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Kuva 16. Kokonaistyppipitoisuus Rutajärven pääsyvänteellä havaintopaikalla URNU/7 loppukesällä
vuosina 1969-2010.

6. YHTEENVETO JA JOHTOPAÄTÖKSET v, L$ !tt
Urjalan kunnassa sijaitsevan Nuutajiirven taajamanjätevedenpuhdistamon jätevedet johdetaan

Nuutajärven ja Rutajärven väliseen sameaan, ruskeavetiseen ja runsasravinteiseen Nuutajo-
keen. Puhdistamon tulostaso ei tayt*inyt kaikkia sille asetettuja vaatimuksia vuonna 2010. Fos-

forireduktio sekä kiintoaineen jiiännöspitoisuus ja reduktio eivät yltiineet lupaehtoihin ensim-

mäisellä vuosipuol iskolla.

Jätevesien vaikutukset Nuutajoen veden laatuun (URNU/1 ja 2)

Nuutajärven jätevedenpuhdistamon jätevedet laimenivat hyvin, mutta niiden vaikutukset olivat
silti havaittavissa lievänä vedenlaadun heikkenemisenä puhdistamon alapuolella. Veden säh-

könjohtavuus ja kokonais- ja ammoniumtyppipitoisuus kohosivat lievästi. Lisäksi jätevedet

heikensivät veden hygieenistä laatua, joka oli maalis- ja huhtikuussa tyydyttiivä sekä elo- ja lo-
kakuussa välttävä. Vedenlaatu heikkeni voimakkaimmin elokuussa, jolloin vesi oli lähes seiso-

vaa eli laimennusolosuhteet olivat heikot. Elokuussa mitattiin poikkeuksellisen korkea Eppipi-
toisuus sekä jätevedenpuhdistamon ylä- ett?i alapuolella ja samanaikaisesti Nuutajoen happipi-
toisuus oli molemmilla havaintopaikoilla koko tarkkailunaian heikoin.

Jätevesien vaikutukset Rutajärven Ratalahden vedenlaatuun (URNU/8)

Ratalahdessa ei todettu vuonna 2010 jätevesien yksilöitäviä vaikutuksia, sillä veden sähkönjoh-

tavuus säilyi alhaisena ja järvivesille normaalina. Ammoniumtyppeä ei todettu talvella lain-
kaan ja kesälläkin vain pohjan lähellii, mikä liittyi sisäisen kuormituksen käynnistymiseen.

Hygieeninen laatu säilyi sekä talvella ettii kesällä erinomaisena.

Peruslaadultaan Ratalahden vesi on sameaa, runsashumuksista ja rehevä. Rehevyyttii ylläpitiiä
hajakuormitus, jota tulee Nuutajärvestii Nuutajoen kautta. Jätevesien osuus ainevirtaamista jiiä
pieneksi. Kesällä 2010 todettiin tarkkailunajan suurin klorofi,llipitoisuus, joka indikoi erittiiin
suurta rehevyytt'ä. Sääolosuhteet olivat kesällä 201 0 otolliset levätuotannolle, ja kun ravinteista

ei tule lässä rehevässä vesistössä puutetta, se mahdollisti runsaan leväkukinnan.
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Jätevesien vaikutukset Rutajärven keskiosan syvänteen vedenlaatuun (URNU/7)

Rutajärven keskiosan syvänteessä ei todettu jätevesien vaikutuksia. Kesällä päällysveden
fosforipitoisuus oli lievästi reheville vesille ominainen, mutta levän määrä oli reheville ve-
sille ominainen. Syvänteen happitilanne oli talvella tyydlttävä ja kesällä hyvä. Alusveden
ravinnepitoisuudet olivat kohonneet pintaveteen nähden aineiden sedimentaation vuoksi ja
talvella myös alkaneen sisäisen kuormituksen seurauksena. Hygieeninen laatu säilyi erin-
omaisena sekä talvella että kesällä.

Kau nisrannan jätevesien vaikutukset Kaunisrannan vedenlaatuun (U RN U/KAU)

Kaunisrannan pintaveden kokonaisfosforipitoisuus (30 pgll) oli elokuussa lähes sama kuin jär-
ven pääs1vänteen pintavedessä ja ilmensi lievää rehevyyttä. Hygieeninen veden laatu olierin-
omainen, joten jätevesien vaikutuksia ei ollut todettavissa.
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