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KUORASJÄRVI
       faktoja ja näkemyksiä 
järven
       tilasta ja 
kuormituksesta



Kuorasjärvi nyt ja tulevaisuudessa

• 12,5 neliökilometrin Kuorsjärven ekologian ja syy-seurausten 
ymmärtäminen on jo haaste

• Jos mietitään 122 neliökilometriä, mistä järven vedet 
kertyvät – kaikkine luontotyyppeineen ja ihmistoimintoineen - 
lopputulokseen vaikuttavien muuttujien määrä kasvaa isoksi

• Vasta jos ymmärtää järven lähihistoriaa ja nykyisyyttä, voi 
yrittää ennakoida tulevaa…  Katsotaan siis aluksi faktoja - 
millainen Kuorasjärven tila on ja miten tähän on tultu – ja 
pohditaan sitten mitä järven hyväksi voi tehdä



Kuorasjärven nykytila
• Vedenlaatu paranee Kuorasjärvessä etelästä pohjoiseen 
mentäessä, koska järveen tuleva kuormitus keskittyy järven 
eteläosaan

• Järven eteläpään happitilanne on luonnostaan heikko. Siksi joka 
keväinen 20 % pinnan lasku heikentää kalaston oloja ja 
kasvattaa järven sisäisen fosforikuormituksen riskiä

• Veden fosforipitoisuus on tärkein yksittäinen laatumittari.  
Fosforilla on iso vaikutus järven ekologiaan ja se on vähiten 
sääriippuvainen

• Kuotesjärvi-Ahvenjoki reitin virtaaman lisääminen, maatalouden 
ympäristötoimet, Saukkojärven kunnostus, ja hiljaisempi jakso 
ojituksissa -> fosforissa 2000-luvulla lievä laskeva trendi  



Kuorasjärven nykytila (2)
• Muita tärkeitä mittareita ovat  happamuus (pH), 
happipitoisuus ja väriluku (humus)

• Kuorasjärven pH oli 1970-luvulla 5,9, 1990-luvulla 5,4 ja 
2021 5,7.
Ei tue ELYn 2021 arviota, että ilman säännöstelyä pH 
alenisi

• Talvinen happipitoisuus heikentyi 1990-luvulla ja 
pintaveden kyllästysarvo oli kevättalvella 20 %, kun vielä 
1970-80 luvulla 60 %. 2020 selvityksessä ELY ei 
mitannut talviajan happipitoisuutta, joten nykytilannetta 
en tiedä

• Väriluku nousi 1970-luvun 120 mgPt/l:sta 1990-luvun 
tasoon 270, ja on ELYn uuden selvityksen mukaan 
suunnilleen ennallaan. Veden väriä lisäävät ilmeisesti 
eniten valuma-alueen ojitukset



Miten tähän on tultu?
• 70-luvulla Kuorasjärvellä oli kuulemma vielä yleistä hakea 
kahvivesi järvestä. Ei taida moni ”karpaasi” enää tehdä niin 

• Syvänteissä oli 10-12 metriä vettä, nyt enää 6-7 metriä. 
Päätekijöitä järven syvänteiden täyttymisessä ovat säännöstely ja 
ojitukset

• Ennen 1974 Kuorasjärven vesi kertyi 59 neliökilometrin 
luontaiselta valuma-alueelta. Saukkojärvestä rakennettu kanava 
kasvatti aluetta 107 % ja vedenpintaa alennettiin syksyä lukuun 
ottamatta 0-40 cm 

• Havaintoaineiston ja mallinnusten perusteella säännöstely kasvatti 
Kuorasjärven ulkoisen kuormituksen noin kaksinkertaiseksi. 
Puolittuneen viipymän takia järven itsepuhdistumiskyky heikkeni 
eli järven pilaantumisherkkyys kasvoi
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Kuorasjärven arvot ja uhkat
• Tärkeimpiä Kuorasjärven arvotekijöitä…
vedenpinnan sopiva korkeus, raikas kirkas vesi, ei 
sinilevälauttoja, niukasti vesikasveja, rauha ja 
hiljaisuus, saavutettavuus ja kalasto

• Vakavimpina uhkina näiden arvojen säilymiselle 
näen…
Ulkoisen kuormituksen
Vedenpinnan säännöstelyn
Vesijohdon ansiosta yleistyvät vesivessat
Epäonnistuneet hoito- ja kunnostustoimet 
(ruoppaus, niitto)

Mökkeilykulttuurin rapautuminen 
Tuulimyllyt ja vesiskootterit 



Ulkoinen kuormitus ja sen lähteet
• 1/3 Kuorasjärven vesistä tuo Saukkojärven 
laskukanava. Se on Kuorasjärven ylivoimaisesti isoin 
kuormittaja. Osuus fosfori- ja typpikuormasta 40-50 % 
ja kiintoainekuormituksesta 30-40 %

• Saukkojärvikanavan merkitystä järven kuormittajana 
korostavat säännöstelystä ja nevojen ojituksista 
johtuvat virtaamavaihtelut, ”vedenvaihtoviikot” ja 
Saukkojärven ”keväthuuhtelu”

• Metsien osuus Kuorasjärven 2021 
kuormitusmallinnuksessa oli
50-60 % ravinteista ja 70 % kiintoaineesta. 
Hämmentävän korkeita ja aiempaa (1994) tutkimusta 
paljon isompia prosentteja!



Ulkoinen kuormitus ja sen lähteet (2)
• Nevojen ojitus on ollut valtiovallan kannustama toimenpide, 
jonka on todettu useissa tapauksessa olleen virhe. Usein on 
käynyt niin, ettei ole enää nevaa eikä silti metsääkään…

• Peltoviljelyn aiheuttama kuormitus ELYn mallin mukaan 20-30 
%. Kuorasjärven rannoilla viljely vähäistä, joten tämä kuorma 
tulee lähes kokonaan Alavudelta –  eli Saukkojärvikanavasta

• Asutuksen ja hulevesien kuormitusosuus oli ELYn 
mallinnuksessa
6 % fosforista ja 0-2 % typestä ja kiintoaineesta. 
Saukkojärvestä puolet koko kuormituksesta ja valtaosa 
pysyvän asutuksen vesistä  -> järven ranta-asutuksen 
merkitys vaikuttaa aika vähäiseltä



Kuorasjärven kuormitustekijät



Säännöstely ja vedenkorkeus
• Kuorasjärven säännöstelystä vastaavat joutuvat joka 
kevät arvaamaan miten lumet sulavat, ojat vapautuvat, 
muodostuuko jääpatoja, tuleeko kriittisinä viikkoina 
yöpakkasia vai vesisateita, jne… 

• Säännöstelijän liikkumavaraa kaventaa vanhentunut 
säännöstelylupa, joka vaatii vedenpinnan laskun 
alimmilleen maaliskuun puolivälissä. 
Reilun 5 miljoonan kuution varastotilavuus käytettävissä 
Lapuanjoen keskiosan alavien peltojen suojaamiseen 
tulvalta 

• 2022 tulvahuipun aikana koko Kuorasjärven 
säännöstelyvaraa vastaava vesimäärä ohitti Lapuan 
Poutun 35 tunnissa! 

• Jos  tulvakausi jääkin lyhyeksi ja alkukesä on kuiva, niin 
vedenpintaa ei saada nousemaan koko kesänä - kuten 
kävi 2020



Kuorasjärven pinnan sääntely



Järven tilan parantaminen
• Kaikista kuormitustekijöistä fosfori on kriittisin: 
perustuotantoa rajoittava minimiravinne. Se varastoituu 
pohjalietteeseen ja palaa kiertoon jos happitilanne 
pohjan lähellä on heikko

• Fosforikuorman pienentämistä ajateltava taseen kautta. 
Merkittävä vähennys on mahdollinen i) missä 
fosforivirtaama on iso, ja ii) missä fosforia on pienimmin 
yksikkökustannuksin mahdollista pienentää

• 1994 selvityksessä tavoite saada fosforipitoisuus tasolle 
25 mg/l eli 1980-luvun puolivälin tasolle -> saavutettiin 
2015-2018. Realistinen uusi tavoite on 20 mg/l eli taso 
ennen säännöstelyn aloittamista 

• 20 % vähennys fosforivirtaamaan on saatavissa, jos 
Saukkojärven kanavasta tuleva fosforimäärä saadaan 
puolitettua



Liite: fosforitase 2012-2017, 
yksinkertaistus

  Saukkojärven keskimääräinen osuus Kuorasluoman virtaamasta 2008-2017:  

  30 %              

                 

  Sulamisvesien varastoiminen Kuorasjärveen 20.3.-2.5. 2017:    

  978 048m3 Saukkoluoman koko vuosivirtaamasta 9 % loput 91 % läpijuoksutusta

                 

  LASKENNALLINEN FOSFORITASE 2012-2017:        

                 

  Saukkojärvestä tulee keskivuorokautena        

  29 825m3/d 35mg/m3 -> 381kg/a 50 %

  Kuorasjärvestä lähtee            

  94 776m3/d 22mg/m3 -> 761kg/a  

  Teoreettisessa tasapainotilanteessa Kuorasjärven omalta valuma-alueelta tulee siis  

  64 951m3/d 16mg/m3 <- 380kg/a 50 %

                 

  Tottakai todellisuus on monimutkaisempi, mutta simppelin laskelman mukaan Saukkojärven

  osuus Kuorasjärven fosforikuormituksesta on hyvin merkitttävä, noin 50 %  



Järven tilan parantaminen (2)
• Saukkojärvikanavan ohella ojitukset ja turvetuotannon 
vesiensuojelu ovat avainasemassa Kuorasjärven tilan 
parantamisessa

• Seuraavaksi tärkein Kuorasjärven tilaa parantava toimi 
olisi nykyisen säännöstelyluvan perusteellinen 
päivittäminen

• Rannanomistajilla on vahvin motiivi, joten totta kai 
teemme oman osamme järven hyväksi. Ainakin 
huolehdimme jokamiehen vesiensuojelusta – WC-
toiminnot ja keittiövedet 

• Itse järveen kohdistuvilla toimenpiteillä en näe tilan 
parantamisen kannalta juurikaan merkitystä – 
hoitokalastusta lukuun ottamatta. Toki niitto tai 
ruoppaus tuovat paikallista käyttöhyötyä, mutta järven 
mittakaavassa vaikutus on olematon – tai jopa 
kielteinen



Loppupäätelmät
• Saukkojärvikanavan rakentaminen, säännöstely, valuma-alueen 
ojitukset sekä turvetuotanto ovat suurimpia ikävyyksiä 
Kuorasjärvelle

• Tärkeintä on fosforikuormituksen alentaminen. Fosforin niukkuus 
rajoittaa perustuotantoa, sinileväkukintojen lisääntymistä, 
vesikasvien leviämistä ja ”fosforipommin” kertymistä järven pohjaan

• Joka keväinen talvella puhdistuneen veden vaihto yläpuolisen 
vesistön tulvavesiin pitäisi pikaisesti minimoida

• Oltava silti ”semi-tyytyväisiä” säännöstelyyn: järven pinnan saisi 
laskea huhtikuussa metrin nykyistä alemmas. Se on järkyttävän 
paljon 2,3 m matalassa järvessä! Säännöstelylupa on aikansa elänyt 
ja sovitettava 2020-luvun olosuhteisiin, tarpeisiin ja 
vesiensuojelutavoitteisiin!
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