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Tavoitteena vesien hyvä tila

• Pintavesien tila arvioidaan kuuden vuoden välein osana vesien- ja
merenhoidon suunnittelua

• Pintavedet tyypitellään niiden ominaispiirteiden (järvissä koko,
syvyys ja humuspitoisuus) mukaan ja luokitellaan tyyppikohtaisten
raja-arvojen mukaan viiteen luokkaan: erinomainen, hyvä,
tyydyttävä, välttävä ja huono.

• Päähuomio on vesien biologisissa laatutekijöissä, joita ovat
planktonlevät, vesikasvit, päällyslevät, pohjaeläimet ja kalat.

• Luokittelun ja toimenpiteiden suunnittelun tueksi tunnistetaan
vesimuodostumiin kohdistuvat ihmisen aiheuttamat vesien tilaa
heikentävät tekijät.

• Kuormitusarvio perustuu Suomen ympäristökeskuksen vesistö-
mallijärjestelmän VEMALAn laskentaan ravinnekuormituksesta ja
sen jakautumisesta eri kuormituslähteisiin.
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Rytinkijärven luokitteluperusteet

• Rytinkijärven tyyppi on luontaisesti matala humusjärvi.
• Luokittelujaksolla 2012-2017 vedenlaatutuloksia vuodelta 2017.
• Levien määrää kuvaava a-klorofylli 8,9 µg/l (n=3) erinomaisella

tasolla (erinomaisen/hyvän raja 12 µg/l). Ei satelliittikuvatulkintoja.
Kokonaisfosfori 22 µg/l (n=3) ja -typpi 313,3 µg/l (n=3)
erinomaisella tasolla. Kokonaisfosfori lähellä erinomaisen/hyvän
rajaa 25 µg/l. Hydrologis-morfologinen tila erinomainen.
Metsätalouden, maatalouden ja haja-asutuksen kuormat alle
silmällä pidettävän tason.

• Näkösyvyys 1,1-1,5 m. Happea maaliskuussa 2017: pohjan lähellä
3,5 mg/l, 5 metrissä 6,2 mg/l ja pinnassa 10,4 mg/l

→ Rytinkijärvi on luokiteltu erinomaiseen tilaan (vedenlaatuluokitus)
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Vedenlaatutuloksia 2020
• Heinä- ja elokuussa 2020 klorofylli 13 µg/l eli se on laskenut hyvän puolelle. Kokonaisfosfori 22

µg/l eli pitoisuudessa ei muutosta v. 2017 verrattuna, edelleen lähellä erinomaisen/hyvän rajaa 25
µg/l. Kokonaistyppi 375 µg/l korkeampi kuin 2017, mutta edelleen selkeästi erinomaisella tasolla.
Näkösyvyys 20.7.2020 1,4 m. Maaliskuussa happea pohjan lähellä 4,1 mg/l, 5 metrissä 7,6 mg/l ja
pinnassa 12 mg/l.

• Tarkempaa tietoa kasviplanktonnäytteistä (lajisto, runsaussuhteet ja biomassa) 20.7. ja 10.8.2020
• Klorofylli ja biomassa pysyvät muuttumattomina, mutta sinileväindeksi muuttuu heinäkuusta

elokuuhun hyvästä tyydyttävään laatuluokkaan, TPI-trofiaindeksi (ravinteisuutta ilmentävät lajit)
heinäkuussa tyydyttävä ja elokuussa välttävä Aphanizomenon-sinilevästä johtuen
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• Leväkukintarekisterissä kaksi mikroskopointitulosta:
Rytinkijärvellä (Suvirannantie) 19.9.2016 erittäin
runsas ja 5.8.2018 Livojokisuussa
runsas Aphanizomenon flosaquae sinileväkukinta

• 6.8.2018 vesistöhaittailmoitus Rytinkijärvestä ja
Livojoen alaosalta (levänäyte 5.8.2018)

Mikroskopoituja levänäytteitä



Rytinkijärven
kasviplanktonkoostumus
• Heinäkuussa: limalevä 40 %, sinilevät 20 %, kultalevät 11 %,

nielulevät 10  % ja piilevät 7 %
• Elokuussa: sinilevät 38 %, limalevä 34 %, piilevät 10 %, kultalevät

6 % ja nielulevät 3 %
• Sinilevät valtaosin Aphanizomenon flos-aquae sinileväkimppuja
• Humusjärvissä limalevä on tavallinen. Se ei ole myrkyllinen, mutta

runsaana esiintyessään voi muodostaa uinnin jälkeen ihon
pinnalle epämiellyttävältä tuntuvan limamaisen kalvon, joka voi
aiheuttaa herkkäihoiselle punoitusta ja kutinaa. Limaleväisessä
vedessä uimisen jälkeen iho kannattaa pestä ja kuivata
huolellisesti.

• Limalevän osuus voi humuksissa vesissä kasvaa ajoittain
suureksi, vaikka järveä ei muuten pidettäisi rehevänä. Tällöin
käytetään haitallisten sinilevien osuutta ja TPI-arvoa
luokitustyössä
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Rytinkijärvi valtakunnalliseen
seurantaan viikoittain kesä-
syyskuussa?



Kansalaiset voivat tallentaa
Järviwikiin(www.jarviwiki.fi) yksittäisiä
levähavaintoja tai useampia samalta
havaintopaikalta.







• Seuranta alkaa 1975. Kuvaajissa eniten huolta aiheuttaviin havaintoihin liittyvät parametrit, kaikkina vuodenaikoina.
Jaksoja, joissa ei näytteitä - erit. 2000-luvulla.

• Klorofylliä (=lehtivihreä, kuvaa levien määrää) mitataan vain kesäaikana. Näytteet otetaan aina 0-2 m syvyydeltä, eli eniten
yhteyttävästä vesistön pintaosasta

• Ravinnepitoisuuksissa veden pintaosassa jopa laskua. Vuosina 2017 ja 2020 syvällä on hieman kohonneita
fosforipitoisuuksia, jotka voivat liittyä samaan aikaan kevättalvella alentuneeseen happipitoisuuteen

• Väriarvot ja kemiallinen hapenkulutus kuvaavat humuspitoisuutta (liuenneita eloperäisiä aineita), näissä ei näytteiden
perusteella selkeitä suuntia

• Klorofylli-a on viime vuosina selvästi kohonnut aiempiin näytekesiin verrattuna – yhteyttäviä leviä enemmän?


