 
Taulukko 4. Tuomiojärven hydrologiset tiedot (Heitto & Saarijärvi, 2011) 

pinta-ala km
2
 2,97 

keskisyvyys m 3,6 

suurin syvyys m 13 

tilavuus milj m
3
 10,7 

valuma-alue km
2
 (ei sis.järveä) 53,13 

virtaama m
3
/s 0,43 

teoreettinen viipymä kk 9,5 

 
Kuva 5. Tuomiojärven syvyyskartta. Lähde: Xcity WebMap. 
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Tuomiojärvi on pitkänomainen melko matala järvi (Kuva 5.). Se jakaantuu 
kahteen syvännealueeseen; järven pohjoisen osan pinta-ala on 0,53 km2 ja 
tilavuus 1,76 m3 ja eteläisen osan pinta-ala 2,57 km2 ja tilavuus 8,56 m3. 
Järven pohjoisosassa viiden metrin syvyystason alainen tilavuus on noin 0,22 
m3 ja vastaava pohjan pinta-ala 132 000 km2 (Palomäki, 2010). Syvyys 
havaintoasemalla T2 on 11,5 m. Pohjoista ja eteläistä osaa erottaa kannas 
Leponiemen kohdalla, jossa keskisyvyys on 3,1 m. Veden virtaus 
pohjanmuodon perusteella menee todennäköisesti suurimmaksi osaksi järven 
pohjoisosasta suoraan Löylyjokeen.  
 
Tuomiojärven eteläosassa harppauskerros on keskimäärin 6-8 metrin 
syvyydessä kesäaikana, mikäli järveä ei hapeteta. Kuuden metrin alapuolinen 
tilavuus on 0,546 milj. m3 vastaavan syvyystason pinta-alan ollessa 410 000 
km2. Havaintoasemalla T1 syvänteen syvyys on 10,5 m. Syvänteessä on 
toiminut ilmastin vuodesta 1980 lähtien. Syvännettä on hapetettu, jotta 
alusveteen liukenevan raudan ja mangaanin määrä saataisiin pysymään 
kurissa (Palomäki, 2010). (hapettimesta tarkemmin kunnostusosiossa) 
 

3.3. Tuomiojärven vedenlaatu 

 
Tuomiojärven vedenlaatu on ollut tarkassa seurannassa vuodesta 1969, koska 
se on toiminut Jyväskylän kaupungin raakavesilähteenä. Tutkimukset on 
keskitetty Tuomiojärven eteläiseen altaaseen eli varsinaiseen 
vedenottoaltaaseen havaintoasemalle T1 (Kartta 6.). Jyväskylän Energia Oy 
teettää vuosittain Tuomiojärven vedenlaadusta raportin. Jyväskylän yliopisto 
on ottanut vesinäytteitä pohjoisesta syvänteestä T2 avoveden aikaan vuosina 
2001-2007. 
 
Tutkimusraportin (124/2010) mukaan Tuomiojärvi on laadultaan lievästi 
ruskeavetinen, orgaanisen aineen määrä on kohtalainen ja päällysveden pH –
arvo vaihtelee välillä 6,7 – 7,4. Ravinnepitoisuudet ovat nykyisin lievästi  
rehevän järven luokkaa; päällysveden fosforipitoisuus vaihtelee välillä 16-19 
µg/l. Fosforipitoisuus on pysynyt 2000 –luvulla alemmalla tasolla kuin 1980 - 
1990 –luvuilla (kuva 6). Typpipitoisuus (Kuva 7) on pysytellyt 1990-luvun 
tasolla (keskiarvo 500 ug/l), lukuunottamatta hyvin sateista vuotta 2012 (2 
näytettä: 28.3. ja 5.6.).  Myös klorofylli-a pitoisuudella (Kuva 7) on ollut lievästi 
laskeva trendi (Kuva 7). Klorofylliarvot ovat lievästi rehevän / rehevän järven 
rajalla (10 ug/l) (VYH laatuluokitus).  
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Kuva 6. Tuomiojärven pintaveden kokonaisfosforipitoisuus (ug/l) ja  
klorofylli-a pitoisuus (ug/l) vuosikeskiarvoina vuosina 1980-2012.  
Näytteet eteläisestä syvänteestä T1. Lähde Hertta-tietokanta. 
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Kuva 7. Tuomiojärven pintaveden kokonaistyppipitoisuus (ug/l) 
 vuosikeskiarvoina vuosina 1980-2012. Näytteet eteläisestä syvänteestä T1. 
Lähde Hertta-tietokanta. 

Tuomiojärven pääsyvänteessä (näytepiste T1, kuva 5.) on vuosittain sekä 
lopputalvella että loppukesällä voimakasta hapenvajausta pohjan lähellä. 
2000-luvulla happitilanne on heikentynyt ja viime vuosina pohjanläheisessä 
vesikerroksissa on ollut selvää hapenvajausta erityisesti loppukesällä. Huonon 
happitilanteen vallitessa ammoniumtyppi-, mangaani- ja rautapitoisuudet 
kohoavat selvästi pohjan tuntumassa sedimentistä liukenevien aineiden vuoksi 
(kuvat 9, 10, 11). Erityisesti suositukset ylittävät mangaaniarvot (elokuussa 
2010 mangaanipitoisuus alusvedessä kohosi 7500 µg/l) juomaveden laadussa 
ovat olleet haasteena Viitaniemen vesilaitoksella. Vuoden 2012 elokuun 
tuloksia ei ollut vielä saatavilla.  
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Kuva 9. Happipitoisuus (ug/l) eteläisessä syvänteessä vuosikeskiarvona  

vuosina 1980-2012. Lähde Hertta-tietokanta. 
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Kuva 10. Ammoniumtyppipitoisuus (ug/l) eteläisessä syvänteessä vuosikeskiarvona vuosina 
1980-2012. Lähde Hertta-tietokanta. 
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Kuva 11. Tuomiojärven pääsyvänteen mangaani- ja rautapitoisuudet (ug/l)  
vuosikeskiarvoina vuosina 1980-2012. Lähde Hertta-tietokanta. 

  
Sateisina kesinä Tuomiojärven kemiallinen hapenkulutus ja väri kohoavat 
(kuva 12). Väriluvussa näkyy 2000-luvulla lievä nouseva trendi. Loppuvuosi 
2012 oli poikkeuksellisen sateinen. 
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Kuva 12. Väriluku (mg Pt/l) ja kemiallinen hapenkulutus (mg/l) vuosikeskiarvona vuosina 

1980-2012. Lähde: Hertta-tietokanta. 
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Vuosina 2001-07 Jyväskylän yliopiston Jyväsjärvihankkeen yhteydessä on 
otettu keskimäärin 5 vesinäytettä vuosittain avoveden aikaan pohjoisesta 
syvänteestä. Vesianalyysien perusteella pohjoinen syvänne on vähähappinen 
koko kesäkerrostuneisuuden ajan (kuva 13). Eteläisen syvänteen happitilanne 
on parempi, koska sitä hapetetaan. Klorofyllipitoisuus on ollut laskeva myös 
järven pohjoisessa osassa. Pohjoisesta syvänteestä ei ole mangaani- ja rauta-
analyysejä vuosilta 2001-07, mutta 1980-luvulla otetuissa vesianalyyseissä on 
korkeita mangaani- ja rautapitoisuuksia. Myös silloin pohjoinen syvänne oli 
kerrostuneisuuden aikana hapeton.   
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Kuva 13. Tuomiojärven pohjoisen syvänteen T2 happi ja klorofyllipitoisuus vuosina 2001-07.  

 
Vuosina 2001-07 pohjoisen syvänteen pintaveden keskimääräinen 
kokonaisfosforipitoisuus oli 16,8 ug/l ja kokonaistyppipitoisuus 590 ug/l. Arvot 
ovat samaa luokkaa kuin eteläisessä syvänteessä (Kuva 14).   
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Kuva 14. Tuomiojärven pohjoisen syvänteen T2 kokonaisfosfori ja kokonaistyppipitoisuus 
(ug/l) vuosina 2001-07.  

 
 
Tuomiojärven pohjoisesta (näytepiste 2) ja eteläisestä syvänteestä (näytepiste 
1) otettiin vesinäytteet Ely-keskuksen toimesta 5.6.2012. Pohjoisen syvänteen 
(syvyys 9 m) näytetulokset ovat samankaltaiset kuin näytepisteessä 1 
(Taulukko 5). Syvänteiden happitilanne oli kesäkuussa melko hyvä, mutta 
veteen on liuennut jonkin verran ravinteita sekä rauta-arvot ovat syvänteessä 
korkeat. Valitettavasti mangaaniarvoja ei ollut määritetty.  
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Tämän yhden näytteenottokerran perusteella vedenlaadussa Tuomiojärven 
etelä- ja pohjoisosan välillä ei ole eroa. Näyte on otettu kesäkuun alussa, 
jolloin pohjoisessa syvänteessä ei ole vielä hapen vähäisyyttä. Mielenkiintoista 
on, että pintaveden fosfori- ja typpipitoisuudet ovat järven pohjoisessa ja 
eteläisessä osassa pysyneet samalla tasolla huolimatta siitä, että Syväojan ja 
Myllyojan kuormituksen osuus kokonaiskuormituksesta on laskenut 1990-luvun 
alusta. Tulo-ojien kuormitus on siis myös eteläosassa vähentynyt 1980-luvun 
tasosta (Eerolanpuro) ja  toisaalta hulevesikuormituksen merkitys koko 
Tuomiojärven alueella on kasvanut. 
 
Taulukko 5. Tuomiojärven vesianalyysit eteläisestä (näytepiste1) ja pohjoisesta (näytepiste 2) 
syvänteestä 5.6.2012. Lähde Hertta-tietokanta. 
 

Suure näytepiste1/ 
1 m 

näytepiste1/ 
5 m 

näytepiste1/ 
10 m 

näytepiste2/ 
1 m 

näytepiste2/ 
5 m 

näytepiste 
2/ 9 m 

lämpötila ◦C 15 13 9 14,2 13 9 

happi, liukoinen 
mg/l 

9,9 9,2 6,3 9,8 9,7 6,2 

hapen 
kyllästysaste % 

98 87 56 96 92 54 

sameus FNU 2,3 2,2 3,4 1,9 2,3 4,7 

sähkönjohtavuus 
mS/m 

5,2 5,3 5,7 5,2 5,3 5,2 

alkaliniteetti 
mmol/l 

0,231 0,235 0,264 0,229 0,231 0,220 

pH  7,1 7,0 6,7 7,1 7,0 6,6 

väriluku mgPt/l 55 55 80 60 60 80 

kokonaistyppi 
ug/l 

590 540 680 570 550 650 

kokonaisfosfori 
ug/l 

23,0 14,0 21,0 19,0 12,0 23,0 

fosfaatti 
fosforina ug/l 

L2,0 L2,0 3,0 L2,0 L2,0 6,0 

rauta ug/l 271 286 639 278 311 790 

klorofylli-a ug/l 6,4   5,4   

CODMn 10 10 10 11 11 11 

Nitriitti-nitraatti 
typpenä ug/l 

240 240 260 230 240 280 

3.4. Nykyinen ravinnekuormitus 

 
Tuomiojärven valuma-alueelta nykyisin tuleva fosfori- ja typpikuorma laskettiin 
tulevien laskuojien Syväojan, Myllyojan (kaatopaikan kuormitus) ja 
Eerolanpuron mitattujen virtaamien ja pitoisuuksien keskiarvon perusteella. 
Lähivaluma-alueen kuormitus arvioitiin käyttämällä Myllyojan ja Eerolanpuron 
keskiarvoa. Järvestä poistuva kuorma arvioitiin Löylyjoen pitoisuuksien ja 
virtaaman avulla (yksi mittauskerta 27.9.2012) (Taulukko 6.)   
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Taulukko 6. Tuomiojärveen tuleva ja lähtevä fosfori- ja typpikuorma 2012. 
 

 P-pit. ug/l N-pit. ug/l Virtaama 
m3/s 

P-kuorma kg/d N-kuorma kg/d 

Tuleva      

Syväoja 19,66 380 0,22 0,38 7,22 

Myllyoja*    0,76 10,95 

Eerolanpuro 46,33 916,66 0,166 0,66 13,1 

lähivaluma-alue    0,71 12,03 

sade    0,02 0,16 

yht.    2,53 43,46 

Lähtevä      

Löylyjoki 16 250 1,05 1,45 22,68 

Pidättyvä    1,08 20,78 

%    42,7% 47,8% 

* Tutkimusraportti 76/2011, arviot ovat 2010 vuodelta, 2012 ei tuloksia vielä saatavilla. 

  
Fosforitase vuonna 2012 on selkeästi pienempi kuin 1989-90, jolloin tulevaksi 
fosforikuormaksi laskettiin 3,01 kg/d (Leinonen, 1992). Lähtevä kuorma oli 
vuonna 1989-90 1,57 kg/d ja pidättyvä 1,44 kg/d (47%). Järven pohjoisosan 
kuormitus on vähentynyt johtuen todennäköisesti maatalouden 
vähenemisestä, jätevesien käsittelyn parantumisesta sekä Myllyojan osalta 
kaatopaikan kuormituksen pienenemisestä. Samalla rakentamisen myötä 
hulevesikuormituksen merkitys on alueella kasvanut.  
 
Syväojan fosforikuormitus on laskenut selkeästi 1990-luvun alusta, jolloin 
kuormitus oli 0,91 kgP/d (Leinonen, 1992). Peltopinta-ala Syväjoen valuma-
alueella on pienentynyt noin 35 % eli kuormituksen pieneneminen johtunee 
maatalouden vähenemisestä alueella.  
 
Myllyojan tuoma fosforikuormassa on ollut vuosittaisia vaihteluita eikä selvää 
trendiä ole nähtävissä, mutta typpikuorma on ollut 2000-luvulla selkeästi 
alhaisemmalla tasolla kuin 1990-luvulla (kuva 15). Merkittävin syy 
typpikuormituksen vähenemiseen Veijolan (2011) mukaan lienee se, että 
kaatopaikalle ei ole enää 2000-luvulla viety lietteitä eikä biojätettä. 
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Kuva 15. Tuomiojärven pohjoispäähän laskevan Myllyojan tuoma ravinnekuorma vuosina 
1980, 1986 ja 1988.2010. Lähde: Veijola, 2011. 
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Tuomiojärveen tuleva fosforikuorma Friskin kaavalla arvioituna on myös 
laskenut 2000-luvulla (Kuva 16). Sen sijaan sateisena vuonna 2012 
typpikuorma pysyi korkeana. Fosforikuorma oli vuosina 2009 ja 2012 hieman 
sallittavaa kuormaa (1,4 kgP/d) pienempi eli edellytykset järven vedenlaadun 
parantamiselle ovat olemassa. Granberg (2004) arvioi Tuomiojärven ulkoista 
kuormituksen Friskin kaavalla seuraavaksi: fosfori 1,9 Pkg/d ha 0,223 Pg/m2*a 
ja typpi 46,0 Nkg/d. Järveen tuleva kuormitus oli sallittavaa kuormaa suurempi. 
Leinosen (1992) mukaan 1989-1990 Friskin kaavalla arvioituna kuormitukset 
olivat 1989 1,9 kg/d ja 1990 2,3 kg/d. Vuoden 2012 arvioon vaikuttaa 
heikentävästi se, että käytössä ei ollut vielä loppukesän näytteenoton tuloksia. 
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Kuva 16. Tuomiojärven fosfori-ja typpikuormat Friskin kaavalla  
arvioituna vuosina 1989, 1990, 2004, 2009 ja 2012. 
 

Ainetaselaskelman (Taulukko 6) mukaan Tuomiojärveen pidättyy noin 43 % 
fosforista ja 48 % typestä. Sisäisen ravinnekuorman osuus Tuomiojärvessä on 
siis merkittävä. Alusveden happipitoisuudella on tässä yhtälössä kriittinen rooli. 
Se vaikuttaa sisäisen kuormituksen lisäksi keskeisesti eteläisestä syvänteestä 
otettavan raakaveden mangaani- ja rautapitoisuuteen. Ulkoisen kuormituksen 
lisäksi olisi erittäin tärkeää pyrkiä vähentämään järven sisäistä kuormitusta. 
Sopivia sisäisen kuormituksen kunnostusmenetelmiä ovat hapettaminen ja 
särkikalaston vähentäminen. Pohjaa tonkiessaan särkikalat vapauttavat 
samalla ravinteita veteen. Tehokalastuksen avulla voidaan vähentää myös 
järven leväkukintoja.  
 
Kuormituslähteet  
 
Tuomiojärven kuormitus on pääasiassa hajakuormitusta, joka on peräisin 
asutusalueiden hulevesistä ja haja-asutuksesta, ilmasta tulevasta laskeumasta 
sekä metsä- ja maataloudesta (taulukko 7, kuva 17). Verrattuna Leinosen 
(1992) selvitykseen, hulevesien ja haja-asutuksen osuus kuormituksesta on 
kasvanut, samanaikaisesti maatalouden kuormitus on pienentynyt.   
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Taulukko 7. Kuormituslähteiden perusteella lasketut kuormitukset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 17. Kuormituslähteiden prosenttiosuus kokonaiskuormituksesta Tuomiojärven  
valuma-alueella vuonna 2012. Lähde Hertta-tietolanta.  
 

Fosforikuorma %

luonnonhuuh-

touma

37 %

ilmalaskeuma

3 %
maatalous

24 %

metsätalous

16 %

haja-asutus

15 %

hulevesi

3 %

Palokan ent. 

kaatopaikka

2 %

 

Typpikuorma %

luonnonhuuh-

touma

46 %

ilmalaskeuma

7 %

maatalous

13 %

metsätalous

22 %

haja-asutus

4 %

hulevesi

7 %

Palokan ent. 

kaatopaikka

1 %

 

Lähde P kg/a N kg/a 

luonnonhuuhtouma 200 5100 

ilmalaskeuma 14,7 771 

maatalous 123 1476 

metsätalous 83,2 2432 

haja-asutus 76,48 466 

hulevesi 14,7 771 
Palokan ent. 
kaatopaikka 8,4 120 

yhteensä 520,48 11136 
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3.5. Tuomiojärveen laskevat / lähtevät uomat 

 
Kuva 18. Näytteenottopisteet ja suunnitellut hulevesialtaiden / kosteikkojen sijainnit ▲. . 
Lähde: Xcity WebMap 
. 
 

 Syväoja 
 
Syväoja on suurin Tuomiojärven laskuojista. Myös valuma-alueeltaan se on 
laajin. Se tuo vesiä Kaitajärvestä Ylä-Tuomiojärven ja Myllyjärven kautta 
Tuomiojärveen. Syväojan yläosa ja keskiosa luokiteltu arvokkaaksi 
pienvesialueeksi, alaosa on muuntunut purojakso, joka kuuluu laatuluokkaan 
2 (Eloranta, 2008). Yläosassa on vuolas ja kivinen koskijakso ja alaosassa 
hidasvirtainen mutkitteleva nivaosuus. Uoma on säilynyt luonnontilaisena tai 
luonnontilaisen kaltaisena. Syväojan pohjoispuoli on suurelta osalta 
peltoaluetta ja uoman reunat ovat paikoin sortuneet sekä uomaan on kaatunut 
runsaasti puita.  
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Syväojan vesi on hieman humuksenruskeaa, joka kertoo Lammakesuolta ja 
valuma-alueen havumetsäalueilta Myllyjärveen ja Syväojaan laskevista 
metsäojista. Puron koskiosuuksilla kasvaa runsaasti pohjasammalta sekä 
myös järvisientä, joka kertoo veden suhteellisen hyvästä laadusta ja puron 
ympärivuotisesta vesityksestä (Eloranta, 2008).  
 
Syväojan veden laatu on fosfori- ja typpikuormituksen osalta parantunut 1990 
–luvun alun tilanteesta (Taulukko 8). Sen sijaan väriluku ja sähkönjohtavuus 
ovat kasvaneet.  
 
Taulukko 8. Syväojan vedenlaatu.  *Lähde: Leinonen, 1992. 

Suure 1989-1991 
keskiarvo*  

    

aika 1.6.1989-
31.5.1991 

14.11.2005 16.5.2012 13.7.2012 27.9.2012 

alkaliniteetti mmol/l  0,264    

CODmn mg/l 11 12,0 13 12 13 

KMno4-kulutus mg/l   52 47  

Kiintoaine mg/l 6,3 3,9 9,2 15 18 

Kok P µg/l 27 18,0 25 19 15 

Kok N µg/l 680 540 490 400 250 

Lämpötila ºC  5,3 9,6 19,0 9,5 

pH 6,9 6,8 6,5 6,9 6,9 

rauta µg/l  1600 0,46 0,43 0,53 

sameus FNU 3,3 6,6   3 

sähkönjohtavuus 
mS/m 

5,7 5,6 38 40 44 

väriluku mgPt/l 70 100 100 90 150 

lämpökestoiset fek. 
koliform. bakteerit 
pmy/100 ml 

43  0 70 5 

   
 Kaatopaikalta lähtevä oja 

 
Palokan kaatopaikka sijaitsee Keski-Palokassa noin 2,5 km Haukkamäen 
asuntoalueesta luoteeseen. Kaatopaikka on perustettu vuonna 1978 ja on 
toiminut aina vuoden 1999 loppuun saakka Jyväskylän maalaiskunnan 
yhdyskuntajätteen kaatopaikkana. Vuonna 2000 aloitettiin kaatopaikan 
lopetus- ja maisemointityöt ja ne päätettiin 2002, jolloin alueen ympäri 
rakennettiin suotovesien salaojat, jotka ohjattiin tasausaltaaseen. Vedet 
purkautuvat noin 4,5 km purkuojaa pitkin osittain putkissa maan alla Myllyojan 
kautta Tuomiojärven pohjoisosaan. Palokan kaatopaikan tarkkailun 
vuosiraportin 2010 (Tutkimusraportti 76/2011) mukaan kaatopaikan vesien 
järjestelyt ovat olleet ajoittain puutteelliset, ja suotovedet ovat ohjautuneet 
puhdistautumattomina alapuolisiin ojiin. Suotovesille on kuitenkin myöhemmin 
rakennettu salaojia ja allasta on kunnostettu. Mittakaivon purkuputki ja 
laskuoja on perattu vuonna 2010. 
 
Kaatopaikalta lähtevien vesien laatua ja virtaamia on seurattu kolmelta 
näytteenottopisteeltä keskimäärin kuusi kertaa vuodessa (Veijola, 2011). 
Kaatopaikalta lähtevä vesi (asema 1) on ollut hapetonta tai hyvin 
vähähappista. Veden sähkönjohtavuus, orgaanisen aineen määrä (CODMn), 
kokonaistyppi-, ammoniumtyppi-, kokonaisfosfori- ja rautapitoisuudet ovat 



 20 

olleet kaatopaikkavesille tyypillisesti hyvin korkeita. Typpi on ollut lähes 
kokonaan ammoniumtyppenä.  
 
Havaintoasemalla 2 ainepitoisuudet ovat laimenneet, mutta lämpökestoisten 
kolimuotoisten bakteerien pitoisuudet ovat olleet korkeampia kuin kaatopaikan 
vedessä, jossa bakteeripitoisuudet olivat alhaisia. Myllyojan suualueella 
(asema 3) keskimääräinen typpipitoisuus on ollut alempi kuin asemalla 2, 
mutta fosforipitoisuus on ollut korkeampi kuin asemalla 2.  
 
Kaatopaikalta lähtevän (asema 1) veden sinkkipitoisuus on ollut selvästi 
alempaa tasoa kuin 1990 alussa. Sinkkipitoisuus on alittanut selvästi 
juomavedelle asetetun laatutavoitteen 3 mg/l.  
 
Veijola (2011) mukaan kaatopaikalta tulevien vesien osuus Tuomiojärveen 
laskevan Myllyojan vesimäärästä on ollut vähäinen, vuosina 2003-2010 noin 
1-3%. Ravinnekuorma erityisesti typen osalta on laskenut selvästi 1980-ja 
1990-lukujen tasosta. Ravinnekuorma vuonna 2010 oli kokonaistypen osalta 
4000 kg/a ja kokonaisfosforin osalta 280 kg/a. Fosforin osalta arvio on 
epätarkka, koska fosforia mitataan vain kaksi kertaa vuodessa.     

  
 Ruokkeentien laskuoja 
 

Myllyojasta hiukan itään on uuden kaavaillun asuntoalueen tuntumassa 
pienestä nimettömästä lammesta laskeva oja, joka Ruokkeentien ylitettyään 
laskee pellonlaitaa pitkin Syväojan loppupäähän (kuva 5). Ojan vesi on 
tummaa ja humuspitoista. Korkea typpipitoisuus ja bakteeriarvot kielivät siitä 
ettei jätevesiä ole käsitelty (Taulukko 9.). Vedestä otettiin kesällä 2012 
näytteitä sillä ajatuksella, että uuden asuntoalueen rakentamisen yhteydessä 
puron uomaan voitaisiin suunnitella ja rakentaa hulevesiä hidastavia 
rakenteita. 
 

 Taulukko 9. Ruokkeentien laskuojan vedenlaatutietoja vuonna 2012. 

Suure Ruokkee
ntie 

  

aika 16.5.201
2 

13.7.201
2 

27.9.101
2 

CODmn mg/l 18 25 32 

KMno4-kulutus mg/l 72 99  

Kiintoaine mg/l 2 24 68 

Kok P µg/l 26 91 120 

Kok N µg/l 440 1000 1400 

Lämpötila ºC 9,0 19,0 9,0 

pH 6 6,8 6,7 

rauta µg/l 0,73 2,2 1,7 

sameus FNU   12 

sähkönjohtavuus 
mS/m 

32 58 64 

väriluku mgPt/l 160 250 250 

lämpökestoiset fek. koliform 
bakteerit pmy/100 ml 

 800 330 
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Eerolanpuro 
 
Eerolanpuro on suurin Tuomiojärven eteläosaan laskevista puroista. Puro 
laskee Rautpohjasta Vehkalammen kautta Eerolanlahteen. Puron lasku-uoma 
on lyhyt ja urheilukentän läpi se kulkee putkissa maan alla. Uoma on kapea ja 
vesi hyvin tummaa, mutta uomassa on jonkin verran vettä vuoden ympäri. 
Keväällä vesi tulvi jonkin verran uoman ulkopuolelle pajukkoon. Vesi on hyvin 
typpipitoista ja siinä on melko runsaasti koliformisia bakteereja, myös 
typpipitoisuus ja sähkönjohtavuus ovat korkeita (Taulukko 10). Puro sijaitsee 
ammattiopiston vieressä ja alueella käy runsaasti mm. koirien ulkoiluttajia. 
Puron ympäristössä on paljon roskia ja olipa sinne keväällä heitetty 
polkupyöräkin. 
 
Taulukko 10. Eerolanpuron vedenlaatutietoja. 

Suure Eerolanpuro   
aika 16.5.2012 13.7.2012 27.9.2012 

CODmn mg/l 6,2 6,0 6,7 

KMno4-kulutus mg/l 25 24  

Kiintoaine mg/l 12 27 16 

Kok P µg/l 55 39 45 

Kok N µg/l 1300 800 650 

Lämpötila ºC 11,6 17,0 9,0 

pH 6,8 130 6,8 

rauta µg/l 0,45 0,70 0,47 

sameus FNU   12 

sähkönjohtavuus 
mS/m 

190 130 120 

väriluku mgPt/l 30 60 75 

lämpökestoiset fek. koliform. 
bakteerit pmy/100 ml 

500 400 60 

 
 
Löylyjoki 
 
Tuomiojärven lyhyt lasku-uoma Löylyjoki liittää Tuomiojärven Palokkajärveen. 
Säännöstely vaikuttaa voimakkaasti Palokkajärven vedenkorkeuteen ja sitä 
myötä Tuomiojärven vedenkorkeuteen. Palokkajärven keskivedenkorkeus (vv. 
1970-2010) on +94,17 NN, ylin korkeus 94,80 NN ja alin 93,50 NN. Padon 
säännöstelyväli on 0,9 m. Säännöstelystä riippuen on Löylyjoen joskus 
havaittu virtaavan myös Palokkajärvestä Tuomiojärveen päin. Säännöstely 
vaikuttaa siis Löylyjoen virtaamaan. Löylyjoesta mitattiin kuormitustasel-
askelmia varten virtaama 27.9.2012 ja otettiin samalla vesinäyte (Taulukko 
11). 
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Taulukko 11. Löylyjoen vedenlaatutietoja.  

Suure Löylyjoki  
aika 14.11.2005 27.9.2012 

alkaliniteetti mmol/l 0,286 0,43 

CODmn mg/l 9,6 9,3 

Kiintoaine mg/l 3,1 10 

Kok P µg/l 22,0 16 

Kok N µg/l 480 250 

Lämpötila ºC 5,6 9,0 

pH 6,8 7,2 

rauta µg/l 430 0,22 

sameus FNU 2,5 2,4 

sähkönjohtavuus 
mS/m 

6,5 57 

väriluku mgPt/l 60 100 

lämpökestoiset fek. kolif. 
bakteerit pmy/100 ml 

 4 

  

3.6. Tuomiojärven Eerolanlahti ja Rautpohjanlahti 

 
Tuomiojärven etelärannalla sijaitseva Eerolanlahden-Rautpohjanlahden 
kosteikko on arvokas lintuvesikohde sekä osa Natura-verkostoa. Lahdet ovat 
matalia ja rehevöityneitä sekä etenkin Rautpohjanlahti osittain 
umpeenkasvanut. Lahtia ruopattiin ely-keskuksen toimesta tammi-
helmikuussa 2012 tavoitteena lisätä avovesiä ja muodostaa lintujen 
pesimiselle suotuisia luhtasaarekkeita. Ruopattavia alueita oli enemmän 
Rautpohjanlahdella. Koska oli vaarana, että ruoppauksen aikana 
pohjasedimenteistä liukenisi haitallisia aineita, erityisesti lisää mangaania, 
lahdista otettiin vesianalyysejä toimenpiteen aikana ja sen jälkeen. Taulukon 
13 vesianalyysien perusteella Rautpohjanlahdessa rauta- ja mangaaniarvot 
kohosivat korkeiksi ruoppauksen aikana, mutta arvot olivat merkittävästi 
alempia lahden pohjoisosassa (näytepiste Rautpohja 2, kartta kuva 5). 
Eerolanlahden vesinäytteissä ei havaittu merkittäviä eroja. Myöskään 
Tuomiojärven eteläsyvänteestä otetuissa vesinäyteanalyyseissä ei havaittu 
ruoppauksen vaikutuksia. 
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Taulukko 12. Eerolanlahden vesianalyysit 10.6.2008, 4.1.2010 ja 28.2.2012, näytesyvyys 1,0 
m. Lähde Hertta –tietokanta. 

  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 13. Rautpohjanlahden vesianalyysit 10.6.2008, 4.1.2010, 28.2.2012 ja 5.6.2012, 
näytesyvyys 1,0 m. Lähde Hertta –tietokanta. 

Suure Rautpohjanlahti   Rautpohja 2  

aika 10.6.2008 4.1.2010 28.2.2012 28.2.2012 5.6.2012 

lämpötila ºC 15,0 0,6 0,5 0,5 13,8 

alkaliniteetti 
mmol/l 

0,513 0,35    

Hapen 
kyllästysaste % 

66 85 24 92 94 

Happi, liukoinen 
mg/l 

6,7 12,2 3,4 13,2 9,7 

CODmn mg/l 8,8 8,4 14,0 15 11 

kiintoaine mg/l 41,0 0,4 3,4 0,9 3,1 

Kok P µg/l 54,0 10,0 35 11 18 

fosfaatti 
fosforina ug/l 

  4 3 L2 

Kok N µg/l 600 420 830 640 550 

nitriitti-nitraatti 
typpenä ug/l 

  130 260 220 

pH 6,9 7,0 6,5 6,8 7,1 

rauta µg/l 1900 310 3920 405 284 

mangaani µg/l  52 510 28 46 

sameus FNU 15,0 1,2 24 0,9 2,7 

sähkönjohtavuus 
mS/m 

10,2 7,0 9,9 5,2 5,4 

väriluku mgPt/l 130 40 160 80 60 

kolif. bakteerit 
kpl/100 ml 

  31 L1 48 

klorofylli a µg/l 20,8     

Suure Eerolanlahti   

aika 10.6.2008 4.1.2010 28.2.2012 

lämpötila ºC 16,0 0,8 9 

alkaliniteetti 
mmol/l 

0,29 0,367  

Hapen 
kyllästysaste % 

93 88 91 

Happi, liukoinen 
mg/l 

9,2 12,6 13,1 

CODmn mg/l 9,6 8,3 13,0 

kiintoaine mg/l 3,5 0,2 0,8 

Kok P µg/l 15,0 11,0 11,0 

fosfaatti 
fosforina ug/l 

  3,0 

Kok N µg/l 530 410 670 

nitriitti-nitraatti 
typpenä ug/l 

  260 

pH 7,0 7,0 6,7 

rauta µg/l 280 300 409 

mangaani µg/l  59 29 

sameus FNU 1,9 1,1 0,8 

sähkönjohtavuus 
mS/m 

6,3 7,4 5,1 

väriluku mgPt/l 60 60 80 

koliform.bakteerit 
kpl/100 ml 

  1 

klorofylli a µg/l 10,5   
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3.7. Tuomiojärven uimarannat 

 
Tuomiojärvellä on viisi virallista uimarantaa (kuva 6). Yleisen uimarannan (ns. 
EU-rannan, yli 100 kävijää/vrk) kriteerit täyttää näistä Tuomiojärven 
uimaranta, joka on kävijämäärältään ja pinta-alaltaan suurin (5 500 m2) 
Jyväskylän uimarannoista. Kesällä 2012 Keskisuomalainen teetti uimaranta-
kyselyn, jonka perusteella Tuomiojärven uimaranta on jyväskyläläisten 
suosituin uimaranta. 

Uimarantojen vedenlaadun tilaa seurataan säännöllisesti. Uimaveden tulee 
täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (177/2008) laatuvaatimukset.  
Yleisiltä uimarannoilta (ns. EU-rannat) otetaan uimakaudella (15.6.–31.8.) 
vähintään neljä näytettä. Uimavesinäyte otetaan ennen uimakauden alkua ja 
uimakaudella siten, että näytteenoton väli ei ylitä yhtä kuukautta. Muilta 
yleisiltä uimarannoilta otetaan uimakaudella normaalisti 3 näytettä. 
Tarvittaessa näytteenottoa voidaan tihentää.  

Tuomiojärven uimarannasta on laadittu uimavesiprofiili (Mikkonen, 2011). 
Uimaranta sijaitsee pohjavesialueella eikä sinne johda jäte- tai 
hulevesiviemäreitä. Valvontatutkimukset 2008-10 osoittavat, että 
Tuomiojärven uimarantaveden bakteeriarvot Escherichia colin ja 
suolistoperäisten enterokokkien osalta ovat pysyneet toimenpideraja-arvojen 
alapuolella.  

Suurimman uhkan uimaveden laadulle aiheuttavat sinileväesiintymät, joita 
esiintyy yleensä useita kertoja uimakauden aikana. Tuomiojärven uimaranta 
kuuluu Keski-Suomen ELY-keskuksen leväseurantaan. Kesällä 2012 sinileviä 
havaittiin runsaasti viikolla 26. Levätilanne oli kaikkiaan kuitenkin rauhallinen 
johtuen kesän viileästä ja sateisesta säästä.  Sinileväkukintoja varten 
uimarannalle on varattu varoituskylttejä ja tarvittaessa käytetään uimakieltoa. 
Tuomiojärven uimarannalla on uimakauden aikana rantavalvoja, joka huolehtii 
myös ympäristön siisteydestä. Uimarannan halki kulkeva rantareitti lisää 
roskaantumista ja sitä on suunniteltu siirrettäväksi hiukan rantaa kauemmaksi. 

Viitaniemen uimaranta on toiseksi suurin Tuomiojärvellä olevista 
uimarannoista. Sen sijainti Eerolanlahden lokkikolonian läheisyydessä on 
herättänyt epäilyksiä lokkien ulosteiden aiheuttamasta saastumisvaarasta. 
Lintujen ulosteista on mahdollisuus saada kampylobakteerien tartunta, joka 
aiheuttaa ripulia. Myös salmonellainfektioriski on mahdollinen. Koska 
suolistoperäiset taudinaiheuttajat esiintyvät yleensä pieninä pitoisuuksina, 
niiden esiintymistä uimavedessä pyritään ilmentämään indikaattorimikrobeilla. 
Kesällä 2012 otimme bakteeritutkimuksia varten vesinäytteitä (8.6.2012) 
Eerolanlahden pintavedestä lokkikolonian vierestä (näyte 1), keskiosasta (2) 
ja uimarannalta (3) (kartta 5.). 



 25 

Taulukko 14. Bakteerinäytteet Eerolanlahti  

Näyte E.coli 

pmy/100 ml 

suolistoperäiset 

enterokokit 

pmy/100 ml 

1 1700 810 

2 120 50 

3 95 85 

Uimaveden laadun arvioinnissa on seuraavat toimenpiderajat E. coli 1000 
pmy/100 ml ja suolistoperäiset enterokokit 400 pmy/100 ml. Rajat alittuvat 
selkeästi uimarannan näytteessä (3) ja näytteessä 2, mutta ylittyivät 
lokkikolonian välittömässä läheisyydessä (näyte 1) (Taulukko 14). Näyte 2 ja 3 
edustavat uimavesiluokituksessa erinomaista laatua ja näyte 1 tyydyttävää 
laatua. Näiden näytteiden perusteella bakteeritartunnan mahdollisuus on 
suurin siis aivan lokkikolonian läheisyydessä.  

Muissa pienemmissä uimarannoissa, Kiviniemessä, Mannilassa ja 
Korteniityssä, uimaveden laatu on ollut hyvä. Ajoittain on esiintynyt pieniä 
määriä sinilevää. 

3.8. Tuomiojärven valuma-alueen muut vesistöt 

Tuomiojärven valuma-alueella on useita pieniä/keskikokoisia lampia ja järviä. 
Niiden vedenlaatu arvioitiin karkeasti Hertta-tietokannassa olemassa olevien 
vedenlaatutietojen perusteella ja VYH laatuluokkarajoja käyttäen. Vesistöjen 
vedenlaatu vaihteli välttävän ja hyvän välillä. Arvio ei ole virallinen ja 
ainoastaan suuntaa-antava, koska monista kohteista on vain satunnaisia 
vedenlaatutietoja. Valuma-alueen suurimmat järvet ovat hyvässä kunnossa, 
paitsi Kaitajärvi (välttävä) ja Ruokepuolinen (tyydyttävä). Jos ei ole 
minkäänlaisia tietoja, on vesistö merkitty viivalla – (Taulukko 15). 
 
Taulukko 15. Tuomiojärven valuma-alueen vesistöjen vedenlaatu (karkea arvio). Lähde 
Hertta-tietokanta. 

ALUE 12 Tuomiojärvi tyydyttävä 

 Vasikkalampi - 

 Vehkalampi - 

 Vuorilampi tyydyttävä 

ALUE 13 Mustalampi välttävä 

 Ruokolampi - 

ALUE 14 Hanhijärvi hyvä 

 Kaitajärvi välttävä 

 Kivelänlampi tyydyttävä 

 Koulunlampi - 

 Lummelampi - 

 Lähteenlammit - 

 Majajärvi hyvä 

 Metsä-Viemärilampi - 

 Mysiönlampi hyvä 

 Myllyjärvi hyvä 

 Pilkkurilammit tyydyttävä 

 Pirttilampi hyvä 

 Ruokepuolinen tyydyttävä 

 Vähätuomiojärvi välttävä 

 Ylätuomiojärvi hyvä 
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4 Tuomiojärven eliöstö ja suojelualueet 

 
Tuomiojärven eliöstöstä löytyy viime vuosilta melko kattavasti tietoa. 
Kasviplanktonin, pohjaeläinten ja kalaston osalta Tuomiojärvi on ollut 
vuodesta 2000 Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteen Jyväsjärvi-
hankkeen vertailujärvenä, jossa on vuosittain tehty koekalastuksia ja otettu 
plankton- ja pohjaeläinnäytteitä. Tutkimuksen yhteydessä Tuomiojärvi on 
kuulunut valtakunnalliseen järviluokitusselvitykseen. Vedenlaadultaan tämä 
keskikokoinen humusjärvi voitaisiin luokitella luokkaan hyvä, mutta eliöstön 
osalta, erityisesti pohjaeläinyhteisön osalta, järvi saavuttaa vain luokan 
tyydyttävä.  
 
Eerolanlahden – Rautpohjanlahden kosteikko on luokiteltu valtakunnallisesti 
arvokkaaksi lintuvesikohteeksi sekä sisällytetty Natura 2000 –verkostoon. 
Suojelukohteen linnustosta ja kasvillisuudesta on tehty kasvillisuuskarttoja ja 
linnustoselvityksiä. Keski-Suomen ympäristökeskus on tehnyt Eerolan- ja 
Rautpohjanlahdesta lintuvesien kunnostussuunnitelman vuonna 2006 ja ely-
keskuksen toimesta Eerolanlahdella tehtiin talvella 2012 ruoppauksia, joiden 
tarkoituksena on parantaa alueen luonnonsuojelullisia arvoja hidastamalla 
lahden umpeenkasvua ja parantamalla lintujen pesimisolosuhteita 
avovesialueita lisäämällä. Lisäksi alueella on raivattu pusikkoa, kerätty jätteitä 
ja Rautpohjanlahdelle on rakennettu lintutorni (Hakkari 2006). 

 
Tuomiojärven ympäristöstä löytyy myös kulttuurihistoriallisesti arvokas 
Viitaniemen alue, virkistysalueeltaan merkittävä Haukanniemi ja Laajavuoren 
ulkoilualue sekä pienempiä suojelualueita (kartta kuva 18). 
 

4.1. Kasviplankton 

 
Kasviplanktonnäytteitä on otettu Jyväskylän Energian teettämässä 
tarkkailuseurannassa alku- ja loppukesällä. Myös Jyväsjärvihankkeen 
yhteydessä on otettu näytteitä vuosittain. Lisäksi Tuomiojärven uimarannoilla 
on seurattu sinilevätilannetta. Sinileviä on tavattu säännöllisesti joka kesä 
lämpimän veden aikaan. Sinilevät haittaavat järven virkistyskäyttöä, tosin 
haitta on ollut melko lyhytaikaista.  
 
Vuonna 2009 keskimääräinen klorofyllipitoisuus 6,6 µg/l oli pienin 2000 –
luvulla mitattu (Palomäki, 2010). Klorofyllipitoisuus oli lievästi rehevän vesistön 
tasoa. Kasviplanktonin biomassa oli suurehko, kesäkuussa 770 mg/m3 ja 
elokuussa 1140 mg/m3 ilmentäen mesotrofisia oloja (2,5-10 mg/l). Kesällä 
2009 runsain leväryhmä oli piilevät, mutta myös nielulevien osuus oli 
merkittävä. Muut biomassaltaan suurimmat ryhmät olivat kultalevät ja 
panssarilevät. Limalevää (Gonyostomum semen) oli useista aiemmista 
vuosista poiketen vain vähän. Sinileviä havaittiin vähäisessä määrin ja 
viherlevien määrä oli melko pieni.  
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4.2. Kasvillisuus 

 
Rautpohjan-Eerolanlahden alueelta on laadittu kasvillisuuskartta Keski-
Suomen lintuvesien suojelukohteiden kunnostustarvekartoituksen yhteydessä 
(Luukkainen 1993, Liite). Jyväskylän kaavoitushankkeiden ja muun 
maankäytön suunnittelun tausta-aineistoksi on laadittu Haukkalan, 
Haukanniemen ja Korteniityn aluetta sekä suojelukohteiksi osoitettuja 
lintuvesiä koskeva luontoselvitys (Suunnittelukeskus 2002), jonka liitteenä on 
kasvillisuusvyöhykekartta. 
 
Eerolanlahti ja Rautpohjanlahti poikkeavat kasvillisuudestaan hiukan 
toisistaan. Suunnittelukeskus (2002) kuvaa Eerolanlahden kasvillisuutta 
seuraavasti: 
 
’Rantaa reunustaa leveä rantaluhtavyöhyke, johon kuuluu koivuluhdan lisäksi 
varsinaiseen vesi- ja rantalinnuston keskeiseen elinpiiriin liittyvää pajuluhtaa 
sekä sara- ja ruoholuhtaa. Luhtia reunustavat yhtenäiset vehkakasvustot, 
joissa on pienialaisia leveäosmankäämiesiintymiä. Lisäksi lahdella on 
järviruokovyöhyke ja uloimpana ilmaversoisvyöhykkeenä laaja 
järvikortekasvusto. Keskiosassa lahtea on kelluslehtivyöhyke. Luhdat ovat 
vetisiä. Paju- ja koivuluhdissa esiintyy puuvartisista hieskoivu, korpipaatsama, 
pohjan- ja kiiltopaju. Vehka muodostaa yhtenäisiä kasvustoja, lisäksi esiintyvät 
yleisinä järvikorte, terttualpi, ranta-alpi, luhtatähtimö, luhtavuohennokka, 
luhtalemmikki ja metsäalvejuuri. Sara- ja ruoholuhdilla kasvaa tyypillisesti 
vehkaa, suoputkea, pullosaraa, viiltosaraa, järvikortetta ja ranta-alpea. 
 
Eerolanlahdella ei ole tavattu harvinaisia kasvilajeja, mutta rantapensaikossa 
kuivemmalla on tavattu purtojuurta.’ 
 
Rautpohjan kasvillisuutta on kuvattu seuraavasti (Suunnittelukeskus 2002): 
 
’Lahtea reunustaa leveälti rantaluhtavyöhyke, joka vaihettuu rannan paju- ja 
metsäluhdasta sara- ja ruoholuhdaksi. Lahden keskiosassa vallitsee 
ilmaverso- ja kelluslehtisten vyöhyke. Vyöhykkeiden väliin jää avoimia 
vesialueita. Runsaimpana esiintyvän ulpukan joukossa kasvaa 
pohjanlummetta, uistinvitaa, rantapalpakkoa, iso- ja pikkuvesitähteä, 
rantaluikkaa, kurjenjalkaa, vehkaa, rantakukkaa ja ilmaversoista lehtikuusta.  
 
Luhdat ovat hyvin vetisiä. Vallitseva luhtatyyppi on pajuluhta, jossa kasvaa 
mm. kiilto- ja pohjanpajua sekä hieskoivua. Luhtien tyypillistä lajistoa 
edustavat yhtenäisiä kasvustoja muodostava vehka sekä terttualpi, 
kurjenjalka, järvikorte, korpikastikka, suoputki, rentukka ja mesiangervo. 
Lisäksi saraluhdissa kasvaa yleisesti mm. jouhi- ja pullosaraa sekä 
viitakastikkaa. 
 
Harvinaisista kasveista Rautpohjan lahdella tavataan purtojuuri ja 
taikinamarja.’ 
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Tuomiojärven pohjoisesta osasta tehtiin elokuussa 2012 ely-keskuksen 
toimesta vesikasvillisuusselvitys. Tulokset? 
 

4.3. Pohjaeläimet 

 

Jyväsjärvihankkeen yhteydessä on seurattu vuosittain (2000-2009) 
Tuomiojärven pohjaeliöstöä. Näytteet on otettu syksyisin syvänteestä 
pohjaeläinnoutimella (Ekman). Lajisto on esitetty taulukossa 16 (lähde Hertta 
tietokanta). Kuten Alvajärvessä, myös Tuomiojärvessä on runsaasti 
sulkasääsken toukkia (Chaoborus flavicans), jotka ovat tyypillisiä 
kuormitetuille, vähähappisille syvänteille.  
 
Eliöyhteisörakenteen avulla pyritään kuvaamaan järven tilaa. Suomessa 
pohjaeläimiä on käytetty yleisesti järvien tilan ilmentäjinä 1970-luvulta lähtien, 
jolloin syvänteiden pohjaeläinten seurannat aloitettiin velvoitetarkkailuiden 
yhteydessä. Indeksejä on kehitetty voimakkaasti 2000-luvulla Eu:n 
vesipuitedirektiivin myötä. Kriteereinä järvien luokittelussa käytetään 
taksonikoostumusta ja runsaussuhteita. Muita kriteereitä ovat tärkeiden 
taksoniryhmien puuttuminen, muutosherkkien taksoneiden ja epäherkkien 
taksoneiden suhde sekä eliöyhteisön monimuotoisuus. Tolonen, Hämäläinen 
ja Vuoristo (2005) mukaan järvityyppiluokittelussa toimivimpia indeksiarvoja 
saadaan PMA-indeksin ja BQI-indeksin lisäksi käyttämällä TL 25% arvoa, joka 
mittaa tyypille ominaisten taksoneiden esiintymistä. Tolonen ym. (2005) 
toteavat erityisesti, että syvänteiden happiolot vaikuttavat voimakkaasti 
pohjaeläinten eliöyhteisön taksonomiseen koostumukseen. Etenkin pienissä ja 
keskikokoisissa humusvesissä, joiden syvänteissä esiintyy luonnostaankin 
hapettomia olosuhteita, pohjaeläinyhteisöindeksit saattavat ilmentää huonosti 
järven tilaa.  
 
Tuomiojärven eliöstöstä on laskettu järvien laatuluokitukseen tähtääviä 
indeksiarvoja Jussi Jyväsjärven toimesta (Jyväsjärvi-hanke, Bio- ja 
ympäristötieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto). BQI- ja PICM-indeksin 
perusteella Tuomiojärven pohjaeläinten ekologinen tila vaihtelee välttävästä 
tyydyttävään. PMA-indeksi puolestaan antaa hyvän ekologisen tilan arvion. 
BQI- ja PICM Indeksisuureisiin vaikuttavat erityisesti runsas sulkasääskien 
toukkien määrä sekä muutosherkän lajin puuttuminen viime vuosien 
aineistoista. Eri indeksien antaessa näinkin vaihtelevia tuloksia, voidaan 
havaita, että pohjaeläinyhteisön rakenteen perusteella Tuomiojärven luokittelu 
on vaikeaa, mikä kuvastanee hyvin tällaisten pienten/keskikokoisten 
humusjärvien pohjaeläinyhteisön koostumuksen perusteella tehtävän 
luokittelun haastavuutta 
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Taulukko 16. Tuomiojärven pohjaeläinlajit (lähde Hertta-tietokanta) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4.4. Kalasto 

 
Tuomiojärvessä on tehty vuosina 2001-2011 Jyväsjärvihankkeen yhteydessä 
koekalastus kerran vuodessa elokuussa verkkomäärien ollessa 12-15 kpl. 
Tuomiojärven kalakanta on runsaampi kuin ympäröivien järvien (Tapio 
Keskinen, 25.10.koekalastustulosten esittely: Alva-, Jyväs, Pata ja 
Tuomiojärvi). Koekalastuksissa suurin biomassaosuus on ollut särkikaloja ja 
särkien lukumäärän osuus saaliista on edelleen kasvanut viime vuosina 
(Kuvat 18-19). Ahventen lukumäärä on ollut laskussa, mutta keskipaino on 
ollut kasvava. Kiisken määrä on ollut vähäinen. Viime vuosina Tuomiojärven 
kalastolle on ollut tyypillistä särjen ja ahvenen suuri poikastuotanto verrattuna 
Alva- ja Jyväsjärveen. 
 
Haukikanta on Tuomiojärvessä suurempi kuin esimerkiksi Alva- ja 
Palokkajärvessä, mutta koekalastuksissa haukea on saatu vain yksittäisiä 
kappaleita. Petokaloista myös kuhan ja suurten ahvenien osuus on vahva. 
Kirjolohen osalta istutukset vaikuttavat yksikkösaaliisiin. Siian istutukset ovat 
viime vuosina vähentyneet ja vuodesta 2008 kirjolohen istutukset on tehty 
vasta koekalastuksen jälkeen. Siikakanta on pysynyt silti kohtalaisena. Viime 
vuosina järveen on istutettu pääasiassa kirjolohta Palokan kalastuskunnan 
toimesta. Sen sijaan kuhaa on istutettu viimeksi 1990-luvulla ja sen luontainen 
kanta näyttää olevan Tuomiojärvessä melko vakaa. 

Tieteellinen nimi  

Chironomus anthracinus Tubifex tubifex 

Chironomus neocorax Limnodrilus hoffmeisteri 

Chironomus plumosus-t. Vejdovskyella comata 

Cladopelma viridulum Arcteonais lomondi 

Cryptochironomus Hydracarina 

 Chaoborus flavicans 

 Procladius 

 Heterotrissocladius marcidus 

 Propsilocerus jacuticus 

 Tanytarsus 

 Ceratopogonidae 
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Kuva 18. Tuomiojärven yksikkösaalis lukumäärinä vuosina 2001-11.  
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Kuva 19. Tuomiojärven yksikkösaalis paino g vuosina 2001-11. 
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4.5. Linnusto 

 
Rautpohjan-Eerolanlahden linnustoa on seurattu keskisuomalaisittain 
poikkeuksellisen pitkäjänteisellä aikasarjalla vuodesta 1960 lähtien. 
Linnustossa ei ole juurikaan tapahtunut muutoksia vuosikymmenten saatossa. 
Vuoden 2006-07 laskennoissa on sovellettu valtakunnallisia linnuston-
seurannan havainnointiohjeita (Taulukko 17). 
 
Taulukko 17. Rautpohjan-Eerolanlahden vesi- ja rantalintujen parimääräarviot 
tutkimusvuosina. Lähde: Hakkari, 2006. 

 1964 1978 1988 1996 2002 2006 2007 

silkkiuikku 6 15 13 12 8 17 17 

härkälintu 1 0 0 0 0 0 0 

laulujoutsen 0 0 0 0 1 1 0 

haapana 0 0 2 5 2 5 4 

tavi 6 6 4 1 6 2 3 

sinisorsa 23 19 5 6 7 18 13 

heinätavi 2 0 0 1 0 0 0 

lapasorsa 0 0 1 1 0 1 0 

punasotka 3 1 0 0 0 0 0 

tukkasotka 1 0 1 3 1 3 2 

telkkä 0 0 2 0 1 1 0 

isokoskelo 0 0 0 0 0 1 0 

luhtahuitti 0 0 0 0 1 1 0 

nokikana 1 11 4 5 2 4 4 

naurulokki ? 552 1450 820 542 961 1027 

kalalokki 0 0 0 0 1 0 1 

kalatiira    0 3 2 1 

  
 
Kosteikon suojeluarvo on linnustoltaan erittäin merkittävä. Maakunnallisesti 
korkea suojeluarvo selittyy 90-prosenttisesti naurulokin valtavalla 
parimäärällä, joka on koko alueella yli 1000 pesivää paria. on kuitenkin 
huomattava, että naurulokin parimäärä oli 1980 -luvulla useita kymmeniä 
prosentteja nykyistä suurempi (Hakkari 2006.) 
 

 
 

Kuva 20. 
Eerolanlahden 
lokkikolonia. Kuvaaja 
Pasi Huotari. 
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4.6. Arvokkaat pienvedet ja suojelualueet 

 
Rautpohjan – Eerolanlahden lisäksi Tuomiojärven valuma-alueelta löytyy 
muita arvokkaita pienvesiä ja suojelukohteita (kuva 22).  
 
Syväojan yläosa ja keskiosa luokiteltu arvokkaaksi pienvesialueeksi (Eloranta, 
2008). Syväojan yläosan vuolaat ja kiviset kosket ovat maisemallisesti ja 
ekologisesti arvokkaita luontokohteita. Syväojan Myllykoskesta sekä 
Myllyjärven yläpuolisesta Majakoskesta on saatu vuosia sitten 
sähkökoekalastuksessa purotaimenia, jotka ovat puroreitin omaa kantaa. 
Purotaimen on luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi. Kalojen ruokailu- ja 
lisääntymisalueen lisäksi Syväojan kosket ovat pohjasammalkasvustoineen 
tärkeitä elinympäristöjä monille vesihyönteislajeille. Ekologisen merkityksen 
ohella kosket elävöittävät puron pohjoisrannalla sijaitsevien talojen pihapiiriä. 
Myllykosken vanha mylly on kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde. 
 
Syväojan keskiosa on hidasvirtaista ja hiesupohjaista nivaa. Purojakson 
tasaista virtaa rikkovat lähinnä uomaan kaatuneet puut, jotka toimivat mm. 
ahventen, särkien, salakoiden ja haukien suojapaikkoina. Purojakso on myös 
tärkeä vesihyönteisten elinympäristö. Yleisten neidon- ja sudenkorentolajien 
ohella Syväojalla on havaittu luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu 
kirjojokikorento (Ophiogomphus cecilia). Lajin lisääntymispaikkojen 
hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. 
 
Purouomaa ympäröi rehevä puronvarsilehto, jonka puustoon kuuluvat mm. 
harmaaleppä, koivu, raita ja kuusi. Lehdon alus- ja pensaskasvillisuuteen 
kuuluvat näyttävät saniaiset (mm. kotkansiipi), erilaiset suurruohot (mm. 
mesiangervo) sekä lehtokuusama. Puronvarsilehto on erityisesti eteläosaltaan 
luonnontilainen ja on ekologisen monimuotoisuuden lisäksi maisema- ja 
virkistyskäyttöarvoltaan tärkeä luontokohde. Puronvarsilehto on rajattu 
metsäsuunnitelmassa tärkeänä elinympäristönä ja se tulee metsälain mukaan 
säilyttää nykytilassaan (Eloranta 2008). 
 
Syväojan alaosa virtaa ekologisen monimuotoisuuden kannalta melko 
merkityksettömien, entiselle peltoaukealle istutettujen kasvatusmetsien 
keskellä. Tämä muuntunut purojakso kuuluu laatuluokkaan 2 (Eloranta 2008). 
Kalojen (mm. purotaimenten) nousemista Tuomiojärvestä Syväojaan 
vaikeuttaa alimman kävelytien kohdalle liian korkealle asennettu tierumpu. 
Kiivas virta ja rummun alapuolinen kynnys estävät kalojen ym. vesieliöiden 
pääsyn alavirrasta yläpuolisille virranosille. Sateisena kesänä 2012 ei 
kuitenkaan havaittu, että rumpuun syntyy kynnystä. Myös Syväojan yläosan 
keskimmäisen kosken niskalle rakennetun pohjapadon toimivuus tulisi 
varmistaa, jotta se ei alivedellä muodostaisi vaellusestettä kaloille ja muulle 
vesieliöstölle. Hän ehdottaa myös, että rantaeroosion sekä puron 
rehevöitymisen ja liettymisen ehkäisemiseksi olisi tärkeää että Syväojan 
pohjoisrannan peltoalueen ja purouoman väliin jätettäisiin nykyistä leveämpi 
suojavyöhyke, joka tasaisi paremmin vedenkorkeuden vaihteluita sekä sitoisi 
pellolta tulevia ravinteita ja kiintoainesta. Suojavyöhyke oli kesällä 2012 5-10 
metriä eli riittävä.  
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5. Alueen kaavoitustilanne 

 
Tuomiojärvi sijaitsee Jyväskylän kaupungin keskellä ja sen ranta-alueet on 
asemakaavoitettu lukuun ottamatta pohjoisinta osaa. Kortepohjan, Haukkalan, 
Rantuen, Mannilan ja Viitaniemen asuinalueet sijaitsevat Tuomiojärven 
rannalla. Kiviniemessä ja saarissa on loma-asuntoja. Pohjoisosaan on 
valmisteilla uusi asemakaava Savulahden alueelle ja lisäksi Rippalanmäen 
aluetta on esitetty asemakaavoitettavaksi. Tuomiojärven eteläosassa sijaitsee 
Rautpohjan teollisuusalue ja pohjoisessa Palokan kauppakeskus. 

  
 Kaupungin hulevesisuunnitelman mukaisesti uusien asuntoalueiden 
suunnittelun yhteydessä arvioidaan hulevesien määrää ja veden 
kulkeutumisreittejä sekä kartoitetaan sopivia kosteikkoalueita. Rippalanmäen 
alueella toteutuu kosteikkokartoitus opinnäytetyönä vuoden 2012 aikana.  
 
Vesiensuojelun näkökulmasta on tärkeää, että vesihuollon suunnittelu alkaa 
riittävän ajoissa. Se estää myös kiinteistönomistajien hukkainvestointeja. 
Yleiskaava-luonnoksessa reservitaajamaksi merkitty Lummenlammen ja 
Majajärven välinen alue on erityisen ongelmallinen vesiensuojelun 
näkökulmasta, koska se tulee jäämään pitkäksi aikaa kiinteistökohtaisten 
vesijärjestelmien piiriin ja viivyttää kestävien jätevesiratkaisujen toteutumista 
(Pasi Huotari, sähköposti 2.11.2012),.  
 
Uudessa yleiskaavaluonnoksessa Tuomiojärven rantaa kiertää 
virkistyskäyttöön tarkoitettu reitti. Suurin yhtenäinen vapaa ranta-alue on 
Haukanniemi, joka on tavoitteena jättää virkistyskäyttöön ja osaksi kaavailtua 
vihreää väylää.   
 
Yleiskaavaluonnos on nähtävillä Jyväskylän kaupungin internet-sivuilla 
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/jkl_yleiskaava/yleiskaavaluonnos_24042012.pdf 
 

               
 

Kuva 21. Hulevesiallas Korteniityntiellä. Kuvaaja Pasi Huotari. 
 

http://www2.jkl.fi/kaavakartat/jkl_yleiskaava/yleiskaavaluonnos_24042012.pdf
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6. Raakavedenoton riskikartoitus 

 
Raakavesilähteen pilaantumisen riskejä kartoitettiin yleisellä tasolla 
käsitekartan avulla:  

 
 
 
WebMap ohjelmaa apuna käyttäen tehtiin valuma-alueelta ´riskikartta’ (Kuva 
18), johon on merkitty Tuomiojärven pohjoisosan poikki kulkeva jätevesiputki 
ja jätevesipumppamot (▼) sekä lämpövoimalat (█). Pumppaamot sijaitsevat 
kauempana syvänteestä, josta raakavesi otetaan. Moottoritiellä ja 
Laajavuoresta Palokkaan kulkevalla väylällä on runsaasti raskasliikennettä. 
Liikenneonnettomuuksien lisäksi teiden suolausta voidaan pitää riskinä. 
Pohjavesialueet on merkitty vaalean sinisellä. Kartalla näkyvät myös Natura-
alueet ja suojelualueet vaaleanvihreänä. Potentiaalisia tulva-alueita ovat 
Eerolan- ja Rautpohjanlahden pohjukat sekä järven pohjoinen lahti (Myllyojan 
suu). 
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Kuva 22. Tuomiojärven pohjavesi-, suojelualueet, jätevesiputket- ja pumppaamot ja 
pilaantuneet maa-alueet. 

  
Riskejä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä: 
  
● Mahdollisilla tulva-alueilla Eerolanlahdella ja järven pohjoisosassa 
sijaitsevista jätevesipumppaamoista toimintakyvyn tarkistaminen tulvan varalta 
(+0,5 m). Järven pohjoisosan poikki kulkevan jätevesiputken huolto ja toiminta 
tulisi olla ajan tasalla. 
 
● Hulevesialtaiden ja kosteikkojen rakentaminen ja toiminnan seuraaminen. 
Tuomiojärven valuma-alueen hulevesisuunnitelman laatiminen. 
 
● Liikenteen suolauksen vähentäminen mahdollisuuksien mukaan. Liikenteen 
nopeusrajoitusten tarkistaminen (onnettomuudet). 
 
● Kaavoituksessa hulevesi- ja jätevesisuunnittelu. Yleiskaavan vaikutuksia on 
pohdittu edellisessä kappaleessa.  
 
● Haja-asutusalueen jätevesineuvonta ja jätevesiasetuksen noudattamisen 
tarkistaminen. Viemäriverkoston kehittäminen. 
 
● Maa- ja metsätalouden toimenpiteet <- vesiensuojeluohjeet ja neuvonta 
 
● Ennakoiva suunnittelu ja toimintaohjeet toimintahäiriö-, onnettomuus- ja 
uhkatilanteissa. 
 
Osa edellä mainituista on sisällytetty seuraaviin ulkoista tai sisäistä 
kuormitusta vähentäviin toimenpiteisiin. Osa toimenpiteistä on jo toteutettu 
organisaatioiden sisällä.   



 36 

 
 

7. Kunnostusmenetelmät ja toimenpiteet 

 
Tässä tarkastellaan alueelle sopivia kunnostusmenetelmiä ja toimenpiteitä. 
Sopivia ulkoisen kuormituksen vähentämistoimia ovat maankäytön suunnittelu 
kaavoituksen kautta, viemäriverkoston kehittäminen, jätevesiasetuksen 
mukainen neuvonta haja-asutusalueella, hulevesien vähentämiseen ja 
käsittelyyn tähtäävät toimenpiteet sekä toimenpiteet maa- ja metsätaloudessa. 
Sisäisen kuormituksen toimenpiteitä ovat hapetuksen ja ilmastuksen 
ympärivuotinen jatkaminen ja ravintoketjukunnostus. Lisäksi arvioidaan veden 
pinnan säännöstelyn kehittämisen vaikutuksia järven kunnostamiseen.  

Ulkoisen kuormituksen vähentämistoimet 

  
 Maa- ja metsätalous 

 
Kesän 2011 aikana Tourujoen valuma-alueelle tehtiin maatalouden 
kehittämistoimenpiteinä (TEHO-hanke) arvio maatalouden kuormituksesta 
alueella, suojavyöhykeselvitys, kosteikkokartoitus ja tietopaketti viljelijöille 
(Löytöjärvi 2011). Kehittämishanke keskittyi Puuppolan ja Tikkakosken 
alueelle, jossa on eniten maanviljelyä. Tuomiojärven valuma-alueella on 
maanviljely vähentynyt huomattavasti ja alueella on yksittäisiä hevostiloja. 
Tuomiojärven valuma-alueen peltoalueilla ei selvityksen perusteella ollut 
yhtään sopivaa suojavyöhyke- tai kosteikkokohdetta.  
 
Hanke hyödyttää kuitenkin maanviljelijöille kohdistetussa tuki- ja 
neuvontatehtävissä esimerkiksi vesistön kannalta parempien 
viljelymenetelmien käyttöönotossa. Myös alueen hevostiloille on laadittu ja 
lähetetty vihkonen. Maatilojen vesiensuojeluohje ja hevostilojen 
ympäristösuojeluohje löytyvät osoitteesta: 
http://www.jyvaskyla.fi/kaupunkirakennepalvelut/ohjeet 
 
Metsätaloudessa luonnonhuuhtouman ylittäviä kuormituksia aiheuttavat ojitus, 
lannoitus sekä avohakkuut ja maanpinnan käsittely niiden jälkeen. Kun 
metsätaloustoimenpiteistä on kulunut 5-10 vuotta, kuormitukset lähenevät 
luonnonhuuhtoumaa. Tuomiojärven valuma-alueella on melko runsaasti 
hakkuualueita. Alueella tulisi suosia ns. pehmeitä metsänkäsittelytapoja ja 
jättää purojen ja muiden vesistöjen varsille suojavyöhykkeet. Alueen 
metsänomistajille voitaisiin lähettää vastaavat vesiensuojeluohjeet kuin 
maanviljelijöille ja hevostiloille.  
   
 
Haja-asutuksen jätevesineuvontaprojektin tulokset  

  
Tourujoen valuma-alueella on tehty jätevesiasetuksen mukaisia haja-
asutusalueen jätevesijärjestelmien neuvontakäyntejä yhteensä noin 500 
kertaa 2007 vuodesta lähtien. Kesällä 2012 Tuomiojärven valuma-alueella 
viemäriverkoston ulkopuolella olevien kiinteistöjen selvityskäynnit koskivat 

http://www.jyvaskyla.fi/kaupunkirakennepalvelut/ohjeet
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ranta-alueilla olevia vakituisessa ja satunnaisessa käytössä olevia kiinteistöjä 
(yht. 153 kpl.) (Manerus, 2012). Jätevesiasetuksen mukaiset normit eivät 
täyttyneet 58 %:lla vakituisessa käytössä olevilla kiinteistöillä. Satunnaisesti 
käytössä olevilla kiinteistöillä normit täyttyivät 20 %:lla ja pienin toimenpitein 
47 %:lla. Vesihuollon kehittämistarpeita oli etenkin Ylä-Tuomiojärven, Vähä-
Tuomiojärven ja Lehmilammen alueella. Viemäröinnin tarvetta on erityisesti 
Lummelammen, Mylly-, Pirtti- ja Kaitajärven ympäristössä.  
 
 
Hulevedet 
 
Pistekuormituksen vähentyessä on alettu kiinnittää entistä enemmän 
huomiota hajakuormitukseen ja sen aiheuttamaan ulkoisen kuormituksen 
vähentämiseen. Taajama- ja kaupunkialueella muodostuvasta pintavalunnasta 
käytetään termiä hulevesi. Merkittävimmät huleveden kuormitusajankohdat 
ovat keväällä lumen sulaessa ja sulan kauden aikana pitkän kuivan jakson 
jälkeisten rankkojen sateiden aikana. Huleveden määrään vaikuttavat eniten 
sateen kesto ja voimakkuus sekä vettä läpäisemättömän pinnan määrä 
valuma-alueella, valuma-alueen pinnanmuodot ja kasvillisuus (Kotola & 
Nurminen, 2003). 

 
Jyväsjärven hulevesiselvityksen (Arola, 2009) mukaan valtaosa Jyväsjärven kuormituksesta 
tulee Tourujoen kautta. Hetkellisesti rankkojen sateiden aikana hulevesien kuormitus kuitenkin 
ylitti Tourujoen tuoman kuorman. Kokonaisfosfori-kuormituksesta arviolta noin 3 % tuli 
seurantajakson aikana muista lähteistä (kaivoista, puroista ja Köyhänojasta). Näiden 
typpikuormituksen osuus oli vastaavasti 9 %. Myös valtaosa kiintoainekuormituksesta (83 %) 
tuli Tourujoen kautta. Tutkimuksen hajakuormituslähteiden vesinäytteiden bakteeripitoisuudet 
olivat korkeita, mutta metallipitoisuudet olivat keskimääräistä alemmalla tasolla. 

 
Tuomiojärven valuma-alueella rakennettua ympäristöä on eniten valuma-
alueella 12. Jyväskylässä on noudatettu viime vuosiin asti pääosin perinteistä 
hulevesien käsittelytapaa eli johdetaan hulevedet sadevesiviemäreiden 
myöten lähimpään vesistöön. Vaihtoehtona perinteiselle hulevedenkäsittelylle 
ovat luonnonmukaiset hulevedenkäsittelymenetelmät, joiden avulla voidaan 
säilyttää kaupunkialueilla niiden luontainen vesitalous ylläpitämällä veden 
imeytymistä maa- ja pohjavedeksi ja parantamalla vesistöihin joutuvaa 
huleveden laatua. Luonnonmukaiset hulevesikäsittelymenetelmät voidaan 
jakaa huleveden johtamis-, imeyttämis- ja viivyttämismenetelmiin sekä 
kosteikkokäsittelyyn. Imeyttämismenetelmät soveltuvat parhaiten valuma-
alueen yläosiin, jotka ovat jo luontaisestikin imeyttämisalueita. 
Viivyttämismenetelmät sekä kosteikkokäsittely soveltuvat parhaiten valuma-
alueen ala-osiin, missä maaperä on huonommin vettä läpäisevää. 
Johtamismenetelmiä voidaan käyttää yhdysväylänä eri menetelmien välillä. 
Tehokkain tulos saavutetaan ottamalla hulevedet huomioon jo rakennettavan 
alueen suunnitteluvaiheessa (Ahponen, 2003). 

  
 Parhaat laskeutusallas- ja kosteikkopaikat ovat ojien ja purojen notkelmat, 
joissa vältytään maan kaivamiselta. Laskeutusaltaat voidaan perustaa 
patoamalla vesi uomaan tai painanteeseen, jolloin sen reunoilla on heti 
olemassa luontainen kasvillisuus. Kaivamalla tehty allas kuormittaa vesistöä 
välittömästi rakentamista seuraavina kuukausina, joskus jopa vuosia, kun 
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altaiden reunoilla tapahtuu sortumia ja eroosiota. Kosteikko, jonka pinta-ala on 
2 % yläpuolisesta valuma-alueesta, fosforin poistuma on noin 30 % ja typen 
noin 20 % (Ulvi & Lakso 2005). Kosteikon pinta-alan ja siten myös veden 
viipymän lisääminen parantavat puhdistustuloksia. Tulokset kuitenkin riippuvat 
erittäin paljon kosteikon ja laskeutusaltaan mitoituksesta, valuma-alueen 
maaperästä, tulevan veden laadusta ja kosteikolla olevasta kasvillisuudesta. 
  
Tuomiojärven rannoilla on useita luontaisia kosteikkoja, kuten esimerkiksi 
Vasaraisensuo järven pohjoisosassa. Vuonna 2011 rakennetun Palokan 
Citymarketin alueen sadevedet on ohjattu Vasaraisensuon laidalle 
rakennettuun laskeutusaltaaseen, josta vedet ohjautuvat suolle. Altaan vesi oli 
keväällä 2012 jonkin verran samea ja pohjalla ollut kangas oli paikoin liikkunut. 
Entisen kaatopaikan alueen sadevesijärjestelmiä voidaan kehittää lupaehtoja 
tarkistettaessa.  

 
 
Maastokäynnein kartoitettiin sopivia kosteikkopaikkoja, joita voisi edelleen 
parantaa (kartta kuva 6). Suurimmista uomista otettiin vesinäytteitä ja mitattiin 
virtaamia.  Vehkalammesta laskeva Eerolanpuro on ruskeavetinen ja 
ravinteikas. Näytteiden bakteeripitoisuus oli myös korkea. Uomaan on 
mahdollista rakentaa pato, jolloin vesi nousee kevättulvan aikana 
kasvillisuuden joukkoon ja virtaama hidastuu. Vehkalampi sinänsä toimii myös 
omana laskeutusaltaanaan. Maa-alue on osittain Jyväskylän kaupungin 
omistuksessa.   
 

Ruokkeentien ali kulkeva oja laskee lähelle Syväojan suuta. Ojan varteen on 
mahdollista tehdä hidastavia rakenteita kaavan yhteydessä. Keväällä 2012 
ojan varsi tulvi luontaisesti. Maa-alue on Jyväskylän kaupungin omistuksessa. 
  

Sisäisen kuormituksen vähentämistoimet 

  
Ravintoketjukunnostus 

 
Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tekemien 
koekalastusten perusteella Tuomiojärvessä on ollut viime vuosina runsaasti 
pieniä särkiä ja ahvenia verrattuna läheisiin Alva- ja Palokkajärveen. Ei ihme, 
että lokit viihtyvät Eerolan- ja Rautpohjanlahdella! 

 

Kuva 
23.Sadevesialta
asta Palokan 
Citymarketin 
vieressä.  
Kuvaaja Pasi 
Huotari. 
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Tehokalastus on todettu monissa järvissä kustannustehokkaaksi 
menetelmäksi vähentää järven sisäistä kuormitusta ja parantaa kalaston 
rakennetta. Kalastuksen tulee kuitenkin olla vaikutukseltaan riittävän 
tehokasta (50-100 kg/ha/vuosi) ja tapahtua useana peräkkäisenä vuotena. 
Sitä tulee seurata vuosien ajan, koska kalakanta kasvaa nopeasti. 
Tehokalastukset Tourujoen valuma-alueen järvissä ja Jyväsjärvessä 
osoittavat, että tehokalastuksen tulisi olla pitkäaikaista ja jatkuvaa, että 
vaikutukset kalakannoissa pysyisivät.  
 
Tuomiojärvi voisi kuitenkin olla hyvä kohde toteuttaa tehokalastusta, koska 
siellä on runsas särki- ja ahvenkanta ja tehokalastus on hyvä keino vähentää 
järven sisäistä kuormitusta ja leväkukintoja. Tuomiojärvessä kalaa tulisi pyytää 
noin 15 000 kg/kesä usean vuoden ajan. Tällöin kustannukset kasvavat 
kuitenkin korkeiksi (noin 10 000 €/vuosi) ja kannattaa tarkoin pohtia 
kannattaako tehokalastukseen ryhtyä. Toisaalta Tuomiojärvessä on myös 
melko hyvin petokaloja; haukea, kuhaa ja suuria ahvenia. Petokalojen lisäksi 
tuhatpäinen lokkikolonia rajoittaa varmasti myös omalta osaltaan pikkukalojen 
määrää. 
 
Alvahankkeen yhteydessä Alva-, Palokka-, Lehes-, Vähä- ja Korttajärvellä tehtiin tehokalastusta 

vuosien 2003-07 aikana (Hänninen-Valjakka, 2008). Pääosin nuottaamalla pyydettiin yhteensä n. 44000 

kg kalaa. Saalis koostui pääosin pienistä särjistä ja lahnasta. Eniten kalaa poistettiin Alvajärvestä 

(12300 kg, 61,5 kg/ha). Jyväskylän yliopisto on tehnyt Alvajärvessä vuosittain koekalastuksia (2000-

2011). Tehokalastuksen myötä särjen osuus saaliissa vähentyi ja kuhan osuus kasvoi (Urpanen, 2010). 

Myös särjen ja ahvenen keskikoko kasvoi tehokalastuksen myötä (ahvenen keskikoko 22 g, 

keskihajonta 7 g ja särjen keskikoko 26 g, keskihajonta 8 g). Kalaston rakenteessa tapahtui siis 

suotuisia muutoksia heti tehokalastuksen jälkeen.  

 

Viimeisen kahden vuoden aikana keskikoko on kuitenkin vähentynyt ja poikastuotanto on ollut melko 

voimakasta (Tapio Keskinen, koekalastuksen tulokset 25.10.2012). Tehokalastuksen vaikutukset eivät 

myöskään Jyväsjärvessä ole kestäneet muutamaa vuotta kauemmin. Alvajärven veden laadussa ei ole 

tapahtunut suuria muutoksia, tosin veden väri on hieman kirkastunut ja pH noussut. Tämä saattaa johtua 

myös muista tekijöistä, kuten moottoritien rakentamisen päättymisestä.  

 

     
Hapetus 

 
Tuomiojärven eteläistä syvännettä on hapetettu erilaisilla laitteilla 1970-luvun 
alusta lähtien mangaanin vapautumisen ehkäisemiseksi raakaveteen. Vuonna 
2005 Tuomiojärven eteläisen altaan pääsyvänteeseen asennettiin Visiox-
alusvesi-ilmaisin, jota on käytetty pääosin kesäaikaan. Kesällä 2006 eteläisen 
altaan Lehtisaaren syvänteeseen asennettiin Mixox-500 hapetinlaite, joka on 
käytössä talvisin. Vuodesta 2011 laitteet ovat olleet käytössä ympäri vuoden 
pieniä toimintakatkoksia lukuun ottamatta. Tästä huolimatta pääsyvänteen 
pohjaveden happipitoisuus ei kuitenkaan ole ollut riittävä pitämään mangaania 
liukenemattomassa muodossa (kuva 11). Mangaaniarvot ovat kohonneet 
nopeasti happipitoisuuden laskiessa alle 6 mg/l. Ilmastuskapasiteetin 
lisääminen voi parantaa tilannetta ja (Heitto & Saarijärvi, 2011). Tuomiojärven 
päällysveden hapetuspitoisuus on pysynyt lopputalvisinkin hyvänä, eli vaaraa 
talviaikaisesta happikadosta ei ole ollut.  
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Toistaiseksi riittävä hapetus/ilmastuslaitteiden ympärivuotinen käyttö on ainoa 
tehokas keino pitämään raakaveden mangaaniarvot sekä sisäisen 
kuormituksen kurissa. Tarvittaessa tulisi harkita tehokkaamman hapettimen 
käyttöönottoa.  

 

Veden pinnan säännöstelyn kehittäminen 
 

Palokkajärven keskivedenkorkeus jaksolta 1970-2010 on +94,17 (NN), ylin 
havaittu +94,80 (NN) ja alin havaittu +93,50 (NN). Säännöstelyn yläraja heinä- 
ja elokuussa +94,30 (NN) ja muuna aikana +94,40 (NN). Säännöstelyn alaraja 
on koko vuoden +93,50 (NN). Tuomiojärven vedenkorkeutta ei toistaiseksi ole 
mitattu, mutta se seuraa Palokkajärven vedenkorkeutta. Jyväskylän Energia 
on asentamassa Tuomiojärven vedenottamon yhteyteen vedenkorkeusanturia 
lähiaikoina.  
 
Tourujoen ennallistamisen esiselvityksen yhteydessä on keskusteltu veden 
pinnan säännöstelyn muuttamisesta (VSU, 2011). Tourujoessa on kaksi 
patoa; ylempänä on Palokkajärven säännöstelypato ja alempana 
voimalaitoksen säännöstelypato. Voimalaitoksen minimivirtaama on 17 000 
m3/vrk, teho 620 kVA ja laitos tuottaa energiaa 1,5-3,5 GWh vuodessa. 
Vesivoimala rakennettiin 1940-luvulla Kankaan paperitehtaan käyttöön ja se 
siirtyi Jyväskylän Energialle 1990-luvun puolivälissä. Voimassaoleva 
säännöstelylupa on vuodelta 1973. Tehtaan toiminnan loputtua olosuhteet ja 
tarpeet säännöstelyn suhteen ovat muuttuneet, ja lupaa tulisi siksi tarkastella 
uudelleen vastaamaan tämän hetken vaatimuksia ja tavoitteita.  
 
Esiselvityksen (VSU, 2011) mukaan tavoitteena voisi olla ainakin suurten 
talvijuoksutusten pienentäminen ja alivirtaaman kasvattaminen. Palokkajärven 
kevätkuopan pienentäminen tai kokonaan poistaminen parantaisi osaltaan 
myös Tuomiojärvessä vesitilavuutta ja edistäisi siten hapettoman pohja-
alueen pienenemistä happitilanteen kannalta kriittisenä ajankohtana. 
Säännöstelyvälin pienentämisen on havaittu myös parantavan petokalan 
hauen lisääntymismenestystä. 

 

8 Arvio eri kunnostusmenetelmien käytöstä, 
toimenpidetaulukko ja aikataulu 

 
Tuomiojärven kunnostushanke on jatkumo Tourujoen valuma-alueella jo 
toteutetuista valuma-alueen ja järvien sisäistä kuormitusta vähentäviin 
toimenpiteisiin, jotka kaikki osaltaan tähtäävät alueen järvien vedenlaadun 
parantamiseen sekä virkistyskäytön ja viihtyvyyden lisäämiseen. Omat 
haasteensa Tuomiojärven osalta tuo järven käyttö raakavesilähteenä. Siksi 
erityisesti Tuomiojärven osalta hyvän veden laadun ylläpitäminen ja 
parantaminen on erittäin tärkeää. Hapetuksen ja ilmastuksen ympärivuotinen 
jatkaminen on priorisoitu taulukossa ensimmäisenä. Jätevesineuvonnan ja 
viemäriverkoston kehittämisellä saadaan tehokkaasti ulkoista kuormitusta 
vähennettyä (jopa 100% / kiinteistö). Hulevesirakenteet ja kosteikot pidättävät 
tulouomasta ravinteita keskimäärin 20-40 %. Maa- ja metsätalouden 
vesiensuojelullisilla toimenpiteillä on myös mahdollista vähentää ulkoista 
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kuormitusta. Säännöstelyn kehittämiseen vaikuttaa keskeisesti 
vesivoimatuotanto, mutta pitkällä aikavälillä vesiensuojelun näkökulman 
huomioonottaminen edistää veden laadun paranemista. Tehokalastuksen 
osalta tarvitaan usean vuoden panostusta, mutta todennäköisesti sen avulla 
saataisiin sisäistä kuormitusta pienemmäksi ja kalaston rakennetta 
paremmaksi. Tehokalastusta kannattaa siksi harkita ellei muilla toimenpiteillä 
ole riittävää vaikutusta.   
 
Taulukko 19. Kunnostustoimenpiteet, tavoite, toimijat ja aikataulu. 
  

Toimenpide Tavoite Vastuutoimija Aikataulu 

hapetus ja ilmastus raakaveden vedenlaatu-
asetuksissa pysyminen, 
sisäisen kuormituksen 
vähentäminen 

JE toistaiseksi 
jatkuva 

jätevesineuvonta ja 
viemäri-verkoston 
kehittäminen 

ulkoisen kuormituksen 
vähentäminen 

JKL kaupunki, 
ympäristötoimi ja 
kaavoitus 

neuvontakäyntien 
jatkaminen 2013-
16 

hulevesirakenteet ja 
kosteikot 

ulkoisen kuormituksen 
vähentäminen, 
hulevesisuunnitelman 
laatiminen 

JKL kaupunki, 
ympäristötoimi ja 
kaavoitus 

uusien kaavojen 
yhteydessä, 
rakenteita 
tarkistettaessa 

maa- ja 
metsätalousneuvonta 

ulkoisen kuormituksen 
vähentäminen 

JKL kaupunki, 
maataloustoimi, 
metsäkeskus 

2013-20 

veden säännöstelyn 
kehittäminen 

sisäisen kuormituksen 
vähentäminen 

JE 2013-15 

tiedotus ja raportointi tavoitteiden saavuttaminen 
ja toimenpiteistä 
tiedottaminen 

JKL kaupunki, 
ympäristötoimi 

tarvittaessa ja 
loppuraportti 
toimenpiteiden 
onnistumisesta 
2021 

 

9 Seuranta ja arvio hankkeen vaikutuksista 

 
Tuomiojärven veden laadun ja ekologisten parametrien seuranta toteutetaan 
yhteistyössä Jyväskylän Energian, Ely-keskuksen ja Jyväskylän yliopiston 
Jyväsjärvihankkeen ja ympäristöntutkimuskeskuksen kanssa. 
Seurantatiheydet ja mitattavat suureet sovitaan tahojen kanssa toimenpiteiden 
käynnistämisen yhteydessä. Käytännössä vuosittain tehdään alueelta 
velvoiteseurantoja Palokan kaatopaikan mittausasemilta (1-3) ja Tuomiojärven 
pääsyvänteestä mittauspisteestä T1. Toimenpiteiden vaikuttavuus arvioidaan 
vuonna 2021, jolloin voidaan arvioida onko asetetut tavoitteet saavutettu. 
Vuonna 2020 olisi hyvä ottaa kuormitusarvioita varten laajennettu seuranta 
niistä mittauspisteistä, joita käytettiin vuonna 2012.  

 
Toimenpiteiden tavoitteena on Keski-Suomen pinta- ja pohjavesien 
toimenpideohjelman 2010-15 mukaisesti saavuttaa hyvä ekologinen 
vuoteen 2021 mennessä. Järvien kunnostus on useiden vuosien mittainen 
projekti, jossa tulokset näkyvät hitaasti. Muutokset veden laadussa näkyvät 
usein vasta muutaman vuoden päästä toimenpiteiden jälkeen. Toisaalta 
Tuomiojärven valuma-alueella on tehty ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä jo 
useiden vuosien ajan. Todennäköistä on, että valuma-alueen kuormitus 
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vähenee edelleen ja sisäinen kuormitus ei kasva tai pienenee. Järven 
vedenlaadun parannukset näkyvät hapettomien jaksojen pienenemisenä sekä 
vähäisempinä raakaveden mangaaniarvoina. Myös veden säännöstelyn 
kehittämisen myötä kevätkuopat pienenevät. Syvänteiden parantunut 
happitilanne vähentää sisäistä kuormitusta ja parantaa pohjaeliöyhteisön 
rakennetta. Ravinteiden väheneminen pienentää kasviplanktonin biomassaa  
ja leväkukinnat vähenevät sekä vesi kirkastuu. Samalla järven 
virkistyskäyttöarvo paranee.  
 

Vedenlaatutavoitteet -> hyvä ekologinen tila: 
 
- päällysveden kokonaisfosforipitoisuus pysyy alle 20 ug/l ympäri vuoden 

(lievästi rehevä)  
- pääsyvänteen happipitoisuus pysyy yli 6 mg/l ympäri vuoden (mangaani) 
- raakaveden vedenlaatu pysyy tavoitearvoissa  
- klorofylli-a arvot pysyvät alle 10 ug/l (lievästi rehevä) 
- sinileväkukinnat vähenevät, kasviplankton biomassa pienenee alle 10 mg/l 
- pohjaeliöyhteisön rakenne nousee luokkaan hyvä 
 
  

 

Vesiensuojelu vaatii yhteistyötä! Kiitos kaikille osallisille  
kunnostussuunnitelman edistämisestä ja kehittämisestä! 
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