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Pitkäniitun kosteikko vedenlaatutulokset heinäkuun lopun ja syyskuun näyt-
teenotoista 2018
 

Johdanto
Pitkäniitun kosteikkoalueen toimivuuden arviointia varten Poikkipuoliaisen-Tervalammen-Huhmaren 
suojeluyhdistys (PoTeHu ry) tilasi Luvy ry:ltä vesianalyysipalvelun. Yhteisesti laaditun suunnitelman mu-
kaan näytteenottoja olisi kesän aikana kaksi, joista ainakin toinen ajoittuisi sateiseen ajankohtaan. So-
vittiin myös, että PoTeHu ry ottaa itse näytteet, kuvailee näytetapahtumaa ja Luvy ry raportoi lyhyesti 
tulokset. 

Näytteenotto
PoTeHU ry/Pete Pihko sai Luvy ry:ltä tarvittavat näyteastiat ja ohjeet näytteenottoja varten. Pete Pihko 
suoritti näytteenoton. Näytteet otettiin pinnasta suoraan näyteastioihin ennen kosteikkoa (PNIITTU 1), 
kosteikon jälkeen(PNIITTU2) ja Hulttilanjoesta ennen kosteikkoalueelta tulevan purouoman suuta 
(PNIITTU3), ks. liitekartta. Näytteenottoajankohdat olivat 30.7.2018 ja 13.9.2018. Jälkimmäisenä syys-
kuun ajankohtana oli satanut jonkin verran, heinäkuussa oli edeltänyt näytteenotto pitkä ja lämmin 
sääjakso. Kesä 2018 oli muutenkin poikkeuksellisen kuiva ja lämmin, minkä seurauksena virtaus mo-
lempina ajankohtina oli todennäköisesti huomattavasti ajankohtien keskimääräistä tilannetta alhai-
sempi. Virtausta ei mitattu, mutta kuvattiin sanallisesti samoin kuin näyteolosuhteita. Heinäkuussa ei 
virtaama ollut kosteikkoalueella näytteenottajan mukaan havaittavissa. 

Tulokset ja tarkastelu
Tulosten mukaan kosteikkoalueelta lähtevä vesi sisälsi huomattavasti enemmän kiintoainesta ja oli sa-
meampaa kuin kosteikkoon tuleva vesi. Myös kokonaisravinnepitoisuudet (fosfori ja typpi) olivat huo-
mattavasti suurempia lähtevässä vedessä kuin kosteikkoon tulevassa vedessä lukuun ottamatta koko-
naistyppeä heinäkuun näyteajankohtana. Myös veden väri kasvoi kosteikon vaikutuksesta. 

Sateen vaikutuksesta ja näytteenottajan huomioiden perusteella syksyn ajankohdan tuulisuus ja korke-
ampi (noin 30 cm) vedenpinnan taso on ilmeisesti vaikuttanut siihen, että edellä mainitut vedenlaatu-
tekijät olivat suurempia eli vesi heikkolaatuisempaa syyskuussa kuin heinäkuussa. Näytteenottajan mu-
kaan erityisesti syyskuussa vesi oli poikkeuksellisen sameaa ja ruskeaa. Kosteikko on vasta perustettu ja 
on todennäköistä, että sen pidätyskyky ei ollut vielä kehittynyt vaan päinvastoin avatut uomat ja raken-
teet kasvattivat ainevirtaamia purossa. Kosteikon maalaji on ilmeisen hienojakoista ja helposti irtautu-
vaa. Tuoreissa kosteikoissa vastaava on tapahtunut muuallakin. Tulevina vuosina kosteikon odotetaan 
toimivan kiintoainesta ja ravinteita pidättävänä. 
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Hulttilanjoen vedessä levätuotantoa ruokkivat liukoisten ravinteiden määrät olivat enimmäkseen suu-
rempia kuin kosteikosta lähtevästä vedestä. Huttilanjoen vesi sisälsi kuitenkin vähemmän kiintoainesta 
ja kokonaisravinteita ja oli vähemmän sameaa kuin kosteikosta lähtevä vesi. 

Yhdellä tapaa kosteikko toimi viime kesänäkin: perustuotannolle käyttökelpoisten liukoisten ravintei-
den (suodatettu fosfaattifosfori ja nitraatti-nitriittityppi) määrät olivat vähentyneet kosteikon vaikutuk-
sesta. 

On mahdollista, että myös kuuman kesän aiheuttama veden lämpeneminen olisi johtanut kosteikon al-
taiden pohjalle kertyneen orgaanisen aineksen hapettomaan tilaan vähäisen virtauksenkin vuoksi. Täl-
löin ravinteita olisi vapautunut veteen, jota taas perustuottajat kuten levät olisivat käyttäneet hyväk-
seen ja lisääntyneet itse altaissa. Tällöin muun kiintoaineksen lisäksi myös levät olisivat lisänneet pinta-
veden kiintoainesta levämassan muodossa ja siten jo pohjalle valuneet ravinteet olisvat tullee takaisin 
allaskiertoon. Selitys ei saa vahvistusta, koska näytevalikoimaan ei sisältynyt happianalyysejä (vaatii se-
rifioidun kenttämestarin näytteenottajaksi) eikä tällä kertaa myöskään levätuotantoa ilmentävää klo-
rofylli-a analyysiä. 

 

Kosteikkoon tuleva vesi, PITkÄNIITTU1, lähikuva ©Pete Pihko 
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Kosteikosta lähtevä vesi, PITKÄNIITTU2, yleiskuva ©Pete Pihko 

 

 

 

 

Hulttilanjoki, PITKÄNIITTU3,  yleiskuva. ©Pete Pihko 
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Suositukset
Kesä ja syksy olivat poikkeuksellisia sääoloiltaan. Myös kosteikko on vasta perustettu eikä vielä kehitty-
nyt ainesten sieppaamiseen, millä oli todennäköisesti suurin vaikutus kesän seurantatuloksiin. Suositte-
len, että seurantaa jatketaan tulevina vuosina. Luvy ry:ltä saa apua seurannan suunnittelemiseen ja 
näytteenottopalveluun. Yksi mahdollisuus on kenttämittarin käyttö (vaikka tulokset eivät ole akkreditoi-
tuja eli niin luotettavia kuin laboratorioanalyysit), jolla tihennetysti voisi seurata mm. happitilaa ja esim. 
sameutta.  

Pitkäniitun kosteikon havaintopaikkakartta ja alkuperäiset tulokset liitteenä. 

 

Lohjalla 

7.11.2018 

Aki Mettinen 

Vesistöasiantuntija, hydrobiologi 
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PoTeHu ry. Pitkäniitun kosteikon seuranta, vedenlaatutulokset 2018
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven vsy (POTEHU)
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Pvm. Hav.paikka Lämpötila *Sameus *Kiint.GFC *Sähkönj. *Alkalit. Suod.väri *Väriluku *Kok.N *NH4-N *NO2+NO3-N *KOK.P *PO4P(Np)

Näytepaikka °C FNU mg/l mS/m mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

30.7.2018 POTEHU / PNIITTU1  Kosteikon yläpuoli Kok.syv. 0,90 m; Näk.syv. 0,6 m; 
Klo 10:02; Näytt.ottaja Tilaaja, Pihko Pete; Lämpötila 22,0 oC; Ilman T 25 °C; Pilv. 3 /8; 

1,0 P 16 9,0 14,5 1,2 100 780 56 120 240 60

30.7.2018 POTEHU / PNIITTU2  Kosteikon alapuoli Kok.syv. 0,25 m; Näk.syv. 0,1 m; 
Klo 10:27; Näytt.ottaja Tilaaja, Pihko Pete; Lämpötila 24,0 oC; Ilman T 26 °C; Pilv. 2 /8; 

1,0 P 240 26 13,9 0,98 1000 2600 540 49 570 26

30.7.2018 POTEHU / PNIITTU3  Hulltilanjoki, kosteikon yläp. Kok.syv. 0,50 m; Näk.syv. 0,5 m; 
Klo 11:02; Näytt.ottaja Tilaaja, Pihko Pete; Lämpötila 22,0 oC; Ilman T 26 °C; Pilv. 3 /8; 

1,0 P 5,0 12 15,8 1,1 30 E 2500 1300 13 400 120

13.9.2018 POTEHU / PNIITTU1  Kosteikon yläpuoli
Klo 11:49; Näytt.ottaja Pete Pihko; Lämpötila 13,0 oC; Ilman T 16 °C; 

1,0 P 67 21 17,1 0,75 200 E 5100 36 4300 160 29

13.9.2018 POTEHU / PNIITTU2  Kosteikon alapuoli
Klo 12:05; Näytt.ottaja Pete Pihko; Lämpötila 15,0 oC; Ilman T 16 °C; 

1,0 P 540 190 12,6 0,88 E E 4700 14 39 580 7

13.9.2018 POTEHU / PNIITTU3  Hulltilanjoki, kosteikon yläp.
Klo 12:31; Näytt.ottaja Pete Pihko; Lämpötila 14,0 oC; Ilman T 17 °C; 

1,0 P 24 22 16,0 1,0 50 1700 570 220 190 34
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MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ

HAVAINTOPAIKAT

POTEHU / PNIITTU1 = Kosteikon yläpuoli (6694837-358968)
POTEHU / PNIITTU2 = Kosteikon alapuoli (6694682-358796)
POTEHU / PNIITTU3 = Hulltilanjoki, kosteikon yläp. (6694345-358499)

MÄÄRITYKSET

Lämpötila = Lämpötila (kenttämittaus)
Ilman T = Ilman lämpötila (kenttämittaus)
Kok.syv. = Kokonaissyvyys (kenttämääritys)
Näk.syv. = Näkösyvyys (kenttämääritys)
Pilv. = Pilvisyys (kenttämääritys)
Lämpötila = Lämpötila (kenttämittaus)
*Sameus = *Sameus (SFS-EN ISO 7027-1:2016)
*Kiint.GFC = Kiintoaine GF/C (SFS-EN 872:2005)
*Sähkönj. = *Sähkönjohtokyky (25 oC) (SFS-EN 27888:1994)
*Alkalit. = *Alkaliteetti (SFS-EN ISO 9963-1, standardin kansallinen liite)
Suod.väri = Väriluku (suod.) (Sis. menetelmä MENE31 (per. SFS 3023:1987 (modif.), kum.))
*Väriluku = Väriluku (SFS-EN ISO 7887:2012)
*Kok.N = *Kokonaistyppi (SFA) (SFS-EN ISO 11905-1:1998,SFS-EN ISO 13395:1997, SFA-tekniikka)
*NH4-N = *Ammoniumtyppi (SFA) (SFA-tekn.,Skalar menet. 155-066(muunneltu Berthelot reaktio))
*NO2+NO3-N = *Nitraatti- ja nitriittitypen (ISO 13395:1996, SFA-tekniikka)
*KOK.P = *Kokonaisfosfori (SFS-EN ISO 6878:2004)
*PO4P(Np) = *Fosfaattifosfori (suod.Nuclep (SFS-EN ISO 6878:2004)

MUITA MERKINTÖJÄ

P = määritys kesken, E = tulos hylätty, < = pienempi kuin,> = suurempi kuin, ~ = noin.
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