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1. YHTEYSTIEDOT 

1.1 Uimarannan omistaja ja yh-

teystiedot 

Salon kaupunki / Liikuntapalvelut 

 

 

1.2 Uimarannan päävastuullinen 

hoitaja ja yhteystiedot  

Salon Kylmäuimarit Ry,  

Jouko Immonen 

p. 040 5170 179 

info@salonkylmauimarit.fi 

 

1.3 Uimarantaa valvova viran-

omainen ja yhteystiedot 

Salon kaupunki / Ympäristöterveydenhuolto 

Hornintie 2-4 

24800 Halikko 

 

Terveystarkastaja Sami Saari 

p. 02 778 4607 

sami.saari@salo.fi 

 

Terveystarkastaja Marjo Härkönen 

p. 02 778 4608 

marjo.harkonen@salo.fi 

 

1.4 Näytteet tutkiva laboratorio ja 

yhteystiedot 

 

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 

PL 51 (Länsi-Louhenkatu 31) 

08101 Lohja 

 

1.5 Kiinteistöhuolto Salon kaupunki / Tilapalvelut 

Janne Lehto, Tilapalvelujen kaupungininsinööri 

p. 02 7785116 

janne.lehto@salo.fi 

 

 

 

2. MAANTIETEELLINEN SIJAINTI 

2.1 Uimarannan nimi Varvojärven uimaranta 

2.2 Uimarannan lyhyt nimi 

 

Varvojärvi 

2.3 Uimarannan ID-tunnus *) 

 

FI121587001 

2.4 Osoitetiedot 

 

Varvontie 487, Pertteli 

2.5 Koordinaatit *) 

 

WGS84   23.3839 (longitude) 

              60.4282 (latitude) 

 

mailto:info@salonkylmauimarit.fi
mailto:sami.saari@salo.fi
mailto:marjo.harkonen@salo.fi
mailto:janne.lehto@salo.fi


  

 

UIMAVESIPROFIILI – VARVOJÄRVEN UIMARANTA 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
Salon kaupunki Puhelin Sähköposti 
PL 77, 24100 Salo (02) 7781 salo@salo.fi 

2 

2.6 Kartta 

 

 
 

Copyright Maanmittauslaitos, lupa nro MML/VIR/VASU/133/10 

Copyright Salon kaupunki Tekninen virasto Aineiston kopiointi, 

skannaus tai numeeristaminen ilman Maanmittauslaitoksen ja Salon 

kaupungin lupaa on kielletty. 
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2.7 Valokuvat 

 

  
 

 

3. UIMARANNAN KUVAUS 

3.1 Vesityyppi Järvi, tummavetinen 

3.2 Rantatyyppi 

 

Hiekkaranta 

3.3 Rantavyöhykkeen ja lähiym-

päristön kuvaus 

Varvojärvi on metsien ympäröimä. Pohjoispuolella on ojitettuja 

suoalueita. Uimaranta sijaitsee järven itärannalla. Varvojärven 

rannoilla on noin 20 loma-asuntoa. Mökit sijaitsevat lähinnä jär-

ven eteläosassa ja länsirannalla. Pohjoisosassa ei ole mökkejä, 

haja-asutusta ei ole. 

 

3.4 Veden syvyyden vaihtelut 

 

Varvojärvellä on nopeasti syvenevä hiekkaranta.  

 

3.5 Uimarannan pohjan laatu 

 

Hiekka loppuu n. 2,5 m syvyydessä, jonka jälkeen on pehmeää 

suopohjaa. 

 

3.6 Uimarannan varustelutaso 

 

Uimarannalla on saunarakennus (Iisakin pirtti), pukusuojat, lai-

turi, rannassa pieni liukumäki lapsille, grillikatos, ulkona kuiva-

käymälät ja keinut. Saunarakennuksessa on salitila. 

 

Iisakin pirttiä on mahdollista vuokrata yksityiskäyttöön. 

 

Talvisin rannalla on kylmäuintia. Tarkemmat tiedot kylmäuinnis-

ta löytyvät yhdistyksen internet-sivuilta. 

 

3.7 Uimareiden määrä (arvio) 

 

0 – 100 henkeä/vrk 

3.8 Uimavalvonta 

 

Rantavalvontaa ei ole 
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4. SIJAINTIVESISTÖ 

4.1 Järven kuvaus 

 

Varvojärvi on noin 18 hehtaarin suuruinen latvajärvi. Järven 

maksimi syvyys on noin 5,5 metriä. Varvojärvi on ruskeaveti-

nen, rehevä järvi. Järven tilaan vaikuttaa edelleen suuresti poh-

joisesta ojitetuilta suoalueilta virtaava vesi, joka tuo järveen 

hapanta ja humuspitoista vettä sekä edesauttaa limalevän viih-

tymistä järvessä. 

 

4.2 Vesistöalue 

 

Ruotsalanjoen vesistöalue 

4.3 Vesienhoitoalue 

 

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue 

 

4.4 Pintaveden ominaisuudet 

 

 

 

Näkösyvyys: 

Mitä suurempi näkösyvyys on, sitä kirkkaampaa vesi on. Epä-

suorasti näkösyvyys kertoo rehevöitymisestä ja sen muutoksis-

ta, sillä rehevöityvän järven vesi samenee kesäisin levien mää-

rän kasvaessa. 

 

Varvojärven näkösyvyys on vaihdellut kesäisin 1-2 metrin välillä 

riippuen ajankohdasta. Loppukesästä näkösyvyys on ollut pie-

nempi johtuen kasviplanktonin veteen aiheuttamasta le-

väsamennuksesta. 

 

 

Sameus: 

Sameuden aiheuttavat vedessä liettyneenä olevat pienet hiuk-

kaset kuten esim. saviaines ja levät. Sameuden voimakkuus 

riippuu liettyneen aineen pitoisuudesta sekä sen hiukkaskoosta. 

Vesi- ja ympäristöhallinnon laatimassa vesistöjen laadullisessa 

yleisluokituksessa ja virkistyskäyttöluokituksessa sameuden tu-

lee erinomaisessa laatuluokassa olla alle 1,5 FTU. Virkistyskäyt-

töluokituksessa sameuden raja-arvo hyvälaatuiselle vedelle on 

1,5 – 10 FTU ja tyydyttävälle vedelle yli 10 FTU. 

 

Varvojärven vesi on hieman sameaa. Edellä mainitun virkistys-

käyttöluokituksen mukaan Varvojärvi kuuluu luokkaan hyvälaa-

tuinen. 

 

 

pH: 

Luonnontilaisten pintavesien pH-arvo on yleensä lievästi hapan 

(pH 6 – 7). Arvoissa tapahtuu kuitenkin vuotuista ja vuoro-

kautista vaihtelua. Talvella pH on tavallisesti hieman alhaisempi 

kuin kesällä, koska levätuotanto kohottaa hieman pintaveden 

pH-tasoa. Voimakas leväkukinta voi nostaa pintaveden pH:n yli 

8:aan. 

 

Varvojärven veden pH-pitoisuus on ollut 6 tai hieman alle. Arvo 

on tyypillinen Varvojärven tyyppiselle humusjärvelle. 

 

 

Klorofylli-a: 

Klorofylli-a:n pitoisuus mittaa vedessä olevien lehtivihreällisten 

planktonlevien runsautta ja on verrannollinen järven rehevyys-

tasoon. Järviä voidaan luokitella a-klorofyllipitoisuuden mukaan. 

Kun pitoisuus on alle 4 µg/l, järvi on karu. Yli 10 µg/l:n pitoi-

suus kertoo järven olevan jo rehevä. 
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a-klofyllipitoisuuden perusteella Varvojärvi luokitellaan tuotan-

totyypiltään reheviin järviin kuuluvaksi. 

 

Kokonaisfosfori ja kokonaistyppi: 

Arvioitaessa vesistön rehevyystasoa ravinnepitoisuuksien perus-

teella käytetään ensisijaisesti kokonaisfosforipitoisuutta. Typpi 

on toisen pääkasviravinteen fosforin ohella vesien tuotannon ja 

rehevöitymisen kannalta tärkein ravinne. Kokonaistypen pitoi-

suus on yhteydessä vesistön rehevyystasoon.  

 

Luonnontilaisten karujen vesien kokonaisfosforipitoisuus on alle 

10 µg/l. Järvi on rehevä, jos sen fosforipitoisuus on yli 20 µg/l. 

Leväkukinta on todennäköistä fosforipitoisuuden saavuttaessa 

tason 50 µg/l. 

 

Luonnontilaisten kirkkaiden vesien typpipitoisuus on 200 – 500 

µg/l. Humusvesissä taso on hiukan korkeampi 400 – 800 µg/l. 

Hyvin ruskeissa vesissä typpeä on luonnostaakin yli 1000 µg/l. 

 

Varvojärveen kehittyy kesäisin jyrkkä lämpötilakerrostuneisuus, 

mikä estää veden happivarastojen täydentymisen pohjan lähei-

sissä vesikerroksissa kesän aikana. Varvojärvessä on esiinty-

nytkin järven sisäistä kuormitusta eli pohjasta vapautuu hapet-

tomissa olosuhteissa ravinteita.  

 

Kokonaisfosforipitoisuuden perusteella Varvojärvi kuuluu rehe-

viin järviin, kokonaistyppipitoisuuden perusteella luokkaan lie-

västi rehevät järvet. 

 

 

Veden korkeus: 

Varvojärven veden pinta on 75,90 – 76,90 m merenpinnan ylä-

puolella (N60+mmpy). 

 

 

Virtaama: 

Virtaama on uoman kautta aikayksikössä virtaavan veden mää-

rä. Virtaamatietoja voi tarkastella Suomen ympäristökeskuksen 

internet-sivuilla.  

 

 

Sadanta: 

Ilmatieteen laitos vastaa sademäärän mittaamisesta Suomessa. 

Alueen keskimääräinen sadanta on vaihdellut 700 – 800 mm 

vuodessa. 

 

 

Valunta:                      

Varvojärven valuma-alue on 365 hehtaaria. Järven valuma-

alueella on runsaasti ojitettua suomaata sekä karua ja kallioista 

metsämaata, mutta ei lainkaan peltoja. 

 

 

Yhteys pohjaveteen ja muihin vesistöihin:  

Varvojärven vedet virtaavat järven eteläosasta lähtevää puroa 

Alimmaiseen. Pohjoisosaan ja uimarannan lähistölle tulee suo-

alueilta laskevat ojat. 
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4.5 Pintaveden laadun tila 

 

Varvojärvestä on tehty ensimmäiset veden laadun tutkimukset 

1970 – 1980 luvulla. Viimeisimmät tutkimukset on tehty 2002 

ja 2005. Ensimmäisiin tutkimuksiin verrattuna Varvojärven ve-

den orgaanisen aineen määrä on lisääntynyt, mikä on vaikutta-

nut järven happitilanteeseen.  

 

Vuonna 2002 Varvojärven vesikasvillisuudesta on tehty kartoi-

tus ja otettu kasviplanktonnäytteitä. Kasviekologiselta tyypil-

tään järvi kuuluu lähinnä karuihin ulpukkajärviin. Harvinaisia 

kasvilajeja ei havaittu. 

 

Varvojärven veden laadulle on erittäin tärkeää ulkoisen kuormi-

tuksen minimoiminen. 

 

 

 

5.  UIMAVEDEN LAATU 

5.1 Uimaveden laadun seuranta-

kohdan sijainti 

Uimavesinäyte otetaan laiturilta kohdasta, jossa veden syvyys 

on noin 1 m, noin 30 cm:n syvyydestä. 

 

5.2 Näytteenottotiheys 

 

Neljä näytettä uimakaudessa (15.6. – 31.8.). Ensimmäinen 

näyte otetaan noin kaksi viikkoa ennen uimakauden alkua. 

 

5.3 Uimaveden laadun aistinva-

rainen arviointi 

Uimaveden laatu arvioidaan aistinvaraisesti näytteenoton yh-

teydessä (syanobakteerit, makrolevät, kasviplankton, jätteet 

kuten öljymäiset aineet, tervamaiset aineet, kelluvat materiaa-

lit esim. muovi, kumi, lasi- ja muovipullot). 

 

5.4 Edellisten uimakausien tulok-

set 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Näyte 

v. 2014 v. 2015 v. 2016 v. 2017 

E.coli 

Ente-

rok. E.coli 

Ente-

rok. E.coli 

Ente-

rok. E.coli 

Ente-

rok. 

1.  1  1  2  0  1 2  0  0 

2.  1  0  0  1  7 1   1  0 

3.  4  0  4  41  8 8  0  2 

4.  2  15  0  0  4 2  1  0 
 

5.4.1 Edellisten uimakausien ui-

maveden laatuluokat 

Arviointi tehtiin Varvojärven uimarannalle ensimmäisen kerran 

uimakausien 2008–2011 perusteella. Uimaveden laatu on ollut 

erinomainen viimeisimmällä arviointijaksolla (2014-2017). Vii-

meisimmällä arviointijaksolla tarkoitetaan neljää viimeistä uin-

tikautta tai uimavesiasetuksen (177/2008) 6 §:n 3 momentissa 

tarkoitettua lyhyempää ajanjaksoa, jonka aikana on otettu vä-

hintään 16 seurantanäytettä. Uimaveden luokituksessa ei ole 

tapahtunut muutoksia. 

 

5.4.2 Edellisten uimakausien ai-

kana tehdyt havainnot ja to-

teutetut hallintatoimenpiteet 

  

Uimarannalla ei ole tehty erityisiä havaintoja ja niiden johdosta 

tehtyjä hallintatoimenpiteitä.  

5.5 Syanobakteerien (sinilevä) 

esiintyminen 

Uimarannalla ei ole havaittu sinilevää aikaisempina uimakausi-

na. 
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5.5.1 Arvio olosuhteista syano-

bakteerien esiintymiseen 

Varvojärven kasviplanktonia hallitsee lähes täysin limalevä ja 

sinilevää on ollut vain hyvin vähän, koska veden happamuus ja 

humuspitoisuus hillitsevät sinilevien kasvua järvessä. 

 

5.6 Makrolevien ja/tai kasviplank-

tonin haitallisen lisääntymisen to-

dennäköisyys 

Vallitsevana levälajina järvessä on limalevä, joka saattaa haita-

ta ajoittain virkistyskäyttöä.  

 

 

5.7 Sääilmiöiden vaikutukset ui-

maveden laatuun 

Runsaat vesisateet saattavat alentaa veden pH:ta ja lisätä hu-

muksen määrää suoalueilta valuvan happaman humuspitoisen 

veden seurauksena. Orgaanisen aineen hajotus kuluttaa järven 

happivaroja ja voi osaltaan lisätä järven sisäistä kuormitusta. 

 

 

 

6.  KUORMITUSLÄHTEET JA MERKITYKSEN ARVIOINTI 

6.1 Talousvesi ja jätevesien käsit-

tely 

 

Saunarakennuksen jätevedet käsitellään omassa maapuhdis-

tamossa (Uponor-maapuhdistamo 4 m3:n saostussäiliö ja 4*15 

m kenttä), joka on rakennettu 2004. Maksimivirtaama on 2 

m3/vrk (50 saunojaa/vrk). Mitoitus on 3000 henkilöä 

/vuodessa, josta kesällä 4 kk:n aikana 2000. 

 

Uimarannalla ei ole omaa talousvesikaivoa eikä rantaa ole lii-

tetty yleiseen vesijohtoverkostoon. Käytettävä talousvesi pitää 

tuoda. Saunaan tulee järvivesi. 

 

6.2 Hulevesijärjestelmät 

 

Lähialueella ei ole kunnallista hulevesijärjestelmää eikä kiin-

teistön omia hulevesijärjestelmiä, joista olisi vaaraa uimave-

den laadulle. 

 

6.3 Uimaveteen vaikuttavat muut 

pintavedet 

Varvojärveen virtaa pohjoisilta ojitetuilta suoalueilta hapanta 

ja humuspitoista vettä. Tämä edesauttaa limalevän viihtymistä 

järvessä. 

 

Idästä uimarannan lähelle laskee myös oja, joka saa alkunsa 

ojitetuilta suoalueilta.  

 

6.4 Maatalous 

 

Järven ympärillä ei ole maataloutta. 

6.5 Teollisuus 

 

Järven ympärillä ei ole teollisuutta. 

6.6 Satamat, vene-, maantie- ja 

raideliikenne 

Lähellä ei kulje isoja maanteitä tai rautateitä. Satamia tai ve-

neliikennettä ei ole. 

 

6.7 Eläimet, vesilinnut 

 

Eläimistä tai vesilinnuista ei ole ollut haittaa (esim. laitureiden 

likaantuminen). 

 

6.8 Muut lähteet 

 

Varvojärven rannoilla on noin 20 loma-asuntoa. 

 

 

7. LYHYTKESTOISET SAASTUMISTILANTEET 

7.1 Arviot odotettavissa olevan 

lyhytkestoisensaastumisen 

luonteesta, syistä, esiintymis-

tiheydestä ja kestosta 

Lyhytkestoisella saastumisella tarkoitetaan normaalitilanteesta 

poikkeavaa suolistoperäistä saastumista, jonka syyt ovat tun-

nistettavissa ja jonka ei yleensä odoteta vaikuttavan uimave-

den laatuun kauemmin kuin kolmen vuorokauden ajan.  
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Uimarannan jätevesijärjestelmän häiriöt saattavat aiheuttaa  

lyhytkestoista saastumista.  

 

8. UIMAVESIPROFIILIN LAATIMISEN AJANKOHTA JA TARKISTAMISEN AJANKOHTA 

8.1 Uimavesiprofiilin laatimisen 

ajankohta 

 

Helmikuu 2011 

8.2 Uimavesiprofiilin tarkistami-

sen ajankohta 

 

Uimavesiprofiili on tarkistettu 7.9.2017.  

Koska uimarannan uimavesi kuuluu luokkaan erinomainen, 

tarkistus tehdään vain, jos uimavesiluokka muuttuu tai esi-

merkiksi uimarannan läheisyydessä tehdään uimaveden laa-

tuun vaikuttavia muutostöitä. 

 

 

 

 

LÄHTEET 

 

Suomen ympäristökeskuksen internet-sivut www.ymparisto.fi 

 

Perttelin järvien veden laatu ja kasvillisuus kesällä 2002, Salon Järvitutkimus, Päivi Joki-Heiskala, 

Perttelin järvien hoitoyhdistys ry 

 

Perttelin järvien tutkimus elokuussa 2005, Salon Järvitutkimus, Päivi Joki-Heiskala, Perttelin jär-

vien hoitoyhdistys ry 

 

http://www.ymparisto.fi/

