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Abstract 
 
For eutrophic lakes, achieving good water quality usually requires a reduction in ex-
ternal loading. The Lake Load Response (LLR) tool, based on the LakeState (LS) 
model, can be used to predict the necessary loading reduction, which can be utilized 
when making decisions on the management of the lake. The best predictions are 
made when the input values of the incoming loading, water outflow and in-lake total 
phosphorus, total nitrogen and chlorophyll a concentrations are as accurate as possi-
ble. Accurate loading data is often hard to collect because of the lack of resources for 
observations. However, LLR-runs made for the lake Lehesjärvi-Vähäjärvi in 
Jyväskylä showed that examining the needed loading reduction as percentages and 
not as absolute values gives good predictions even with large uncertainties in the 
loading data. This result does not obviate the importance of accurate data, but makes 
it possible to utilize the model when making management plans for less-studied 
lakes. 

 
Johdanto 
 
Lake Load Response (LLR) -internet-työkalu on kehitetty ympäristöministeriön 
rahoituksella vesistöalueiden hoidon suunnittelun apuvälineeksi osana Suomen 
Ympäristökeskuksen "Vesipuitedirektiivin toimeenpanoa tukevat mallit valuma-
alueen kriittisten kuormitusten arvioinnissa ja seurannan kehittämisessä (LakeS-
tate)" -hanketta (2006—2008). LLR:n avulla voidaan ennustaa miten muutokset 
järveen tulevassa kokonaisfosfori- ja kokonaistyppikuormassa vaikuttavat järvi-
veden kokonaisfosfori-, kokonaistyppi- ja a-klorofyllipitoisuuteen sekä kasvi-
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planktonbiomassaan. Tästä voidaan edelleen määrittää sellaiset ravinteiden ta-
voitekuormat, jotka saavuttamalla kohdejärven vedenlaatu saadaan vastaamaan 
hyvää tilaa. 

LLRn taustalla on mekanistis-tilastollinen LakeState (LS) – malli, jossa yh-
distyvät Chapran (1975) ravinteiden pidättymismalli, Malven (2007) väitöskirja-
työssä kehitetty a-klorofyllin hierarkkinen lineaarinen regressiomalli ja kasvi-
planktonbiomassan logistinen regressiomalli (P. Kauppila, L. Lepistö, O. Malve 
ja A. Raateland, julkaisematon). LS–mallissa mekanistinen ja tilastollinen lähes-
tymistapa on yhdistetty käyttäen Bayes-päättelyä ja sen apuvälineenä Markov 
Chain Monte Carlo -simulointimenetelmiä. Näin ollen vedenlaadun ennustami-
nen ja ennusteen virheen arvioiminen sekä mallin avulla tehtävä järven hoito-
toimenpiteiden mitoitus voidaan tehdä tilastollisin perustein. 

LLR-ajoihin syöttötiedoksi tarvittavan fosfori- ja typpikuorman tarkka arvi-
oiminen kuormitusmittausten avulla on työlästä, ja resurssien puutteen vuoksi 
usein jopa mahdotonta. Siksi tarvittavan kuormitusaineiston hankkimiseen kar-
toitettiin erilaisia keinoja ja eri lähteistä saatujen kuormitusarvojen vaikutusta 
ennusteisiin tarkasteltiin LLR:n ravinnemallin avulla. Näin saatiin selvitettyä 
LLR:n käytettävyyttä myös vähemmän tutkituille järville. 
 
Aineisto ja menetelmät 
 
LLR:ää testattiin Jyväskylässä sijaitsevalla Lehesjärvi-Vähäjärvellä (jatkossa 
Lehesjärvi). Järven valuma-alue on Kymijoen vesistöalueeseen kuuluva Makka-
rajoen valuma-alue. Lehesjärven pinta-ala on 86 ha, tilavuus 2,8×106 m3, kes-
kisyvyys 3,2 m ja viipymä noin 38 vrk. Järvi on tyypitelty pieneksi humusjär-
veksi, ja sen tila on vuonna 2007 tehdyn luokittelun perusteella fosforin ja typen 
osalta tyydyttävä (kokonaisfosforipitoisuus 44 µg l-1, kokonaistyppipitoisuus 800 
µg l-1). 

Ensimmäisenä vaihtoehtona oli laskea kuormitus tulouomamittauksien perus-
teella. Lehesjärveen laskevien Tervajoen, Lapiojoen ja Peräpuron virtaamia ja 
ravinnepitoisuuksia oli mitattu LakeState–hankkeen aikana, ja tähän työhön 
olivat käytettävissä vuosien 2006—2007 tiedot. Vuodelta 2007 mittausaineistoa 
oli huhtikuun puolestavälistä marraskuun lopulle ja kertojen sijoittuminen oli 
satunnaistettu ajassa. Vuonna 2006 mittauksia oli tehty touko- syyskuun aikana, 
tasaisin välein 2—5 kertaa kuukaudessa. Lehesjärveen tuleva fosfori- ja typpi-
kuorma arvioitiin laskemalla keskimääräinen päiväkuorma vuoden aikana tehty-
jen mittauskertojen tuloksista. 

Toisena vaihtoehtona oli hakea kuormitustiedot ympäristöhallinnon HERT-
TA–tietokannan vesistökuormitusarviot (VEPS) –osiosta. VEPS:in kuormitusar-
viot on laskettu eri maankäyttömuodoille määritettyjen ominaiskuormituslukujen 
ja valuma-alueen maankäyttötietojen avulla, mistä johtuen kuormitusluvuissa ei 
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ole suuria vuosittaisia eroja. Laskelmat on lisäksi tehty vain kolmannen jakovai-
heen valuma-alueille, eikä niissä ole huomioitu mahdollisten yläpuolisten valu-
ma-alueiden tai vesistöjen vaikutusta (lisätietoja esim. Tattari & Linjama 2004). 
Lehesjärven valuma-alue kuuluu kolmannen jakovaiheen valuma-alueisiin eikä 
sillä ole yläpuolisia valuma-alueita, joten VEPS:in kuormitustietoja käytettiin 
sellaisinaan. Valuma-alueella olevien muiden järvien vaikutus ravinteiden kul-
keutumiseen jätettiin huomioimatta. 

Kolmantena vaihtoehtona oli käyttää ympäristöhallinnon vesistömallijärjes-
telmän laatuosiosta (VEMALA) haettuja simuloituja fosforikuormia (lisätietoja 
www.ymparisto.fi/vesistoennusteet

Mittauksiin perustuvat ja VEMALA:sta haetut kuormitukset, sekä niistä las-
ketut keskiarvot olivat hyvin lähellä toisiaan (taulukko 1). VEPS:in kuormi-
tusarvot sitä vastoin poikkesivat näistä kahdesta selvästi, ollen fosforin osalta 
mitattuihin verrattuna lähes kaksinkertaisia. 

). Typpikuormia ei saatu VEMALA:sta suo-
raan, sillä sen typpiosio oli Kymijoen vesialueen osalta vielä keskeneräinen. 
Siksi kuormat arvioitiin Granbergin & Granbergin (2006) esittämällä tavalla, 
kertomalla järvestä lähtevä typpikuorma tulevan ja lähtevän fosforikuorman 
suhteella. Lähtevän typpikuorman suuruus arvioitiin mahdollisimman läheltä 
luusuaa mitattujen typpipitoisuuksien sekä luusuan virtaaman avulla. Lähtevä 
fosforikuorma saatiin tulevan kuorman tavoin vesistömallijärjestelmästä. 
VEPS:in ja VEMALA:n kuormitustiedot haettiin vuosille 1998—2007. 

Ajoihin tarvittiin lisäksi Lehesjärven kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoi-
suudet sekä luusuan virtaama. Ravinnetiedot saatiin LakeState -hankkeen mitta-
ustuloksista sekä HERTTA-tietokannasta. Virtaamaa ei ole mitattu, joten arvona 
käytettiin vesistömallijärjestelmästä haettua keskivirtaamaa (0,85 m3 s-1), sekä 
vertailuvesistön (Saarijärvi) avulla laskettuja virtaamia. 
 
Tulokset 
 
Mallin sovitus Lehesjärvelle toimi kaikilla syöttötietovaihtoehdoilla hyvin, ja 
mallin antama ennuste kuormituksen ja ravinnepitoisuuden suhteesta vastasi 
nykytilassa havaittua. Kilomääräisesti tarkasteltuna suuremmilla kuormitusar-
voilla myös kuormituksen vähennystarve oli suurempi (taulukko 1). Sen sijaan 
prosentuaalinen vähennystarve oli hyvin samansuuruinen kaikilla kuormitus-
vaihtoehdoilla: 31,3—36,9 % fosforille ja 12,0—17,1 % typelle. 
 
Tulosten tarkastelu 
 
LLR:n ravinnemallin avulla voidaan saada käsitys kuormituksen prosentuaali-
sesta vähennystarpeesta hyvää tilaa vastaavien fosfori- ja typpipitoisuuksien 
saavuttamiseksi jo melko karkeillakin kuormitusarvioilla. Tämä mahdollistaa 
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ennusteiden teon vähemmän tutkituille järville, joita monet hyvän laatuluokan 
alittavista järvistä ovat. Se ei kuitenkaan vähennä tarkkojen kuormitusmittausten 
tärkeyttä, sillä arvioissa on aina riskinä sellainen ristiriitaisuus todelliseen kuor-
mitukseen nähden, jolla voi olla vaikutusta malliennusteisiin. 

Vaikka ulkoisen kuormituksen suhteen jonkinasteinen tietämättömyys voi-
daan tämän tuloksen perusteella sallia, voi joidenkin, erityisesti matalien, voi-
makkaasti kuormitettujen järvien kohdalla ongelmaksi muodostua myös sisäinen 
kuormitus. Kuormitusvähennyksen vaikutus järven ravinnepitoisuuteen ei ole 
aina aivan suoraviivainen, vaikka tätä suhdetta käsitelläänkin malleissa yleensä 
lineaarisena. Erittäin rehevissä järvissä kuormitusvähennyksellä ei välttämättä 
aluksi saavuteta minkäänlaista muutosta järven fosforipitoisuudessa, jos sisäinen 
kuormitus pitää sen korkeana. Sisäkuormitteisissa järvissä kuormitusvähennyk-
sellä päästään tavoiteltuihin fosforipitoisuuksiin eräiden havaintojen mukaan 
vasta noin 10 vuoden kuluttua (Jeppesen et al. 2005, Søndergaard et al. 2005). 
 

Taulukko 1. Lake Load Response –työkalun antamat ennusteet fosforin (P) ja typen 
(N) tavoitekuormista, sekä kuormituksen vähennystarpeesta hyvää vedenlaatua vas-
taavien fosfori- ja typpipitoisuuksien saavuttamiseksi Lehesjärvi-Vähäjärvessä. En-
nusteet on tehty kolmella eri syöttötietovaihtoehdolla: I = mittauksiin perustuva ra-
vinnepitoisuus- ja kuormitusaineisto; II = ympäristöhallinnon HERTTA-
tietokannasta saadut ravinnepitoisuudet ja sen vesistökuormitusarviot osiosta saadut 
kuormitukset; III = HERTTA-tietokannasta saadut ravinnepitoisuudet ja vesistömal-
lijärjestelmästä saadut kuormitukset. Estimates obtained by the  Lake Load Response 
-tool for phosphorus (P) and nitrogen (N) load reductions required in Lake Le-
hesjärvi-Vähäjärvi to achieve the good lake status.  The estimates are calculated 
with three different input data sets: I = data based on actual loading and nutrient 
level measurements; II = the loading and nutrient levels obtained from the HERTTA-
database of Finnish environment administration; III = the  loading data obtained 
from a watershed simulation and forecasting system and the nutrient levels from the 
HERTTA-database. 

Syöttötietovaihtoehto 
Input data set 

I II III 

 P N P N P N 
Nykykuorma (kg d-1) 
Present loading (kg d-1) 

3.1 63.0 5.8 99.2 3.8 66.5 

Tavoitekuorma (kg d-1) 
Target loading (kg d-1) 

2.1 55.5 3.7 82.2 2.6 57.5 

Kuormitusvähennys (kg d-1) 
Loading reduction (kg d-1) 

1.0 7.6 2.2 17.0 1.2 9.0 

Kuormitusvähennys (%) 
Loading reduction (%) 

31.9 12.0 36.9 17.1 31.3 13.6 
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Typpipitoisuuden on havaittu pienentyvän jo alle viiden vuoden kuluttua kuor-
mitusvähennyksestä, todennäköisesti koska ylimääräinen typpi ei varastoidu 
sedimenttiin siinä määrin kuin fosfori, vaan poistuu ilmakehään (Jeppesen et al. 
2005). Joissakin tapauksissa sisäkuormituksen vaikutus ei vähene riittävästi pit-
känkään ajan kuluessa, ja järven tilan parantamiseksi tarvitaan erilaisia kunnos-
tusmenetelmiä (Carpenter et al. 1999). Tarvittava aika riippuu osittain järven 
kuormitushistoriasta ja viipymäajasta, mutta erityisesti useista järven sisäisistä 
tekijöistä (esim. redox, pH, bioturbaatio), jotka vaikuttavat fosforin vapautumi-
seen sedimentistä. Kaikkia vapautumismekanismeja ei toistaiseksi tunneta riittä-
vän hyvin, minkä lisäksi niissä on suurta järvikohtaista vaihtelua. Tämän vuoksi 
sisäisen kuormituksen mallintaminen on ollut yrityksistä huolimatta hankalaa 
(Søndergaard et al. 2003). LLR-malliajoissa sisäinen kuormitus ei sinällään ai-
heuta ongelmia, jos sen suuruus noudattelee ulkoisen kuormituksen vaihteluita. 
Tällöin esimerkiksi ulkoisen kuormituksen kasvaessa nettosedimentaatio piene-
nee, mikä käytännössä tarkoittaa myös sisäisen kuormituksen kasvua. Muussa 
tapauksessa järvessä vallitseva epätasapaino voi vaikeuttaa ennusteiden tekoa. 

Jotta hoitotoimien onnistumisesta saataisiin oikeanlainen käsitys, on kuormi-
tusvähennyksen jälkeen tehtävässä vedenlaadun tarkkailussa otettava huomioon 
myös ravinnepitoisuuden mahdollinen vaihtelu eri aikoina. Esimerkiksi Sønder-
gaard et al. (2005) havaitsivat, että matalissa rehevissä järvissä fosforipitoisuus 
laski kuormitusvähennyksen jälkeen eniten keväällä, alkukesästä ja syksyllä, 
mutta keskikesällä sisäkuormitus piti pitoisuuden pitkään lähes ennallaan. Syvis-
sä rehevissä järvissä fosforipitoisuus laski eniten touko-elokuussa, eli terminen 
kerrosteisuus vaikutti selvästi fosforin kulkeutumiseen. LLR:n ennusteet (sa-
moin kuin annetut syöttötiedot) ovat viipymäjaksolle laskettuja keskiarvoja, 
joten niiden toteutumisen tarkastelu hoitotoimenpiteiden jälkeen ja aikana tulisi 
sekin tehdä useampien näytteenottojen ja havaintojen pohjalta. 
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