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1. JOHDANTO 

Kalankasvatuksen tuntuva ja nopea laajeneminen on herättänyt 

kysymyksen kalankasvatuksen ohjaamis- ja rajoittamistarpeesta 

toiminnan aiheuttamien vesistövaikutusten, lähinnä rehevöity

misen, hapen kulumisen sekä hygieenisten haittojen, vuoksi. 

Kalankasvatuksen aiheuttamat vesiensuojeluongelmat tulevat 

usein kärjistetysti esiin, koska laitokset tarvitsevat run

saasti hyvälaatuista vettä, jolloin ne pyritään rakentamaan 

puhtaina säilyneille vesialueille. Tällainen alue on mm. 

Rautalammin reitti, jonka yleensä katsotaan säilyneen lähes 

luonnontilaisena. Vuonna 1979 oli Rautalammin reitillä toimi

neiden kalankasvatuslaitosten yhteinen kalatuotanto lähes 1000 

tonnia. Reitin alaosalla tuotanto oli noin 200 tonnia, mutta 

alueelle on suunniteltu huomattavia kalankasvatuksen laajen

nuksia, joiden toteutuminen kokonaisuudessaan merkitsisi tuo

tannon lisääntymistä yli 400 tonniin vuodessa. Kalatuotannon 

lisäyksen vaikutukset kohdistuisivat lähinnä Kynsiveteen, jos

sa jo nyt on havaittu veden laadun haitallisia muutoksia. Pää

huomio on kiinnitetty ravinnekuormitukseen, joka aikaansaa ve

sistöjen rehevöitymistä. Rehevöityminen näkyy mm. rantojen, 

pohjan ja pyydysten limoittumisena. 

Viranomaisratkaisujen pohjana käytettävän kalankasvatustoi

mintaa koskevan valvontaohjeen mukaan ei sisävesialueella 

suositella perustettavaksi laitoksia, joiden vuosituotanto 

ylittää 150 000 kg. Vesioikeuden lupa laitoksen toiminnan 

aloittamiseksi esitetään tarpeelliseksi huonoissa laimentumis

oloissa, kun vuosituotanto ylittää 8 000-15 000 kg, ja hyvis

sä laimentumisoloissa, kun vuosituotanto ylittää 15 000-25 000 

kg. Luvan myöntäminen edellyttää hankkeen vesistövaikutusten 

ennalta-arvioimista. 

Yksi vesioikeudellisen lupakäsittelyn epäkohdista on se, että 

kuormittavien laitosten perustamista tarkastellaan yksittäisi

nä hankkeina. Vesistövaikutuksia arvioitaessa ei käsittelyti 

kuitenkaan voida rajoittaa yksittäiseen laitokseen, vaan 
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lähtökohdaksi tulee ottaa vesistön eri ttömuodot sekä nii-

den asettamat vaatimukset veden laadulle ja vesistön tilalle 

kokonaisuudessaan. Kalankasvatuksen ohjaaminen ja rajoittami-

nen vesistöllisten vaatimusten pohjalta edel tällöin 

kalankasvatuksen alueellista suunnittelua, jossa alueen omi

naispiirteet huomioon ottaen selvitetään vesistön asettamat 

ehdot laitosten sijoittelulle sekä tuotannon laajuudelle. 

Eri kuormitusvaihtoehtojen vesistövaikutusten kvantitatiivinen 

ennustaminen on mahdollista vedenlaatumalleja soveltamalla. 

Kuormituksen ja vesistön tilan välistä riippuvuutta tarkastel

laan tällöin ainetasetarkastelun pohjalta. Yksittäisten kuor

mittajien vaikutuksia voidaan usein arvioida pelkästään lai

mentumissuhteiden p~rusteella. Kun joudutaan arvioimaan usei

den samaa vesistöä kuormittavien laitosten vaikutuksia, eri

laisten kuormitusvaihtoehtojen vaikutusten arvioiminen on 

hankalampaa.. Systeemianalyyttinen lähestymistapa mahdollistaa 

vesistön tilan ennustamisen siten, että voidaan tarkastella 

paitsi eri kuormittajien ja kuormitusvaihtoehtojen vaikutusta 

pitoisuuksiin myös esimerkiksi virtaamanvaihtelun aiheuttamien 

viipymä- ja laimentumismuutosten merkitystä. 

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida kalankasvatuksen lisää

misen vaikutus Kynsiveden rehevyystasoon. Rehevyystason mit

tana käytetään kokonaisfosforipitoisuutta, jonka riippuvuus 

fosforikuormituksesta lasketaan järven fosforitaseeseen perus

tuvan dynaamisen mallin avulla. 
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2. SMALLIN VALINTA 

2.1 Ennustettava a 

Vesis en tason mittana tään usein kasviplank-

tontuotan·toa .. anktontuotannon ennustaminen edellyttää 

sen lin soveltamista. Kasviplanktonin 

simuloinnissa ovat ratkaisevia kasvun ja kuolemisen dynamiik

ka sekä ravinteiden ja leväkasvun toisiaan säätelevä vaikutus. 

Kasviplanktonin ja fosforin pitoisuusmuutoksia voidaan kuvata 

esimerkiksi llä (NORTON ym. 1974): 

ja 

dA = - ..P A - wA 

dP 
A - tP 

A 

t = aika (T} 

toisuus 

-1 
kasvunopeuskerroin (T ) 

( 1) 

( 2) 

J = kasviplanktonin respiraationopeuskerroin (T-l) 

(käsittää en ja kuolemisen) 

w kasv n vajoamisnopeuskerroin (T-l) 

P = fos uus {t1L - 3 ) 

= fosforin imentoitumisnopeuskerroin (T-l) 

n kuvataan vedenlaatumalleissa 

sesti llä, jossa kasvunopeuden riippuvuus ravin-

teista esi MONODin (1942 lön avulla. Hyviin tulok-

siin on osa tettu tävän ottamalla huomioon vain miniml-

vaikutus esim. GAUME ja DUKE 1975). Usein käytetty 

on toa 

(esim CHEN 19 0 . Mikäli 

nteiden rajoitusfunktiot keskenään 

sfori on kasviplanktonin kasvun 

anktonin kasvunopeudelle kirjoit-minimiravinne voidaan 

taa ö 

p 
f(L) f(T) ( 3) 
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maksimaalinen kasvunopeuskerroin (T-l) 

- fosforin puolikyllästyspitoisuus (ML- 3 ) 

f(L) =valon rajoitus 

F(T) = lämpötilan rajoitusfunktio 

Kasvunopeusyhtälössä käytettävä fosfori kuvaa leville käyttö

kelpoista fosforia, jona tavallisesti pidetään fosfaattifosfo-

ria. Fosfaattifosforin määri ei välttämättä anna totuuden-

mukaista kuvaa käyttökelpoisen fosforin osuudesta, sillä levät 

pystyvät käyttämään hyväksi myös joitakin liukoisia orgaanisia 

foriyhdisteitä sekä mahdollisesti myös suspendoitunutta 

hiukkas foria (GOLTERMAN 1975). Tarkastelun suurimpana tä

mänhetkisenä ongelmana voidaankin pitää sitä, että leville 

käyttökelpoisen fosforin osuutta ja käyttäytymistä vesistössä 

ei täysin tyydyttävästi tunneta. Kasviplanktonbiomassan ennus-

tamist.a 

tuntinen .. 

aittaa usein myös rii havaintoaineiston puut-

Rehevöitymistä on pyritty ennustamaan myös levätestien avulla 

määritettävän levänkasvatuskyvyn perusteella. Levätestejä so

velletttaessa tavoitteena tulisi olla selvittää levien kasvu

nopeuden ~) riippuvuus ravinnekuormituksesta (I): 

f = f(I) ( 4) 

teillä yksinään ei kui voida ennustaa vesistön 

tasoa laisissa kuormitustilanteissa, vaan-niiden 

avulla voidaan yksinomaan selvittää levien kasvunopeuden 

riippuvuus ravinnepitoisuudesta (c) eli yhteys 

= f(c) ( 5) 

toisuuden ja -kuormituksen välinen riippuvuus puoles

taan voidaan laskea käytt~en vedenlaatumallia: 

c = f (I) ( 6) 

Soveltamalla yhdessä toisuuden ennustamismallia sekä lev~-

testejä voidaan siten ennustaa eri kuormitusvaihtoehtojen 
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Levätestien avulla saatava informaatio ei kuitenkaan vastaa 

lin avulla saatavia biomassaennusteita, vaan 

on suhteellisista kasvunopeusarvoista, jotka kuvasta

vat lähinnä vesistön herkkyyttä ravinnekuormituksen muutoksil

le. 

Viime aikoina on alettu kiinnittää erityistä huomiota myös 

äl tön eli perifytonin käyttökelpoisuuteen rehevöi-

tymisen ilmentäjänä virtaavissa vesissä. Perifytonin lisään

seuraaminen lienee sopiva menetelmä esimerkiksi kalan

kasvatuslaitosten jätevesien vaikutusalueella. 

Peri kasvua on mahdollista kuvata yhtälöllä 

( 7) 

(x) = perifytonin määrä etäisyydellä X (ML - 2 ) 

fp = perifytonin kasvunopeuskerroin (T-1) 

~S( = perifytonin respiraationopeuskerroin (T-1) 
p 

wp = perifytonin irtoamisnopeuskerroin (T-1) 
_') 

= perifytonin muut lisäykset ja poistumat (ML ... ) 

kasvunopeuskerroin voidaan laskea kasvua rajoitta-

tekijöiden funktiona vastaavalla tavalla kuin planktisten 

levien Mikäli fosfori on perifytonin kasvun mini-

miravinne, on tunnettava fosforipitoisuus eri kohdissa vesis-

töä. Fos toisuus voidaan laskea fosforimallin avulla. 

Peri vesistöjen seurannassa on toistaiseksi ko-

keiluvaiheessa, eikä yhtälöä (7) ole sovellettu käytäntöön. 

Ennus ikäyttö edellyttää, että sovitaan luokittelu-

asteikko, jonka mukaan tietyn perifytonbiomassanhaitallisuus 

voidaan arvioida. 

Vanhimpia järvien rehevyystason mittoja on fosforipitoisuus. 

Kokonais toripitoisuuden on havaittu korreloivan erittäin 
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vahvasti kasvukauden aikaisen klorofyllipitoisuuden kanssa, 

joten kasvukauden aikainen keskimääräinen klorofyllipitoisuus 

voidaan laskea pitkän aikavälin keskimääräisen kokonaisfosfori-

toisuuden avulla. Riippuvuutta voidaan kuvata esimerkiksi 

DILLONin ja RIGLERin (1974b)regressiomallin avulla: 

lg 

a c 

p 

p 

0,9 

= 1, 449 lg ~ - 1,136 0,9 

= kesän keskimääräinen klorofylli a-pitoisuus 

(mg m - 3 ) 

( 8) 

= vuoden keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus 

(mg m - 3 ) 

kevättäyskierron aikainen kokonaisfosforipitoi
-3 suus (mg m ) CHAPRAn ja TARAPCHAKin (1976) tutki-

musten perusteella 

limallin avulla saatavaa lisäinformaatiota kokonais

fosforipitoisuuteen nähden ei kuitenkaan voida pitää kovin 

merkittävänä. 

Järven kokonaisfosforipitoisuus erilaisissa fosforikuormitus

tilanteissa voidaan ennustaa käyttämällä apuna massatasapaino

seen pohjautuvia yksinkertaisia fosforimalleja (esim. 

VOLLENWEIDER 1969, DILLON ja RIGLER 1974a,LAPPALAINEN 1975, 

MELIA 1972, FRISK 1979, 1980). Fosforin massatasapainoyhtä

täysin sekoittuneelle hydrauliselle elementille (kuva 1) 

voidaan kirjoittaa muodossa 

( 9) 

V = tilavuus ( 

s 

= elementin fosforipitoisuus (ML- 3 ) 

= elementin tulovirtaama (L 3T-l) 

= tulevan veden fosforipitoisuus (ML- 3 ) 

= elementin menovirtaama (~L- 3 ) 
= poistuvan veden fosforipitoisuus -3 (HL ) , joka 

sin sekoittuneessa systeemissä = elementin fosfori

toisuus P 

elementissä en prosessien aiheuttama mas-
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-1 san muutosnopeus (MT ) 

I = elementtiin tuleva fosforin lisäkuormitus (MT-l) 

V 
p 

s 

Kuva 1. Täysin sekoittunut hydraulinen elementti. Käyte

tyt symbolit ovat samat kuin yhtälössä (9). 

Yksinkertaisissa fosforimalleissa systeemin sisällä tapahtu

vien fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten prosessien ai

heuttamat pitoisuusmuutokset yhdistetään yhdeksi termiksi, 

fosforin pidättymis- eli nettosedimentoitumistermiksi. Pidät

tyminen sisältää siten fosforin poistumisen vesimassasta kuol

leen kasviplanktonin mukana, rauta-humuskomplekseihin ja savi

hiukkasiin adsorboituneena sekä fosfaatteina saostumalla. 

PIONTELLI ja TONOLLI (1964) ovat esittäneet pidättymisen suo

raan verrannollisena fosforikuormitukseen. Pidättymiskertoi

men laskemiseksi on esitetty erilaisia tilastollisia malleja 

(esim. LAPPALAINEN 1977). Fosforin pidättyminen voidaan esit

tää myös suoraan verrannollisena järven fosforipitoisuuteen 

(VOLLENWEIDER 1969) tai pitoisuuden n:nteen potenssiin (FRISK 

1980) .. 

Fosforin käyttö rehevyystason mittana edellyttää, että fosfori 

on perustuotannan minimiravinne. Kalankasvatuslaitosten jäte

vesien fosfori-typpisuhteen on havaittu olevan lähellä levä

biomassan ravinnesuhdetta (HAVERINEN 1980). Koska vesistöissä 

suhde on useimmiten paljon pienempi, säilyy ravinteiden suhde 
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jätevesien välitöntä vaikutusaluetta lukuunottamatta suuruus

luokaltaan samana ja fosfori edelleen leväkasvua määräävirnrnin 

rajoittavana ravinteena. 

Kokonaisfosforin käyttöä rehevöitymistarkasteluissa haittaa se, 

leville käyttökelpoisen fosforin osuus kokonaisfosforista 

voi vaihdella tuntuvasti eri tyyppisissä vesissä. Esimerkiksi 

pelloilta huuhtoutuvasta fosforista saattaa merkittävä osa 

ol pysyvästi leville käyttökelvottomassa muodossa. Asutus

jätevedet samoin kuin kalankasvatuslaitosten jätevedet puoles

taan lisäävät käyttökelpoisen fosforin osuutta vesistön koko

naisfosforista, jolloin kokonaisfosforipitoisuuden tarkastelu 

antaa liian optimistisen kuvan jätevesien rehevöittävästä 

vaikutuksesta. 

Biologisesti käyttökelpoisen fosforin pitoisuuden määrittämi

seksi ei ole esitetty yleispätevää menetelmää, joskin toistai-

i parhaana arvioint~tapana voitaneen pitää levätestejä, 

Levätestien hyväksikäyttöä vaikeuttaa se, että testien tark

kuus ja toistettavuus ei ole kovin hyvä. Levätestit, kuten 

useat muutkin biologiset testit, ovat määritysmenetelmiä, 

joiden avulla voidaan mitata tuntemattoman aineen pitoisuuk

sia aineen aiheuttaman biologisen vaikutuksen perusteella. 

Leville käyttökelpoisen fosforin pitoisuus vedessä voidaan 

arvioida määrittämällä leväkasvun riippuvuus esimerkiksi orto

fosfaattipitoisuudesta sekä vertaamalla tutkittavassa vedessä 

mitattua kasvunopeutta saatuun riippuvuuteen. 

Tärkeämpää kuin mitata hetkellisiä käyttökelpoisen fosforin 

pitoisuuksia olisi kuitenkin selvittää fosforin dynaamista 

käyttäytymistä vesistössä, jolloin voitaisiin ennustaa fosfo

rin vapautumista leville käyttökelpoiseen muotoon ja toisaalta 

sitoutumista käyttökelvottomiksi yhdisteiksi. 

Koska leville käyttökelpoisen fosforin pitoisuutta ei pystytä 

nykyisellään luotettavasti ennustamaan, realistisimpana kalan

kasvatuslaitosten aiheuttaman rehevöitymisen ennustamismenetel

mänä voidaan pitää kokonaisfosforipitoisuuden ennustamista. 
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2.2 Mallin ajallinen erotuskyky 

Fosforimalleja sovelletaan useimmiten olettaen, että järvessä 

vallitsee tasapainotila, jolloin voidaan ennustaa pitemmän 

ajan keskimääräistä fosforipitoisuutta. Tasapainotilan oletus 

edellyttää, että kuormitus on muuttumaton, joten tasapainoti

lan mallia sovellettaessa on lähtökohdaksi otettava systeemin 

läpi tarkastelujaksona virrannut kokonaisainevirtaama, jonka 

avulla lasketaan keskimääräinen kuormitus ja sen aiheuttama 

pitoisuus taso. 

Vaihtelevissa kuormitustilanteissa, kuten kalankasvatuksen yh

teydessä, ei tasapainotilan mallin soveltaminen ole tarkoituk

senmukaista, vaan pitoisuusennusteita laadittaessa on otettava 

huomioon kuormituksen ajallinen vaihtelu sekä sen aiheuttamat 

pitoisuusmuutokset. Kuormitusvaihtelu aiheutuu siitä, että 

kalankasvatus kestää vain osan vuotta sekä siitä, että kuormi

tus muuttuu kasvatuskauden aikana. 

Kalankasvatuslaitosten vesistövaikutuksia ennustettaessa voi

daan tarkastelu rajoittaa kasvatuskauteen, sillä kasvatuskau

den päätyttyä palautuu kuormituksen aiheuttama kasvanut pitoi

suus sedimentaation ja poistuman johdosta vähitellen aikaisem

malle tasolle. Palautuminen riippuu vesistön viipymästä. 

DILLON ja RIGLER (1975) ovat todenneet, että uuden tasapaino

tilan saavuttamiseen kuormitusmuutoksen jälkeen kuluu noin 

3-5 kertaa puoliintumisajan verran. Puoliintumisajalla tar

koitetaan tässä yhteydessä sitä aikaa, joka kuluu siihen, 

että pitoisuus muuttuu alkuperäisestä tasapainopitoisuudesta 

uuden ja vanhan tasapainopitoisuuden puolivälissä olevaan pi

toisuuteen. VOLLENWEIDERin (1975) mallin mukaan voidaan puo

liintumisaika laskea kaavasta 

ln 2 
f+6 

t 112 = puoliintumisaika (T) 

Y= 1/T =veden vaihtuvuuskerroin (T-l) 

T = viipymä (T) 

6 = sedimentoitumisnopeuskerroin (T-l) 

(10) 
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3. AINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1 Tutkimusalue ja sen kuormittajat 

Tutkimusalue käsittää Rautalammin reitin alaosan Siikakoskelta 

Simunankoskelle. Siikakosken yläpuolella sijaitsee Konnevesi. 

Siikakoskesta vedet purkautuvat Liesveden ja Vanginveden kaut

ta Kynsiveteen, joka laskee Simunankosken kautta Kuusveteen. 

Merkittävin lisävirtaama Kynsiveteen tulee Venejoesta (kuva 2). 

Simunankosken valuma-alue on 6 880 km2 ja vuosien 1931-75 kes

kivirtaama 60 m3s-l (VESIHALLITUS 1980). Kynsiveden lähi

valuma-alue on 233 km2 . Kynsivesi sekä Liesvesi ja Vanginvesi 

ovat läpivirtausjärviä. Teoreettinen viipymä Siikakoskelta 

Simunankoskelle on keskivirtaamatilanteessa noin 3,5 kuukautta. 

Kynsivettä käyttää vedenhankintaan Keski-Suomen Selluloosa Oy:n 

tehdas, jonne vesi johdetaan Kynsiveden luusuasta kalliotunne

lin kautta. Tunnelista otetaan raakavettä myös Lievestuoreen 

taajamalle. Huomattavia vedenkäyttäjiä ovat lisäksi alueen 

kalankasvatuslaitokset (VESIHALLITUS 1977). 

Tutkimusalueen merkittävimmät kuormittajat ovat kalankasvatus

laitokset, joista suurin on Siikataimen Oy:n laitos. Pienempiä 

kalankasvatuslaitoksia ovat T. Kallion, Kalaniemen sekä T. Kaup

pisen laitokset. Asutusjätevesikuormitusta aiheuttaa lähinnä 

Konneveden kirkonkylä. Osa ravinnekuormituksesta on maatalou

den aiheuttamaa hajakuormitusta. Tutkimusalueen lähivaluma

alueesta on peltojen osuus noin 10 %. Alueen pistekuormitta

jien sijainti näkyy kuvassa 2. 

3.2 Postoripitoisuuden ennustaruismalli 

Koska tutkimusalue on pitkänomainen läpivirtausallas, pitoisuu

den muuttumista on tarkoituksenmukaista tarkastella virtauksen 

etenemissuunnassa. Yksinkertainen ja käyttökelpoinen tapa on 

jakaa järvi virtaussuunnassa hydraulisiin elementteihin, joi

den vesimassaa voidaan pitää homogeenisena. 

Kokonaisfosforipitoisuuden ennustamiseen voidaan tällöin käyt-



Salon
selkä 

Pilkan
selkä 

Konnevesi 

Siikakoski 

, 2 

1 Konneveden kk 

2 Siikataimen Oy 

3 T.Kallio 

4 Kalaniemi 

5 T.Kauppinen 

0 1 2 3 4 5 km 
1-l _.,__--+--ti,___-1JI-------t 

Kuva 2. Tutkimusalue ja sen kuormittajat 
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FRISKin ( 980 ttämää mallia, jonka perusyhtälö on 

muotoa 

P. 
l 

dP 

1 
p. l l-

P. 
l 

k 

n 

I. 
l 

l - Q.P. -
l l 

k 

= elementin i tilavuus (L 3 ) 

n + I. 
l 

= fos toisuus elementissä i (ML- 3 ) 

elementin i tulovirtaama (L 3T-l) 

( ll) 

elementtiin i tulevan veden fosforipitoisuus 
ML-- 3 ) 

elementin i menovirtaama (L 3T-l) 

= elementistä i poistuvan veden fosforipitoisuus 

(HL- 3 )= elementin i toisuus P. 
l 

sedimentaatiokerroin (ML- 3 )l-n T-l) 

sedimentaatioeksponentti 

= fosforin lisäkuormitus elementtiin i (MT-l) 

Yhtälön oikean puolen ensimmäinen termi kuvaa elementtiin tule

vaa ja toinen termi elementistä poistuvaa fosforin ainevirtaa

maa. Kolmas termi kuvaa sedimentoitumisesta aiheutuvaa fosfo

rimäärän muutosnopeutta ja neljäs termi fosforin lisäkuormitus

ta. 

Fos ja sedimentaatioeksponentti ovat 

tarkasteltavalle vesistölle luonteenomaisia parametreja, jotka 

voidaan määrittää kalibroimalla. 

Yhtälön (11 ratkaisuksi saadaan Eulerin menetelmää käyttäen 

-1,j- i-1,j-1 

·tkP.n+ 
l 

t I. 
i l 

t 
Q .. 1P .. 1 ·1,]- l,J- + P .. 

1 
+ 

l,J-

(12) 

alaindeksi j tarkoittaa aika-askelen järjestys1ukua. 
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3.3 Kohdevesistön jakaminen osa-altaisiin 

Tutkimusalue jaettiin osa-altaisiin sen morfoloqisten ominai

suuksien perusteella. Kohdealueen systeemikuvaus on esitetty 

kuvassa 3. Altaat IV ja V jaettiin edelleen useampaan hydrau

liseen elementtiin. Malleja sovellettaessa voidaan kunkin 

osa-altaan elementtien pinta-alat ja tilavuudet olettaa yhtä 

suuriksi. Elementtien pinta-alat ja tilavuudet on esitetty 

taulukossa 1. 

Taulukko 1. Hydraulisten elementtien (i) tilavuudet ( V.) ja 
l 

pinta-alat A.). Arvot perustuvat Keski-Suomen 
l 

vesipiirin vesitoimiston mittauksiin. 

osa-alue elementti V. ( 10 A. ( 10 
l l 

I 1 62 10 

II 2 20 3 

III 3 39 7 

IV 4-5 57 7 

V 6-8 55 8 

VI 9 39 11 

VII 10 24 5 

1-10 463 74 

3.4 Mallin testausaineisto 

Mallin soveltuvuuden testaukseen käytettiin vuosien 1978 ja 

1979 touko-syyskuun virtaama-, kuormitus- ja vedenlaatutietoja. 

Seuraavassa tarkastellaan kyseisten ajanjaksojen havainto

aineistoa. 

3 41 Virtaamat ja viipymät 

Tutkimusalueen vesitase määrtiytyy pääasiassa Rautalammin reitin 

J s o s n ta S t i. k i:.lk o s k en k a u t t a p u r k a u tuvan s c k i:i V c n c k o s k (.Hl 

kautta purkautuvan vesimäärtin perusteella. Tutkimusalueelta 

veden määrää edustaa Sirnunankosken virtaarna. 
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Vangin
vesi 

Salon
selkä 

Pilkan
selkä 

Kynsi
selkä 

V 

III 

3 

IV 

4 

5 

6 

7 

8 

Leivonvesi 

Simunan
koski 

10 

selkä 
9 

Kuva 3. Kohdealueen systeemikaavio 

I 

1 

Siikakoski 

Lies
vesi 

Venejoki 

Venekoski 
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Kohdealueen tulo- ja menovirtaamat on esitetty taulukossa 2. 

Mall sovellettaessa käytettiin virtaama~arvoina kuukauden 

keskivirtaamia, jotka saatiin hydrologian toimiston virtaama

rekisteristä. 

Taulukko 2. Tutkimusalueen tulo- ja menovirtaamat touko

kesäkuussa (Q(V-IX)) 1978 ja 1979 sekä pitkän 

aikavälin keskivirtaamat (VESIHALLITUS 1980). 

virtaamamittaus- Q(V-IX) 

1978 

MQ 

Siikakoski 

Venekoski 

Simunankoski 

erotus j 

32,9 

1,7 

35,2 

1979 

45,6 

4,6 

53,2 

4,6 (1964-75) 

60,0 (1931-75) 

virtaaman ja Siikakosken + Venekosken virtaaman 

in lisävirtaamana eri elementteihin niiden lähi-

valuma-alueiden pinta-alojen suhteessa. 

E teoreettinen viipymä eri virtaamatilanteissa las-

kettiin tilavuuden ja virtaaman suhteena (taulukko 3). 

Taulukko 3. Elementtien teoreettiset viipymät (T.) touko
l 

e 

l 
2 
3 

5 
6 

8 
9 

10 

syyskuussa 1978 ja 1979. T. viipymä Siika
l 

koskelta. 

1978 1979 
(d) T. (d) T. ( d) T. ( d) 

l l l 

22 22 15 15 
7 29 5 20 

14 43 10 30 
20 63 14 44 
2 83 14 58 
19 102 13 71 
19 121 13 84 
18 139 12 96 
13 152 9 105 

8 160 5 110 
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3.42 Fosforikuormitus 

Kalankasvatuslaitosten kuormitusarvot perustuvat velvoitetark-

kai iin, jotka on saatu Keski-Suomen vesipiirin vesi-

toimistosta. Mallia sovellettaessa käytettiin kasvatuskauden 

pituutena 150 vuorokautta. Pienempien laitosten osalta las

kelmissa käytettiin kasvatuskauden keskimääräisiä arvoja. 

Siikataimen Oy:n laitoksen osalta sen sijaan käytettiin kuu

kausittaisia kuormitusarvoja, jotka arvioitiin eri kuukausien 

rehunkäytön perusteella. Kuukausittaisiksi arvoiksi arvioi

tiin 12, 18, 25, 27 ja 18 % kasvatuskauden kokonaiskuormituk

sesta 

Ylävirralta tulevana kuormituksena käytettiin Siikakaskessa 

havai en pitoisuuk~ien virtaamapainotteista keskiarvoa. 

Vene oesta tuleva kuormitus laskettiin Venekosken ainevirtaa

man j kalankasvatuslaitoksen kuormituksen summana. Konneve-

den kuormitustiedot perustuvat jätevesipuhdistamon 

velvoitetarkkailutuloksiin. Eri kuormittajien fosforikuormi-

tus esi taulukossa 4. 

Tau 4 • iveden pistemäinen fosforikuormitus touko

syyskuussa 1978 ja 1979. 

Siikakoski 

Konneveden kk 

Siikataimen Oy 

T. Kallio 

Kalaniemi 

T. 

Venekoski 

kuormitus
elementti 

1 

1 

1 

3 

3 

8 

8 

1978 
-1 -1 kg d mg s 

28,4 329,0 

0,2 

22,1 

0,2 

0,7 

0,2 

2,4 

2,3 

255,8 

2,3 

8,1 

2,3 

27,4 

1979 
kg d-l 

39,4 

0,2 

13,9 

0,2 

0,5 

0,2 

5,1 

-1 mg s 

456,0 

2,3 

160,9 

2 1 3 

5,8 

2,3 

58,7 

Lähivaluma-alueelta tuleva hajakuormitus arvioitiin pienten 

valuma-alueiden huuhtoutumatutkimusten (KAUPPI 1979) perusteel-

Valumavc ien toisuu na k~ytettiin 30 mg m- 3 . 
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Touko-syyskuun keskimääräisiä valuma-arvoja käyttäen saadaan 

lähivaluma-alueen fosforihuuhtoutumaksi vuonna 1978 5,7 kg 

km- 2a-l ja vuonna 1979 6,6 kg km- 2a- 1 . 

Eri elementteihin lähivaluma-alueelta tuleva kuormitus on esi

taulukossa 5. Kunkin osa-altaan hajakuormitus on jaettu 

tasan osa-altaan elementtien kesken. 

Taulukko 5. Tutkimusalueen lähivaluma-alueen hajakuormitus. 

elementt.i fosforikuormitus (mg s 
1978 1979 

1 138 24,8 29,0 

2 72 13,0 15,1 

3 28 5,0 5,9 

-5 26 2,3 2,7 

6-8 31 1,9 2,2 

9 43 7,7 9,0 

10 18 3,2 3,8 

1-10 444 64,0 74,8 

3.5 Mallin parametrien määrittäminen 

Mallin parametrien määrittämiseksi laskettiin elementtien fos

toisuudet käyttäen eri suuruisia sedimentaatiokertoimen 

ja sedimentaatioeksponentin (yhtälö 11) arvoja. Lähtötietaina 

in vuosien 1978 ja 1979 touko-syyskuun kuormitus-, vir

taama- ja vedenlaatutietoja. Pitoisuudet laskettiin tietoko

neella 24 tunnin aika-askelta käyttäen. 

Fos toisuuden lähtöarvot määritettiin etsimällä kullekin 

e 1 tas , johon pitoisuus pitemmällä aikavä-

1 hakeutuu kun vesistöön kohdistuu yksinomaan asutuksen 

maa- ja metsätalouden aiheuttama peruskuormitus. 

Sedimentaatiokertoirnclle annc~ttiin l~ihtöat"'VO 0, 00.1 mq-lm ld-l 

ja sedimentaatioeksponentille arvo 2. 
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Parametreja määritettäessä kiinnitettiin huomiota fosforin 

toisuusjakaumiin toisaalta paikan ja toisaalta ajan suhteen. 

s sä fosforipitoisuuden elementtijakaumaa, jolla tässä 

tarkoitetaan pitoisuuden alueellista jakaumaa, päähuomio kiin

nitettiin elo-syyskuun laskettujen ja havaittujen pitoisuuksien 

yhteensopivuuteen. Pitoisuuksien aikajakaumaa tarkasteltaessa 

verrattiin laskettuja toisuuksia Kynsiveden syvänteellä, Kyn-

siselällä sekä Leivonvedellä eri aikoina havaittuihin pitoi

suuksiin. 

Koska pitoisuushavaintoja ei voida pitää täysin tarkkoina ja 

edustavina, laskettujen pitoisuuksien oikeellisuuden kriteeri-

nä in sitä, että pitoisuustaso on oikea eri aikoina 

eri elementeissä. Lisäksi pitoisuuksien tulee olla järkevästi 

se itettävissä massatasapainoperiaatteen pohjalta. 

Kuormi 

Fosforikuormitusvaihtoehdot laskettiin suunniteltujen kalan

tuotantovaihtoehtojen perusteella. Laitosten rehunkäyttö ar

vioitiin käyttäen rehukertoimen (= rehunkäyttö/kalantuotanto) 

arvoa 2 muille laitoksille kuin poikaslaitoksille, joiden koh

dalla käytettiin arvoa 1,5. 

Kalankasvatuslaitosten fosforikuormitus rehunkäytön funktiona 

lasketaan tavallisesti olettaen, että laitosten ominaiskuor

mitus on vakio. Yleisesti käytetty ominaiskuormituksen arvo 

on 6 g P/kg rehua: 

yp = 0.006 R (13) 

yp = fosforikuormitus (kg d-l) 

R = 1) 

ki-Suomen ves irin vesitoimistossa on fosforikuormituksen 

ja välille määritetty velvoitetarkkailutulosten 

perusteella seuraava riippuvuus, jonka mukaan ominaiskuormitus 

laitoksen koon myötä (MÄKI ja ALON.EN 1980): 
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= 0.009 R- 0.56 kg d-l (n = 21) (14) 

ssiotarkastelussa käytetyt rehunkäyttö- ja kuormitusarvot 

edustavat 365 ptiivälle jaettuja vuosiarvoja. 

Yhtälöiden {13) ja (14) kuvaamat suorat leikkaavat toisensa, 

kun R = 187 kg 1 Laitosten kuormitus arvioitiin siten 

yhtälöä (13), kun R z 70 t a-l ja yhtälöä (14), kun 

R 70 t a-l 

Fosfor tuksen vertailuvaihtoehdoksi (vaihtoehto I) valit-

tiin kalankasvatuslaitosten nykyisten lupien mukainen kuormi

tustilanne (taulukko 6) . 

Taulukko Fosforikuormitusvaihtoehto I. 

laitos kuormitus- kala- rehun- fosfori-
elementti tuo:ttnto käy:trö kuor~ftus 

t a t a kg: d mg: -1 s 

l. Siikataimen Oy l 200 400 22,6 261,6 

2. T. Kallio 3 7 14 0,6 6,9 

3 . Kal 3 5 10 0,4 4,6 

4 . T. Kauppinen 8 7 14 0,6 6,9 

5. Antinkoski 8 30 45 1,8 20,8 

Kuormitusvaihtoehdoissa II ja III laskettiin, mitä Siikakosken 

laitoksen kuormituksen aleneminen vaikuttaisi vesistön fosfori

suuteen vertailuvaihtoehtoon verrattuna. Vaihtoehdossa 

II fosforireduktio oletettiin 20 %:ksi ja vaihtoehdossa III 

50 :ksi luvan mukaisesta kuormituksesta. 

Vaihtoehto IV käsittää tilanteen, jossa Antinkosken laitoksen 

tuotanto laajentunut ja vaihtoehto V tilanteen, jossa Kala-

niemen laitoksen tuotanto on laajentunut vertailuvaihtoehtoon 

verrattuna (taulukko 7). 

Vaihtoehdossa VI laitosten 1., 2. ja 4. tuotanto on vaihtoeh

I mukainen, l.ai toksen 5. tuotanto vaihtoc~hdon IV ja 
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laitoksen 3. tuotanto vaihtoehdon V mukainen. Lisäksi vaihto

ehtoon sisältyy uusi .kuormittaja, Korholan Taimen Oy (tauluk

ko 7) • 

Taulukko 7 

laitos 

Fosforikuormitusvaihtoehdoissa IV, V ja VI käy

tettävät kuormitusarvot. 

kuormitus- kala- rehun- fosfori-
elementti tuo!;rnto käy!:rö kuor~itus 

t a t a kg d mg: -1 s 

5. Antinkoski Oy 8 70 105 4,9 56,7 

0 Kalaniemi 3 15 30 1,2 13,9 

6 Korholan Taimen Oy 3 100 150 7,6 88,0 

Vaihtoehdossa VII oletettiin Korholan Taimen Oy:n laitoksen 

kuormitus puolta pienemmäksi vaihtoehtotilanteeseen VI verrat

tuna. Vaihtoehdossa VIII jätettiin kaikki kalankasvatuslai

tosten kuormitus pois ja otettiin huomioon vain hajakuormitus 

sekä Konneveden kirkonkylän kuormitus. 

Mallia sovellettaessa käytettiin pienempien laitosten osalta 

kasvatuskauden keskimääräisiä kuormitusarvoja. Siikataimen 

Oy:n, Antinkoski Oy:n sekä Korholan Taimen Oy:n laitosten kuor

mitus jaettiin eri kuukausille samassa suhteessa kuin Siika

taimen Oy:n kuormitus mallin testausaineistossa. 

Kunkin kuormitusvaihtoehdon vaikutukset laskettiin kahdessa 

virtaamatilanteessa, vuosien 1979 ja 1978 tilanteessa, joista 

edellinen edustaa keskimääräisiä virtaamaolosuhteita ja jäl

kimmäinen alivirtaamaolosuhteita, jonka toi~umisaika on noin 

10 vuotta (HYVÄRINEN 1977) . 

4. TULOKSET 

4.1 Mallin testaustulokset 

Fosforimallia testattaessa vaihdeltiin sedimentaatiokertoimen 
-3 1-n -1 · arvoa välillä 0,0005-0,0020 (mg m ) d ja sedimentaatio-

eksponentin arvoa vtili 1 , -2,0. Eri paramc,tr.ikombinaa-
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tioilla laskettuja fosforipitoisuusjakaumia on esitetty tau

lukossa 8. 

Parhaaksi sedimentaatiokertoimen arvoksi osoittautui 0,0005 

( - 3 )-0' 9 . d' t t' k t' k . 1 9 K mg m Ja se 1men aa 1oe sponen 1n arvo Sl , • y-

seisiä parametriarvoja käyttäen lasketut ja vuosina 1978 ja 

1979 havaitut ,fosforipitoisuudet on esitetty kuvissa 4-7. 

Taulukko 8. Vuoden 1978 aineistolla lasketut fosforipi

toisuudet 1.9. eri sedimentaatiokertoimen 

(k) ja sedimentaatioeksponentin (n) arvoilla. 

fosforipitoisuus (mg -3 m ) elementeissä 

n k 1-n -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
d 

1,5 0,0020 18 17 16 13 11 9 8 8 7 7 

1,6 0,0015 18 17 16 13 11 9 8 8 8 7 

1,7 0,0010 18 18 16 14 12 10 9 9 8 8 

1,8 0,0010 18 17 15 12 10 9 8 8 7 7 

1,8 0,0005 19 19 18 15 13 12 10 10 10 9 

1,9 0,0005 19 18 17 14 12 11 10 9 9 9 

4 2 Lasketut fosforipitoisuudet eri kuormitusvaihtoehdoilla 

Mallilla lasketut elo-syyskuun fosforipitoisuudet eri kuormi

tusvaihtoehdoilla on esitetty kuvissa 8 ja 9. Vaihtoehto V 

poikkeaa vertailuvaihtoehdosta niin vähän, että pitoisuus

eroja ei saada kuvassa esiin. 

Kuvista 10 ja 11 nähdään fosforipitoisuuden vaihtelu kasvatus

kauden aikana Kynsiveden syv~nnepisteellä (elementti 4) sek~ 

Kynsiselällä (elementti 7) kuormitustilanteissa I, III ja VI. 

Kuvissa 8-11 on lisäksi esitetty hajakuormituksen ja asutus

jätevesien aiheuttama fosforipitoisuusjakauma, jota voidaan 

pitää järven fosforipitoisuuden perustasana (vaihtoehto VIII). 
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20 1978 

1-1 

10 () 

----
0 23.3. 

'--~ 
----

4.9. 

1-------11------+1-·----f-··-----t-- t-----'"""'ifJ-----41------t-·· -· -tf-----i-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

elementti 

20 1979 

1 

10 
----·--~- 27 • 8 • -----..:...--@ 

0 15.8. 

l------1,__--1---~1---~-·---+--·---+-----t----t---+---..... 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

elementti 

Kuva 4. Lasketut (-) ja havaitut (o) fosforipitoisuudet 

eri elementeissä elo-syyskuussa 1978 ja 1979. 
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1978 

0 

0 

0 

------t--·-·------+----~-------t--··---~-1--

v VI VII VIII IX kuukausi 

0 
0 

0 

V VI VII VIII IX 
kuukausi 

Kuva 5. Lasketut (-) ja havaitut (o) fosforipitoisuudet 

Kynsiveden syvännehavaintopisteessä (elementti ~) 

vuosina 1978 ja 1979. 
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20 1978 

p pg1 
-1 

p pg1 

0 0 

10 

-------t--··--·--+---~4-----·~·---+---

v VI VII VIII IX kuukausi 

20 1979 

-1 

10 

0 
0 

V VI 
kuukausi 

VII VIII IX 

Kuva 6. Lasketut (-) ja havaitut (o) fosforipitoisuudet 

Kynsiselän havaintopisteessä (elementti 7) vuo

sina 1978 ja 1979. 
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20 1978 

p pgl 
1 

p 

10 

20 

-1 
l 

10 

0 0 

-------t--···------t----·--l------·--+···-"-------+1-

V VI VII VIII IX kuukausi 

1979 

------+- ·--+------t-----
VIII IX 

kuukausi 
V VI VII 

Kuva 7. Lasketut (-) ja havaitut (o) fosforipitoisuudet 

Leivonveden havaintopisteessä (elementti 10) 

vuosina 1978 ja 1979. 
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20 A 

1 

10 

-----+----+---~-f--·-·-.......... - r-----r-----~--~ 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

elementti 

20 B 

1 

10 

I 

t----f----~--,__----+---------+--·--t-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

elementti 

Kuva 8. Elo-syyskuun fosforipitoisuudet eri elementeissä 

kuormitusvaihtoehdoilla I, II, III, IV ja VIII. 

A = vuoden 1978 virtaarnatilanne, B = vuoden 1979 

virtu.amatilanne. 
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20 A 

-1 

1 
10 

1 

1 
1 

1 

I -

_ _,_ ___ f--~----t-----t-1 --.-..f-----l-----t-- --+----+ 
2 3 4 5 6 7 9 l () 

elementti 

20 B 

1 

10 

1 
1 

1 

l--·----li--·---+---+----'-----+----+lw----+---1----+-----&-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

elementti 

Kuva 9. Elo-syyskuun fosforipitoisuudet eri elementeissä 

kuormitusvaihtoehdoilla I, VI, VII ja VIII. A = 

vuoden 1979 virtaamatilanne, B = vuoden 1979 vir-

taamatilannc. 
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A 

VI 

--------- ---t--···----4-- ----+---------~·--+-------a--

V VI VII VIII IX kuukausi 

20 B 

p 1 1 

10 

VI 

----- ----- ---- I 

III 

VIII 

+·-----..._.....-----+--~----t---

VIII IX 
kuukaus 

V VI VII 

Kuva 10. Fosforipitoisuuden ajallinen vaihtelu elemen

tissä 4 kuormitusvaihtoehdoilla I, III, VI ja 

VIII. A =vuoden 1978 virtaamatilanne, B = vuo-

don 1979 virtaamatjlanno. 
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VI 

I 

--· ·-~~~~==-==========-====~::::-.=- III -~ VIII 

V VI VII VIII IX ku ukaus.i 

VI 

V VI VII VIII IX kuukausi 

Kuva 11. Fosforipitoisuuden ajallinen vaihtelu elemen

tissti 7 kuormitusvaihtoehdoilla I, III, VI ja 

VIII. A vuoden 1978 virtaamatjlanno, B vuo-

dt~n 1()79 vlrlrt.dl111ll:ilanne. 
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5 TULOSTEN TARKASTELU 

5.1 Ennusteiden luotettavuus 

Mallin avulla laadittujen veden laadun ennusteiden luotetta

vuutta voidaan arvioida tarkastelemalla laskettujen pitoisuuk

sien realistisuutta ja tarkkuutta havaittuihin arvoihin ver

rattuna. Fosforimallin parametreja määritettäessä pidettiin 

lähtökohtana sitä, että fosforipitoisuudet ovat selitettävis

sä massatasapainoperiaatteen pohjalta. Massatasapainotarkas

telu edellyttää, että järven fosforitase tunnetaan riittävän 

Jotta laskelmat ovat luotettavia ja tarkkoja, on tun

nettava fosforin pistekuormitus, hajakuormitus sekä jokien 

tuomat ainevirtaamat. 

Järven läpivirtausluonteesta huolimatta fosforin sedimentoitu

minen vesistössä on melko tehokasta, mitä kuvastaa pitoisuu

den elementtijakaumien jyrkkyys. Jakauman jyrkkyyttä voidaan 

säätää mallin parametrien avulla siten, että suurta sedimen

taatioeksponentin arvoa käyttäen saadaan korkeat pitoisuudet 

alenemaan alhaisia nopeammin, kun taas suurella sedimentaatio

kertoimen arvolla pienet pitoisuudet alenevat voimakkaammin. 

Valittujen parametriarvojen realistisuutta voidaan arvioida 

vertaamalla niitä muiden mallien soveltamisessa käytettyihin 

parametreihin. VOLLENWEIDERin (1969) mallissa sedimentoitumi

nen esitetään suoraan verrannollisena fosforipitoisuuteen 

(S = k'P) ja FRISKin (1979) mallissa verrannollisena pitoisuu-., 
dentoiseen potenssiin (S = k''P~). Kynsiveteen sovelletussa 

mallissa sedimentoituminen oletetaan suoraan verrannolliseksi 

pitoisuuden n:nteen potenssiin (S = kPn). Merkitsemällä eri 

mallien sedimentoitumistermit yhtä suuriksi saadaan kertaimien 

välisiksi riippuvuuksiksi 

k' k p n-1 
( 15) 

ja 

k 1 1 k r n-2 
( J 6) 
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Taulukossa 9 on esitetty käytettyä parametrikombinaatiota 

(n = 1,9, k = 0,0005 (mg rn-·
3 )-0 '9d-l) vastaavia sedimentaatio

kertoimien k' ja k'' arvoja eri pitoisuustasoilla. 

Taulukko parametrikombinaatiota vastaavat 

sedimentaatiokertoimen arvot eri fosfori

toisuustasoilla, kun sedimentaatioekspo

nentti n = 1 ja n = 2. 

fos isuus k -3 -0 9 -1 k' 
-1 

k, 1 

-1 3 -1 mg m (mg m ) ' d d mg m d 

20 0,0005 0,0074 0,0004 

15 0,0005 0,0057 0,0004 

10 0,0005 0,0040 0,0004 

to arvot (taulukko 9) ovat FRISKin (1979) Päijänteelle 

määrittämää arvoa suuremmat. Päijänteellä parhaaksi kertoi

men arvoksi osoittautui 1,4 x 10-9 mg- 1m3 s-l eli 0,00012 

mg 1 Tästä voidaan päätellä, että sedimentoituminen 

on ivedessä tehokkaampaa kuin Päijänteessä. 

VOLLENWEIDERin (1969) sekä CHAPRAn (1975) mallien mukaan sedi

mentoitumiskerroin voidaan laskea kaavasta 

z 

= 

= 

z = 

Eri tutk 

välillä 10-16 

tumisnopeuskerroin (T-l) 

laskeutmisnopeus (LT-l) 

( L) 

(17) 

issa on U:lle saatu arvoja, jotka vaihtelevat 

m a-l Käyttäen V:n arvoa 16 m a-l ja keski-

6 m saadaan fosforin sedimentoitumisnopeuskertoimen 

arvoksi ivedessä 0,0073 d-l, mikä vastaa käytettyä para-

metr naatiota fos ipitoisuuden ollessa 20 mg m- 3 . 



- 36 -

:n arvolla 10 m a-l sedimentoitumisnopeuskertoimen arvoksi 

saadaan 0,0046 d-1 , joka on l~hell~ k~ytetty~ parametrikombi

naatiota vastaavaa kerrointa sforipitoisuuden ollessa 10 

mg m 

Kaiken kaikkiaan voidaan mallilla ennustettujen pitoisuuden 

elementtijakaumien katsoa vastaavan hyvin havaittuja fosfori

toisuuk ia. Selv~sti suuremmat erot laskettujen ja havait

en fosforipitoisuuksien välill~ esiintyvät pitoisuuden 

aikajakaumissa. Suurin osa eroista johtunee pitoisuuden 

satunnaisvaihtelusta, jota ei mallissa voida ottaa huomioon. 

Laskettujen ja havaittujen toisuuksien v~liset poikkeamat 

suurimmat Kynsiveden havaintopisteen (elementti 4) kohdal

Vuoden 1979 aineiston perusteella lasketut pitoisuudet 

kesä-heinäkuussa 4 mg m- 3 havaittuja arvoja pienemmät. 

P toisuusero voi johtua siitä, että kyseisenä aikana fosfori

kuormitus on ollut laskelmissa käytettyjä kuormitusarvoja 

Koska kalankasvatuslaitosten kuormituksessa saattaa 

es huomattavia satunnaisvaihteluita, jätevesikuormitus-

tarkkailu ei välttämättä anna tarkkaa kuvaa kuormituksesta. 

Vuonna 1978 laskettujen ja havaittujen pitoisuuksien yhteen

sopivuus on Kynsiveden syvänteellä yhtä havaintoa lukuunotta

matta selvästi parempi. Heinäkuun lopussa havaittu pitoisuus 

siin~ määrin muista havainnoista, ett~ havainnon oi

keellisuutta voidaan pitää kyseenalaisena. Kynsiseläll~ (ele

mentti 7) vuonna 1978 havaitut pitoisuudet sijoittuvat lasket-

en arvojen molemmin puolin,joten eroja voidaan pit~ä l~hin

nä satunnaisvaihtelusta johtuvina. 

Vuonna 1979 ovat Kynsiseläl havaitut pitoisuudet systemaat-

tisesti laskettuja arvoja korkeampia. Pitoisuuksien ennusta-

ii i aiheutua siitä, että elementtien 

todellinen viipymä on teoreettista viipymää lyhyempi, jolloin 

ituminen jää 1 ttua vähäisemmäksi. Syynä saattaa 

itenkin olla se, että laskelmissa käytetyt kuormitusar-

ovat todellisuutta iä, mikä todettiin jo Kynsiv en 

toisuuks tarkas ltaessa. Kynsiveden syvänteen 
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kohdalla erot ovat tuntuvammat, mikä on luonnollista, koska 

havaintopiste sijaitsee lähempänä kuormituslähdettä. 

Leivonvedellä (elementti 10) ei kuormituksen satunnaisvaihte

lu enää tunnu voimakkaana ja laskettujen ja havaittujen pi

toisuuksien yhteensopivuutta voidaan pitää sekä vuonna 1978 

että 1979 erittäin hyvänä. 

5.2 Kuormitusvaihtoehtojen vaikutus järven rehevyystasoon 

Kynsiveden rehevyystaso määräytyy suurimmalta osin Siikakos

ken kalankasvatuslaitoksen jätevesikuormituksen perusteella. 

Nykyisten lupien sallimissa rajoissa kuormitus saa olla niin 

suuri, että se aiheuttaa selvästi järven rehevöitymistä. 

Rehevöityminen tuntuu ratkaisevimmin järven pohjoisosissa. 

Siikakoskelta Kynsiselälle saakka fosforipitoisuus on suurem

pi kuin 14 mg m- 3 Epäedullisissa virtaamaolaissa pitoisuus 

nousee laitoksen alapuolella lähelle arvoa 20 mg m- 3 . Kynsi

selällä pitoisuus laskee lähelle tasoa 10 mg m- 3 , jolla pi

toisuus pysyy Simunankoskelle asti. 

Johtopäätösten tekemiseksi rehevyystason muutosten merkitykses

tä tarvitaan kriteerit, joiden perusteella voidaan arvioida 

vesistön tilan vaikutus vesistön käyttökelpoisuuteen. DILLONin 

(1975) esittämän järvien rehevyysasteluokittelun mukaan järvi 

on oligotrofinen, jos sen kokonaisfosforipitoisuus on pienempi 

kuin 10 mg m- 3 ja eutrofinen, jos se on suurempi kuin 20 mg m- 3 

Pitoisuuden ylittäessä 15 mg m- 3 rehevöitymisen voidaan katsoa 

olevan selvästi havaittavissa. Lievä rehevöityminen ei usein

kaan aiheuta tuntuvia haittoja vesistön tavanomaisille käyttö

muodoille, kuten kalastukselle, vedenhankinnalle tai vesistön 

virkistyskäytölle. Sen sijaan erityisesti suojeltavaksi alu

eeksi katsotun vesistön käyttömuodot asettavat vesistön tilal

le ankarammat aatimukset. Mikäli lähes luonnontilaisena sä.i-

vesistön, kuten Kynsiveden, säilyttäminen tasapainoise

na ekosysteeminä katsotaan tärkeäksi, ei vesistön rehevöity

mistä tulisi sallia. 

Ilman kalankasvatusta Kynsivede11 fosforipitoisuustaso olisi 
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8-10 mg m- 3 , joten järven palautuminen oligotrofiseksi edel

si kaiken kalankasvatuksen lopettamista. Jotta fosfori-

toisuus Siikakosken alapuolella ei epäedullisissakaan vir

taamaolaissa ylittäisi arvoa 15 mg m- 3 , Siikakosken laitoksen 

kuormitus saisi olla vain puolet nykyisestä. Kalankasvatus

laitosten jätevesiä ei suurten vesimäärien vuoksi voida käsi

tellä kemiallisesti tai biologisesti, kuten asutus- tai teol

sjätevesiä, vaan kalankasvatuslaitosten jätevesikuormitus

idaan vähentää lähinnä tehokkaalla lietteenpoistolla. 

anmukaisella lie istolla on esitetty voitavan päästä 

50 %:n fosforikuormitusreduktioon. Lietteen laskeutus

avulla voitaisiin Siikakosken laitoksen kuormitus siten 

alenemaan 

kuormitus saavutetaan myös puolta pienemmällä 

joka vastaa lleen tilannetta ennen Siika-

laitoksen tuotannon laajennuslupaa. Kuormitusta voidaan 

vähentää ttamalla verkkoallaskasvatus. Mikäli verkko-

laskasvatus korvattaisiin maa-altaissa tapahtuvalla kasvatuk

voitaisiin kuormitusreduktio olettaa noin 20 %:ksi. 

vesis for toisuudet alenisivat 1-2 mg rn-
3 

Suunnitellulla Kalaniemen kasvattamon laajennuksella ei ole 

uurikaan vaikutusta Kynsiveden nykyiseen rehevyystasoon. 

Antinkosken laitoksen vaikutukset Kynsivedessä ovat melko 

vähäisiä: tuotannon ollessa 30 t a-l on fosforipitoisuuden 

nousu iveden eteläosassa noin 1 mg m- 3 ja tuotannon olles-
-1 -3 sa 90 t a on toisuuden nousu noin 2 mg m Koska kysees-

sä laitos, laitoksen rehunkäyttö on vähäisempää ja 

siten fosforikuormitus pienempi. Antinkosken laitoksen 

s kohdistuvat lähinnä Venejokeen. Vuoden 

mukaisessa v lanteessa Venejoen fosforipitoi-
-3 -1 nousee lähelle 30 mg m tuotannon ollessa 30 t a ja 

50 olles a 70 t a- 1 . Pitoisuudet 

joen tuntuvaa itymistä, mikä rajoittaa ve-

si. 

l ] u n k 1 a n kasva t u s 1 a i t u k s L" n v (1 i kutu s 

sclall:.i, mis ei toi 
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suus nousisi noin 2 mg m- 3 nykytilanteeseen verrattuna. Välit

tömästi laitoksen a lla fosforipitoisuus olisi tällöin 

20 mg m- 3 ja kauempana Kynsiselällä vielä 15 mg m- 3 50 :n 

kuormitusreduktio, joka voitaisiin saavuttaa erittäin tehok-

kaalla lie istolla, alentaisi pitoisuustasoa noin 

lmgm- 3 , jolloin iveden pohjoisosa säilyisi edelleen mel-

ko rehevänä. 

Kalankasvatuksen vaikutukset näkyvät vesistössä selvimmin 

lä, koska laitosten kuormitus suurenee kalojen kasvun 

ja nnan lisääntymisen myötä. Loppukesällä myös vesistön 

virtaama on usein alhaisimmillaan. Kasvatuskauden aikainen 

kuormituksen suureneminen näkyy vesistössä sitä voimakkaammin, 

laitosta olevaa vesialuetta tarkastellaan. 

isellä kuormituksella on toukokuun ja elokuun fosfor toi-

suuksien ero -3 iveden syvänteellä 4-5 mg m Kynsiselällä 
-3 toisuus nousee toukokuusta elokuuhun noin 2 mg m Elo-

kuussa toisuusero peruskuormituksen aiheuttamaan pitoisuus

tasoon verrattuna on Kynsiveden syvänteellä 5-6 mg m- 3 ja 

iselällä 2-3 mg m- 3 . 

Fosfor 

den j 

tälö 9) 

toisuuden palautumista perustasolle kalankasvatuskau

voidaan arvioida pitoisuuden puoliintumisajan (yh-

teella .. 

arvoa 0,0057 mg 

Käyttäen sedimentoitumisnopeuskertoimen 
1 (taulukko 9) puoliintumisajaksi saadaan 

keskivirtaamatilanteessa noin 1,5 kuukautta ja vuotta 1978 vas

taavissa virtaamaolaissa noin 2 kuukautta. Olettaen, että ta-

s lan saavuttamiseen kuluu 3 kertaa puoliintumisajan 

verran, siirtymisajoiksi saadaan 4,5 ja 6 kuukautta. Mikäli 

siir aika on 5 kertaa puoliintumisajan pituinen (DILLON ja 

RIGLER 1975), ei foripitoisuus ehdi palautua aikaisemmal 

·tasolle ennen seuraavaa kasvatuskautta. Tällöin pitoisuuden 

keväinen lähtötaso kohoaa vähitellen ja järvi rehevöityy, vaik-

1 ättäisi. 
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5.3 Johtopäätökset 

1) Kokonaisfosforipitoisuuden dynaaminen simulointi on käyttö

kelpoinen menetelmä kalankasvatuslaitosten rehevöittäviä 

vaikutuksia ennustettaessa. 

2) Mallin parametrien luotettava määrittäminen edellyttää, 

vesistön kokonaisfosforitase tunnetaan riittävän hyvin. 

Fosforitaseen laskemista vaikeuttaa erityisesti se, että 

kalankasvatuslaitosten fosforikuormitusta ei tunneta tarkas

ti kuormituksen satunnaisvaihtelun vuoksi. Myöskään jokien 

mukana tulevia ainevirtaamia ei aina pystytä laskemaan tar-

i tarkasti. 

3 iveden rehevyystaso määräytyy nykyisin lähinnä Siikakos-

ken kalankasvatuslaitoksen jätevesikuormituksen perusteel

la. Järven palautuminen oligotrofiseksi edellyttäisi kalan

lopettamista. Jotta fosforipitoisuus Siikakos

ken alapuolella ei ylittäisi arvoa 15 mg m- 3 , saisi laitok

sen kuormitus olla vain puolet nykyisestä. 

Siikakosken laitoksen kuormitus pysyy nykyisen luvan 

la tasolla, ei Kynsiveden alueelle voida rakentaa 

lisää kuormittavia laitoksia aiheuttamatta vesistön haital

lista rehevöitymistä. 
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6. TIIVI 

Tutkimuksessa arvioitiin kalankasvatuksen vaikutus Rautalam

min reitin alaosalla sijaitsevan Kynsiveden rehevyystasoon. 

tason mittana käytettiin kokonaisfos ipitoisuutta, 

jonka riippuvuus fosforikuormituksesta laskettiin dynaamisen 

fosforimallin avulla. 

Mallin soveltamista varten kohdevesistö jaettiin hydraulisiin 

elementteihin. Mallin parametrit määritettiin vuosien 1978 

ja 1979 kuormitus-, virtaama- ja vedenlaatuhavaintojen perus

teella. Samalla testattiin mallin herkkyyttä parametrien 

vaihtelulle. 

Mallilla ennustetut pitoisuusjakaumat vastaavat verraten hyvin 

havaittuja. Suuri osa havaittujen ja laskettujen pitoisuuk

sien välisistä poikkeamista johtunee kuormituksen satunnais

vaihtelusta. 

Mallia sovellettiin laskemalla Kynsiveden fosforipitoisuudet 

eri kuormitusvaihtoehdoilla. Nykyisten lupien sallimissa ra

joissa kuormitus saa olla niin suuri, että se aiheuttaa jär

ven r tymistä. Kynsiveden rehevyystaso määräytyy pää

osin Siikakosken kalankasvatuslaitoksen kuormituksen perus

teella. Suunniteltujen kalantuotannon laajennusten vaikutus 

järven rehevyystasoon on vähäisempi, mutta kalankasvatusta 

ei enää voida laajentaa aiheuttamatta järven haitallista 

rehevöitymistä. 

Kalankasvatuksen vaikutukset näkyvät Kynsivedessä selvimmin 

ällä, jolloin laitosten kuormitus on suurimmillaan. 

Kasvatuskauden jälkeen järven fosforipitoisuus alkaa palau

tua vähitellen aikaisemmalle tasolle. Mikäli pitoisuus ei 

i aikaisemmalle tasolle ennen seuraavaa kasvatus-

kautta, toisuuden keväinen lähtötaso kohoaa vähitellen ja 

järvi rehevöi , vaikkei kuormitusta lisättäisi. Koska ka

lankasvatuslaitosten kuormituksen ajallinen vaihtelu on huo

rn t , pitoisuusennusteet on tarkoituksenmukaista laatia 

sen ma lin avulla. 
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