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1 JOHDANTO
Voilampi sijaitsee Ähtärin kaupungin keskustan eteläpuolella. Voilammen ranta-asukkaat ovat
huolestuneet järven tilasta ja ovat perustaneet Ähtärin Voilammen vesienhoitoyhdistys ry:n,
joka tarkoituksena on parantaa ja hoitaa järven tilaa. Yhdistys on käynnistänyt Voilammen
kunnostushankkeen, jonka ensimmäinen osa eli esisuunnitelma on tämä raportti.

2 JÄRVEN JA SEN VALUMA-ALUEEN KUVAUS
Voilampi kuuluu Kokemäenjoen vesistöalueeseen ja siellä Ähtärinreitin alueeseen. Järvi laskee
Väinänpuroa pitkin Hankaveteen, joka taas laskee Inhajokea myöten Ouluveteen.
Järven pinta-ala on noin 99 ha, tilavuus noin 1,86 Mm3 , keskisyvyys noin 1,85 m ja suurin
syvyys noin 2,9 m. Järven valuma-alueen koko järven luusuassa on noin 4,38 km2 ja
keskivalunnalla 8,5 l/s/km2 järven viipymä on noin 19,5 kk.

Kuva 1. Järven valuma-alue. Pohjakartta © MML 2017.
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Järven valuma-aluee on pääasiallisesti metsätalouskäytössä sekä pohjoisosaltaan
teollisuusaluetta. Peltoviljelyä valuma-alueella on melko vähän ja peltoviljely on vähentynyt
menneiltä vuosilta. Järven rannalla on 13 vapaa-ajan asuntoa.
Valuma-alueen maaperä on pääosin moreenia, jonka päällä on ohut turvekerros. Turvekerros
on paksuimmillaan järven eteläpuolella Voilammensuon alueella. Voilammen ja Hankaveden
välinen kangas on havaintojen mukaan pääosin hiekkamaata ja paikallisten asukkaiden tietojen
mukaan hiekkamaahan kertyvä vesi purkautuu Voilampeen lähteiden kautta.
Järven pohjaa tutkittiin kairaustangolla lähinnä ranta-alueilla. Tulosten mukaan pohjassa on
ohut orgaaninen sedimentoitunut kerros ja sen alla kivinen moreeni. Hyvin paksuja
lietekerroksia ei havaittu.
Alueella on voimassa Ähtärin ja Pihlajaveden reittien vesienhoidon toimenpideohjelma 2016 –
2021Voilampea ei ole luokiteltu ekologisessa luokituksessa. Ohjelmassa tehdyn karkean arvion
mukaan Voilampi kuuluu todennäköisesti luokkaan ”hyvä”.
Järven ongelmaksi koetaan erityisesti umpeenkasvu ja särkikalavaltaisuus.

3 AINEISTO JA MENETELMÄT
Järven tilaa ja kuormitusta arvioitiin käyttämällä kartta-aineistoja, aikaisemmin otettuja
vesinäytteitä ja lisäksi otettiin lisänäytteitä vuonna 2017.

3.1 VESINÄYTTEET
Voilammen tilan ja kuormituksen määrittämiseksi otettiin vesinäytteitä. Näytteet otettiin
talvella 20.2. (Voilampi ja Väinänpuro) sekä kesällä 12.7. (kaikki näytepisteet, kartta)
kohtuullisen sateen jälkeisenä päivänä.
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Kuva 2. Näytteenottopisteet.
Kaikki vanhat ja hankkeessa otetut vesinäytetulokset ovat liitteessä 1.
Lisäksi talvella 2017 mitattin kahdesti järven happipitoisuudet hapenkulutusnopeuden
määrittämiseksi.

3.2 KUORMITUKSEN ARVIOINTI
Järven kuormitus arvioitiin perustuen maankäyttömuotoihin ja vesinäytteiden avulla.
Metsätaloudellisten toimenpiteiden ajankohta arvioitiin maastotarkastelun yhteydessä.
Kuormitus määritettiin käyttämällä seuraavia ominaiskuormituskertoimia.
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Taulukko 1. Ominaiskuormituskertoimet.

TAUSTAKUORMA JA
LASKEUMA
Taustakuorma valuma-alueelta
Laskeuma suoraan järveen

METSÄTALOUS
Uudistushakkuu+maanmuokkaus,
kivennäismaat
Uudistushakkuu, turvemaat
Kunnostusojitus

PELTOVILJELY
Syyskyntö
Pysyvä nurmipeite
Viherkesanto

YHDYSKUNNAT
Haja-asutus, jätevesiasetuksen
minimitaso
Kesämökit (rannalla)
Hulevedet rakennettu ympäristö,
keskimäärin (ha)
Haja-asutus, vakinainen, ei
käsittelyä

Kiintoaine,
kg/ha/v

Typpi, kg/ha/v

Fosfori, kg/ha/v

Keskiarvo Min Max
1.25
0.29 2.30
3.0
2.0 4.0

Max
47.0
0.0

0
0
150

Typpi, kg/ha/v
Keskiarvo Min

Max

Keskiarvo Min
Max Keskiarvo Min
0.049
0.018 0.146 5.1
0.9
0.10
0.07 0.15 0.0
0.0
Kiintoaine,
Fosfori, kg/ha/v
kg/ha/v
Keskiarvo Min
Max Keskiarvo Min

0.5
2.6
0.0

1.0
4.0
0.0

0.03
0.06
0.10

0.0
1.2
0.0

Typpi, kg/ha/v
Keskiarvo Min
17.9
15.0
7.2
5.2
7.2
5.2
Typpi,
kg/asukas/v
Keskiarvo Min

0.00
0.03
0.00

Fosfori, kg/ha/v
Keskiarvo Min
1.14
0.84
1.00
0.70
1.13
0.80
Fosfori,
kg/asukas/v
Max Keskiarvo Min
Max
20.0
8.2
8.2

0.08
0.09
0.22

Max

0
0
0
0
97
50
Kiintoaine,
kg/ha/v
Keskiarvo Min
925
720
305
290
305
290
Kiintoaine,
kg/asukas/v
Keskiarvo Min

Max
1.64
1.43
1.50

Max

Max
1090
320
320

Max

3.6
0.4

0.1

1.1

0.24
0.07

0.01

0.19

3.7
3.7

0.003 10.076

5.6

2.9

8.8

0.66

0.24

1.36

372

110

790

5.1

5.1

5.1

0.80

0.80

0.80

370.0

370

370

4 VEDEN LAATU
Voilammen vedenlaatua arvioidaan erityisesti ravinteiden ja veden sameuden ja värin
perusteella.
Kokonaisfosforipitoisuus
kokonaismäärän.

ilmoittaa

nimensä

mukaisesti

vedessä

olevan

fosfori

n

Fosforipitoisuus on erittäin tärkeä veden rehevyyden arvioinnissa. Se on yleensä myös
perustuotannon minimitekijä. Mittayksikkö on μg/l (mikrogrammaa per litra) 1 mg = 1000 μg.
Luonnontilaisten karujen vesien kokonaisfosforipitoisuus on alle 10 μgP/l. Karuissa
humusvesissä luonnollinen taso on hieman suurempi (10-15 μgP/l). Lievästi rehevien vesien
fosforipitoisuus on välillä 10-20 μgP/l. Kun fosforipitoisuus lähenee 20 μgP/l levätuotanto on
selvästi lisääntynyt karuihin järviin verrattuna. Tuotannon lisääntyminen näkyy myös alusveden
happivajeen kasvuna ja veden lievänä samentumisena (sameus >1,0 FTU).
Järven kokonaisfosforipitoisuus on ollut varsin korkea 1970-luvulla, jolloin valuma-alueella
harjoitettiin aktiivisemmin maataloutta. Vuoden 2017 näytteiden mukaan fosforipitoisuus on
laskenut tasolle noin 10 mikrog/l eri järvi voidaan luokitella karuksi.
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Kuva 3. Voilammen fosforipitoisuus.
Kokonaistyppi ilmoittaa veden kokonaistyppipitoisuuden. Siihen sisältyvät kaikki eri typen
esiintymismuodot, kuten orgaaninen typpi ja epäorgaaniset muodot. Nitraatin, nitriitin ja
ammoniumin pitoisuudet voidaan mitata myös erikseen. Pitoisuudet ilmoitetaan
luonnonvesissä typpenä μg/l (kok.N μg/l, NO3-N μg/l, NH4- N μg/l jne.). Jätevesissä käytetään
laatua mg/l = 1000 μg/l. Vesistöihin tulee typpeä jätevesien, valumavesien ja sadevesien
mukana. Valumaalueen peltovaltaisuus lisää myös typpikuormitusta. Luonnontilaisten
kirkkaiden vesien typpipitoisuus on 200-500 μgN/l. Humusvesissä taso on hiukan korkeampi
400-800 μgN/l. Hyvin ruskeissa vesissä typpeä on luonnostaakin yli 1000 μg/l.
Voilammen kokonaistyppipitoisuus on laskenyt 1970-luvulta nykyhetken noin 400 – 620
mikrog/l tasolle. Pitoisuuksien perusteella järvi luokitellaan karuksi.
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Kuva 4. Voilammen typpipitoisuus.
Sameusarvo kuvaa nimensä mukaisesti vedessä esiintyvää sameutta. Sameuden yksikkö on FTU
(Formazin Turbitidy Units) ja se mitataan tähän tarkoitukseen valmistetulla mittarilla. Kirkkaan
veden sameus on pienempi kuin 1,0 FTU. Lievästi samean veden sameus on välillä 1-5 FTU.
Sameus ei ole vielä tässä vaiheessa selvästi silminnähtävää. Nämä arvot ovat tyypillisiä lievästi
reheville järvivesille.
Sameuden perusteella Voilammen vesi on varsin kirkasta, mikä kuvaa järven karuutta.

Kuva 5. Voilammen sameus.
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Veden väriarvo kuvaa veden ruskeutta eli meillä lähinnä veden humusleimana. Mitä enemmän
vesistön valuma-alueella on suota, sitä ruskeampaa on vesi. Väriarvot ovat siten vesistölle
tyypillisiä ja ne voidaan sen mukaan luokitella värittömiksi tai värillisiksi. Väriarvon
tunnuslukuna on pitoisuus mgPt/l. Asteikko on keinotekoinen platina-asteikko (siitä kirjaimet
Pt). Väriä mitattaessa tutkittavaa vettä verrataan platina-asteikkoon värikiekon avulla.
Värittömien vesien väriarvot ovat alueella 5-15 mgPt/l. Lievää humusleimaa osoittaa lukema
20-40 mgPt/l. Humuspitoisia ovat vedet, joiden väri on 50-100 mgPt/l. Erittäin ruskeilla vesissä
väri voi olla 100-200 mgPt/l. Tällainen väri näkyy jo paljaalla silmällä selvänä veden ruskeutena
(suovedet).

Kuva 6. Voilammen väri.
Voilammen happipitoisuus on on kaikissa näytteissä ollut hyvällä tasolla. Näytteiden mukaan
järvessä ei ole ainakaan säännöllisiä ja koko järven laajuisia talvisia happikatoja. Matalassa
järvessä ei kesäkerrostuneisuutta käytännössä pääse syntymään, joten kesäaikaista happikatoa
ei arvioida olevan. Hapen kulutusnopeus oli 2017 talvella 0,06 mg/l/vrk.
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5 KUORMITUS
5.1

JÄRVEN KOKONAISKUORMITUS MAANKÄYTÖN PERUSTEELLA
Kuormitus kuormituslähteittäin koko alueelta arvioitiin maankäytön perusteella seuraavaksi.
Taulukko 2. Kuormituslähteet
Typpi,kg

Osuus
kok.%

Fosfori,kg

Osuus
kok.%

Kiintoaine,kg

Osuus
kok.%

TAUSTAKUORMA

422.5

38.8

16.6

25.3

1720.4

10.2

LASKEUMA

300.0

27.6

10.0

15.3

0.0

0.0

METSÄTALOUS

14.8

1.4

1.0

1.5

558.3

3.3

PELTOVILJELY
YHDYSKUNNAT (asutus,
hulevedet)

48.6

4.5

6.6

10.1

2140.0

12.6

303.0

27.8

31.3

47.9

12503.7

73.9

KOKONAISKUORMITUS

1089

65.4

16922

Tulosten perusteella järven fosforikuormitus olisi noin 65 kg ja typpikuormitus noin 1090 kg
vuodessa.
Kuormitukset on esitetty myös seuraavissa kuvissa.

Kuva 7. Voilammen fosforikuormitus
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Kuva 8. Voilammen typpikuormitus.

Laskelmien perusteella laskeuma ja taustakuorma on fosforin osalta yhteensä noin 40 % ja
typen osalta 66 %. Näihin kuormituksiin ei käytännössä voida vaikuttaa.
Voilammen suurin ihmisperäinen kuormitus aiheutuu yhdyskunnista, jonka kuormitus jakautuu
seuraavan taulukon mukaisesti.
Taulukko 3. Kuormitus yhdyskunnista.
Typpi,kg

Osuus
luokasta%

Fosfori,kg

Osuus
luokasta%

Haja-asutus, jätevesiasetuksen minimitaso

107.4

35.4

7.2

23.0

Kesämökit (rannalla)

10.7

3.5

2.1

6.7

Hulevedet rakennettu ympäristö, keskimäärin

179.8

59.4

21.2

67.6

5.1

1.7

0.8

2.6

Haja-asutus, vakinainen, ei käsittelyä
Yhteensä

303.0

31.3

Tulosten perusteella merkittävin kuormitus aiheutuu teollisuusalueen hulevesistä ja toiseksi
haja-asutuksen puhdistetuista jätevesistä. Oletuksena on että lähes kaikki haja-asutuksen
jätevedet käsitellään minimitason mukaisesti.
Hulevedet edustavat noin kolmannesta järven kokonaisfosforikuormituksesta.

5.2 JÄRVEN KOKONAISKUORMITUS NÄYTTEIDEN PERUSTEELLA
Järven kokonaiskuormitus fosforin ja typen osalta arvioitiin myös näytteiden perusteella.
Arviossa käytettiin ”Voilammensuon” ja ”Voilampeen laskevan puron” näytteitä. Näytteiden
pitoisuudet kerrottiin vuosittaisella keskivaluntaa (8,5 l/s/km2) vastaavalla virtaamalla ja
yleistettiin koko valuma-alueelle pinta-alojen suhteessa. Kuormitus on seuraavan taulukon
mukainen.
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Taulukko 4. Voilammen kuormitus näytteiden perusteella.
ValumaFosforinäytteet Typpinäytteet
alue
Virtaama Fosfori

Typpi

mg/m3

g/m3

km2

m3/a

kg/a

kg/a

Voilammensuon oja

56

1200

0.38

101861

5.7

122

Voilampeen laskeva
puro

100

1200

1.18

316306

31.6

380

80.9

1087

10

300

90.9

1387

Kokonaiskuormitus, ei
laskeumaa
Laskeuma
Kuormitus laskettuna
vesinäytteiden avulla

Tulosten perusteella järven fosforikuormitus olisi noin 91 kg ja typpikuormitus noin 1390 kg
vuodessa. Tulokset ovat varsin hyvin linjassa maankäytön perusteella lasketun kuormituksen
kanssa kun otetaan huomioon, että näytteet otettiin arvioiduista eniten kuormitusta tuovista
ojista ja myös vuosittainen vaihtelu vaikuttaa tuloksiin.

5.3 JÄRVEN SIETOKYKY
Järven ulkoisen kuormituksen sietokyky määritetään fosforin suhteen, koska vesinäytteiden
perusteella fosfori on järven niin sanottu minimiravinne. Järven kokonaisravinnesuhde
(typpi/fosfori) on yli 50 ja järvi on tyypillisesti fosforirajoitteinen, kun suhde on yli 17.
Järven fosforikuormitussieto, ns. sallittava ja vaarallinen fosforikuorma määritetään
Vollenweiderin ja Dillonin (1974) tuloksista lasketuista regressioista. Sallittavan kuormituksen
ylitys johtaa aluksi vesistön lievään rehevöitymiseen (mesotrofia), ja vaarallisen kuormituksen
ylitys lopulta rehevöitymiseen (eutrofia).
Sallittava kuorma on

Vaarallinen kuorma on

missä P = fosforin vuosikuorma pintayksikköä kohti g P/m2*a
x = qs = vuosivirtaama m3/järven pinta-ala m2.
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Voilammelle kuormitusrajat ovat seuraavat:
Sallittu kuormitus

60

kg P / v

Kriittinen kuormitus

186

kg P / v

Edellisen perusteella voidaan arvioida, että Voilammen kuormitus on tasolla, jossa järvi pysyy
karuna tai hiljalleen rehevöityy. Tuloksessa on epävarmuuksia johtuen vähäisestä näytteiden
määrästä ja vuosittaisesta vaihtelusta, mutta suuruusluokka vaikuttaa todenmukaiselta.
Tyypillisesti eteläpohjalaisten järvien kuormitus on lähempänä kriittistä kuin sallittua
kuormitusta ja monesti jopa yli kriittisen kuormituksen.

6 KALASTO
Järven kalastoa arvioidaan vuonna 2017 tehdyn hoitokalastuksen perusteella. Kalastuksesta on
tehty raportti (liite 2).
Hoitokalastuksen tulosten perusteella järvessä on melko runsaasti pientä särkeä ja ahventa.
Järvessä on myös ainakin haukea, siikaa, ruutanaa ja lahnaa. Erityisesti ahvenen havaittiin
olevan kääpiöitynyttä, mikä tyypillisesti kertoo vähäisestä kalastuspaineesta ja isojen
petokalojen vähäisestä määrästä.

7 LINNUSTO
Voilammella on tehty linnustosta ja sen kehityksestä epäsäännöllisiä havaintoja, jotka
kuitenkin ulottuvat usean vuoden ajalle.
Pesiviä lintuja ovat arvioiden mukaan tyypillisesti
•

heinäsorsa, 3 – 5 paria

•

telkkä, 5 – 8 paria

•

joutsen, 1 pari

•

tukkasotka tai silkkiuikku 1 – 2 paria

•

kuikka, 2 paria (pesinnän ei ole huomattu onnistuneen pesärosvojen, kuten korpit,
vuoksi)

Järvellä alueella ruokailevia lintuja ovat ainakin:
•

pikkulokki

•

selkälokki

•

sääksi

•

haikara

•

tuulihaukka
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•

ruskosuohaukka

•

tervapääsky

•

räystäspääsky

•

haarapääsky

Linnustotiedot perustuvat lintuharrastajan (Pekka Karilainen) havaintoihin.

8 KASVILLISUUS
Järven kasvillisuutta selvitettiin maastokäynneillä 12.7.2017 ja 31.8.2017.
Ähtärin Voilammella tehdyn vesikasvillisuusselvityksen tarkoituksen oli selvittää järven
varsinainen vesikasvillisuuslajisto ja mahdolliset LsL:n nojalla suojellut lajit ja niiden
mahdolliset esiintymispaikat. Kartoitus suoritettiin veneestä käsin määrittäen silmämääräisesti lajit sekä niiden esiintymisyleisyys järvellä. Uposlehtisiä, pohjaruusukekasveja sekä
irtokellujia harattiin rautaharavalla. Rannat kuvattiin digikameralla.
Kartoituksessa järven vesialueelta tavattiin 11 lajia, jotka on ryhmitelty elomuodoittain ja
esiintymistiheyksittäin (+++ = erittäin yleinen, ++ = yleinen, + = satunnaisesti) seuraavasti:
Ilmaversoiset
• Järvikorte Equisetum fluviatile +koko järven alueella harvakseltaan
• Järviruoko Phragmites australis+++koko järven alueella kovapohjaisilla rannoilla
• Järvikaisla Scirpus lacustris+ järven luoteisosassa
• Sarat Carex sp +++ koko järven alueella rantavyöhykkeellä

Pohjalehtiset
• Nuottaruoho Lobelia dortmanna +++kovapohjaisilla rannoilla paikoin erittäin runsaana
• Uposlehtiset
• Ahvenvita Potamogeton perfoliatus ++ koko järven alueella siimapalpakkokasvustojen yhteydessä
• Sirppisammal Drepanocladus +++
peittävinä kasvustoina

etenkin Voilamminsuon rannassa laajoina pohjan

Kelluslehtiset
• Uistinvita Potamogeton natans +++ koko järven alueella
• Siimapalpakko Sparganium friesii +++ koko järven alueella
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• Ulpukka Nuphar lutea +++ koko järven alueella
• Pohjolan lumme Nymphaea candida +koko järven alueella
Tavatut lajit ovat pääosin indifferenttejä eli ravinteista riippumattomia ja seudun järville
tyypillisiä. LsL:n mukaisia uhanalaisia lajeja ei löydetty. Järven yleisimpiä vesikasveja ovat
kelluslehtiset, joita tavataan rannasta ulapalle. Siimapalpakko esiintyy erittäin run-saana ja
veneellä liikkuminen ja muu virkistyskäyttö on paikoin vaikeaa. Näkösyvyys ei Voilammella
rajoita siimapalpakon esiintymistä, joten sitä tavataan aina yli 2 m syvyydellä saakka,
Niukkaravinteisissa vesistöissä tavallisesti esiintyvä nuottaruoho esiintyy paikoit-tain kovilla
pohjilla runsaana.

Kuva 9. Voilampi Ähtäri 31.8.2017. Rannassa järviruovikkoa, etualalla järvikaislaa ja ulpukka.
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Kuva 10. Voilampi Ähtäri 31.8.2017. Ahvenvita.

Kuva 11. Voilampi Ähtäri 31.8.2017. Nuottaruoho kasvaa kovalla pohjalla
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Kuva 12. Voilampi Ähtäri 1.8.2017. Siimapalpakko muodostaa paikoin virkistyskäyttöä
haittaavia kasvustoja

9 TOIMENPIDEVAIHTOEHDOT
Toimenpidevaihtoehdoissa käydään lyhyesti läpi erilaisia kunnostus- ja hoitovaihtoehtoja,
joista osan voidaan kuitenkin katsoa soveltuvan lähinnä reheville järville.

9.1 JÄRVEN HAPETUS
Järven hapetuksessa järven vesimassaan pyritään siirtämään happea erilaisin menetelmin.
Menetelmien perusvaihtoehdot ovat hapen liuottaminen ilmasta, hapekkaan veden
johtaminen vähähappiseen alusveteen ja hapen lisääminen kemikaalina.
Hapetuksen tarkoituksena on (Ulvi ja Lakso, 2005):
•

elvyttää alusveden ja pohjan aerobinen hajotus- ja kulutustoiminta,

•

turvata kalojen ja niiden ravintoeläinten elämän edellytyksiä,

•

estää anaerobisia prosesseja sekä haitallisten tai myrkyllisien yhdisteiden kuten
ammoniumin, rikkivedyn ja metaanin, syntymistä,

•

edistää ammoniumtypen hapettumista ja typen haihtumista kaasuna ilmaan eli
parantaa typpikiertoa,
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•

purkaa ylikuormitetun järven pohjalle kertyneitä haitallisia orgaanisia ylijäämiä eli lisätä
tervettä hiilen kiertoa järvessä,

•

vähentää fosforin sisäistä kuormitusta ja sen aiheuttamia rehevyyshaittoja eli hillitä
fosforin liukenemista pohjasedimentistä takaisin veteen ja

•

alentaa raakavesialtaissa liukoisen raudan ja mangaanin pitoisuuksia.

Järvihapetuksen perusideana on turvata aerobisten kuluttaja- ja hajottajaorganismien
hapensaanti ja hajotuskyky sekä siten mm. edistää hiilen ja typen tervettä kiertoa, mutta
hidastaa järvessä tapahtuvaa liiallista fosforin kiertoa (Ulvi ja Lakso, 2005).
Arvio soveltuvuudesta
Voilammessa ei ole havaittu hapettomuutta, joten hapetusta ei arvioida tarvittavan.

9.2 RAVINTOKETJUKUNNOSTUS
Ravintoketjukunnostus eli biomanipulaatio tarkoittaa menetelmää, jossa pyritään parantamaan
veden laatua vähentämällä rehevöitymisen myötä järveen kehittynyttä runsasta
särkikalavaltaista kalastoa tehokalastuksella tai estämään järven tilan heikkenemistä
hoitokalastuksella. Kalastuksen rinnalla pyritään voimistamaan petokalakantoja, jotka osaltaan
käyttävät ravinnokseen järven särkikalastoa. Ravintoketjukunnostus soveltuu järviin, jotka ovat
rehevöityneet aikaisemman ulkoisen kuormituksen vaikutuksesta ja joiden tila ei ole
parantunut merkittävän kuormituksen alentamisen jälkeenkään. Tällaisissa järvissä ulkoiseen
kuormitukseen nähden korkeaa rehevyystasoa pitää yllä sisäinen kuormitus. Sen eräs syy on
ravintoketjun rakenteen ja toiminnan muuttuminen rehevöitymisen vaikutuksesta. Kalaston
rakenteen ja veden laadun parantuessa järven virkistyskäyttöarvo, mukaan lukien
virkistyskalastus, nousee (Ulvi ja Lakso, 2005).
Arvio soveltuvuudesta
Hoitokalastus on merkittävä keino parantaa Voilammen tilaa. Kalan mukana järvestä poistuu
ravinteita ja kalaston rakenne paranee. Kalastuksessa suositellaan vapautettavaksi suuret
petokalat (hauki ja ahven), jolloin petokalakanta vahvistuu ja petokalat jatkossa säätelevät
paremmin särjen ja lahnan kantaa.

9.3 FOSFORIN KEMIALLINEN SAOSTUS
Fosforin saostuksessa pyritään kemikaalien avulla sitomaan järven vesimassassa olevaa
liukoista ja kasveille käyttökelpoista fosforia pohjasedimenttiin sekä parantamaan sedimentin
ominaisuuksia fosforin sitomisessa. Saostus alentaa vesimassan fosforipitoisuutta ja vähentää
fosforin kiertoa vesimassan ja sedimentin välillä. Veden fosforipitoisuuden aleneminen
puolestaan rajoittaa järven perustuotantoa ja vähentää rehevöitymishaittoja. Kun fosfori
sitoutuu paremmin pohjalietteeseen, sitä vapautuu vähemmän takaisin vesimassaan ja levien
käyttöön eli järven sisäinen kuormitus pienenee.
Kemiallinen käsittely sopii pienehköjen, voimakkaasti rehevöityneiden järvien
rehevyysongelmien hoitoon. Saostuskemikaalina viimeaikaisten kokemusten perusteella
kannattaa käyttää alumiinikloridia.
Fosforin kemiallinen saostus on käytännössä helppo toteuttaa, ja sen tulokset ovat välittömästi
nähtävissä. Menetelmän etuja ovat nopea vaikutus ja suhteellisen alhaiset kustannukset
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pienissä kohteissa. Haittana ovat mahdolliset kalakuolemat, jotka pystytään kuitenkin
välttämään oikein mitoitetulla annostuksella ja kemikaalin sopivalla levitystavalla. Lisäksi veden
kemiallisella käsittelyllä on usein lyhyt vaikutusaika, minkä vuoksi uusintakäsittely voi olla
tarpeen muutaman vuoden välein. (Ulvi ja Lakso, 2005)
Arvio soveltuvuudesta
Menetelmän ei arvioida soveltuvan Voilammelle, koska lammen fosforipitoisuus on varsin
pieni.

9.4 ALUSVEDEN POISTAMINEN
Alusveden poistamisella tarkoitetaan kunnostusmenetelmää, jossa osa järven
poistovirtaamasta tai poikkeustapauksessa poistovirtaama kokonaan otetaan järven
pohjanläheisestä vesikerroksesta eli ns. alusvedestä. Alusveden poistamisella on kaksi
pääasiallista vaikutusmekanismia. Alusvedessä ravinnepitoisuudet ovat yleensä päällysvettä
suurempia ja happipitoisuus pienempi. Kun poistovirtaama otetaan osittain tai kokonaan
alusvedestä, ravinteiden poistumat järvestä kasvavat verrattuna normaaliin pintapoistoon.
Lisäksi poistettu alusvesi korvautuu ylhäältä päällysvedestä tulevalla hapekkaammalla vedellä,
jolloin pohjanläheisten vesikerrosten happitilanne paranee ja ravinteiden sitoutuminen
sedimenttiin tehostuu. (Ulvi ja Lakso, 2005)
Arvio soveltuvuudesta
Menetelmä ei sovi Voilammelle, koska järvellä ei ole happivajausta ja ravinnepitoisuudet ovat
pienet.

9.5 RUOPPAUS
Ruoppauksella tarkoitetaan vesistön pohjalle kertyneen pohjasedimentin tai muun maaaineksen poistamista veden alta. Ruoppauksessa on kolme päätyövaihetta: massan
irrottaminen ja nostaminen pohjasta, sen siirtäminen läjityspaikalle ja sijoittaminen. Kaikki
työvaiheet voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, ja ruoppausmenetelmä muodostuu niiden
yhdistelmästä.
Ruoppauksen tavoitteena voivat olla järven vesisyvyyden ja -tilavuuden lisääminen,
ravinnekierron vähentäminen veden ja sedimentin välillä, kasvillisuuden vähentäminen ja
saastuneiden tai myrkyllisten ainesten poistaminen järvestä. Ruoppauksilla voidaan myös
parantaa paikallisesti rantojen tai muiden alueiden käyttökelpoisuutta esim. uimapaikkana tai
veneväylänä.
Yleisimmin ruoppaus tehdään tavallisella kaivukoneella rannalta, työlautalta tai jään päältä.
Järvien kunnostushankkeissa imuruoppaus on melko harvinaista. Pohjamassoja voidaan poistaa
myös tavallisena kuivatyönä, jos järven vedenpintaa lasketaan normaalia alemmaksi tai järvi
tyhjennetään tilapäisesti kokonaan. Ruopatut massat läjitetään maalle tai käytetään hyödyksi
esim. maanviljelyssä. Laivaväylien ja satamien ruoppauksissa massoja läjitetään usein veteen,
mutta järvien kunnostushankkeissa se ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, koska tällöin
huonolaatuinen pohjasedimentti jäisi edelleen järveen. Veteen läjittäminen on lisäksi aina
luvanvaraista.
Järvien kunnostushankkeissa ruoppaukset eivät ulotu kovin syvälle. Yleensä sedimenttiä tai
muuta järven pohja-ainesta poistetaan alle metrin paksuudelta, hyvin harvoin enemmän.
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Järvissä ruopattavien alueiden vesisyvyys on korkeintaan muutama metri, veneväylien ja
uimarantojen ruoppauksissa haluttu vesisyvyys on enintään 2 - 2,5 m. (Ulvi ja Lakso, 2005)
Arvio soveltuvuudesta
Voilammella ei ole arvion mukaan saavuteta hyötyä ruoppauksilla. Laskuojien suulla, joissa on
paljon kasvillisuutta, kasvillisuus toimii pieneltä osin veden laatua parantavana suodattimena.
Ruoppausta voidaan tehdä pienessä määrin Väinänpuron suulla, jos puron suu uhkaa
tukkeutua. Yksityisiä ruoppauksia esimerkiksi uimapaikan syventämiseksi voidaan tehdä.

9.6 JÄRVEN VEDENPINNAN NOSTO
Vedenpinnan nostohankkeiden perimmäinen tavoite on useimmiten estää yhdessä muiden
kunnostustoimenpiteiden
kanssa
järven
täydellinen
umpeenkasvu.
Järvien
kunnostushankkeissa vesikasvien poisto ja vedenpinnan nosto ovat usein täydentäneet
toisiaan.
Vedenpinnan nosto on sopiva järven kunnostusmenetelmä, kun järvessä tai sen osissa
mataluus on käyttökelpoisuutta rajoittava ongelma. Lisäksi edellytyksenä on, ettei vedennoston
vaikutuksesta aikaisemmin vedenpinnan yläpuolella olleita ranta-alueita jää kovin paljon
kesävedenpinnan alapuolelle ja että vedennostosta aiheutuva hyöty on olennaisesti suurempi
kuin ranta-alueilla siitä johtuva haitta. Tämä haitta on yleensä vedenpinnan nousun myötä
tapahtuva rantapeltojen tai metsien vettyminen.
Vedenpinnan nosto on erittäin edullinen kunnostusmenetelmä, jos järveä on aikaisemmin
laskettu ja entinen, aikojen kuluessa muotoutunut rantapenger on löydettävissä eikä nostettu
vedenpinta aiheuta olennaista haittaa nykyiselle tai tulevalle rantojen käytölle. Vanhan
rantapenkereen käyttö vähentää myös rantojen syöpymisen todennäköisyyttä vedennoston
jälkeen. Tällöin kyseessä on järven palauttaminen alkuperäiseen tilaan. (Ulvi ja Lakso, 2005)
Arvio soveltuvuudesta
Menetelmä ei sovellu Voilammelle. Järvellä rantojen syvyys ei olennaisesti vaikeuta
virkistyskäyttöä.

9.7 VESIKASVILLISUUDEN POISTAMINEN
Kasvillisuuden kuollessa ja maatuessa muodostuu turvetta ja liejua. Tiheässä kasvustossa
kuollut kasvimassa ei pääse huuhtoutumaan ja kulkeutumaan pois, vaan jää maatumaan uuden
kasvillisuuden alle. Kun tätä jatkuu vuodesta toiseen, ranta madaltuu. Vedessä kasvavat kasvit
siirtyvät vähitellen kohti avovettä niin kauan, kuin sitä riittää, ja matala järvi kasvaa vähitellen
umpeen.
Järven kehitykseen kuuluu luonnostaan vähittäinen umpeenkasvu. Vesikasvien muodostama
yhteisö on jatkuvassa hitaassa muutostilassa. Kukin kasviyhdyskunta vaikuttaa ympäristöönsä
siten, että lajien väliset kilpailuolot muuttuvat ja lajisto vaihtuu vähitellen toiseksi. Tätä
luontaista kehitystä kohti vakaata kasvillisuuden päätösvaihetta kutsutaan sukkessioksi.
Umpeenkasvua voi tapahtua pohjanmyötäisesti, pinnanmyötäisesti tai vedensisäisenä
umpeenkasvuna. Yleensä järven umpeenkasvu on hidas, vähintään vuosisatoja kestävä
prosessi, joka loppua kohden kuitenkin nopeutuu. Ihminen voi toiminnallaan kiihdyttää tai
hidastaa tätä prosessia. Tyypillinen esimerkki kiihdyttävästä toiminnasta on vedenpinnan lasku
ja hidastavasta sen nosto.
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Vesikasvien poistolla tarkoitetaan yleisesti ottaen kasvien irrottamista kasvupaikaltaan
leikkaamalla tai ruoppaamalla ja irrotetun kasvimassan poistamista vedestä. Vesikasvien niitolla
tarkoitetaan
vesikasvien
leikkaamista
mieluiten
läheltä
pohjaa.
Mekaanisissa
poistomenetelmissä kasvit katkaistaan, kaivetaan tai revitään irti kasvupaikastaan. Vedessä
irrallaan kasvavat kasvit voidaan nuotata tai imeä pois. Valtaosa Suomessa tehdyistä
vesikasvien poistoista on tehty mekaanisesti. Fysikaalisia menetelmiä ovat vedenpinnan nosto
tai lasku, jäätymisen hyödyntäminen ja valon pääsyn estäminen kasvustolle. Vedenpinnan
nostoon on usein yhdistetty niitto. Kasveja voidaan poistaa myös kemiallisesti. Tavallisin
kemiallinen poistomenetelmä on kalkitus, jota voidaan käyttää happamuutta suosivien kasvien
kuten rahka- ja muiden vesisammalien poistoon vesistöistä. Kasvinsuojeluaineiden käyttöä
vesikasvien poistoon ei Suomessa hyväksytä. Biologisia menetelmiä, kuten kasvillisuutta syöviä
kaloja, ei Suomessa voitane käyttää. (Ulvi ja Lakso, 2005)
Arvio soveltuvuudesta
Menetelmä sopii Voilammelle. Rantojen umpeenkasvu on alavilla rannoilla merkittävää.
Niitoissa tulisi käyttää kasvimassa kerääviä laitteita tai muuten poistaa kasvimassa vedestä,
jolloin vedestä poistuu myös ravinteita. Kasvillisuuden hallinnassa on syytä estää kasvillisuuden
leviäminen järven keskiosia kohti, koska näkösyvyydeltään suuressa, mutta samalla matalassa
järvessä kasvillisuus saattaa vallata laajoja alueita järven keskialueiltakin. Kasvillisuuden
leviäminen järven keskiosiin estetään parhaiten poistamalla kasveja juurineen aina kun niitä
havaitaan. Leviämistä voidaan estää myös niittämällä ilmaversoisia tai kelluslehtisiä kasveja
ennen kuin ne saavuttavat vedenpinnan.
Lajikohtaisesti arvioituna siimapalpakon niitosta on pääosin hyviä kokemuksia. Jo parin
niittokerran on todettu te-hoavan. Uistinvita ei välttämättä vähene vaikka se niitettäisiin
useaan kertaan. Järviruoko häviää noin neljän niittokerran jälkeen. Alkuvuosina se uusiutuu
vahvaan juurakkoon kertyneen vararavinnon turvin. Sirppisammalen poisto onnistuu
ainoastaan kaivinkoneella ja toistaiseksi sen tehokkaasta vähentämisestä ei ole saatu
rohkaisevia kokemuksia. Vesisammalten poistoon soveltuvaa kelluvaa kalustoa on kuitenkin
kehitetty prototyyppiasteelle.
Niitetty vesikasvillisuus tulee mahdollisuuksien mukaan kerätä tarkasti pois vesistöstä ja
kompostoida tai muuten hyötykäyttää. Vesistöön jäänyt kasvillisuus hajoaa kuluttaen happea ja
edesauttaa ravinteiden vapautumista pohjasedimentistä.

9.8 TILAPÄINEN KUIVATTAMINEN
Järven tilapäisessä kuivattamisessa on kyseessä huomattava vedenpinnan alentaminen, jolla
järvi tyhjennetään tietyksi ajaksi joko kokonaan tai osittain. Menetelmän pääasiallisena
tarkoituksena on tiivistää ja kiinteyttää matalan järven pehmeää pohjasedimenttiä kuivumisen
ja jäätymisen avulla. Sedimentin tiivistyessä sen kokonaistilavuus pienenee ja sedimentin pinta
painuu, jolloin vesisyvyys kasvaa. Sedimentin kiinteytyminen ja vesisyvyyden kasvu vähentävät
aallokon aiheuttamaa pohja-aineksen sekoittumista veteen.
Kuivattamisen yhteydessä rehevän järven alkuperäinen särkivaltainen kalakanta häviää. Järven
täyttämisen jälkeen kalakannat uusiutuvat vähitellen luontaisesti, mutta kalaistutuksilla
voidaan ohjata kalakantojen muodostumista. Pohjan kuivuminen ja jäätyminen vähentävät
vesikasvillisuutta, ja lisääntynyt vesisyvyys supistaa kasvualueita.
Järven tilapäinen kuivattaminen mahdollistaa pohjan sedimentin poistamisen ja rantojen
kunnostamisen kuivatyönä. Sedimentin poisto kuivatyönä on helpompaa ja tarkempaa kuin
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perinteinen ruoppaus veden alta. Sedimentin tiivistyessä poistettava massamäärä pienenee ja
sen käsiteltävyys paranee. (Ulvi ja Lakso, 2005)
Arvio soveltuvuudesta
Menetelmä ei sovellu Voilammelle, koska kuivattamisen vaatimaa korkeuseroa ei ole ja
järvessä ei ole kuivatettavaa sedimenttiä.

9.9 KUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN
Ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi esitetään tehtäväksi eri toimenpiteitä.
9.9.1

Kosteikko teollisuusalueen hulevesille
Tehokkain keino vähentää Voilammen fosforikuormitusta on tehdä kosteikko teollisuusalueen
hulevesille. Kosteikon mahdollinen sijainti on esitetty liitteessä 3. Alue on kaupungin
omistuksessa.
Maastotarkastelun perusteella kosteikko on mahdollista rakentaa riittävän suurena, noin 2,0
hehtaarin kokoisena. Tällöin mahdollisten ojitusjärjestelyiden avulla kosteikon pinta-alaksi
saadaan noin 4 % valuma-alueesta. Mitoitus mahdollistaa parhaassa tapauksessa noin 40 – 60 %
puhdistustehon, joka tarkoittaisi noin 10 kg vähenemän fosforikuormituksessa ja Voilammen
kuormituksen laskemisen alle sallitun kuormituksen.
Kosteikon karkea kustannusarvio on noin 50 – 100 000 euroa (alv 0%) riippuen siitä, voidaanko
kosteikko tehdä pääosin patoamalla tai joudutaanko kosteikon alaa kaivamaan merkittävästi.

9.9.2

Voilammensuon toimenpiteet
Voilammensuon alueelle esitetään toimenpiteitä, jos alueelle tehdään kunnostusojitus.
Mahdollisen kunnostusojituksen yhteydessä olisi suositeltavaa tehdä laskeutusallas ennen
järveä ja ojiin virtaamansäätörakenteita (liite 4). Toimenpiteillä vähennetään eroosiosta
aiheutuvaa kuormitusta. Toimenpiteiden kustannusarvio on noin 3 – 5 000 euroa.
Maaston korkeussuhteet eivät mahdollista kosteikon tai pintavalutuskentän tekemistä. Ojan
vesien kemikalointi poistaisi vedestä tehokkaasti humusta ja fosforia, mutta tyypillisesti
kemikalointiasema vaatii sähköä. Turvetuotantoa varten on kehitteillä ilman sähköä toimivia
kemikalointiasemia ja niiden kehitystilanne on suositeltavaa tarkistaa ennen mahdollista
kunnostusojitusta. Kemikalointia olisi mahdollisesti kannattavinta tehdä 5 – 8 vuoden ajan
kunnostusojituksen jälkeen.

9.9.3

Metsätaloudelliset toimenpiteet
Alueen metsätaloudessa on syytä ottaa huomioon järven kuormitusherkkyys ja tehdä
mahdollisimman paljon vesiensuojelua täydentäviä toimenpiteitä perustason toimenpiteiden
lisäksi.

9.9.4

Jätevesien käsittely
Haja-asutuksen jäteveden
vähimmäistason täyttämistä.

käsittelyssä

suositellaan

vähintään

asetusten

mukaisen

Järven kuormitusherkkyydestä johtuen olisi kuitenkin tarpeellista käsitellä jätevedet
tehostetusti.
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YHTEENVETO
Voilampi on pienehkö, karu ja kirkasvetinen järvi Ähtärin keskustan eteläpuolella. Järvi on ollut
aikaisemmin merkittävästi kuormittunut, mutta erityisesti vähentynyt maatalous on
pienentänyt järven kuormitusta. Järven ongelmaksi koetaan erityisesti umpeenkasvu ja
särkikalavaltaisuus.
Järven tilaa ja kuormitusta arvioitiin maankäytön ja vesinäytteiden avulla. Järven
ravinnepitoisuudet kertovat järven karuudesta ja järven ulkoinen kuormitus on miltei
sallittavalla tasolla. Kuormittajista merkittävin on järven pohjoispuolella sijaitseva
teollisuusalue, jonka hulevesien fosfori vastaa noin kolmannesta järven kuormituksesta. Toinen
merkittävä kuormittaja on haja-asutusalueen jätevedet.
Järvelle esitetään kunnostustoimiksi hulevesikosteikon rakentamista, Voilammensuon alueen
mahdollisen kunnostusojituksen yhteydessä tehtäviä toimenpiteitä ja haja-asutuksen jätevesien
käsittelyn tehostamista. Näillä toimenpiteillä järven kuormitus saadaan laskettua alle sallitun
tason ja järvi pysyy karuna.
Lisäksi toimenpiteiksi suositellaan niittoja, joiden tarkoitus on erityisesti estää kasvillisuuden
leviäminen koko matalaan järveen, sekä hoitokalastusta kalaston rakenteen parantamiseksi.

Seinäjoki 10.9.2017
DI Jami Aho
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