
Vedenlaadun tila 2015 

Viime vuoden PoTeHu Sanomissa kirjoitimme, miten vesistömme ongelmat riippuvat ravinteiden määrästä 

ja miksi kokonaisfosfori on vesistömme tärkein ravinteiden mittari. Fosfori on järvissämme perustuotantoa 

rajoittava minimitekijä. Vuonna 2015 vesistössämme tehtiin vedenlaadun mittaustyötä ja tässä on niistä 

selostusta sekä pientä pohdintaa, mitä tulokset kertovat. 

1. Suoritetut mittaukset ja analyysit 

Kesäkaudella tehtiin kaksi mittausponnistusta: 

- Länsi-Uudenmaan Vesistö ja Ympäristö (LUVY) teki toimeksiannostamme ja Vihdin kunnan 

tukemana analyysit 11. elokuuta 2015 otetuista näytteistä. Näytteitä otettiin kunkin kolmen 

järvemme syvimmästä kohdasta. Lisäksi otettiin näytteet kahdesta Poikkipuoliaiseen laskevasta 

joesta, Hulttilanjoesta ja Myllyjoesta. 

 

- Saimme Suomen Ympäristökeskukselta (SYKE) lainaksi kannettavan vedenlaadun mittarin, jolla 

mittasimme syksyllä vedenlaatua Hulttilanjoessa ja Myllyjoessa kolmena viikonloppuna. Näiden 

mittausten lisäksi otimme samoista kohdista vesinäytteet, jotka lähetettiin SYKE:n kustannuksella 

laboratorioon analysoitavaksi. 

 

                         

 



LUVY:n tutkimuksessa oli useita tavoitteita. Ensinnäkin haluttiin saada veden laadun tulokset kolmesta 

järvestämme samana päivänä, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia keskenään. Toisekseksi oli korkea aika 

saada tuloksia nimenomaan Tervalammesta ja Huhmarjärvestä, joissa näytteitä oli viimeksi otettu vuonna 

2011. Kolmanneksi haluttiin saada alustava käsitys siitä, tuleeko ravinteita Poikkipuoliaiseen Katinhännän 

suolta Myllyjokea pitkin sekä viljelyvaltaiselta Hulttilanjoen valuma-alueelta. Lisäksi toivottiin, että LUVYn 

tekemän analyysin ja raportin perusteella saisimme kenties uusia ajatuksia ja oivalluksia vesistömme 

vedenlaadun tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 

SYKEn kanssa tehdyssä yhteistyöprojiktissa HALI (HAvainnoivalle LIikkujalle) kokeiltiin kannettavaa 

mittalaitepakettia. Tavoitteena oli saada lisää veden laadun tuloksia Myllyjoesta ja Hulttilanjoesta. Järvien 

ravinnepitoisuudet pysyvät tasaisempina, jokiin ravinteet tulevat sadeveden mukana. On tärkeää saada 

useampia havaintoja joista, jotta osataan arvioida valuma-alueelta tulevien ravinteiden määrä. 

Kokonaisfostorin ja kokonaistypen arvoja emme saaneet kannettavasta mittalaitteesta. 

2. Tulokset  

LUVY:n ottamista näytteistä tulokset ja koko raportti löytyvät nettisivuilta www.potehu.fi osiosta Vesistön 

tila. Raportista käy ilmi veden tilan kokonaiskuva. Tässä artikkelissa näytetään tuloksia kokonaisfosforista ja 

pyritään pureutumaan tarkemmin tulosten tulkintaan. Alla olevassa kuvassa on järvitulokset 1 m:n 

syvyydestä. Kuvaajassa on vertailun vuoksi viimeisen kymmenen vuoden keskiarvot ”vapaan veden 

kuukausilta” toukokuusta lokakuuhun. Mukaan on otettu myös Enäjärven kokonaisfosforin keskiarvo, 

vaikka mittausrupeamamme ei Enäjärveä koskenutkaan. Keskiarvoja varten on mittaustulokset haettu 

LUVY:n nettisivuilta www.vesientila.fi.  

 

 

 

 

 

  

Enäjärvi Poikkipuoliainen Tervalampi Huhmarjärvi

11.8.2015 93 92 76

keskiarvo 107 78 64 67
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SYKE:n yhteistyöprojektissa saatiin kokonaisfosforista analyysitulokset kaksi kertaa kolmesta jokipisteestä 

syksyn aikana. Kun LUVY:n mittauksissa oli saatu yhdet tulokset, saatiin kauden aikana siis kolme mittausta 

kustakin pisteestä. 

  

3. Tulosten tarkastelua  

Järvien tuloksissa ei ilmennyt mitään dramaattista. Fosforipitoisuudet olivat hieman 10-vuotiskeskiarvon 

yläpuolella, mutta siitä ei voi vetää muita johtopäätöksiä, kuin että järvien fosforitilanne ei ole oleellisesti 

parantunut. Havaintojen määrä on niin pieni, että keskiavot ovat vain suuntaa antavia (Enäjärvi n=56, 

Poikkipuoliainen n=5, Tervalampi n=4, Huhmarjärvi n=5).  Fosforin määrässä on suuria vuosittaisia eroja, 

jotka voivat riippua esim. sateiden määrästä. Avovesikauden sisällä fosforin määrissä on eroja siten, että 

kauden alussa ja lopussa määrät ovat tavallisesti pienempiä. Avovesikauden keskellä pitoisuuksien voi 

odottaa olevan keskiarvon yläpuolella. 

Jokien tuloksista sen sijaan ilmenee kaksi mielenkiintoista tulosta. Ensinnäkin näyttää selvältä, että 

Katinhännän turvesuolta virtaava Myllyoja ei fosforin suhteen rehevöitä järviämme. Katinhännän 

turvesuohon liittyen on monesti esitetty huoli, että sieltä on tullut Myllyojaa pitkin Poikkipuoliaiseen 

humusta ja kiintoaineita, joilla on oma harmillinen vaikutuksensa. Tähän puoleen ei kesän mittauksista 

tullut lisävalaistusta. Humuksen ja kiintoaineen mittaukseen pitäisi käyttää ”sedimenttiansaa” keväällä 

lumien sulamisen aikaan, jolloin vuoden suurin kuorma on liikkeellä. 

Toinen merkittävä tulos oli fosforin selvästi suurempi pitoisuus Hulttilanjoen alaosassa kuin yläosassa. 

Yläosassa arvot kuvastavat Enäjärven veden laatua. Tulokset eivät kenties ole täysin vertailukelpoisia, kun 

Enäjärven tulokset ovat metrin syvyydestä syvänteen kohdassa ja jokitulokset ovat virtaavasta vedestä 

lähempänä pintaa. Tulokset olivat hieman Enäjärven keskiarvon yläpuolella, mutteivät erityisen 

merkittävästi. Sen sijaan Hulttilanjoen alaosan tulokset olivat huomattavasti korkeampia. Yläosan kolmen 

näytteen keskiarvo oli 130 µg/l, kun alaosan näytteiden keskiarvo oli 223 µg/l. Jokin tekijä Hulttilanjoen 

valuma-alueella aiheuttaa joessa ajoittain kohonneita fosforipitoisuuksia, mikä saattaa olla tärkeä tekjä 

vesistömme rehevöitymisessä. Samojen alaosan näytteiden sameusarvot olivat korkeita, mikä viittaa 
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kiintoaineeseen sitoutuneeseen fosforiin. Maatalouden päästöjen lisäksi muita mahdollisia syitä 

kohonneille pitoisuuksille ovat mm. rakennusprojektit, metsätyöt tai kenties myös Ojakkalan hulevedet. 

4. Tästä eteenpäin  

PoTeHu suunnittelee kosteikon rakentamista Hulttilanjokeen laskevan Pitkäniitunojan varteen. 

Oletuksemme on, että kyseinen oja on yksi merkittävimpiä Hulttilanjokea kuormittavia ojia.  Kosteikon 

pitäisi siis vähentää ainakin sitä ojaa myöten tulevia ravinteita. Jos siitä saatavat kokemukset ovat 

myönteisiä, voidaan tulevaisuudessa suunnitella uusia kosteikkoja. 

Yksittäisten kosteikkojen vaikutusten arvioiminen ei ole helppoa. Ravinteiden mittaaminen ja alalysointi on 

jonkin verran kallista ja huomattavan vaikeaa monien muuttuvien tekijöiden takia. Voi kuulostaa 

kummalliselta, että kovin yleisesti kosteikkojen vaikuttavuutta ei tutkita. Luotettavia tuloksia saadaan vain 

suuremmista aineistoista tilastotieteellisin menetelmin ja suuren aineiston hankkiminen on hyvin kallista. 

Yksittäisistä kosteikoista tutkimuksia on kuitenkin tehty ja ja näiden tutkimusten avulla voidaan kenties 

arvioida myös omien kosteikkojemme hyötyjä. 

Olisi toivottavaa, että vesistöstämme tehtäisiin sellainen vesistömalli, jonka avulla ymmärtäisimme 

paremmin veden tilaan vaikuttavia tekijöitä. Tällaisia malleja on yleisesti tehty julkisten tahojen toimesta ja 

käytännössä voitaisiin ottaa jokin kehitetty mallinnustapa ja soveltaa sitä nimenomaan meidän 

vesistöömme. Pitäisi olla mahdollista käytää tällaista mallia erilaisten vastausten saamiseksi sen suhteen, 

mistä ravinteet tulevat ja missä niiden vähentämiseen kannattaisi eniten panostaa.  Tulevaisuuden 

vedenmittauksilla voitaisiin sitten edelleen validoida mallia ja pitää sitä ajan tasalla. Tässäpä on PoTeHulle 

haastetta saada hyvä ja ymmärrettävä malli ja alkaa käyttää sitä viisaasti. 

Pete Pihko & Riitta Ikäheimo 


