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1 Johdanto
Sammatin kunta tilasi kesällä vuonna 2008 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ltä pintavesien yhteenve-
toraportin ja seurantaohjelman lähivuosille. Työhön kuului tehdä kustakin vesistöstä koontitaulukko, jossa
kerrotaan vesistön keskeiset tiedot ja sen tilaa luonnehditaan sekä sanallisesti että kuvaajien avulla. Lisäksi
kohteille esitetään seurantatarpeita niin järvikohtaisissa taulukoissa ja yleisesti.

Koontitaulukot ja järvien tilasta kertovat kuvaajat viedään internetsivuille ja niitä päivitetään sopivin vä-
liajoin vastaamaan sen hetkistä tilaa. Seurantaohjelmassa esitetyt suositukset arvioidaan uudelleen viiden
vuoden jakson jälkeen.

Tähän raporttiin on koottu tiedot kaikista Karkkilan järvistä. Virtavesiä ja lähteitä ei ole tarkasteltu työssä.
Järvet on valittu ympäristöhallinnon Hertta-järjestelmän järvirekisteristä.

2 Aineisto ja menetelmät

2.1 Perustilataulukot
Raportissa on esitetty perustilan selvityskohteet vesistöalueittain. Vesistöalueen tiedot (nimi ja numero) on
esitetty jokaisen kohteen ensimmäisen taulukon ensimmäisessä kohdassa.

Kaikista järvistä kerättiin tiedot pääosin ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmästä järvikohtaisiin taulu-
koihin. Lisäksi osasta kohteita tehtiin kuvaajia ja kaikista kirjoitettiin myös muutama kappale tekstiä. Tiedot
on koottu seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Vesistö
Vesistön perustiedot (lähde Hertta-tietojärjestelmä, ellei muuta
mainita)

Vesistö Mihin vesistöön kyseinen järvi kuuluu, nimi ja numero
Järven pinta-ala ha, yhden desimaalin tarkkuudella
Valuma-alueen
pinta-ala

ha, sanallinen kuvaus alueesta – arvio eri alueiden (mm. metsät, pellot…) osuudesta karttatarkas-
telun perusteella

Rantaviivaa km, yhden desimaalin tarkkuudella
Keskisyvyys m, yhden desimaalin tarkkuudella
Suurin syvyys m, yhden desimaalin tarkkuudella
Suurimmat
saaret

Lukumäärä,(karttatarkastelu) nimetyt saaret ja muut havaitut

Muoto Sanallinen kuvaus tekijän toimesta karttatarkastelun perusteella
Järvityyppi Vesipuitedirektiivin eli VPD:n mukainen tyypittely
Järveen tulevat
joet

Suurten tulo-ojien nimeäminen (jos kartalta löytyy nimi); lisäksi muista vesistöistä tulevat las-
kuojat

Järvestä laske-
va joki

Kerrotaan mihin vesi laskee järvestä, nimi joelle/ojalle, jos löytyy.

Vesistö Veden laatu ja tutkimukset (lähde Hertta, ellei muuta mainita)
Milloin tutkittu Sanallinen kuvaus milloin näytteitä on otettu ja onko näytteenotto ollut säännöllistä.
Mitä tutkittu Muuttujat jaetaan ryhmiin sen mukaan kuinka usein niitä on tutkittu.

Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu:
Harvemmin tutkittu:

Näytepisteet,
lkm

Lukumäärä, kuinka monesta näytepisteestä on näytteitä otettu.

Leväkukinnat: esiintyy satunnaisesti /säännöllisesti (vuosittain), ovat runsaudeltaan havaittavia/runsaita/erittäin
runsaita (nämä siis vaihtoehtoisia) (lähteenä levärekisteri sekä muu saatu asiantuntijatieto)
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Happitilanne: Sanallinen kuvaus, erikseen kesä ja talvi
Rehevyys: Sanallinen kuvaus – ja luokittelu
Kalasto: Sanallinen kuvaus löytyvästä tiedosta, prosenttiosuudet kalalajeittain (saalistilastot, koekalastus)
Kasvillisuus: Sanallinen kuvaus
Pohjaeläimet: Sanallinen kuvaus (Hertan pohje-osio)
Kuormitus: Sanallinen arviointi sekä sisäisestä että ulkoisesta kuormituksesta.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Sanallinen arvio

Virkistyskäyttö: Asutus, leirikeskukset, uimarannat yms. (karttatieto, kunnasta saatu tieto)
Seurannan
tarpeellisuus:

Mitä tietoja puuttuu ja mitkä ovat riittämättömiä. Mainitaan myös erityistä seurantaa vaativat
seikat.

Lisätietoja/
toimintoja:

Erilaisia järveä koskevia toimintoja, kuten vedenotto, säännöstely. (Hertan ja kunnan tiedot )

Yhteenveto vesistön tilasta:
Lyhyt, ytimekäs kuvaus kyseisen vesistön tilasta.

2.2 Seurantaohjelma
Seurantaohjelmassa annettiin viideksi vuodeksi jokaiselle vesistölle oma tutkimussuositus. Kaikki vesistöt
koottiin samaan taulukkoon (1). Tutkimukset koodattiin taulukkoon numeroilla. Numerojen selitykset näky-
vät taulukossa 2.  Myös seurantaohjelmaa voidaan päivittää, kun saadaan uutta tietoa vesistöjen tilasta
(esim. jos perustilan selvitys kertoo suuremmasta happitilanteen seurantatarpeesta).

Taulukko 1. Seurantaohjelman rakenne.

2009 2010 2011 2012 2013
Vesistö 1 1
Vesistö 2 2 3 5a

Taulukko 2. Seurantaohjelmassa esitettyjen tutkimusten selitykset.

1 perustilaselvitys

2 happitilanteen seuranta
3 rehevyyden seuranta

4 biologinen tutkimus (a = kalasto, b = kasvillisuus, c = pohjaeläimet)
5 muu tutkimus tai seuranta

2.2.1 Perustilan selvitys
Perustilan selvityksellä kartoitetaan vesistön tilaa usean vedenlaatumuuttujan avulla. Selvityksen antaman
tuloksen perusteella voidaan arvioida jatkotutkimusten tarvetta. Esimerkiksi tarvitseeko vesistön rehevyyt-
tä tai happitilannetta seurata tulevaisuudessa tai kohdistuuko vesistöön kuormitusta, jota pitäisi selvittää.

Perustilan selvityksessä otetaan vesinäyte yhdestä havaintopisteestä (yleensä järven syvin paikka). Syvyydet
ovat usein yhden metrin syvyydestä (pinta) ja yksi metri pohjasta (pohja). Määritettävät muuttujat olisivat:

Happi, sameus, sähkönjohtavuus, alkaliteetti, pH, väriluku, CODMn, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, klorofylli-
a-pitoisuus, lämpökestoiset kolibakteerit.
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2.2.2 Happitilanteen seuranta
Happitilanteen seurantaa suositetaan reheville järville, joissa esiintyy happikatoja loppukesäisin ja/tai talvi-
sin. Happipitoisuus vaikuttaa järven tilaan merkittävästi ja happikadon vallitessa alkaa sedimentistä vapau-
tua fosforia (sisäinen kuormitus).

2.2.3 Rehevyyden seuranta
Rehevyystasoa seurataan mittaamalla vesistön kokonaisfosfori- ja klorofylli-a-pitoisuuksia. Myös kokonais-
typpeä voidaan seurata. Rehevyystutkimus ajoittuu usein koko kesäkaudelle. Tärkein ajankohta on kuiten-
kin loppukesä.

2.2.4 Biologinen tutkimus
Biologisessa tutkimuksessa voidaan tutkia vesistön kasvillisuutta, kalastoa ja pohjaeläimiä. Myös eläinplank-
tonin kokoa ja kasviplanktonlajeja voidaan tutkia. Biologiset tutkimukset tehdään aina kesäkaudella.

2.2.5 Muu tutkimus tai seuranta
Muu tutkimus voi olla esimerkiksi vesistöön tulevan ojan/joen veden laadun tutkimusta tai vesistön sedi-
mentin koostumuksen selvittämistä.

2.3 EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi
 (teksti lainattu ympäristöministeriön www-sivuilta)

Euroopan unionin vesipolitiikan puitedirektiivi (2000) yhtenäistää EU:n vesiensuojelua. Joulukuussa 2004
hyväksytty laki vesienhoidon järjestämisestä sekä kolme muuta lakimuutosta toteuttavat vesipuitedirektii-
vin Suomessa.

Vesipuitedirektiivin tavoitteena on estää vesiekosysteemien huononemista sekä suojella ja parantaa niiden
tilaa, edistää kestävää, vesivarojen pitkän ajan suojeluun perustuvaa vedenkäyttöä, vähentää pohjavesien
pilaantumista, tehostaa vesiensuojelua pilaavien ja vaarallisten aineiden päästöjä vähentämällä (prioriteet-
tiaineet) ja vähentää tulvien ja kuivuuden vaikutusta.

Direktiivin tarkoituksena on vaikuttaa osaltaan siihen, että turvataan pinta- ja pohjavesien riittävä saanti
suojellaan alue- ja merivesiä ja edistetään kansainvälisten sopimusten tavoitteiden saavuttamista meriä
koskevat sopimukset mukaan lukien.

Vesipuitedirektiivin tavoitteena on ehkäistä pinta- ja pohjavesien tilan heikkeneminen koko Euroopan unio-
nin alueella. Pintavesien hyvä tila ja pohjavesien hyvä määrällinen ja kemiallinen tila tulee saavuttaa 15
vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta.  Tietyin edellytyksin tavoitteita voidaan lieventää tai määräai-
koja pidentää. Pilaavien aineiden (prioriteettiaineet) aiheuttamaa pilaantumista on vähennettävä. Keinote-
koisissa ja voimakkaasti ihmistoimin muutetuissa vesistöissä on saavutettava hyvä kemiallinen tila ja hyvä
ekologinen potentiaali 15 vuoden kuluessa.
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2.3.1 Tyypittely
Järvet erotellaan tyypeiksi pinta-alan, valuma-alueen maaperän laadun, järven syvyyssuhteiden, veden vii-
pymän ja maantieteellisen sijainnin perusteella:

1. Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh)

2. Pienet humusjärvet (Ph)

3. Keskikokoiset humusjärvet (Kh)

4. Suuret vähähumuksiset järvet (SVh)

5. Suuret humusjärvet (Sh)

6. Runsashumuksiset järvet (Rh)

7. Matalat vähähumuksiset järvet (MVh)

8. Matalat humusjärvet (Mh)

9. Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)

10. Hyvin lyhytviipymäiset järvet (Lv)

11. Pohjois-Lapin järvet (PoLa)

12. Runsasravinteiset ja runsaskalkkiset järvet (RrRk)

Järvityyppi kuuluu pieniin järviin kun sen pinta-ala alle 5 km2, keskikokoisiin, kun pinta-ala on 5 – 40 km2 ja
suuriin, kun pinta-ala on yli 40 km2. Humusjärvet tyypitellään veden värin perusteella. Järvi kuuluu vähähu-
muksisiin järviin, kun sen väriluku on alle 30 mg Pt/l, humusjärviin, kun väriluku on 30 – 90 mg Pt/l ja run-
sashumuksisiin järviin, kun väriluku on yli 90 mg Pt/l.  Matalaan tyyppiin erotellaan sellainen järvi, jonka
keskisyvyys on alle 3 metriä tai vesi ei kerrostu kesällä tai kerrostuminen on lyhytaikaista. Hyvin lyhytviipy-
mäiseentyyppiin tyyppiin kuuluvan järven vesi vaihtuu muutamassa päivässä. Pohjois-Lapin järvet erotel-
laan sijaintinsa perusteella. Runsasravinteiseen ja runsaskalkkiseen järvityyppiin järvi erotellaan valuma-
alueen maa- tai kallioperän sisältäessä kalkkia, runsasravinteisia maa- tai kivilajeja tai hienojakoisia maa-
aineksia sellaisin määrin, että veden kalkkipitoisuus tai ravinteisuus on luonnostaan huomattava (Ympäris-
töministeriö 2006).

2.4 Rehevyysluokitus
Rehevyyttä luokitellaan tavallisesti veden kokonaisfosforipitoisuuden perusteella. Luokittelua voidaan täy-
dentää klorofyllipitoisuuksilla. Kokonaisfosforipitoisuus kuvaa vedessä olevan fosforin määrää. Järvi luoki-
tellaan karuksi vedeksi, jos sen kokonaisfosforipitoisuus on alle 15 µg/l, keskireheväksi, kun pitoisuus on 15
– 25 µg/l ja reheväksi, kun pitoisuus on yli 25 µg/l. Klorofyllipitoisuudella vastaavat rajat ovat karulle alle 4
µg/l,  keskirehevälle 4 – 10 µg/l ja rehevälle 10 – 100 µg/l (Welch 1980). Erittäin rehevästä vesistöstä voi-
daan puhua klorofyllipitoisuuden ollessa yli 100 µg/l.
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2.5 Happipitoisuusluokittelu
Veden happipitoisuus on erittäin tärkeä muuttuja vesieliöiden kannalta. Happipitoisuus vaikuttaa suoraan
eliöiden elämisen edellytyksiin. Lisäksi happipitoisuus vaikuttaa moniin kemiallisiin reaktioihin sekä vedessä
että sedimentissä. Esimerkiksi happikadon aikana alkaa fosforia vapautua sedimentistä.

Sisävesien kalat voidaan jakaa hapentarpeensa mukaan seuraaviin ryhmiin (Lappalainen ja Lakso 2005 ref.
Koli 1984):

1. Taimen, lohi, siika, muikku, kivennuoliainen ja kivisimppu vaativat happea normaalitilanteessa 10 – 14
mg/l, ne kärsivät, jos happea on alle 7 mg /l ja alin menestymisraja on 3,5 – 4 mg/l.

2. Harjus, made, ahven ja kuha tarvitsevat happea vähintään 7 – 10 mg/l.

3. Särki, kiiski ja hauki menestyvät, kun happea on yli 5 mg/l. Niiden alin selviytymisraja on 1,5 – 2,2 mg/l.

4. Lahna, karppi, suutari, pasuri ja ruutana sietävät erittäin alhaisia happipitoisuuksia, 0,6 – 1,2 mg/l.

5. Rapu vaatii happea yhtä paljon kuin lohikalat. Lämpimässä vedessä happea tulee olla ainakin yli 5 mg/l,
jotta rapu selviäisi lyhytaikaisesti. Viileässä vedessä pitoisuus voi laskea, ollen hetkellisesti 3,2 mg/l.
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3 Tutkitut kohteet

3.1 Vantaan vesistöalue

3.1.1. Levoilammi
Mittakaava 1 : 10 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Levoilam-
mi

Vesistön perustiedot

Vesistö 21.034 Koirajoen valuma-alue
Järven pinta-ala 2,6 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella kallioita ja soita.

Rantaviivaa 0,7 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.

Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Levoilammi on muodoltaan pyöreähkö.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ei selviä tulo-ojia.

Järvestä laske-
va joki

Ei selvää luusuaa.

Levoilam-
mi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Levoilammin veden laatua ei ole tutkittu.
Mitä tutkittu
Näytepisteet,
lkm

0

Leväkukinnat: Levoilammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Ei voida arvioida tiedon puutteen vuoksi.
Rehevyys: Ei voida arvioida tiedon puutteen vuoksi.
Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus luultavasti vähäistä.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen vuoksi.

Virkistyskäyttö: Levoilammin rannoilla on muutamia kiinteistöjä.
Seurannan
tarpeellisuus:

Levoilammista pitäisi tehdä perustilan selvitys, jossa mukana olisi klorofylli-a-pitoisuus.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Levoilammin tilasta: Levoilammi on pieni järvi aivan Karkkilan kunnan rajalla. Järven
rannoilla on vähän asutusta. Levoilammin tilasta ei ole mitään tietoa.

Levoilammi on pinta-alaltaan 2,6 ha ja se kuuluu Koirajoen valuma-alueeseen. Valuma-alueella on kallioita
ja soita. Levoilammi on muodoltaan pyöreähkö, rannoilla on muutamia kiinteistöjä.
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Levoilammin veden laatua ei ole tutkittu, joten järven happitilannetta tai rehevyyttä ei voida arvioida. Jär-
vestä pitäisi tehdä perustilan selvitys, jossa mukana olisi klorofylli-a-pitoisuus.

3.2. Karjaanjoen vesistöalue

3.2.1. Pikku Pierlampi
Mittakaava 1: 5 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Pikku Pier-
lampi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.044 Löylymaanojan valuma-alue.
Järven pinta-ala 3,7 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alue pääosin kallioista metsää.

Rantaviivaa 0,7 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Pikku Pierlampi on muodoltaan pyöreä.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ei selviä tulo-ojia.

Järvestä laske-
va joki

Pikku Pierlampi laskee Löylymaanojaan.

Pikku Pier-
lampi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Pikku Pierlammen vedenlaatua ei ole tutkittu.
Mitä tutkittu
Näytepisteet,
lkm

0

Leväkukinnat: Pikku Pierlammessa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Ei voida arvioida tiedon puutteen vuoksi.
Rehevyys: Ei voida arvioida tiedon puutteen vuoksi.
Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja ranta-asutuksen puuttumisen vuoksi.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen vuoksi.

Virkistyskäyttö: Pikku Pierlammen rannoilla ei ole asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Perustilan selvittäminen suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Pikku Pierlammen tilasta: Pikku Pierlampi on vajaa 4 ha pinta-alaltaan. Sen tilasta ei
ole tutkittua tietoa. Perustilan selvittäminen onkin suositeltavaa. Kuormitus järveen on vähäistä.
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Pikku Pierlampi on pinta-alaltaan 3,7 ha ja kuuluu Löylymaanojan valuma-alueeseen. Pikku Pierlammen
valuma-alue on pääosin kallioista metsää, eikä järven rannoilla ole lainkaan asutusta. Kuormitus on vähäistä
valuma-alueen ominaisuuksien ja asutuksen puuttumisen vuoksi.

Pikku Pierlammen veden laatua ei ole tutkittu, eikä sen tilaa voi sen takia arvioida. Levähaittarekisterin mu-
kaan järvessä ei ole esiintynyt leväkukintoja. Perustilan selvittäminen on suositeltavaa.

3.2.2. Ruuhilampi
Mittakaava 1 : 15 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Ruuhilampi Vesistön perustiedot

Vesistö 23.044 Löylymaanojan valuma-alue
Järven pinta-ala 6,7 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alue on pääosin kallioista metsää.

Rantaviivaa 1,9 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Ruuhilampi on muodoltaan kapea ja pitkulainen.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Sontiainen ja Haukkalampi laskevat Ruuhilampeen.

Järvestä laske-
va joki

Ruuhilammen luusua on järven eteläosassa.

Ruuhilampi Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Ruuhilammesta on otettu yksi vesianalyysi tammikuussa vuonna 1985.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), happi (mg/l), hapen kylläs-

tysaste (%), kemiallinen hape0n kulutus (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), alkali-
niteetti (mmol/l), pH, sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityp-
pi (µg/l), sulfaatti (mg/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Ruuhilammessa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Ruuhilammessa oli yhden metrin syvyydessä riittävästi happea tammikuussa 1985, pohjanläheisen

veden happipitoisuudesta ei ole tietoa.
Rehevyys: Ruuhilampi voidaan luokitella karuksi järveksi vuoden 1985 tammikuun kokonaisfosforipitoisuu-

den (5 µg/l) perusteella. Talviaikaiset pitoisuudet ovat usein huomattavasti kesäaikaisia alhaisem-
pia eli luokittelu ei ole kovinkaan luotettava.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja vähäisen asutuksen vuoksi.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida havaita tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Ruuhilammen rannoilla on muutama kiinteistö.
Seurannan
tarpeellisuus:

Happiprofiili sekä kesältä että talvelta antaisi lisää tietoa happitilanteesta. Kesäaikainen rehevyy-
den arviointi sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden mahdollistaisi rehevyyden luokittelun.

Lisätietoja/
toimintoja:
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Yhteenveto Ruuhilammen tilasta: Ruuhilampi on kapea, lähes 7 ha pinta-alaltaan oleva järvi. Ny-
kyistä tilaa ei tiedetä, perustilan selvitys olisi suositeltavaa.

Ruuhilampi on pinta-alaltaan 6,7 ha ja kuuluu Löylymaanojan valuma-alueeseen. Ruuhilammen valuma-alue
on pääosin kallioista metsää. Järvi on muodoltaan kapea ja pitkulainen, ja sen rannoilla on muutama kiin-
teistö. Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja vähäisen asutuksen vuoksi.

Ruuhilammen vedestä on otettu yksi vesianalyysi tammikuussa 1985.  Tällöin Ruuhilammessa oli yhden
metrin syvyydessä riittävästi happea, pohjanläheisen veden happipitoisuudesta ei ole tietoa. Ruuhilampi
voidaan luokitella karuksi järveksi vuoden 1985 tammikuun kokonaisfosforipitoisuuden (5 µg/l) perusteella.
Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä selvästi korkeampia. Ruuhilammessa ei ole esiintynyt leväkukintoja
levähaittarekisterin mukaan. Happiprofiili sekä kesältä että talvelta antaisi lisää tietoa happitilanteesta.
Kesäaikainen rehevyyden arviointi sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden mahdollistaisi rehevyyden luokittelun.

3.2.3. Haukkalampi
Mittakaava 1 : 5 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Haukka-
lampi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.044 Löylymaanojan valuma-alue
Järven pinta-ala 1,2 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alue hyvin kallioista.

Rantaviivaa 0,4 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Haukkalampi on muodoltaan pyöreähkö.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ei selviä tulo-ojia.

Järvestä laske-
va joki

Haukkalampi laskee Ruuhilampeen.

Haukka-
lampi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Haukkalammen veden laatua ei ole tutkittu.
Mitä tutkittu
Näytepisteet,
lkm

0

Leväkukinnat: Haukkalammessa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Ei voida arvioida tiedon puutteen vuoksi.
Rehevyys: Ei voida arvioida tiedon puutteen vuoksi.
Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja vähäisen asutuksen vuoksi.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen vuoksi.
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Virkistyskäyttö: Haukkalammen rannalla on yksi kiinteistö.
Seurannan
tarpeellisuus:

Haukkalammen perustila pitäisi selvittää.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Haukkalammen tilasta: Haukkalampi on pieni järvi, jonka perustila pitäisi selvittää.
Kuormitus on luultavasti hyvin vähäistä.

Haukkalampi on pinta-alaltaan vain 1,2 ha ja kuuluu Löylymaanojan valuma-alueeseen. Haukkalammen
valuma-alue on pääosin kallioista metsää ja sen rannalla on yksi kiinteistö. Järveen tuleva kuormitus on
vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja vähäisen asutuksen vuoksi.

Haukkalammen veden laatua ei ole tutkittu, eikä sen tilaa voi arvioida. Järven perustila pitäisikin selvittää.

3.2.4. Sontiainen
Mittakaava 1 : 8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Sontiainen Vesistön perustiedot

Vesistö 23.044 Löylymaan valuma-alue
Järven pinta-ala 3,1 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alue pääosin kallioista metsää.

Rantaviivaa 0,8 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Sontiainen on muodoltaan pitkulainen.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Sontiaiseen tulee vesiä Kakarista.

Järvestä laske-
va joki

Sontiainen laskee Ruuhilampeen.

Sontiainen Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Sontiaisesta on otettu kaksi vesinäytettä kahdesta eri näytteenottopisteestä. Näytteet on otettu

vuonna 1990 marraskuussa ja vuonna 2002 tammikuussa.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), happi (mg/l),

hapen kyllästysaste (%), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi
(µg/l), alkaliniteetti (mmol/l), pH, sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l), sameus (FNU, FTU),
natrium (mg/l), ammoniumtyppi (µg/l), nitriitti-nitraattityppi (µg/l), fosfaattifosfori (µg/l), kalium
(mg/l), kalsium (mg/l, piidioksidi (mg/l), fluoridi (µg/l), alumiini (µg/l), magnesium (mg/l), mangaa-
ni (mg/l), rauta (mg/l), sulfaatti (mg/l)

Näytepisteet,
lkm

2

Leväkukinnat: Sontiaisessa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Sontiaisessa ei ole esiintynyt happikatoja.
Rehevyys: Sontiainen voidaan luokitella karuksi järveksi kokonaisfosforipitoisuuksiensa (10, 7 µg/l) perusteel-

la. Kesäaikainen vesinäyte toisi luotettavuutta luokitteluun.
Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
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Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja vähäisen asutuksen vuoksi.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida vähäisen tiedon vuoksi.

Virkistyskäyttö: Sontiaisen rannoilla on muutamia kiinteistöjä. Järven rannalla on yleinen uimaranta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Sontiaisen rehevyyden selvittämistä varten järvestä tulisi ottaa kesäaikainen vesinäyte, jossa mu-
kana olisi klorofylli-a-pitoisuus.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Sontiaisen tilasta: Sontiainen on pieni, karu järvi, jonka rannoilla on vähän asutusta.
Kuormitus on vähäistä. Kesäaikainen rehevyyden seuranta suositeltavaa.

Sontiainen kuuluu Löylymaanojan valuma-alueeseen ja on pinta-alaltaan 3,1 ha. Valuma-alue on pääosin
kallioista metsää ja järven rannoilla on muutamia kiinteistöjä. Kuormitus on vähäistä valuma-alueen omi-
naisuuksien ja vähäisen asutuksen vuoksi. Muodoltaan Sontiainen on pitkulainen.

Sontiaisesta otettu kaksi vesinäytettä. Näytteet on otettu vuonna 1990 marraskuussa ja vuonna 2002 tam-
mikuussa. Järvessä ei ole esiintynyt happikatoja. Sontiainen voidaan luokitella karuksi järveksi kokonaisfos-
foripitoisuuksiensa (10, 7 µg/l) perusteella, eikä siinä ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mu-
kaan. Kesäaikainen rehevyyden seuranta toisi luotettavuutta luokitteluun.

3.2.5. Kakari
Mittakaava 1 : 8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Kakari Vesistön perustiedot

Vesistö 23.044 Löylymaanojan valuma-alue. Valuma-alueella soita ja kallioita.
Järven pinta-ala 1,8 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty.

Rantaviivaa 0,8 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Kakari on muodoltaan epäsäännöllisen pitkulainen ja kapenee pohjoiseenpäin.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Kakariin tulee vesiä lounaasta.

Järvestä laske-
va joki

Kakari laskee Sontiaiseen ja etelään erittäin pieneen lampeen.

Kakari Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Kakarin veden laatua ei ole tutkittu.
Mitä tutkittu
Näytepisteet,
lkm

0

Leväkukinnat: Kakarissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.
Rehevyys: Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.
Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
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Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja vähäisen asutuksen vuoksi.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Vain yksi kiinteistö järven rannalla.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kakarin perustila pitäisi selvittää.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Kakarin tilasta: Kakari on pieni järvi, jonka veden laatua ei ole tutkittu. Muutakaan
tietoa Kakarin tilasta ei ole.

Kakari kuuluu Löylymaanojan valuma-alueeseen ja on pinta-alaltaan 1,8 ha. Valuma-alue on pääosin soita ja
kallioita ja järven rannalla on vain yksi kiinteistö. Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja
vähäisen asutuksen vuoksi. Kakari on muodoltaan epäsäännöllisen pitkulainen ja kapenee pohjoiseenpäin.

Kakarin veden laatua ei ole tutkittu, minkä takia järven perustila olisi suositeltavaa selvittää. Kakarissa ei ole
esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.

3.2.6. Ahmoolammi
Mittakaava 1 : 15 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Ahmoo-
lammi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.045 Maijanojan valuma-alue
Järven pinta-ala 28,0 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella peltoja, ja ojitettuja suoalueita. Myös kallioista metsää on valuma-
alueella.

Rantaviivaa 2,6 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Yksi saari.

Muoto Ahmoolammi on muodoltaan pyöreähkö.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ahmoolammiin tulee suo-ojia koillisesta ja luoteesta.

Järvestä laske-
va joki

Ahmoonlammin luusua sijaitsee järven lounaisosassa.

Ahmoo-
lammi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Ahmoolammista on otettu vesinäytteitä vuosina 1985, 1991, 2002 ja 2006. Vesinäytteitä on otettu
yhdestä näytepisteestä yhteensä viisi.

Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), happi (mg/l),
hapen kyllästysaste (%), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi
(µg/l), fosfaattifosfori (µg/l), alkaliniteetti (mmol/l), pH, sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg
Pt/l) ), ammoniumtyppi (µg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU), fluoridi (µg/l), kemiallinen hapen
kulutus (mg/l), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kloridi (mg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l),
nitriitti-nitraattityppi (µg/l), sulfaatti (mg/l)
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Harvemmin tutkittu: klorofylli-a (µg/l), nitraattityppi (µg/l), nitriittityppi (µg/l), piidioksidi (mg/l)
Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Ahmoolammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Ahmoolammissa on esiintynyt sekä kesäisin että talvisin happikatoja pohjan läheisessä vedessä.
Rehevyys: Ahmoolammi voidaan luokitella keskireheväksi - reheväksi järveksi pintaveden kokonaisfosforipi-

toisuutensa (21 ja 27 µg/l) perusteella. Myös klorofyllipitoisuus (14 µg/l) tukee käsitystä.
Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Ahmoolammiin tulee kuormitusta ojitetuilta suoalueilta, pelloilta ja ranta-asutuksesta.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Kesäaikaisia kokonaisfosforipitoisuustuloksia on vain vuosilta 1991 ja 2006. Aiempana ajankohtana
pitoisuus oli 21 µg/l ja vuonna 2006 27 µg/l. Tämän perusteella tila olisi pysynyt aika samanlaisella
tasolla, lievää rehevöitymistä olisi tapahtunut lisää.

Virkistyskäyttö: Paljon asutusta järven rannoilla. Yleinen uimaranta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Ahmoolammin rehevyyttä tulisi seurata. Vesinäytteen ottoon kannattaa ottaa mukaan klorofylli-a-
pitoisuuden määritys. Samoin happitilanne tulee seurata sekä kesäisin että talvisin.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Ahmoolammin tilasta: Ahmoolammi on rehevä, pinta-alaltaan 28 hehtaarin järvi.
Ahmoolammissa on esiintynyt happikatoja. Järven rannoilla on paljon asutusta.

Ahmoolammi on pinta-alaltaan 28 ha ja kuuluu Maijanojan valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella on
peltoja ja ojitettuja suoalueita sekä kallioista metsää. Ahmoolammin rannoilla on paljon asutusta. Järvi on
muodoltaan pyöreähkö ja siinä on yksi saari. Ahmoolammiin tulee kuormitusta ojitetuilta suoalueilta, pel-
loilta ja ranta-asutuksesta.

Ahmoolammista on otettu vesinäytteitä vuosina 1985, 1991, 2002 ja 2006. Vesinäytteitä on otettu yhdestä
näytepisteestä yhteensä viisi. Järvessä on esiintynyt sekä kesäisin että talvisin happikatoja pohjan läheises-
sä vedessä. Ahmoolammi voidaan luokitella keskireheväksi - reheväksi järveksi pintaveden kokonaisfosfori-
pitoisuutensa (21 ja 27 µg/l) perusteella. Myös klorofyllipitoisuus (14 µg/l) tukee käsitystä. Ahmoolammissa
ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan. Kesäaikaisia kokonaisfosforipitoisuustuloksia on
vain vuosilta 1991 ja 2006. Aiempana ajankohtana pitoisuus oli 21 µg/l ja vuonna 2006 27 µg/l. Tämän pe-
rusteella tila olisi pysynyt aika samanlaisella tasolla, lievää rehevöitymistä olisi tapahtunut. Ahmoolammin
rehevyyttä tulisi seurata. Vesinäytteen ottoon kannattaa ottaa mukaan klorofylli-a-pitoisuuden määritys.
Samoin happitilanne tulee seurata sekä kesäisin että talvisin.

3.1.7. Pyhäjärvi
Mittakaava 1 : 30 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Pyhäjärvi Vesistön perustiedot

Vesistö 23.051 Pyhäjärven - Saavajoen valuma-alue
Järven pinta-ala 137,9 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

36790 ha.  Valuma-alueella on paljon peltoa ja asutusta.

Rantaviivaa 6,1 km
Keskisyvyys 4,7 m
Suurin syvyys 10,6 m
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Pyhäjärvi on muodoltaan pyöreähkö.



18

Järvityyppi Pienet humusjärvet (Ph)
Järveen tulevat
joet

Saavajoki laskee Pyhäjärveen. Lisäksi Pyhäjärveen laskee muutamia pelto-ojia lännestä ja pohjoi-
sesta.

Järvestä laske-
va joki

Pyhäjärvi laskee Karjaanjokeen.

Pyhäjärvi Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Pyhäjärvestä otettu yhteensä 86 vesinäytettä vuosina 1964, 1965, 1972, 1974, 1975 ja 1979 –

2008. Eniten näytteitä on otettu Tuorila 4 -näytteenottopisteestä.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), happi (mg/l),

hapen kyllästysaste (%), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi
(µg/l), alkaliniteetti (mmol/l), pH, sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l) ), sameus (FNU,
FTU), kiintoaine (mg/l) , koliformiset bakteerit (kpl/100 ml), kloridi (mg/l)

Harvemmin tutkittu: alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fekaaliset enterokokit (kpl/ 100 ml),
fosfaattifosfori (µg/l), kadmium (µg/l), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), klorofylli-a (µg/l), lyijy (µg/l),
magnesium (mg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), rauta (µg/l), sinkki
(µg/l), sulfaatti (mg/l)

Näytepisteet,
lkm

8

Leväkukinnat: Pyhäjärvessä on ollut vuonna 1987 havaittava leväkukinta levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Pyhäjärvessä on erityisesti kesäisin happikatoja pohjanläheisessä vedessä (kuva 3). Pinnanläheinen

vesi on pysynyt hapellisena (kuva 2).
Rehevyys: Pyhäjärvi voidaan luokitella keskireheväksi – reheväksi järveksi pintaveden kokonaisfosforipitoi-

suutensa perusteella (kuva 1). Samoin vuosien 2005, 2006 ja 2008 klorofylli-a-pitoisuudet (14, 14
ja 21 µg/l) tukevat luokittelua.

Kalasto: Kalaston rakennetta selvitetään parhaillaan.
Kasvillisuus: Pyhäjärven kasvillisuus on paikoitellen runsasta. Pyhäjärvellä esiintyy leveälehtistä osmankäämiä,

järviruokoa, järvikaislaa ja järvikortetta. Näiden edessä on etenkin ulpukkaa paljon. Ulpukoiden
joukossa on uistinvitaa ja lummetta. Järvessä on lisäksi laajoja siimapalpakkokasvustoja, ärviää ja
ahvenvitaa.

Pohjaeläimet: Pyhäjärven pohjaeläimiä on tutkittu. Pohjaeläimissä on esiintynyt harvasukasmatoja sekä sul-
kasääsken ja surviaissääsken toukkia.

Kuormitus: Pyhäjärveen kohdistuu paljon kuormitusta.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Pyhäjärven tilassa ei ole havaittavissa selkeää muutosta. Aiempina vuosina pintaveden kokonais-
fosforipitoisuuksissa on esiintynyt korkeita arvoja, näiden esiintyminen näyttäisi vähentyneen
viime vuosina.

Virkistyskäyttö: Pyhäjärven rannoilla on paljon asutusta. Pyhäjärvi sijaitsee aivan Karkkilan kaupungin keskustaa-
jamassa. Pyhäjärvellä on kaksi yleistä uimarantaa.

Seurannan
tarpeellisuus:

Pyhäjärven rehevyyttä tulisi seurata. Vesinäytteen ottoon kannattaa ottaa mukaan klorofylli-a-
pitoisuuden määritys. Samoin happitilannetta tulee seurata sekä kesäisin että talvisin.

Lisätietoja/
toimintoja:

Luodattu 1996. Paikalliset ovat niittäneet vesikasvillisuutta. Pyhäjärvelle ollaan tekemässä kunnos-
tussuunnitelmaa Karkkilan kaupungin ja Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistyöprojektina.

Yhteenveto Pyhäjärven tilasta: Pyhäjärvi on aivan Karkkilan taajamassa sijaitseva järvi, johon kohdistuu paljon
virkistyskäyttöä. Valuma-alueella on myös paljon kuormittavaa toimintaa. Järven tilan jatkuva seuranta on erittäin
tärkeää. Pyhäjärvessä on selvää kunnostus- tai hoitotarvetta.

Pyhäjärvi sijaitsee aivan Karkkilan kaupungin keskustaajamassa. Pyhäjärvi on pinta-alaltaan 137,9 ha ja kuu-
luu Pyhäjärven - Saavajoen valuma-alueeseen. Yläpuolisen valuma-alueen alaksi on arvioitu 36 790 ha. Py-
häjärven valuma-alueella on paljon peltoa ja asutusta. Tästä aiheutuu paljon kuormitusta.

Pyhäjärvestä on otettu yhteensä 86 vesinäytettä vuosina 1964, 1965, 1972, 1974, 1975 ja 1979 – 2008.
Karkkilan kaupunki seuraa vapaaehtoisesti Pyhäjärven tilaa Hiidenveden alueen yhteistarkkailun puitteissa.
Eniten näytteitä on otettu Tuorila 4 -näytteenottopisteestä. Pyhäjärvessä on erityisesti kesäisin happikatoja
pohjanläheisessä vedessä (kuva 3). Pinnanläheinen vesi on pysynyt hapellisena (kuva 2). Pyhäjärvi voidaan
luokitella keskireheväksi - reheväksi järveksi pintaveden kokonaisfosforipitoisuutensa perusteella (kuva 1).
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Samoin vuosien 2005, 2006 ja 2008 klorofylli-a-pitoisuudet (14, 14 ja 21 µg/l) tukevat luokittelua. Järvessä
on ollut vuonna 1987 havaittava leväkukinta levähaittarekisterin mukaan. Pyhäjärven pohjaeläimiä on tut-
kittu. Pohjaeläimissä on esiintynyt harvasukasmatoja sekä sulkasääsken ja surviaissääsken toukkia. Kasvilli-
suus on paikoitellen runsasta. Pyhäjärvellä esiintyy leveälehtistä osmankäämiä, järviruokoa, järvikaislaa ja
järvikortetta. Näiden edessä on etenkin ulpukkaa paljon. Ulpukoiden joukossa on uistinvitaa ja lummetta.
Järvessä on lisäksi laajoja siimapalpakkokasvustoja, ärviää ja ahvenvitaa. Pyhäjärven tilassa ei ole havaitta-
vissa selkeää muutosta. Aiempina vuosina pintaveden kokonaisfosforipitoisuuksissa on esiintynyt korkeita
arvoja, näiden esiintyminen näyttäisi vähentyneen viime vuosina.

Pyhäjärven rehevyyttä tulisi seurata. Vesinäytteen ottoon kannattaa ottaa mukaan klorofylli-a-pitoisuuden
määritys. Samoin happitilannetta tulee seurata sekä kesäisin että talvisin.

Kuva 1. Pyhäjärven pintaveden kokonaisfosforipitoisuus eri vuosina. Pyhäjärvi voidaan luokitella keskirehe-
väksi – reheväksi järveksi.
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Kuva 2. Pyhäjärven pintaveden happipitoisuus.
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Kuva 3. Pyhäjärven happipitoisuus 7 m:n syvyydessä eri vuosina.

3.2.8. Pieni Lautlampi
Mittakaava 1 : 8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Pieni Laut- Vesistön perustiedot
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lampi

Vesistö 23.051 Pyhäjärven – Saavajoen valuma-alue
Järven pinta-ala 2,6 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella kallioita ja soita.

Rantaviivaa 0,7 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Pieni Lautlampi on muodoltaan pitkulainen suorakaide.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Iso Lautlampi laskee Pieneen Lautlampeen

Järvestä laske-
va joki

Pienen Lautlammin luusua sijaitsee järven pohjoisosassa.

Pieni Laut-
lampi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Pienen Lautlammen veden laatua ei ole tutkittu.
Mitä tutkittu
Näytepisteet,
lkm

0

Leväkukinnat: Pienessä Lautlammessa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Ei voida arvioida tiedon puutteen vuoksi.
Rehevyys: Ei voida arvioida tiedon puutteen vuoksi.
Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja vähäisen asutuksen vuoksi.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen vuoksi.

Virkistyskäyttö: Pienen Lautlammen rannalla on muutama kiinteistö.
Seurannan
tarpeellisuus:

Pienen Lautlammen perustila tulisi selvittää.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Pienen Lautlammen tilasta: Pieni Lautlampi on pieni järvi. Sen tilasta ei ole tietoa, koska Pienen
Lautlammen veden laatua ei ole tutkittu.

Pieni Lautlammi on pinta-alaltaan 2,6 ha ja kuuluu Pyhäjärven – Saavajoen valuma-alueeseen. Pienen Laut-
lammen valuma-alue on pääosin kallioita ja soita. Järven rannoilla on muutama kiinteistö. Kuormitus on
vähäistä, koska valuma-alueella ei ole suuremmin kuormittavaa toimintaa.

Pienen Lautlammen veden laatua ei ole tutkittu ja sen perustila pitäisikin selvittää. Tällä hetkellä järven
tilasta ei voida tehdä minkäänlaista arviota.

3.2.9. Iso Lautlampi
Mittakaava 1 : 8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.
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Iso Laut-
lampi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.051 Pyhäjärven – Saavajoen valuma-alue
Järven pinta-ala 5,0 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella on soita ja kallioista metsää.

Rantaviivaa 0,9 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Iso Lautlampi on muodoltaan suorakaide.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ei selviä tulo-ojia.

Järvestä laske-
va joki

Iso Lautlampi laskee Pieneen Lautlampeen.

Iso Laut-
lampi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Iso Lautlammesta on otettu yksi vesinäyte vuoden 1985 tammikuussa.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), happi (mg/l), hapen kylläs-

tysaste (%), kokonaistyppi (µg/l), kokonaisfosfori (µg/l), nitraattityppi (µg/l), nitriittityppi (µg/l),
kemiallinen hapen kulutus (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m), pH, väriluku (mg Pt/l), alkaliniteetti
(mmol/l), asiditeetti (mmol/l), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kloridi (mg/l), natrium (mg/l), magne-
sium (mg/l), sulfaatti (mg/l),

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Isossa Lautlammessa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Vuonna 1985 tammikuussa Iso Lautlammessa oli happikato.
Rehevyys: Tammikuussa 1985 kokonaisfosforipitoisuus oli 8 µg/l, mikä kuvastaa karun järven arvoja. Nykyistä

tilaa ei voida arvioida tiedon puuttumisen takia. Ajantasaista ja erityisesti kesäaikaista tietoa kai-
vattaisiin varmemman arvion tekemiseen.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja vähäisen asutuksen vuoksi.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida havaita tiedon puutteen vuoksi.

Virkistyskäyttö: Rannoilla on vain muutamia kiinteistöjä.
Seurannan
tarpeellisuus:

Ison Lautlammen tilan varmistamiseksi järvestä pitäisi ottaa kesäaikainen vesinäyte. Samoin hap-
pipitoisuutta tulisi seurata, sekä kesäisin että talvisin.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Ison Lautlammen tilasta: Iso Lautlampi on pinta-alaltaan 5 ha ja on ollut yli 20 vuotta
sitten karu. Ajantasaista tietoa järven tämänhetkisestä tilasta kaivataan.

Iso Lautlammi on pinta-alaltaan 5 ha ja kuuluu Pyhäjärven – Saavajoen valuma-alueeseen. Valuma-alueella
on soita ja kallioista metsää ja järven rannoilla on muutamia kiinteistöjä. Kuormitus on vähäistä valuma-
alueen ominaisuuksien ja vähäisen asutuksen vuoksi.

Iso Lautlammesta on otettu yksi vesinäyte vuoden 1985 tammikuussa. Tällöin tammikuussa järvessä oli
happikato. Tammikuussa 1985 kokonaisfosforipitoisuus oli 8 µg/l, mikä kuvastaa karun järven arvoja. Isossa
Lautlammessa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan. Nykyistä tilaa ei voida arvioida
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tiedon puuttumisen takia, minkä vuoksi järvestä pitäisi ottaa kesäaikainen rehevyyden seurantaa tukeva
vesinäyte. Samoin happipitoisuutta tulisi seurata, sekä kesäisin että talvisin.

3.2.10. Mustikainen
Mittakaava 1 : 8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Mustikai-
nen

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.051 Pyhäjärven – Saavajoen valuma-alue
Järven pinta-ala 2,7 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella on pääosin kallioista metsää.

Rantaviivaa 0,8 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Mustikainen on muodoltaan pitkulainen, pohjoisosa jakautuu kahteen lahteen.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ei selviä tulo-ojia.

Järvestä laske-
va joki

Mustikaisen luusua sijaitsee järven pohjoisosassa.

Mustikai-
nen

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Mustikaisen veden laatua ei ole tutkittu.
Mitä tutkittu
Näytepisteet,
lkm

0

Leväkukinnat: Mustikaisessa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Ei voida arvioida tiedon puutteen vuoksi.
Rehevyys: Ei voida arvioida tiedon puutteen vuoksi.
Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus:
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen vuoksi.

Virkistyskäyttö: Mustikaisen rannoilla ei ole asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Perustilan selvitys suositeltavaa, sekä talviaikainen happitilanne.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Mustikaisen tilasta: Mustikainen on pieni järvi, jonka tilasta ei ole mitään tietoa.
Kuormitus on hyvin vähäistä, eikä järven rannoilla ole lainkaan asutusta.

Mustikainen on pinta-alaltaan 2,7 ha ja kuuluu Pyhäjärven – Saavajoen valuma-alueeseen. Valuma-alueella
on pääosin kallioista metsää ja järven rannoilla ei ole asutusta. Kuormitus on hyvin vähäistä valuma-alueen
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ominaisuuksien ja asutuksen puuttumisen vuoksi. Mustikainen on muodoltaan pitkulainen, sen pohjoisosa
jakautuu kahteen lahteen.

Mustikaisen veden laatua ei ole tutkittu, eikä sen tilaa ei voida arvioida tiedon puuttumisen takia. Levähait-
tarekisterin mukaan Mustikaisessa ei ole esiintynyt leväkukintoja. Järvestä pitäisikin tehdä perustilan selvi-
tys. Samoin happipitoisuutta tulisi seurata, sekä kesäisin että talvisin.

3.1.11. Ikainen
Mittakaava 1 : 10 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Ikainen Vesistön perustiedot

Vesistö 23.051 Pyhäjärven – Saavajoen valuma-alue
Järven pinta-ala 9,8 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella pääosin soita ja kallioista metsää.

Rantaviivaa 1,4 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Ikainen on muodoltaan pyöreähkö, ja se kapenee eteläänpäin.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ei selviä tulo-ojia.

Järvestä laske-
va joki

Ikaisen luusua sijaitsee järven eteläosassa.

Ikainen Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Ikaisesta on otettu yhteensä kaksi vesinäytettä vuosina 1993 ja 1994.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), happi (mg/l),

hapen kyllästysaste (%), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi
(µg/l), alkaliniteetti (mmol/l), pH, sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l) ), ammoniumtyppi
(µg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU), alumiini (µg/l), fluoridi (µg/l), kalium (mg/l), kalsium
(mg/l), kloridi (mg/l), klorofylli-a (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l) , nitriit-
tityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), piidioksidi (mg/l), sulfaatti (mg/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Ikaisessa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Ikaisessa on esiintynyt sekä kesä- että talviaikaisia happikatoja.
Rehevyys: Ikainen voidaan luokitella keskireheväksi järveksi pintaveden kokonaisfosforipitoisuutensa (19

µg/l) perusteella. Samaan aikaan klorofylli-a-pitoisuus oli myös 19 µg/l, mikä tukee luokitusta.
Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Ikaiseen voi tulla kuormitusta lähiasutuksesta, muuten kuormitus lienee aika vähäistä.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen vuoksi.

Virkistyskäyttö: Ikaisen rannoilla on aika paljon kiinteistöjä.
Seurannan
tarpeellisuus:

Ikaisen rehevyyttä kannattaa seurata. Samoin happitilanteen seuranta on suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:
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Yhteenveto Ikaisen tilasta: Ikainen on keskirehevä järvi, jossa on esiintynyt happikatoja. Ajan-
tasainen seuranta olisi suositeltavaa. Kuormitus on luultavasti vähäistä.

Ikainen on pinta-alaltaan lähes 10 ha ja kuuluu Pyhäjärven – Saavajoen valuma-alueeseen. Ikaisen valuma-
alueella on pääosin soita ja kallioista metsää. Myös asutusta on järven rannoilla aika paljon. Ikaiseen voi
tulla kuormitusta lähiasutuksesta, muuten kuormitus lienee aika vähäistä.

Ikaisesta on otettu yhteensä kaksi vesinäytettä vuosina 1993 ja 1994. Järvessä on esiintynyt sekä kesä- että
talviaikaisia happikatoja. Ikainen voidaan luokitella keskireheväksi järveksi pintaveden kokonaisfosforipitoi-
suutensa (19 µg/l) perusteella. Samaan aikaan klorofylli-a-pitoisuus oli myös 19 µg/l, mikä tukee luokitusta.
Järvessä ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan. Ikaisen rehevyyttä kannattaa seurata.
Samoin happitilanteen seuranta on suositeltavaa.

3.2.12. Säynäislammi
Mittakaava 1 : 10 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Säynäis-
lammi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.052 Hunsalanjoen valuma-alue
Järven pinta-ala 8,5 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella soita ja kallioita.

Rantaviivaa 1,2 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Säynäislammi on muodoltaan pyöreähkö.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ei selviä tulo-ojia.

Järvestä laske-
va joki

Ei selvää luusuaa.

Säynäis-
lammi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Säynäislammista on otettu viisi vesinäytettä vuonna 1994, 2006 ja 2008.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), happi (mg/l),

hapen kyllästysaste (%), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi
(µg/l), alkaliniteetti (mmol/l), pH, sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l) ), ammoniumtyppi
(µg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU), alumiini (µg/l), fluoridi (µg/l), kalium (mg/l), kalsium
(mg/l), kloridi (mg/l), klorofylli-a (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l) , nitriit-
tityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), piidioksidi (mg/l), sulfaatti (mg/l), fekaaliset enterokokit
(kpl/100 ml), koliformiset bakteerit (kpl/100 ml), fosfaattifosfori (µg/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Säynäislammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Säynäislammissa on ollut hapettomuutta sekä kesäisin että talvisin (kuva 5).
Rehevyys: Säynäislammi voidaan luokitella reheväksi järveksi heinäkuun 2008 pintaveden kokonaisfosforipi-

toisuutensa 35 µg/l mukaan (kuva 4). Vuonna 2006 klorofylli-a-pitoisuus oli 50 µg/l, mikä myös
kertoo rehevyydestä.
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Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa
Kuormitus: Kuormitusta voi tulla asutuksesta, muuten valuma-alueen ominaisuudet huomioiden se on vähäis-

tä.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Tietoa Säynäislammin tilasta on aika vähän muutoksen havainnointiin. Kuitenkin kokonaisfosfori-
pitoisuus näyttää nousseen vuodesta 1994 selvästi.

Virkistyskäyttö: Säynäislammin rannoilla jonkin verran asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Säynäislammin rehevyyttä ja happitilannetta kannattaa seurata.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Säynäislammin tilasta: Säynäislammi on rehevä järvi, jossa on esiintynyt happikatoja.
Kuormitus on luultavasti vähäistä. Säynäislammin rehevyyttä ja happitilannetta suositellaan seu-
rattavan.

Säynäislammi on pinta-alaltaan 8,5 ha ja kuuluu Hunsalanjoen valuma-alueeseen. Säynäislammin valuma-
alueella on pääosin soita ja kallioista metsää. Asutusta on järven rannoilla jonkin verran. Säynäislammi on
muodoltaan pyöreähkö. Järveen voi tulla kuormitusta lähiasutuksesta, muuten kuormitus lienee aika vä-
häistä.

Säynäislammista on otettu yhteensä viisi vesinäytettä vuosina 1994, 2006 ja 2008 ja järvessä on ollut hapet-
tomuutta sekä kesäisin että talvisin (kuva 5). Säynäislammi voidaan luokitella reheväksi järveksi heinäkuun
2008 pintaveden kokonaisfosforipitoisuutensa 35 µg/l mukaan (kuva 4). Vuonna 2006 klorofylli-a-pitoisuus
oli 50 µg/l, mikä myös kertoo rehevyydestä. Säynäislammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekis-
terin mukaan, mutta järven rehevyyttä ja happitilannetta kannattaa seurata.
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Kuva 4. Säynäislammi voidaan luokitella reheväksi järveksi vuoden 2008 heinäkuun kokonaisfosforipitoi-
suuden mukaan.
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Kuva 5. Säynäislammin happipitoisuuksia eri vuosina pinnan- ja pohjanläheisessä vedessä.

3.2.13. Kalvana
Mittakaava 1 : 7 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Kalvana Vesistön perustiedot

Vesistö 23.055 Kreivinojan valuma-alue
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Järven pinta-ala 2,4 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella pääosin soita ja kallioita.

Rantaviivaa 4,6 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Kalvana on muodoltaan pyöreä.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Kalvanaan tulee vesiä pohjoisesta ja lännestä.

Järvestä laske-
va joki

Kalvana laskee itään Lounalammeen.

Kalvana Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Kalvanasta on otettu yksi vesinäyte joulukuussa 1993.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), happi (mg/l),

hapen kyllästysaste (%), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi
(µg/l), alkaliniteetti (mmol/l), pH, sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l) ), ammoniumtyppi
(µg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU), alumiini (µg/l), fluoridi (µg/l), kalium (mg/l), kalsium
(mg/l), kloridi (mg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l) , nitriittityppi (µg/l),
nitraattityppi (µg/l), piidioksidi (mg/l), sulfaatti (mg/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Kalvanassa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Joulukuussa 1993 happea oli Kalvanassa riittävästi.
Rehevyys: Joulukuun pintaveden kokonaisfosforipitoisuuden (9 µg/l) mukaan Kalvana voidaan luokitella

karuksi järveksi. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat usein korkeampi, minkä vuoksi luokittelu ei ole
kovinkaan varma. Klorofylli-a-pitoisuutta ei ole määritetty.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on luultavasti vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja vähäisen asutuksen vuoksi.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida havaita tiedon riittämättömyyden takia.

Virkistyskäyttö: Kalvanan rannalla on yksi kiinteistö.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Kalvanan tilasta: Kalvana pieni ja karu järvi, jonka tilasta kaivataan kesäaikaista tie-
toa. Kuormitus lienee vähäistä.

Kalvana on pinta-alaltaan 2,4 ha ja kuuluu Kreivinojan valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella on pää-
osin soita ja kallioista metsää ja sen rannalla on yksi kiinteistö. Kalvana on muodoltaan pyöreä. Kalvanan
kuormitus lienee aika vähäistä.

Kalvanasta on otettu yksi vesinäyte joulukuussa 1993, tällöin happea oli järvessä riittävästi. Kalvanassa ei
ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan. Joulukuun pintaveden kokonaisfosforipitoisuuden
(9 µg/l) mukaan järvi voidaan luokitella karuksi järveksi. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat usein korkeampia,
minkä vuoksi luokittelu ei ole kovinkaan varma. Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-
pitoisuuden määrityksen on suositeltavaa.
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3.2.14. Vaskijärvi
Mittakaava 1 : 30 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Vaskijärvi Vesistön perustiedot

Vesistö 23.056 Vaskijoen valuma-alue
Järven pinta-ala 247,1 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

3 030 ha. Valuma-alueella on peltoja, soita ja metsää.

Rantaviivaa 9,8 km
Keskisyvyys 1,1 m
Suurin syvyys 2,8 m
Suurimmat
saaret

Isosaari, Kakarisaari ja Pikkusaari.

Muoto Vaskijärvi on muodoltaan pitkulaisen pyöreä.
Järvityyppi Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Järveen tulevat
joet

Vaskijärveen laskee useita pelto-ojia pohjoisesta ja suo-ojia etelästä. Saavajoki laskee myös Vaski-
järveen.

Järvestä laske-
va joki

Vaskijärvi laskee luoteisosastaan Vaskijokeen.

Vaskijärvi Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Vaskijärven vedestä on otettu yhteensä 32 vesinäytettä vuosina 1964, 1969, 1974, 1984, 1987,

1992, 1995, 1996, 1999, 2002 – 2007.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), happi (mg/l),

hapen kyllästysaste (%), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi
(µg/l), alkaliniteetti (mmol/l), pH, sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l) ammoniumtyppi
(µg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU), klorofylli-a (µg/l), fosfaattifosfori (µg/l), nitraatti-
nitriittityppi (µg/l)
Harvemmin tutkittu: alumiini (µg/l), arseeni (µg/l), barium (µg/l), beryllium (µg/l), boori (µg/l),
cesium (µg/l), fluoridi (µg/l), epäorgaaninen kokonaishiili (mg/l), fekaaliset enterokokit (kpl/100
ml), piidioksidi (mg/l), kiintoaine (mg/l), kloridi (mg/l), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kadmium
(µg/l), koboltti (µg/l), koliformiset bakteerit (kpl/100 ml), kromi (µg/l), kupari (µg/l), lyijy (µg/l),
magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nikkeli (µg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi
(µg/l), orgaaninen kokonaishiili (mg/l), sulfaatti (mg/l), sinkki (µg/l), vanadiini (µg/l)

Näytepisteet,
lkm

3

Leväkukinnat: Vaskijärvessä on ollut leväkukintoja vuosina 2003 – 2005 levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Vaskijärvessä on ollut happikatoja talvisin (kuva 7).
Rehevyys: Vaskijärvi voidaan luokitella reheväksi järveksi kokonaisfosforipitoisuuksiensa perusteella (kuva 6),

samoin klorofylli-a-pitoisuus tukee rehevyyttä.
Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Vaskijärvessä esiintyy leveälehtistä osmankäämiä, ulpukkaa, pohjanlummetta, uistinvitaa ja ah-

venvitaa (toimenpideohjelma 2008).
Pohjaeläimet: Vaskijärven pohjaeläimiä on tutkittu. Pohjaeläimissä on esiintynyt sukkula- ja harvasukasmatoja,

simpukoita ja surviaissääsken toukkia.
Kuormitus: Vaskijärveen kohdistuu paljon ulkoista fosforikuormitusta.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Vaskijärven tila on vaihdellut eri vuosina, eikä selvää trendiä muutoksesta ole havaittavissa.

Virkistyskäyttö: Vaskijärven rannoilla on paljon asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Vaskijärven rehevyyttä ja happitilannetta kannattaa seurata.

Lisätietoja/
toimintoja:

Luodattu vuonna 2002. Kunnostuksissa toimii Vaskijärveläiset ry. Vaskijärvelle on valmisteilla toi-
menpideohjelma (Kahila 2008). Vaskijärven vesikasvillisuutta on niitetty.
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Yhteenveto Vaskijärven tilasta: Vaskijärvi on matala ja rehevä järvi, jossa on esiintynyt sekä levä-
kukintoja että happikatoja. Asutusta on järven rannoilla paljon. Valuma-alueella on myös peltoja
ja soita, joten kuormitus on suurehkoa. Vaskijärven tilaa suositellaan seurattavan.

Vaskijärvi on pinta-alaltaan 247 ha ja kuuluu vaskijoen valuma-alueeseen. Valuma-alueella on pääosin pel-
toja, soita ja metsää. Järven rannoilla on paljon asutusta. Vaskijärvi kuuluu "Matalat runsashumuksiset jär-
vet” – tyyppiin. Vaskijärvi on muodoltaan pitkulaisen pyöreä.

Vaskijärven vedestä on otettu yhteensä 32 vesinäytettä vuosina 1964, 1969, 1974, 1984, 1987, 1992, 1995,
1996, 1999, 2002 – 2007. Vaskijärvi voidaan luokitella reheväksi järveksi kokonaisfosforipitoisuuksiensa
perusteella (kuva 6), samoin klorofylli-a-pitoisuus tukee rehevyyttä. Järvessä on ollut leväkukintoja vuosina
2003 – 2005 levähaittarekisterin mukaan ja happikatoja talvisin (kuva 7). Vaskijärven pohjaeläimiä on tut-
kittu. Pohjaeläimissä on esiintynyt sukkula- ja harvasukasmatoja, simpukoita ja surviaissääsken toukkia.
Rehevyyden seuranta on tärkeää, jotta huomattaisiin ajoissa järven tilan heikentyminen.

Vaskijärven kunnostukseksi on valmisteilla toimenpideohjelma vuonna 2008 (Kahila 2008). Ohjelman mu-
kaan Vaskijärvellä on niitetty seitsemänä kesänä,  tehty kyläkysely vuonna 2005 koskien järven käyttöä ja
kuormituskartoitus 2007.

Kuva 6. Vaskijärven pintaveden kokonaisfosforipitoisuus.
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Kuva 7. Vaskijärven happipitoisuudet pinnan- ja pohjanläheisessä vedessä.

3.2.15. Vilthattu
Mittakaava 1 : 5 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Vilthattu Vesistön perustiedot

Vesistö 23.063 Tarkeelanjärven valuma-alue
Järven pinta-ala 1,5 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alue pääosin kallioista metsää ja soita.

Rantaviivaa 0,5 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Vilthattu on muodoltaan kolmiomainen.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Vilthattuun tulee suovesiä pohjoisesta ja lounaasta.

Järvestä laske-
va joki

Vilthattu laskee etelään, suoalueiden kautta Kolmperse-järveen.

Vilthattu Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Vilthatun vedestä on otettu yksi vesinäyte helmikuussa 1994.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), happi (mg/l),

hapen kyllästysaste (%), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi
(µg/l), alkaliniteetti (mmol/l), pH, sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l) ), ammoniumtyppi
(µg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU), alumiini (µg/l), fluoridi (µg/l), piidioksidi (mg/l), kloridi
(mg/l), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l) , nitriitti-
typpi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), sulfaatti (mg/l),

Näytepisteet,
lkm

1
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Leväkukinnat: Vilthatussa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Happipitoisuus oli erittäin alhainen helmikuussa 1994 Vilthatun alusvedessä.
Rehevyys: Helmikuisen kokonaisfosforipitoisuuden mukaan (18 µg/l) Vilthattu on keskirehevä järvi. Kesäai-

kaiset pitoisuudet ovat luultavasti korkeampi ja Vilthattu oletettavasti rehevämpi.
Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa
Kuormitus: Vilthattuun kohdistuva kuormitus on luultavasti vähäistä, suoalueilta voi tulla humusvesiä.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon riittämättömyyden takia.

Virkistyskäyttö: Vilthatun rannoilla ei ole asutusta, virkistyskäyttö tällä perusteella vähäistä.
Seurannan
tarpeellisuus:

Vilthatun vedestä olisi hyvä ottaa kesäaikainen näyte, mukana määrityksessä olisi kokonaisravin-
teiden lisäksi klorofylli-a-pitoisuus. Myös happipitoisuutta kannattaisi seurata sekä talvisin että
kesäisin.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Vilthatun tilasta: Vilthattu on pieni, kolmiomainen järvi. Vilthatussa on esiintynyt
happikatoa, muttei leväkukintoja. Vilthatun tämänhetkinen tila olisi hyvä selvittää.

Vilthattu on pinta-alaltaan 1,5 ha ja kuuluu Tarkeelanjärven valuma-alueeseen. Järven valuma-alue on pää-
osin kallioista metsää ja suota. Sen rannoilla ei ole lainkaan asutusta, mistä johtuen myös virkistyskäyttö on
vähäistä. Vilthattu on muodoltaan kolmiomainen. Kuormitus on valuma-alueen ominaisuuksista ja asutuk-
sen puuttumisesta johtuen luultavasti vähäistä. Soilta voi tulla humusvesiä.

Vilthatun vedestä on otettu yksi vesinäyte helmikuussa 1994. Happipitoisuus oli tällöin erittäin alhainen.
Helmikuisen kokonaisfosforipitoisuuden mukaan (18 µg/l) Vilthattu on keskirehevä järvi. Kesäaikaiset pitoi-
suudet ovat luultavasti korkeampia ja järvi on oletettavasti rehevämpi, siinä ei ole esiintynyt kuitenkaan
leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.

Vilthatun vedestä olisi hyvä ottaa kesäaikainen rehevyyden seurantaa tukeva vesinäyte, mukana määrityk-
sessä olisi kokonaisravinteiden lisäksi klorofylli-a-pitoisuus. Myös happipitoisuutta kannattaisi seurata sekä
talvisin että kesäisin.

3.2.16. Arapisto
Mittakaava 1 : 5 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Arapisto Vesistön perustiedot

Vesistö 23.063 Tarkeelanjärven valuma-alue
Järven pinta-ala 1,7 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella paljon soita ja kallioista metsää.

Rantaviivaa 0,6 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Arapisto on muodoltaan pitkulainen.

Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ei selviä tulo-ojia.
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Järvestä laske-
va joki

Arapisto laskee pienen lammen kautta Välilammiin ja edelleen Kolmperse-järveen.

Arapisto Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Arapistosta on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 1994.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), happi (mg/l),

hapen kyllästysaste (%), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi
(µg/l), alkaliniteetti (mmol/l), pH, sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l) ), ammoniumtyppi
(µg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU), alumiini (µg/l), fluoridi (µg/l), piidioksidi (mg/l), kloridi
(mg/l), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriitti-
typpi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), sulfaatti (mg/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Arapistossa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Tammikuussa 1994 Arapiston alusvedessä oli täydellinen happikato.
Rehevyys: Tammikuisen pintaveden kokonaisfosforipitoisuuden (22 µg/l) perusteella Arapisto voidaan luoki-

tella keskireheväksi järveksi.
Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitusta tulee ympäröiviltä soilta, luultavasti kuormitus on aika vähäistä.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Arapiston rannoilla on jonkin verran asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Arapiston rehevyyttä saisi selvitettyä ottamalla kesäaikainen vesinäyte (mukana klorofylli-a-
pitoisuus). Myös happipitoisuutta kannattaa seurata.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Arapiston tilasta: Arapisto on pieni, keskirehevä järvi, jossa on esiintynyt happikato-
ja. Kesäaikainen perustilan selvitys toisi luotettavuutta järven tilanarvioon.

Arapisto on pieni 1,7 ha:n kokoinen järvi, joka kuuluu Tarkeelanjärven valuma-alueeseen. Järven valuma-
alueella paljon soita ja kallioista metsää ja rannoilla on jonkin verran asutusta. Muodoltaan Arapisto on
pitkulainen. Kuormitusta tulee ympäröiviltä soilta, luultavasti kuormitus on aika vähäistä.

Arapistosta on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 1994. Tällöin alusvedessä oli täydellinen happikato.
Tammikuisen pintaveden kokonaisfosforipitoisuuden (22 µg/l) perusteella Arapisto voidaan luokitella keski-
reheväksi järveksi. Järven rehevyyttä saisi selvitettyä tarkemmin ottamalla kesäaikainen vesinäyte, jossa
olisi mukana klorofylli-a-pitoisuuden määritys. Myös happipitoisuutta kannattaa seurata.

3.2.17. Kaitalammi_Vattola
Mittakaava 1 : 10 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Kaitalammi Vesistön perustiedot

Vesistö 23.063 Tarkeelanjärven valuma-alue
Järven pinta-ala 3,9 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alue pääosin suota ja kalliometsää.

Rantaviivaa 1,1 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
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Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Kaitalammi on muodoltaan pitkulainen, kahdeksikonmuotoinen.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ei selviä tulo-ojia. Luultavasti suovesiä yläpuoliselta suolta ja Sammallammista.

Järvestä laske-
va joki

Kaitalammi laskee Arapistoon.

Kaitalammi Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Kaitalammista on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 1994.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), happi (mg/l),

hapen kyllästysaste (%), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi
(µg/l), alkaliniteetti (mmol/l), pH, sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l) ), ammoniumtyppi
(µg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU), alumiini (µg/l), fluoridi (µg/l), piidioksidi (mg/l), kloridi
(mg/l), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriitti-
typpi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), sulfaatti (mg/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Kaitalammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Tammikuussa 1994 Kaitalammen alusvesi oli lähes hapeton.
Rehevyys: Tammikuun 1994 Kaitalammen pintaveden kokonaisfosforipitoisuuden (12 µg/l) mukaan Kaita-

lammi voidaan luokitella karuksi järveksi. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia ja
Kaitalampikin saattaa olla keskirehevä.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa
Kuormitus: Luultavasti vähäistä. Asutuksesta voi aiheutua kuormitusta.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Kaitalammin rannoilla on aika paljon asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kaitalammista olisi hyvä ottaa kesäaikainen klorofylli-a-pitoisuus ja seurata yleensäkin rehevyyttä,
samoin happipitoisuutta tulisi seurata.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Kaitalammin tilasta: Kaitalammi on pieni, karu järvi, jossa on esiintynyt happikatoja.
Kaitalammin rannoilla on jonkin verran asutusta. Kesäaikaista tietoa Kaitalammin tilasta kaivattai-
siin.

Kaitalammi on pinta-alaltaan 3,9 ha ja kuuluu Tarkeelanjärven valuma-alueeseen. Järven valuma-alue pää-
osin suota ja kalliometsää ja sen rannoilla on aika paljon asutusta, mistä voi aiheutua kuormitusta järveen.
Kaitalammi on muodoltaan pitkulainen, kahdeksikonmuotoinen.

Kaitalammista on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 1994, jolloin alusvesi oli lähes hapeton. Tammikuun
1994 pintaveden kokonaisfosforipitoisuuden (12 µg/l) mukaan Kaitalammi voidaan luokitella karuksi järvek-
si. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia ja Kaitalampikin saattaa olla keskirehevä, järvessä ei
ole esiintynyt kuitenkaan leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan. Järvestä olisi hyvä määrittää kesäai-
kainen klorofylli-a-pitoisuus ja seurata yleensäkin rehevyyttä, samoin happipitoisuutta tulisi seurata.
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3.2.18. Sammallammi
Mittakaava 1 : 10 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Sammal-
lammi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.063 Tarkeelanjärven valuma-alue
Järven pinta-ala 5,5 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alue on pääosin kallioista metsää ja järveä ympäröi suo-alue.

Rantaviivaa 1,0 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Sammallammi on muodoltaan kolmiomainen.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Sammallammiin tulee suo-oja idästä.

Järvestä laske-
va joki

Ei selvää laskuojaa, laskee suon kautta Kaitalammiin.

Sammal-
lammi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Sammallammista on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 1994.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), happi (mg/l),

hapen kyllästysaste (%), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi
(µg/l), alkaliniteetti (mmol/l), pH, sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l) ), ammoniumtyppi
(µg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU), alumiini (µg/l), fluoridi (µg/l), piidioksidi (mg/l), kloridi
(mg/l), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriitti-
typpi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), sulfaatti (mg/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Sammallammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Tammikuussa 1994 Sammallammin pohjanläheinen vesi oli hapeton.
Rehevyys: Tammikuun 1994 Sammallammin pintaveden kokonaisfosforipitoisuuden (11 µg/l) mukaan Sam-

mallammi voidaan luokitella karuksi järveksi. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia ja
Sammallampikin saattaa olla keskirehevä.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueesta ja vähäisestä asutuksesta johtuen.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Sammallammin rannoilla on muutama kiinteistö.
Seurannan
tarpeellisuus:

Sammallammin rehevyyden arvioimiseksi järvestä pitäisi ottaa kesäaikainen klorofylli-a-
pitoisuuden sisältävä vesinäyte. Samoin happipitoisuutta tulisi seurata.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Sammallammin tilasta: Sammallammi on 5,5 ha:n kokoinen karu järvi, jossa on esiinty-
nyt happikatoja. Asutusta on vain muutaman kiinteistön verran. Sammallammin vedestä tulisi
ottaa kesällä vesinäyte, jotta rehevyyden arvioiminen olisi luotettavampaa.
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Sammallammi kuuluu Tarkeelanjärven valuma-alueeseen ja on pinta-alaltaan 5,5 ha. Järven valuma-alue on
pääosin kallioista metsää ja järven ympärillä on suo-alue, rannoilla on muutama kiinteistö. Sammallammi
on muodoltaan kolmiomainen. Kuormitus on vähäistä valuma-alueesta ja vähäisestä asutuksesta johtuen.

Sammallammista on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 1994. Tällöin pohjanläheinen vesi oli hapeton.
Tammikuun 1994 pintaveden kokonaisfosforipitoisuuden (11 µg/l) mukaan Sammallammi voidaan luokitella
karuksi järveksi. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia ja järvi saattaa olla keskirehevä, kuiten-
kaan siinä ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.

Rehevyyden arvioimiseksi järvestä pitäisi ottaa kesäaikainen klorofylli-a-pitoisuuden sisältävä vesinäyte.
Samoin happipitoisuutta tulisi seurata.

3.2.19. Alimmainen Hauklampi
Mittakaava 1 : 8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Alimmai-
nen Hauk-
lampi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.066 Räpsänjoen valuma-alue
Järven pinta-ala 1,9 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella järviä, soita ja kallioita.

Rantaviivaa 0,6 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Alimmainen Hauklampi on muodoltaan pyöreähkö.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Keskimmäinen Hauklampi laskee Alimmaiseen Hauklampeen.

Järvestä laske-
va joki

Alimmainen Hauklampi laskee luoteiskärjestään Runkkalansuohon.

Alimmai-
nen Hauk-
lampi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Alimmaisesta Hauklammesta on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 1994.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), happi (mg/l),

hapen kyllästysaste (%), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi
(µg/l), alkaliniteetti (mmol/l), pH, sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l) ), ammoniumtyppi
(µg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU), alumiini (µg/l), fluoridi (µg/l), piidioksidi (mg/l), kloridi
(mg/l), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriitti-
typpi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), sulfaatti (mg/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Alimmaisessa Hauklammessa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Alimmaisen Hauklammen pohjanläheinen vesi oli tammikuussa 1994 hapetonta.
Rehevyys: Alimmainen Hauklampi voidaan luokitella tammikuun 1994 pintaveden kokonaisfosforipitoisuu-

tensa (11 µg/l) mukaan karuksi.
Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
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Pohjaeläimet: Ei tietoa
Kuormitus: Kuormitus vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja asutuksen puuttumisen takia.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida havaita tiedon vähäisyyden takia.

Virkistyskäyttö: Alimmaisen Hauklammen rannoilla ei ole asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Alimmaisen Hauklammen vedestä pitäisi ottaa kesäaikainen vesinäyte rehevyyden määrittämisek-
si. Näytteenottoon kannattaa sisällyttää klorofylli-a-pitoisuuden määrittäminen. Lisäksi happiti-
lannetta tulisi seurata kesäisin ja talvisin.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Alimmaisen Hauklammen tilasta: Alimmainen Hauklampi on karu ja pieni järvi, jossa
on ollut happiongelmia. Asutusta järven rannoilla ei ole. Kuormitus on luultavasti vähäistä.

Alimmainen Hauklampi on pinta-alaltaan lähes 2 ha ja kuuluu Räpsänjoen valuma-alueeseen. Alimmaisen
Hauklammen valuma-alueella on pääosin järviä, soita ja kallioista metsää. Asutusta ei ole järven rannoilla
lainkaan. Kuormitus lienee aika vähäistä.

Alimmaisesta Hauklammesta on otettu yhteensä yksi vesinäyte tammikuussa 1994. Tällöin pohjanläheinen
vesi oli hapetonta. Alimmaisessa Hauklammessa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan
ja järvi voidaan luokitella karuksi järveksi pintaveden kokonaisfosforipitoisuutensa (11 µg/l) perusteella.
Kesäisin kokonaisfosforipitoisuudet ovat yleensä korkeampia ja järven rehevyyttä pitäisikin seurata otta-
malla kesäaikainen vesinäyte. Samoin happitilanteen seuranta on suositeltavaa sekä talvisin että kesäisin.

3.2.20. Keskimmäinen Hauklampi
Mittakaava 1 : 8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Keskim-
mäinen
Hauklampi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.066 Räpsänjoen valuma-alue
Järven pinta-ala 2,0 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella järvi, soita ja kallioita.

Rantaviivaa 0,7 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Keskimmäinen Hauklampi on muodoltaan suorakaide.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ylimmäinen Hauklampi laskee Keskimmäiseen Hauklampeen.

Järvestä laske-
va joki

Keskimmäinen Hauklampi laskee Alimmaiseen Hauklampeen.

Keskim-
mäinen
Hauklampi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Keskimmäisestä Hauklammesta on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 1994.
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Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), happi (mg/l),
hapen kyllästysaste (%), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi
(µg/l), alkaliniteetti (mmol/l), pH, sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l) ), ammoniumtyppi
(µg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU), alumiini (µg/l), fluoridi (µg/l), piidioksidi (mg/l), kloridi
(mg/l), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriitti-
typpi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), sulfaatti (mg/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Keskimmäisessä Hauklammessa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Keskimmäisen Hauklammen alusvesi oli hapetonta tammikuussa 1994.
Rehevyys: Tammikuun 1994 pintaveden kokonaisfosforipitoisuuden (11 µg/l) mukaan Keskimmäinen Hauk-

lampi voidaan luokitella karuksi järveksi. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia ja jär-
vestä pitäisikin ottaa kesäaikainen näyte.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on luultavasti vähäistä.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Keskimmäisen Hauklammen rannoilla ei ole asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Keskimmäisestä Hauklammesta pitäisi ottaa kesäaikainen vesinäyte rehevyyden arvioimiseksi.
Näytteenottoon kannattaa laittaa mukaan klorofylli-a-pitoisuuden määritys. Samoin happitilan-
netta tulee seurata kesäisin ja talvisin.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Keskimmäisen Hauklammen tilasta: Keskimmäinen Hauklampi on pieni ja karu järvi,
jossa on ollut happiongelmia. Asutusta järven rannoilla ei ole. Kuormitus on vähäistä. Ajantasai-
nen kesäaikainen näytteenotto suositeltavaa.

Keskimmäinen Hauklampi on pinta-alaltaan 2 ha ja kuuluu Räpsänjoen valuma-alueeseen. Keskimmäisen
Hauklammen valuma-alueella on pääosin järviä, soita ja kallioista metsää, mutta asutusta ei ole järven ran-
noilla lainkaan. Kuormitus lienee aika vähäistä.

Keskimmäisestä Hauklammesta on otettu yhteensä yksi vesinäyte tammikuussa 1994. Tällöin alusvesi oli
hapetonta. Järvessä ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan ja Keskimmäinen Hauklampi
voidaan luokitella karuksi järveksi pintaveden kokonaisfosforipitoisuutensa (11 µg/l) perusteella. Kesäisin
kokonaisfosforipitoisuudet ovat yleensä korkeampia ja järven rehevyyttä tulisikin seurata kesäaikana. Sa-
moin happitilanteen seuranta on suositeltavaa sekä talvisin että kesäisin.

3.2.21. Ylimmäinen Hauklampi
Mittakaava 1 : 8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Ylimmäi-
nen Hauk-
lampi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.066 Räpsänjoen valuma-alue
Järven pinta-ala 7,9 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella pääosin soita ja kallioita.

Rantaviivaa 1,3 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
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Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Ylimmäinen Hauklampi on muodoltaan epäsäännöllinen.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ylimmäiseen Hauklampeen tulee suo-ojia etelästä ja lounaasta.

Järvestä laske-
va joki

Ylimmäinen Hauklampi laskee Keskimmäiseen Hauklampeen.

Ylimmäi-
nen Hauk-
lampi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Ylimmäisestä Hauklammesta on otettu yhteensä yhdeksän vesinäytettä vuosina 1984, 1990 –
1995, 2000 ja 2003.

Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), alkaliniteetti (mmol/l), alumiini
(µg/l), pH, sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l) ), fosfaattifosfori (µg/l), kalium (mg/l), kal-
sium (mg/l), kloridi (mg/l), magnesium (mg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi
(µg/l), sulfaatti (mg/l),
Harvemmin tutkittu: näkösyvyys (m), asiditeetti (mmol/l), happi (mg/l), hapen kyllästysaste (%),
kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l),

Näytepisteet,
lkm

2

Leväkukinnat: Ylimmäisessä Hauklammessa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Ylimmäisen Hauklammen happitilanne oli hyvä helmikuussa 1984. Muista ajankohdista ei ole tie-

toa.
Rehevyys: Marraskuussa 1990 pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 10 µg/l, tämän perusteella Ylimmäi-

nen Hauklampi on karu. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia ja ajantasaista tietoa
tarvittaisiin luokittelun varmistamiseksi.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa
Kuormitus: Kuormitus lienee vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja vähäisen asutuksen vuoksi.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puuttumisen takia.

Virkistyskäyttö: Ylimmäisen Hauklammen rannoilla on muutamia kiinteistöjä.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen
seuranta suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Ylimmäisen Hauklammen tilasta: Ylimmäinen Hauklampi on karu, pinta-alaltaan 8 ha
oleva järvi. Järven rannoilla on vähän asutusta. Kuormitus lienee vähäistä.

Ylimmäinen Hauklampi on pinta-alaltaan lähes 8 ha ja kuuluu Räpsänjoen valuma-alueeseen. Järvi on muo-
doltaan epäsäännöllinen. Ylimmäisen Hauklammen valuma-alueella on pääosin soita ja kallioista metsää,
asutusta on järven rannoilla vähän. Kuormitus lienee aika vähäistä.

Ylimmäisestä Hauklammesta on otettu yhteensä yhdeksän vesinäytettä vuosina 1984, 1990 – 1995, 2000 ja
2003. Ylimmäisen Hauklammen happitilanne oli hyvä helmikuussa 1984. Muista ajankohdista ei ole tietoa.
Järvessä ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan. Marraskuussa 1990 pintaveden koko-
naisfosforipitoisuus oli 10 µg/l, minkä perusteella järvi voidaan luokitella karuksi. Kesäaikaiset pitoisuudet
ovat yleensä korkeampia ja ajantasaista tietoa järven rehevyydestä tarvittaisiin luokittelun varmistamiseksi.
Samoin happitilanteen seuranta on suositeltavaa sekä talvisin että kesäisin.
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3.2.22. Saarlampi
Mittakaava 1 : 8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Saarlampi Vesistön perustiedot

Vesistö 23.067 Hirvijoen valuma-alue
Järven pinta-ala 12,5 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella pääosin soita ja kallioita.

Rantaviivaa 1,9 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Yksi saari.

Muoto Saarlampi on muodoltaan puikula.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ei selviä tulo-ojia.

Järvestä laske-
va joki

Saarlampi laskee eteläosastaan Alhojärveen.

Saarlampi Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Saarlammesta on otettu yhteensä seitsemän vesinäytettä vuosina 1990 – 1995 ja 2003.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), alkaliniteetti (mmol/l), pH,

sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l) ), rauta (µg/l), alumiini (µg/l), kloridi (mg/l), kalium
(mg/l), kalsium (mg/l), magnesium (mg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l),
sulfaatti (mg/l)
Harvemmin tutkittu: kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), kemiallinen hapen kulutus
(mg/l),

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Saarlammessa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Ei tietoa arvion tekemiseen.
Rehevyys: Saarlampi voidaan luokitella karuksi järveksi marraskuun 1990 pintaveden kokonaisfosforipitoi-

suutensa (12 µg/l) mukaan.
Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on luultavasti vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja vähäisen asutuksen vuoksi.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Saarlammen rannoilla on muutamia kiinteistöjä. Lisäksi Saarlammen rannalla on yleinen uimaran-
ta.

Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen
seuranta suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Saarlammen tilasta: Saarlampi on karu järvi, jonka happitilanteesta ei ole tietoa.
Ajantasaista tietoa kaivattaisiin, jotta rehevyysluokittelu onnistuisi. Järven rannoilla on vähän asu-
tusta. Kuormitus lienee vähäistä.
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Saarlampi on pinta-alaltaan 12,5 ha ja kuuluu Hirvijoen valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella on pää-
osin soita ja kallioista metsää ja sen rannoilla on muutamia kiinteistöjä ja uimaranta. Saarlampi on muodol-
taan puikula. Kuormitus lienee aika vähäistä.

Saarlammesta on otettu yhteensä seitsemän vesinäytettä vuosina 1990 – 1995 ja 2003. Happitilanteesta ei
ole tietoa. Saarlammessa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan ja järvi voidaan luoki-
tella karuksi marraskuun 1990 pintaveden kokonaisfosforipitoisuuden (12 µg/l) mukaan. Kesäisin kokonais-
fosforipitoisuudet ovat yleensä korkeampia ja järvestä pitäisikin ottaa rehevyyden seurantaa tukeva kesäai-
kainen vesinäyte. Samoin happitilanteen selvittäminen on suositeltavaa.

3.2.23. Valkjärvi
Mittakaava 1 : 8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Valkjärvi Vesistön perustiedot

Vesistö 23.067 Hirvijoen valuma-alue
Järven pinta-ala 3,0 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella paljon soita ja kallioita.

Rantaviivaa 0,8 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Valkjärvi on muodoltaan pisaramainen.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ei selvää tulo-ojaa.

Järvestä laske-
va joki

Valkjärvi laskee pieneen Valkjärven Kalatoin – nimiseen lampeen.

Valkjärvi Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Valkjärvestä on otettu vesinäyte lokakuussa 1995.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), kemiallinen hapen kulutus

(mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), alkaliniteetti (mmol/l), pH, sähkönjohtavuus
(mS/m), väriluku (mg Pt/l) ), ammoniumtyppi (µg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU), fosfaattifos-
fori (µg/l), alumiini (µg/l), arseeni (µg/l), barium (µg/l), beryllium (µg/l), boori (µg/l), cesium (µg/l),
fluoridi (µg/l), epäorgaaninen kokonaishiili (mg/l), piidioksidi (mg/l), kloridi (mg/l), kalium (mg/l),
kalsium (mg/l), kadmium (µg/l), koboltti (µg/l), kromi (µg/l), kupari (µg/l), lyijy (µg/l), magnesium
(mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l) , nikkeli (µg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l),
orgaaninen kokonaishiili (mg/l), sulfaatti (mg/l), sinkki (µg/l), vanadiini (µg/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Valkjärvessä ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.
Rehevyys: Vuonna 1995 lokakuussa Valkjärven pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 9 µg/l. Tällä perus-

teella Valkjärvi voidaan luokitella karuksi järveksi. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeam-
pia ja ajantasaista tietoa Valkjärven rehevyydestä kaivataan.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja asutuksen puuttumisen takia.
Havaittu muu- Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.
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tos järven tilas-
sa:
Virkistyskäyttö: Valkjärven rannoilla ei ole asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen
seuranta suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Valkjärven tilasta: Valkjärvi on pieni ja karu järvi, jonka rannoilla ei ole asutusta.
Kuormitus on vähäistä. Ajantasaista tietoa järven perustilasta kaivattaisiin.

Valkjärvi on pinta-alaltaan 3 ha ja kuuluu Hirvijoen valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella on pääosin
soita ja kallioista metsää, eikä sen rannoilla ei ole asutusta. Valkjärvi on muodoltaan pisaramainen. Kuormi-
tus lienee vähäistä.

Valkjärvestä on otettu vesinäyte lokakuussa 1995, minkä mukaan järvi voidaan luokitella karuksi. Tällöin
kokonaisfosforipitoisuus oli 9 µg/l, mutta happitilanteesta ei ole tietoa. Valkjärvessä ei ole esiintynyt levä-
kukintoja levähaittarekisterin mukaan. Kesäisin kokonaisfosforipitoisuudet ovat yleensä korkeampia ja jär-
vestä pitäisikin ottaa kesäaikainen rehevyyden seurantaa tukeva vesinäyte. Samoin happitilanteen selvitys
on suositeltavaa.

3.2.24. Yli-Särkinen
Mittakaava 1 : 8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Yli-
Särkinen

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.067 Hirvijoen valuma-alue
Järven pinta-ala 2,7 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella soita ja kallioita.

Rantaviivaa 0,7km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Yli-Särkinen on muodoltaan pyöreäkulmainen suorakaide.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ei selvää tulo-ojaa.

Järvestä laske-
va joki

Yli-Särkinen laskee Ali-Särkiseen.

Yli-
Särkinen

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Yli-Särkisen veden laatua ei ole tutkittu.
Mitä tutkittu
Näytepisteet,
lkm

0

Leväkukinnat: Yli-Särkisessä ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.
Rehevyys: Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.
Kalasto: Ei tietoa.
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Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja vähäisen asutuksen takia.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Yli-Särkisen rannalla on yksi kiinteistö.
Seurannan
tarpeellisuus:

Perustilan selvitys suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Yli-Särkisen tilasta: Yli-Särkinen on pieni järvi, jonka tilasta ei ole mitään tietoa. Jär-
ven rannalla on yksi kiinteistö. Kuormitus on vähäistä.

Yli-Särkinen on pinta-alaltaan 2,7 ha ja kuuluu Hirvijoen valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella on pää-
osin soita ja kallioista metsää ja sen rannalla on yksi kiinteistö. Yli-Särkinen on muodoltaan pyöreäkulmai-
nen suorakaide. Kuormitus lienee vähäistä.

Yli-Särkisen veden laatua ei ole tutkittu, minkä vuoksi happitilanteesta tai rehevyydestä ei ole tietoa. Jär-
vessä ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.  Järven perustilan selvitystä suositellaan.

3.2.25. Valkjärvi
Mittakaava 1 :15 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Valkjärvi Vesistön perustiedot

Vesistö 23.081 Nuijajoen alaosan valuma-alue
Järven pinta-ala 27,7 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella soita, kallioita ja järviä.

Rantaviivaa 3,0 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Yksi saari.

Muoto Valkjärvi on muodoltaan epäsäännöllinen.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Valkjärvi laskee Nuijajokeen.

Järvestä laske-
va joki

Myllylammi laskee Valkjärveen.

Valkjärvi Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Valkjärvestä on otettu yhteensä 10 vesinäytettä vuosina 1985, 1990 – 1995, 2000, 2002 ja 2003.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), kemiallinen hapen kulutus

(mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), alkaliniteetti (mmol/l), pH, sähkönjohtavuus
(mS/m), väriluku (mg Pt/l) ), fosfaattifosfori (µg/l), alumiini (µg/l), kloridi (mg/l), kalium (mg/l),
kalsium (mg/l), magnesium (mg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), sulfaat-
ti (mg/l)
Harvemmin tutkittu: näkösyvyys (m), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen
kyllästys (%), mangaani (µg/l), piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU)

Näytepisteet,
lkm

2



44

Leväkukinnat: Valkjärvessä ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Valkjärvessä ei ole esiintynyt happiongelmia.
Rehevyys: Vuonna 1990 marraskuussa Valkjärven pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 8 µg/l. Tällä perus-

teella Valkjärvi voidaan luokitella karuksi järveksi. Muut pitoisuudet olivat alhaisempia ja mitattu
talvella. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia ja ajantasaista tietoa Valkjärven rehe-
vyydestä kaivataan.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitusta voi tulla asutuksesta, muuten kuormitus on vähäistä.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Valkjärven rannoilla on jonkin verran asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Valkjärven tilasta: Valkjärvi on karuksi luokiteltava järvi, jonka nykyisestä tilasta kai-
vattaisiin tietoa. Järvessä ei ole ollut happiongelmia. Asutusta on jonkin verran. Kuormitusta voi
tulla asutuksesta.

Valkjärvi on pinta-alaltaan 27,7 ha ja kuuluu Nuijajoen alaosan valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella
on pääosin soita ja kallioista metsää. Myös järviä on jonkin verran. Valkjärvi on muodoltaan epäsäännölli-
nen. Järven rannoilla on jonkin verran kiinteistöjä. Kuormitus lienee aika vähäistä.

Valkjärvestä on otettu yhteensä 10 vesinäytettä vuosina 1985, 1990 – 1995, 2000, 2002 ja 2003. Järvessä ei
ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan eikä siinä ole myöskään havaittu happiongelmia.
Vuonna 1990 marraskuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 8 µg/l. Tällä perusteella Valkjärvi voi-
daan luokitella karuksi järveksi. Muut pitoisuudet olivat alhaisempia ja mitattu talvella. Kesäaikaiset pitoi-
suudet ovat yleensä korkeampia ja ajantasaista tietoa Valkjärven rehevyydestä kaivataan.

3.2.28. Myllylammi
Mittakaava 1 : 8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Myllylam-
mi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.081 Nuijajoen alaosan valuma-alue
Järven pinta-ala 3,6 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella metsää ja soita.

Rantaviivaa 1,0 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Myllylammi on muodoltaan puikulainen.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Myllylammiin tulee vesiä Kaitalammista ja edelleen Mustalammista.

Järvestä laske-
va joki

Myllylammi laskee Valkjärveen.
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Myllylam-
mi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Myllylammista on otettu yhteensä kahdeksan vesinäytettä vuosina 1990 – 1995, 2000 ja 2003.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), alkaliniteetti (mmol/l), pH,

sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l) ), fosfaattifosfori (µg/l), alumiini (µg/l), kloridi (mg/l),
kalium (mg/l), kalsium (mg/l), magnesium (mg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi
(µg/l), sulfaatti (mg/l)
Harvemmin tutkittu: kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi
(µg/l), nitraatti-nitriittityppi (µg/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Myllylammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.
Rehevyys: Vuonna 1990 marraskuussa Myllylammin pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 9 µg/l. Tällä

perusteella Myllylammi voidaan luokitella karuksi järveksi. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä
korkeampia ja ajantasaista tietoa Myllylammin rehevyydestä kaivataan.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Luultavasti aika vähäistä.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Muutama kiinteistö rannalla.
Seurannan
tarpeellisuus:

Myllylammin rehevyyden arvioimiseksi järvestä pitäisi ottaa kesäaikainen klorofylli-a-pitoisuuden
sisältävä vesinäyte. Samoin happipitoisuutta tulisi seurata.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Myllylammin tilasta: Myllylammi on pieni, karu järvi, jonka happitilanteesta ei ole
lainkaan tietoja. asutusta on hyvin vähän. Kesäaikaista tietoa järven tilasta kaivattaisiin. Samoin
happipitoisuus tulisi määrittää sekä kesällä että talvella.

Myllylammi kuuluu Nuijajoen alaosan valuma-alueeseen ja on pinta-alaltaan 3,6 ha. Muodoltaan järvi on
puikulainen.  Valuma-alueella metsää ja soita ja järven rannoilla on myös muutama kiinteistö. Kuormitus on
luultavasti aika vähäistä.

Myllylammista on otettu yhteensä kahdeksan vesinäytettä vuosina 1990 – 1995, 2000 ja 2003. Vuonna
1990 marraskuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 9 µg/l. Tällä perusteella Myllylammi voidaan
luokitella karuksi, eikä järvessä ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan. Kesäaikaiset pitoi-
suudet ovat yleensä korkeampia ja ajantasaista tietoa järven rehevyydestä kaivataan. Myllylammin happiti-
lannetta ei voida arvioida tiedon puutteen takia. Järven rehevyyden arvioimiseksi pitäisi ottaa kesäaikainen
klorofylli-a-pitoisuuden sisältävä vesinäyte. Samoin happipitoisuutta tulisi seurata.

3.2.27. Kaitalammi
Mittakaava 1 : 8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Kaitalammi Vesistön perustiedot

Vesistö 23.081 Nuijajoen alaosan valuma-alue
Järven pinta-ala 2,7 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alue pääosin kalliosta metsää.

Rantaviivaa 0,9 km
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Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Kaitalammi on muodoltaan pitkulainen.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Mustalampi laskee Kaitalammiin.

Järvestä laske-
va joki

Kaitalammi laskee Myllylammiin.

Kaitalammi Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Kaitalammista on otettu yksi vesinäyte helmikuussa 1994.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti

(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%),
kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori
(µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi
(µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU) sulfaatti (mg/l),
sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Kaitalammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Helmikuussa 1994 Kaitalammin pohjanläheinen vesi oli hyvin vähähappista.
Rehevyys: Vuonna 1994 helmikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 6 µg/l. Tällä perusteella Kaita-

lammi olisi karu järvi. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia ja ajantasaista tietoa Kai-
talammin rehevyydestä kaivataan.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kaitalammiin kohdistuva kuormitus on vähäistä.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Kaitalammin rannoilla ei ole asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kaitalammin rehevyyden arvioimiseksi järvestä pitäisi ottaa kesäaikainen klorofylli-a-pitoisuuden
sisältävä vesinäyte. Samoin happipitoisuutta tulisi seurata.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Kaitalammin tilasta: Kaitalammi on pieni, karu järvi, jossa on esiintynyt pohjanlähei-
sen veden vähähappisuutta. Asutusta ei järven rannoilla ole lainkaan ja järveen kohdistuva kuor-
mitus on vähäistä. Kesäaikaista perustilan selvitystä kaivataan.

Kaitalammi on pinta-alaltaan 2,7 ha ja kuuluu Nuijajoen alaosan valuma-alueeseen. Järven valuma-alue on
pääosin kallioista metsää eikä sen rannoilla ei ole asutusta. Kuormitus on vähäistä.

Kaitalammista on otettu yksi vesinäyte helmikuussa 1994. Tällöin pohjanläheinen vesi oli hyvin vähähappis-
ta ja pintaveden kokonaisfosforipitoisuus 6 µg/l. Tällä perusteella Kaitalammi olisi karu järvi. Kesäaikaiset
pitoisuudet ovat yleensä korkeampia ja ajantasaista tietoa rehevyydestä kaivataan. Kaitalammissa ei ole
myöskään esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.

Rehevyyden arvioimiseksi järvestä pitäisi ottaa kesäaikainen klorofylli-a-pitoisuuden sisältävä vesinäyte.
Samoin happipitoisuutta tulisi seurata.
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3.2.28. Mustalammi
Musta-
lammi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.081 Nuijajoen alaosan valuma-alue
Järven pinta-ala 3,7 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella pääosin kallioita.

Rantaviivaa 0,9 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Mustalammi on muodoltaan pitkulainen suorakaide.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ei selvää tulo-ojaa.

Järvestä laske-
va joki

Mustalammi laskee Kaitalammiin.

Musta-
lammi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Mustalammista on otettu yksi vesinäyte helmikuussa 1994.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti

(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%),
kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori
(µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi
(µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU), sulfaatti (mg/l),
sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Mustalammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Helmikuussa 1994 Mustalammin pohjanläheinen vesi oli hapeton.
Rehevyys: Vuonna 1994 helmikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 8 µg/l. Tällä perusteella Musta-

lammi olisi karu järvi. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia ja ajantasaista tietoa Mus-
talammin rehevyydestä kaivataan.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja asutuksen puuttumisen takia.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Mustalammin rannoilla ei ole asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen
seuranta suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Mustalammin tilasta: Mustalammi on pieni ja karu järvi, jossa on ollut happiongel-
mia. Asutusta järven rannoilla ei ole. Kuormitus on vähäistä.

Mustalammi on pinta-alaltaan 3,7 ha ja kuuluu Nuijajoen alaosan valuma-alueeseen. Järven valuma-alue on
pääosin kallioista metsää eikä sen rannoilla ole asutusta. Mustalammi on muodoltaan pitkulainen suora-
kaide. Kuormitus lienee vähäistä.
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Mustalammista on otettu yksi vesinäyte helmikuussa 1994. Tällöin pohjanläheinen vesi oli hapeton ja pin-
taveden kokonaisfosforipitoisuus 8 µg/l. Mustalammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin
mukaan. Järvi voidaan luokitella karuksi. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia ja ajantasaista
tietoa rehevyydestä kaivataan. Samoin happitilanteen seuranta on suositeltavaa sekä talvisin että kesäisin.

3.2.29. Vuotinainen
Mittakaava 1 : 25 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Vuotinai-
nen

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.082 Vuotinaisen valuma-alue
Järven pinta-ala 98,2 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella soita, kallioita ja vähän peltoa.

Rantaviivaa 6,0 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Yksi saari.

Muoto Vuotinainen on muodoltaan epäsäännöllinen, pohjoisosa on muuta järveä kapeampi.
Järvityyppi Pienet humusjärvet (Ph)
Järveen tulevat
joet

Vuotinaiseen tulee vesiä Ali-Paastonjärvestä Rapuojaa pitkin, Onkimaanjärvestä Heleenlammin
kautta ja Ruokjärvestä.

Järvestä laske-
va joki

Vuotinainen laskee Nuijajokeen.

Vuotinai-
nen

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Vuotinaisesta on otettu yhteensä 12 vesinäytettä vuosina 1974, 1986, 1992, 1996, 2000 ja 2003 –
2005.

Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti
(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%),
kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori
(µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi
(µg/l), nitraattityppi (µg/l), nitriitti-nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus
(FNU, FTU) sulfaatti (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)
Harvemmin tutkittu: fekaaliset enterokokit (kpl/100 ml), fosfaattifosfori (µg/l), kiintoaine (mg/l),
klorofylli-a (µg/l), koliformiset bakteerit (kpl/100 ml),

Näytepisteet,
lkm

2

Leväkukinnat: Vuotinaisessa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Vuotinaisessa on esiintynyt elokuussa 2000, syyskuussa 2003 ja syyskuussa 2005 alusveden hapet-

tomuutta (kuva 9).
Rehevyys: Vuotinainen voidaan luokitella karuksi järveksi pintaveden kokonaisfosforipitoisuuksiensa perus-

teella (kuva 8). Pitoisuudet ovat vaihdelleet 11 – 14 µg/l välillä. Myös klorofyllipitoisuudet ovat
olleet alhaisia.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Vuotinaisen pohjaeläimiä on tutkittu. Pohjaeläimissä on esiintynyt jouhimatoja sekä sulkasääsken

ja surviaissääsken toukkia.
Kuormitus: Kuormitusta voi tulla asutuksesta, muuten kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien

vuoksi.
Havaittu muu- Vuotinaisen tila näyttäisi pysyneen samanlaisena.
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tos järven tilas-
sa:
Virkistyskäyttö: Vuotinaisen rannoilla on jonkin verran asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen
seuranta suositeltavaa.  Aika harvoin tapahtuva seuranta riittänee, koska järven tila on hyvä.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Vuotinaisen tilasta: Vuotinainen on karu ja hyväkuntoinen järvi, jossa myös happitilanne on ollut
pääosin hyvä. Asutusta järven rannoilla on jonkin verran. Kuormitusta voi tulla asutuksesta, muuten se on vähäistä.

Vuotinainen on pinta-alaltaan 98,2 ha ja kuuluu Vuotinaisen valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella on
soita, kallioita ja vähän peltoa sekä sen rannoilla on jonkin verran kiinteistöjä. Vuotinainen on muodoltaan
epäsäännöllinen, pohjoisosa on muuta järveä kapeampi. Kuormitusta voi tulla asutuksesta, muuten kuormi-
tus lienee aika vähäistä.

Vuotinaisesta on otettu yhteensä 12 vesinäytettä vuosina 1974, 1986, 1992, 1996, 2000 ja 2003 – 2005.
Järvessä ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan. Vuotinaisen alusvesi on ollut elokuussa
2000, syyskuussa 2003 ja syyskuussa 2005 hapeton (kuva 9). Järvi voidaan luokitella karuksi pintaveden
kokonaisfosforipitoisuuksiensa perusteella (kuva 8). Pitoisuudet ovat vaihdelleet 11 – 14 µg/l välillä. Myös
klorofyllipitoisuudet ovat olleet alhaisia. Vuotinaisen pohjaeläimiä on tutkittu. Pohjaeläimissä on esiintynyt
jouhimatoja sekä sulkasääsken ja surviaissääsken toukkia. Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klo-
rofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen seuranta suositeltavaa.  Aika harvoin tapahtuva seuran-
ta riittänee, koska järven tila on hyvä.

Kuva 8. Vuotinainen voidaan luokitella karuksi järveksi pintaveden kokonaisfosforipitoisuutensa perusteella.
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Kuva 9. Vuotinaisessa on ollut alusveden vähähappisuutta vuosina 2000, 2003 ja 2005.

3.2.30 Laihalammi
Mittakaava 1 : 5 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Laihalam-
mi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.082 Vuotinaisen valuma-alue
Järven pinta-ala 1,4 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella pääosin soita ja kallioita.

Rantaviivaa 0,6 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Laihalammi on muodoltaan epäsäännöllisen kulmikas.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Laihalammiin tulee suo-ojia etelästä ja lännestä.

Järvestä laske-
va joki

Laihalammi laskee Sorvanojaan ja Sammaleenojaan.

Laihalam-
mi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Laihalammista on otettu yksi vesinäyte helmikuussa 1994.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti

(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%),
kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori
(µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi
(µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU), sulfaatti (mg/l),
sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Laihalammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
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Happitilanne: Helmikuussa 1994 Laihalammissa oli happikatoa.
Rehevyys: Vuonna 1994 helmikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 18 µg/l. Tällä perusteella Laiha-

lammi olisi keskirehevä. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia ja ajantasaista tietoa
Laihalammin rehevyydestä kaivataan.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja asutuksen puuttumisen takia.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Laihalammin rannoilla ei ole asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen
seuranta suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Laihalammin tilasta: Laihalammi on hyvin pieni ja keskirehevä järvi, jossa on ollut
happiongelmia. Asutusta ei ole järven rannoilla. Kuormitus on vähäistä.

Laihalammi on pinta-alaltaan 1,4 ha ja kuuluu Vuotinaisen valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella on
pääosin soita ja kallioista metsää. Laihalammi on muodoltaan epäsäännöllisen kulmikas. Järven rannoilla ei
ole yhtään kiinteistöjä. Kuormitus lienee aika vähäistä.

Laihalammista on otettu yksi vesinäyte helmikuussa 1994. Tällöin järvessä oli happikatoa ja pintaveden
kokonaisfosforipitoisuus oli 18 µg/l. Tällä perusteella Laihalammi olisi keskirehevä. Järvessä ei ole kuiten-
kaan esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.  Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeam-
pia ja ajantasaista tietoa rehevyydestä kaivataan. Samoin happitilanteen seuranta on suositeltavaa sekä
talvisin että kesäisin.

3.2.31. Kaupinlammi
Mittakaava 1 : 8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Kaupin-
lammi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.082 Vuotinaisen valuma-alue
Järven pinta-ala 4,2 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella kallioita ja soita.

Rantaviivaa 0,9 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Kaupinlammi on muodoltaan pitkulaisen pyöreä.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ei selviä tulo-ojia.

Järvestä laske-
va joki

Kaupinlammi laskee Vuotinaista pohjoisosastaan.

Kaupin- Veden laatu ja tutkimukset
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lammi
Milloin tutkittu Kaupinlammista on otettu yksi vesinäyte helmikuussa 1994.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti

(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%),
kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori
(µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi
(µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU) sulfaatti (mg/l),
sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Kaupinlammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Helmikuussa 1994 Kaupinlammin pohjanläheinen vesi oli hapetonta.
Rehevyys: Vuonna 1994 helmikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 9 µg/l. Tällä perusteella Kaupin-

lammi olisi karu järvi. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia ja ajantasaista tietoa Kau-
pinlammin rehevyydestä kaivataan.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja asutuksen puuttumisen takia.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Kaupinlammin rannoilla ei ole asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen
seuranta suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Kaupinlammin tilasta: Kaupinlammi on pieni ja karu järvi, jossa on ollut happiongel-
mia. Kaupinlammin rannoilla ei ole asutusta. Kuormitus on vähäistä. Ajantasaista tietoa järven
rehevyyden määrittämiseksi kaivataan.

Kaupinlammi on pinta-alaltaan 4,2 ha ja kuuluu Vuotinaisen valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella on
pääosin kallioita ja soita. Kaupinlammi on muodoltaan pitkulaisen pyöreä. Järven rannoilla ei ole yhtään
kiinteistöjä. Kuormitus lienee aika vähäistä.

Kaupinlammista on otettu yksi vesinäyte helmikuussa 1994. Tällöin pohjanläheinen vesi oli hapetonta. Sa-
maan aikaan pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 9 µg/l. Tällä perusteella Kaupinlammi olisi karu järvi.
Järvessä ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.  Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä
korkeampia ja ajantasaista tietoa rehevyydestä kaivataan. Samoin happitilanteen seuranta on suositeltavaa
sekä talvisin että kesäisin.

3.2.32 Ali-Paastonjärvi
Mittakaava 1 : 10 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Ali-
Paaston-
järvi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.082 Vuotinaisen valuma-alue
Järven pinta-ala 27,2 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella on järviä, soita ja kallioita.
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Rantaviivaa 2,6 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Ali-Paastonjärvi on muodoltaan puikula.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ali-Paastonjärveen laskevat Iso Paastonjärvi, Paskoilammi ja Kaitalammi. Lisäksi tulee yksi suo-oja
etelästä.

Järvestä laske-
va joki

Ali-Paastonjärven luusua on länsiosassa ja järvi laskee Rapuojaa pitkin Vuotinaiseen.

Ali-
Paaston-
järvi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Ali-Paastonjärvestä on otettu kaksi vesinäytettä; helmikuussa 1985 ja kesäkuussa 1998.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti

(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%),
kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), klorofylli-a-
pitoisuus (µg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l),
natrium (mg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus
(FNU, FTU) sulfaatti (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Ali-Paastonjärvessä ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Ali-Paastonjärvessä ei ole ollut happiongelmia.
Rehevyys: Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 22 µg/l kesäkuussa 1998. Tällä perusteella Ali-Paastonjärvi

on keskirehevä järvi. Klorofylli-a-pitoisuus oli samana ajankohtana 12 (µg/l).
Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitusta voi tulla asutuksesta ja yläpuolisista järvistä. Kokonaiskuormitus on luultavasti aika

vähäistä.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Ali-Paastonjärven rannoilla on jonkin verran asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Ali-Paastonjärven tilasta: Ali-Paastonjärvi on keskirehevä järvi, jossa ei ole ollut hap-
piongelmia. Asutusta on järven rannoilla jonkin verran. Kuormitus on luultavasti vähäistä.

Ali-Paastonjärvi on pinta-alaltaan 27,2 ha ja kuuluu Vuotinaisen valuma-alueeseen. Valuma-alueella on
pääosin järviä, soita ja kallioista metsää. Ali-Paastonjärvi on muodoltaan puikula. Järven rannoilla on jonkin
verran asutusta. Kuormitusta voi tulla asutuksesta ja yläpuolisista järvistä. Kokonaiskuormitus on luultavasti
aika vähäistä.

Ali-Paastonjärvestä on otettu kaksi vesinäytettä; helmikuussa 1985 ja kesäkuussa 1998. Järvessä ei ole
esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan eikä siinä ole ollut happiongelmia. Pintaveden koko-
naisfosforipitoisuus oli 22 µg/l kesäkuussa 1998. Tällä perusteella Ali-Paastonjärvi on keskirehevä järvi. Klo-
rofylli-a-pitoisuus oli samana ajankohtana 12 (µg/l).  Rehevyyden seurantaa suositellaan.
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3.2.33 Paskoilammi
Mittakaava 1: 8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Paskoi-
lammi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.082 Vuotinaisen valuma-alue
Järven pinta-ala 1,6 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella on pääosin järviä, soita ja kallioita.

Rantaviivaa 0,5 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Paskoilammi on muodoltaan pyöreä.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Suo-ojia etelästä ja pohjoisesta.

Järvestä laske-
va joki

Paskoilammi laskee Ali-Paastonjärveen.

Paskoi-
lammi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Paskoilammista on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 1994.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), alkaliniteetti (mmol/l), alumiini

(µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%), kalium (mg/l), kal-
sium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi
(µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l),
pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU) sulfaatti (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m),
väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Paskoilammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Tammikuussa 1994 Paskoilammi oli hapeton.
Rehevyys: Vuonna 1994 tammikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 11 µg/l. Tällä perusteella Pas-

koilammi olisi karu järvi. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia ja ajantasaista tietoa
Paskoilammin rehevyydestä kaivataan.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on keskisuurta järven kokoon suhteutettuna, vaikka valuma-alueen ominaisuuksien ja

asutuksen puuttumisen takia sen voisi ajatella olevan vähäistä.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Paskoilammin rannoilla ei ole asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen
seuranta suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Paskoilammin tilasta: Paskoilammi on pieni ja luultavasti karu järvi, jossa on ollut happiongelmia.
Asutusta järven rannoilla ei ole. Kuormitus on saattaa olla keskisuurta.
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Paskoilammi on pinta-alaltaan 1,6 ha ja kuuluu Vuotinaisen valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella on
pääosin järviä, soita ja kallioista metsää. Paskoilammi on muodoltaan pyöreä. Järven rannoilla ei ole yhtään
kiinteistöä. Kuormitus lienee keskisuurta.

Paskoilammista on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 1994. Tällöin järvi oli hapeton.  Samaan aikaan pinta-
veden kokonaisfosforipitoisuus oli 11 µg/l. Tällä perusteella Paskoilammi olisi karu järvi. Paskoilammissa ei
ole myöskään esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä
korkeampia ja ajantasaista tietoa rehevyydestä tarvitaan. Samoin happitilanteen seuranta on suositeltavaa
sekä talvisin että kesäisin.

3.2.34 Kaitalammi
Mittakaava 1 : 8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Kaitalammi Vesistön perustiedot

Vesistö 23.082 Vuotinaisen valuma-alue
Järven pinta-ala 7,1 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella soita ja kallioita.

Rantaviivaa 1,3 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Kaksi saarta.

Muoto Kaitalammi on muodoltaan pitkulainen suorakaide.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Suo-oja etelästä.

Järvestä laske-
va joki

Kaitalammi laskee Vuotinaiseen.

Kaitalammi Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Kaitalammista on otettu kaksi vesinäytettä; helmikuussa 1985 ja tammikuussa 2002.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti

(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%),
kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori
(µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi
(µg/l), nitraattityppi (µg/l), nitriitti-nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus
(FNU, FTU) sulfaatti (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Kaitalammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Kaitalammissa ei ole ollut happiongelmia.
Rehevyys: Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 10 µg/l helmikuussa  1985 ja  12  µg/l  tammikuussa  2002.

Tällä perusteella Kaitalammi olisi karu järvi. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia ja
ajantasaista tietoa Kaitalammin rehevyydestä kaivataan.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja asutuksen puuttumisen takia. Etelänpuo-

leiselta suolta voi tulla humusvesiä.
Havaittu muu-
tos järven tilas-

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.
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sa:
Virkistyskäyttö: Kaitalammin rannoilla ei ole asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Kaitalammin tilasta: Kaitalammi on pienehkö ja karu järvi, jossa ei ole ollut happion-
gelmia. Järven rannoilla ei ole asutusta. Kuormitus lienee vähäistä.

Kaitalammi on pinta-alaltaan 7,1 ha ja kuuluu Vuotinaisen valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella on
pääosin soita ja kallioita, eikä sen rannoilla ole yhtään kiinteistöjä.. Kaitalammi on muodoltaan pitkulainen
suorakaide. Kuormitus lienee aika vähäistä, suolta voi tulla humusvesiä.

Kaitalammista on otettu kaksi vesinäytettä; helmikuussa 1985 ja tammikuussa 2002. Järvessä ei ole esiinty-
nyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan eikä siinä ole ollut myöskään happiongelmia. Pintaveden
kokonaisfosforipitoisuus oli 10 µg/l helmikuussa 1985 ja 12 µg/l tammikuussa 2002. Tällä perusteella Kaita-
lammi olisi karu järvi. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia ja ajantasaista tietoa rehevyydestä
tarvitaan tarkemman luokittelun tekemiseksi.

3.2.35 Onkimaanjärvi
Mittakaava 1 : 30 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Onkimaan-
järvi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.083 Onkimaanjärven valuma-alue
Järven pinta-ala 357,3 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

2 710 ha. Valuma-alueella paljon soita ja kallioista metsää.

Rantaviivaa 21,3 km
Keskisyvyys 3,7
Suurin syvyys 15,7
Suurimmat
saaret

Karhunsaaret (2 kpl), Matinsaari, Pikkusaari, Pajusaari, Hätäsaari, Lammassaari, Kivisaari ja muu-
tamia pieniä nimettömiä.

Muoto Onkimaanjärvi on muodoltaan epäsäännöllinen koostuen useista lahdista.
Järvityyppi Pienet humusjärvet (Ph)
Järveen tulevat
joet

Suo-ojia lännestä ja pohjoisesta.

Järvestä laske-
va joki

Onkimaanjärvi laskee Heleenlammin kautta Vuotinaiseen.

Onkimaan-
järvi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Onkimaanjärvestä on otettu yhteensä 29 vesinäytettä vuosina 1964, 1989, 1990, 1992, 1996,
1997, 1999, 2003, 2004 ja 2006 – 2008.

Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti
(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%), kalium (mg/l),
kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), klorofylli (µg/l), kokonaisfosfori
(µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi
(µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU) sulfaatti (mg/l),
sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)
Harvemmin tutkittu: fekaaliset enterokokit (kpl/100 ml), fluoridi (µg/l), kiintoaine (mg/l), kolifor-
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miset bakteerit (kpl/100 ml), nitriitti-nitraattityppi (µg/l),
Näytepisteet,
lkm

5

Leväkukinnat: Onkimaanjärvessä on ollut leväkukintoja vuosina 1998, 2003 ja 2006 levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Onkimaanjärvessä on ollut sekä kesäisin että talvisin happikatoja (taulukko 3).
Rehevyys: Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 19 µg/l heinäkuussa 2007. Tällä perusteella Onkimaanjärvi

on keskirehevä järvi (kuva 10). Samaan aikaan mitattu klorofylli-a-pitoisuus (18 µg/l) kertoo kui-
tenkin selvemmästä rehevyydestä.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Onkimaanjärven pohjaeläimiä on tutkittu. Pohjaeläimissä on esiintynyt harvasukasmatoja sekä

sulkasääsken ja surviaissääsken toukkia.
Kuormitus: Kuormitus keskisuurta johtuen asutuksesta ja valuma-alueen koosta.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Onkimaanjärven tila on saattanut heikentyä hieman, kun tarkastellaan pintaveden kokonaisfosfo-
ripitoisuuksia eri vuosina.

Virkistyskäyttö: Onkimaanjärven rannoilla on paljon asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen
seuranta suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Luodattu vuonna 1997.

Yhteenveto Onkimaanjärven tilasta: Onkimaanjärvi on keskirehevä järvi, jossa on paljon virkistyskäyttöä.
Onkimaanjärvessä on ollut happiongelmia ja siihen kohdistuva kuormitus on keskisuurta,

Onkimaanjärvi sijaitsee kolmen kunnan alueella (Tammela, Loppi ja Karkkila). Suurin osa järvestä on Karkki-
lan kaupungin puolella. Onkimaanjärvi on pinta-alaltaan 357,3 ha ja kuuluu Vuotinaisen valuma-alueeseen.
Järven valuma-alueella on pääosin soita ja kallioista metsää ja sen rannoilla on paljon kiinteistöjä. Onki-
maanjärvi on muodoltaan epäsäännöllinen. Kuormitusta voi tulla asutuksesta ja suurehkosta valuma-
alueesta.

Onkimaanjärvestä on otettu yhteensä 29 vesinäytettä vuosina 1964, 1989, 1990, 1992, 1996, 1997, 1999,
2003, 2004 ja 2006 – 2008. Järvessä on ollut leväkukintoja vuosina 1998, 2003 ja 2006 levähaittarekisterin
mukaan ja sekä kesäisin että talvisin happikatoja (taulukko 3). Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 19
µg/l heinäkuussa 2007. Tällä perusteella järvi on keskirehevä (kuva 10). Samaan aikaan mitattu klorofylli-a-
pitoisuus (18 µg/l) kertoo kuitenkin selvemmästä rehevyydestä. Onkimaanjärven pohjaeläimiä on tutkittu.
Pohjaeläimissä on esiintynyt harvasukasmatoja sekä sulkasääsken ja surviaissääsken toukkia. Rehevyyden ja
happitilanteen seuranta on suositeltavaa sekä talvisin että kesäisin.
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Kuva 10. Onkimaanjärvi voidaan luokitella keskireheväksi järveksi pintaveden kokonaisfosforipitoisuutensa
mukaan.

Taulukko 3. Onkimaanjärven happipitoisuudet pinnan- ja pohjanläheisessä vedessä.

Aika Pinta Pohja
7.4.1999 10,9 1
20.7.1999 7,9 1,5
11.3.2003 11,3 0
30.7.2003 7,4 0
2.8.2004 8 0
22.2.2006 12,9 5
26.7.2006 8,7 2,6
19.4.2007 10,8 10,3
26.7.2007 7,8 0
3.9.2008 8,6 0

3.2.36 Ketlampi
Mittakaava 1 : 8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Ketlampi Vesistön perustiedot

Vesistö 23.085 Kissanojan - Häijynojan valuma-alue
Järven pinta-ala 5,0 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella soita ja kallioita.

Rantaviivaa 0,9 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Ketlampi on muodoltaan suorakaide.
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Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ketlampeen tulee suo-ojia etelästä.

Järvestä laske-
va joki

Ketlammen luusua sijaitsee järven pohjoisosassa. Ketlampi laskee Häijynojaan.

Ketlampi Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Ketlammesta on otettu kaksi vesinäytettä; tammikuussa ja kesäkuussa 1994.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti

(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%),
kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori
(µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi
(µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU) sulfaatti (mg/l),
sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Ketlammessa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Vuonna 1994 tammikuussa Ketlammen pohjanläheinen vesi oli vähähappista.
Rehevyys: Vuonna 1994 kesäkuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 10 µg/l. Tällä perusteella Ket-

lampi on karu järvi. Samaan aikaan mitattu klorofylli-a-pitoisuus oli 8 µg/l.
Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja vähäisen asutuksen vuoksi.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Ketlammen rannoilla on muutamia kiinteistöjä.
Seurannan
tarpeellisuus:

Ketlammen nykyisen tilan seuraamiseksi Ketlammesta kannattaisi ottaa vesinäyte. Myös klorofylli-
a-pitoisuus kannattaa määrittää. Samoin happitilannetta tulee seurata sekä kesäisin että talvisin.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Ketlammen tilasta: Ketlampi on pieni, karu järvi, johon kohdistuu vain kuormitusta.
Ajantasaista perustilan selvitystä suositellaan.

Ketlampi on pinta-alaltaan 5 ha ja kuuluu Kissanojan - Häijynojan valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella
soita ja kallioita ja sen rannoilla on muutamia kiinteistöjä. Ketlampi on muodoltaan suorakaide. Kuormitus
on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja vähäisen asutuksen vuoksi.

Ketlammesta on otettu kaksi vesinäytettä; tammikuussa ja kesäkuussa 1994. Tammikuussa Ketlammen
pohjanläheinen vesi oli vähähappista. Kesäkuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 10 µg/l. Tällä
perusteella järvi on karu. Samaan aikaan mitattu klorofylli-a-pitoisuus oli 8 µg/l. Ketlammessa ei ole esiinty-
nyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan. Järven tilaa suositellaan seurattavan. Myös klorofylli-a-
pitoisuus kannattaa määrittää. Samoin happitilannetta tulee seurata sekä kesäisin että talvisin.

3.2.37 Saarlampi
Mittakaava 1 : 8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Saarlampi Vesistön perustiedot

Vesistö 23.085 Kissanojan - Häijynojan valuma-alue
Järven pinta-ala 5,3 ha
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Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella soita ja kallioita.

Rantaviivaa 1,3 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Yksi saari.

Muoto Saarlampi on muodoltaan pitkulainen.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Saarlampeen tulee suovesiä lounaasta.

Järvestä laske-
va joki

Saarlampi laskee pohjoiseen.

Saarlampi Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Saarlammesta on otettu kaksi vesinäytettä; tammikuussa 1994 ja 2002.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti

(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%),
kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori
(µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi
(µg/l), nitraattityppi (µg/l), nitriitti-nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus
(FNU, FTU) sulfaatti (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Saarlammessa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Saarlammessa ei ole ollut happikatoja.
Rehevyys: Tammikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 4 µg/l vuonna 1994 ja 5 µg/l vuonna 2002.

Tällä perusteella Saarlampi on karu järvi. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia, minkä
vuoksi rehevyysluokittelu ei ole luotettavalla pohjalla.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja vähäisen asutuksen takia.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Saarlammen rannoilla on muutamia kiinteistöjä.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Saarlammen tilasta: Saarlampi on pieni ja karu järvi, jossa ei ole ollut happiongelmia.
Kesäaikaista tietoa järven tilasta kaivataan. Järven rannalla on vähän asutusta. Kuormitus on luul-
tavasti vähäistä.

Saarlampi on pinta-alaltaan 5,3 ha ja kuuluu Kissanojan - Häijynojan valuma-alueeseen. Järven valuma-
alueella on pääosin soita ja kallioista metsää ja sen rannoilla on vähän asutusta. Saarlampi on muodoltaan
pitkulainen. Kuormitus lienee aika vähäistä.

Saarlammesta on otettu kaksi vesinäytettä; tammikuussa 1994 ja 2002. Kumpanakaan ajankohtana järvessä
ei ole ollut happikatoja. Saarlammessa ei ole esiintynyt myöskään leväkukintoja levähaittarekisterin mu-
kaan. Tammikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 4 µg/l vuonna 1994 ja 5 µg/l vuonna 2002. Tällä
perusteella järvi on karu. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia, minkä vuoksi järvestä kannat-
taisi ottaa rehevyyden seurantaa tukeva vesinäyte.
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3.2.38 Pienojanlampi
Mittakaava 1 : 8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Pienojan-
lampi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.085 Kissanojan - Häijynojan valuma-alue
Järven pinta-ala 9,1 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella pääosin soita ja kallioista metsää.

Rantaviivaa 2,1 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Pienojanlampi on muodoltaan epäsäännöllinen, järven eteläosa on lähes erillinen lahti.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Pienojanlampeen tulee vesiä etelästä.

Järvestä laske-
va joki

Pienojanlampi laskee itään Pienojaan.

Pienojan-
lampi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Pienojanlammesta on otettu kaksi vesinäytettä; helmikuussa 1984 ja tammikuussa 2002.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti

(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), asiditeetti (mmol/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l),
hapen kyllästys (%), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l),
klorofylli-a-pitoisuus (µg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), man-
gaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta
(µg/l), sameus (FNU, FTU) sulfaatti (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Pienojanlammessa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Vuonna 1994 helmikuussa Pienojanlammen happitilanne oli hyvä, tammikuussa 2002 pohjanlä-

heinen vesi oli vähähappista.
Rehevyys: Vuonna 2002 tammikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 13 µg/l. Tällä perusteella Pie-

nojanlampi on karu järvi.
Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja vähäisen asutuksen vuoksi.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Pienojanlammen rannoilla on muutamia kiinteistöjä.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen
seuranta suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Pienojanlammen tilasta: Pienojanlampi on karu järvi, jossa on ollut happiongelmia.
Järven rannoilla on vähän asutusta. Kuormitus lienee vähäistä. Kesäaikaista tietoa kaivataan.
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Pienojanlampi on pinta-alaltaan yli 9 ha ja kuuluu Kissanojan - Häijynojan valuma-alueeseen. Järven valu-
ma-alueella on pääosin soita ja kallioista metsää ja sen rannoilla on muutamia kiinteistöjä. Pienojanlampi
on muodoltaan hyvin epäsäännöllinen. Kuormitus lienee aika vähäistä.

Pienojanlammesta on otettu kaksi vesinäytettä; helmikuussa 1984 ja tammikuussa 2002. Vuonna 1994
helmikuussa happitilanne oli hyvä, tammikuussa 2002 pohjanläheinen vesi oli vähähappista. Pienojanlam-
messa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.  Vuonna 2002 tammikuussa pintaveden
kokonaisfosforipitoisuus oli 13 µg/l. Tällä perusteella järvi on karu. Kesäisin kokonaisfosforipitoisuudet ovat
yleensä korkeampia ja järvestä pitäisi ottaa kesäaikainen rehevyyden määritystä tukeva vesinäyte. Samoin
happitilanteen seuranta on suositeltavaa sekä talvisin että kesäisin.

3.2.39 Jouhtenanjärvi
Mittakaava 1 : 10 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Jouhtenan-
järvi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.085 Kissanojan - Häijynojan valuma-alue
Järven pinta-ala 10,3 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella on pääosin soita ja kallioita.

Rantaviivaa 3,0 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Neljä saarta.

Muoto Jouhtenanjärvi on muodoltaan epäsäännöllinen ja se koostuu useista lahdista.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Jouhtenanjärveen tulee suovesiä pohjoisesta.

Järvestä laske-
va joki

Jouhtenanjärvi laskee eteläosastaan Ali-Tupuriin.

Jouhtenan-
järvi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Jouhtenanjärvestä on otettu kaksi vesinäytettä; tammikuussa ja kesäkuussa 1994.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti

(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%),
kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), klorofylli-a-
pitoisuus (µg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l),
natrium (mg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus
(FNU, FTU) sulfaatti (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Jouhtenanjärvessä ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Jouhtenanjärven pohjanläheinen vesi on ollut hapetonta sekä kesäisin että talvisin.
Rehevyys: Vuonna 1994 kesäkuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 13 µg/l. Tällä perusteella Jouh-

tenanjärvi on karu järvi. Samaan aikaan mitattu klorofylli-a-pitoisuus oli 9 µg/l.
Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus lienee vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja vähäisen asutuksen vuoksi. Pohjois-

puolen suolta voi tulla humusvesiä.
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Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Jouhtenanjärven rannoilla on muutamia kiinteistöjä.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen
seuranta talvisin ja kesäisin suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Jouhtenanjärven tilasta: Jouhtenanjärvi on karu ja muodoltaan epäsäännöllinen jär-
vi, jossa on ollut happiongelmia. Järven rannoilla on muutamia kiinteistöjä. Kuormitus luultavasti
vähäistä.

Jouhtenanjärvi on pinta-alaltaan yli 10 ha ja kuuluu Kissanojan - Häijynojan valuma-alueeseen. Järven valu-
ma-alueella on pääosin soita ja kallioista metsää. Jouhtenanjärvi on muodoltaan epäsäännöllinen, koostuen
useista lahdista ja siinä on neljä saarta. Järven rannoilla on muutamia kiinteistöjä. Kuormitus lienee aika
vähäistä, mutta pohjoispuolen suolta voi tulla humusvesiä.

Jouhtenanjärvestä on otettu kaksi vesinäytettä; tammikuussa ja kesäkuussa 1994. Järven pohjanläheinen
vesi on ollut hapetonta sekä kesäisin että talvisin. Jouhtenanjärvessä ei ole esiintynyt leväkukintoja levä-
haittarekisterin mukaan.  Vuonna 1994 kesäkuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 13 µg/l. Tällä
perusteella järvi on karu. Samaan aikaan mitattu klorofylli-a-pitoisuus oli 9 µg/l. Kesäaikainen rehevyyden
seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen seuranta talvisin ja kesäisin suosi-
teltavaa.

3.2.40 Yli-Tupuri
Mittakaava 1 : 5 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Yli-Tupuri Vesistön perustiedot

Vesistö 23.085 Kissanojan - Häijynojan valuma-alue
Järven pinta-ala 1,3 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella pääosin soita ja kallioita.

Rantaviivaa 0,5 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Yli-Tupuri on muodoltaan kolmiomainen.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Yli-Tupuriin tulee suo-ojia lounaasta.

Järvestä laske-
va joki

Yli-Tupuri laskee Kökköpäänlammiin.

Yli-Tupuri Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Yli-Tupurista on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 1994.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti

(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%),
kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori
(µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi
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(µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU) sulfaatti (mg/l),
sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Yli-Tupurissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Vuonna 1994 tammikuussa Yli-Tupurin pohjanläheinen vesi oli hapetonta.
Rehevyys: Vuonna 1994 tammikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 16 µg/l. Tällä perusteella Yli-

Tupuri olisi karu – keskirehevä järvi. Koska kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia, voi-
taneen Yli-Tupuri luokitella keskireheväksi.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja asutuksen puuttumisen takia. Soilta voi

tulla humusvesiä.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Yli-Tupurin rannoilla ei ole asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen
seuranta suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Yli-Tupurin tilasta: Yli-tupuri on hyvin pieni ja keskirehevä järvi, jossa on ollut happi-
katoja. Asutusta Yli-Tupurin rannoilla ei ole. Kuormitus on vähäistä. Ajantasaista kesäaikaista tie-
toa kaivataan.

Yli-Tupuri on pinta-alaltaan yli 1,3 ha ja kuuluu Kissanojan - Häijynojan valuma-alueeseen. Järven valuma-
alueella on pääosin soita ja kallioita, eikä sen rannoilla ole asutusta. Yli-Tupuri on muodoltaan kolmiomai-
nen. Kuormitus lienee aika vähäistä, mutta soilta voi tulla humusvesiä.

Yli-Tupurista on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 1994. Tällöin pohjanläheinen vesi oli hapetonta. Järves-
sä ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan. Vuonna 1994 tammikuussa pintaveden ko-
konaisfosforipitoisuus oli 16 µg/l. Tällä perusteella järvi olisi karu – keskirehevä. Koska kesäaikaiset pitoi-
suudet ovat yleensä korkeampia, voitaneen Yli-Tupuri luokitella keskireheväksi. Kesäaikainen rehevyyden
seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen seuranta talvisin ja kesäisin on
suositeltavaa.

3.2.41 Kökköpäänlammi
Mittakaava 1 :  8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Kökkö-
päänlammi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.085 Kissanojan - Häijynojan valuma-alue
Järven pinta-ala 1,0 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella soita ja kalliota.

Rantaviivaa 0,4 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Kökköpäänlammi on muodoltaan pyöreähkö.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat Yli-Tupuri laskee Kökköpäänlammiin.
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joet
Järvestä laske-
va joki

Kökköpäänlammin luusua on pohjoisosassa.

Kökkö-
päänlammi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Kökköpäänlammista on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 1994.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti

(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%),
kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori
(µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi
(µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU) sulfaatti (mg/l),
sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Kökköpäänlammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Vuonna 1994 tammikuussa Kökköpäänlammi pohjanläheinen vesi oli hapetonta.
Rehevyys: Vuonna 1994 tammikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 15 µg/l. Tällä perusteella Kök-

köpäänlammi on karu järvi. Koska kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia, luokittelu
pitäisi tehdä kesäaikaisen vesinäytteen perusteella. Tällöin Kökköpäänlammi saattaa muuttua
keskireheväksi.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja asutuksen puuttumisen takia.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Kökköpäänlammin rannoilla ei ole asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen
seuranta kesäisin ja talvisin on suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Kökköpäänlammin tilasta: Kökköpäänlammi on yhden hehtaarin kokoinen karu järvi,
jossa on ollut happiongelmia. Järven rannoilla ei ole asutusta. Kuormitus on vähäistä. Kesäaikaista
tietoa järven tilasta kaivataan.

Kökköpäänlammi on pinta-alaltaan yhden hehtaarin ja kuuluu Kissanojan - Häijynojan valuma-alueeseen.
Järven valuma-alueella on pääosin soita ja kallioita. Muodoltaan Kökköpäänlammi on pyöreähkö. Järven
rannoilla ei ole asutusta. Kuormitus lienee aika vähäistä.

Kökköpäänlammista on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 1994. Tällöin järven pohjanläheinen vesi oli ha-
petonta. Kökköpäänlammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan. Vuonna 1994
tammikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 15 µg/l. Tällä perusteella järvi on karu. Koska kesäai-
kaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia, luokittelu pitäisi tehdä kesäaikaisen vesinäytteen perusteella.
Tällöin Kökköpäänlammi saattaa muuttua keskireheväksi. Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klo-
rofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen seuranta talvisin ja kesäisin on suositeltavaa.

3.2.42 Musta Kaita
Mittakaava 1 :  8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.
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Musta Kai-
ta

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.085 Kissanojan - Häijynojan valuma-alue
Järven pinta-ala 0,9 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella soita, kallioita ja järviä.

Rantaviivaa 0,5 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Musta Kaita on muodoltaan suorakaide.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ei selvää tulo-ojaa.

Järvestä laske-
va joki

Musta Kaidan luusua sijaitsee järven eteläosassa.

Musta Kai-
ta

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Musta Kaidan veden laatua ei ole tutkittu.
Mitä tutkittu
Näytepisteet,
lkm

0

Leväkukinnat: Musta Kaidassa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.
Rehevyys: Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.
Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja asutuksen puuttumisen takia.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Musta Kaidan rannoilla ei ole asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Perustilan selvitys.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Musta Kaidan tilasta: Musta Kaita on pieni järvi, jonka tilasta ei ole mitään tietoa.
Asutusta järven rannoilla ei ole. Kuormitus on vähäistä. Ajantasainen perustilan selvitys on suosi-
teltavaa.

Musta Kaita on pinta-alaltaan 0,9 ha ja kuuluu Kissanojan - Häijynojan valuma-alueeseen. Järven valuma-
alueella on pääosin soita, kallioita ja järviä. Musta Kaita on muodoltaan suorakaide. Järven rannoilla ei ole
asutusta. Kuormitus lienee aika vähäistä.

Musta Kaidan veden laatua ei ole tutkittu, joten sen tilasta ei voi antaa mitään arviota. Järvessä ei ole ha-
vaittu leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan. Musta Kaidan perustila tulisi selvittää.

3.2.43 Kovelonjärvi
Mittakaava 1 : 10 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.
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Kovelan-
järvi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.085 Kissanojan - Häijynojan valuma-alue
Järven pinta-ala 15,4 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty.  Valuma-alueella soita, järviä ja kalliometsää.

Rantaviivaa 3,2 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Yksi saari.

Muoto Kovelonjärvi on muodoltaan epäsäännöllinen koostuen muutamista lahdista.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ei selviä tulo-ojia.

Järvestä laske-
va joki

Ei selvää luusuaa.

Kovelon-
järvi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Kovelonjärvestä on otettu kolme vesinäytettä; vuonna 1985 helmikuussa ja vuosina 1994 ja 2002
tammikuussa.

Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti
(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), asiditeetti (mmol/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l),
hapen kyllästys (%), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l),
kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l),
nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU)
sulfaatti (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Kovelonjärvessä ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Vuonna 1994 tammikuussa Kovelonjärven pohjanläheinen vesi oli hapetonta, muuten happion-

gelmia ei ole esiintynyt.
Rehevyys: Vuonna 2002 tammikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 15 µg/l. Tällä perusteella Kove-

lonjärvi on karu - keskirehevä järvi. Koska kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia, voi-
taneen Kovelonjärvi luokitella keskireheväksi.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Asutuksesta voi aiheutua kuormitusta, muuten vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien perusteel-

la.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Kovelonjärven rannoilla on jonkin verran asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden arviointi sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden mahdollistaisi rehevyyden
luokittelun. Samoin happitilanteen seuranta on suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Kovelonjärven tilasta: Kovelonjärvi on keskirehevä – rehevä järvi, jossa on esiintynyt
happikatoja. Järven rannoilla on asutusta, josta voi aiheutua kuormitusta. Ajantasainen kesäaikai-
nen vesinäytteenotto suositeltavaa.

Kovelonjärvi on pinta-alaltaan 15,4 ha ja kuuluu Kissanojan - Häijynojan valuma-alueeseen. Kovelonjärvi on
muodoltaan epäsäännöllinen koostuen muutamista lahdista. Järven valuma-alueella on soita, kallioita ja
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järviä ja sen rannat on asuttuja. Asutuksesta voi tulla jonkin verran kuormitusta järveen, muuten kuormitus
on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien vuoksi.

Kovelonjärvestä on otettu kolme vesinäytettä; vuonna 1985 helmikuussa ja vuosina 1994 ja 2002 tammi-
kuussa. Vuonna 1994 tammikuussa pohjanläheinen vesi oli hapetonta, muuten happiongelmia ei ole esiin-
tynyt. Vuonna 2002 tammikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 15 µg/l. Tällä perusteella järvi on
karu - keskirehevä. Koska kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia, voitaneen Kovelonjärvi luoki-
tella keskireheväksi. Järvessä ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan. Kesäaikainen re-
hevyyden arviointi sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden mahdollistaisi rehevyyden tarkemman luokittelun. Sa-
moin happitilanteen seuranta on suositeltavaa.

3.2.44 Ruokjärvi
Mittakaava 1 : 15 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Ruokjärvi Vesistön perustiedot

Vesistö 23.086 Ruokjärven valuma-alue
Järven pinta-ala 39,8 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella soita ja kallioita.

Rantaviivaa 3,2 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Ruokjärvi on muodoltaan epäsäännöllinen, järvessä on kaksi kapeampaa lahtea.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ali-Takalammi ja Löyttyjärvi laskevat Ruokjärveen. Pohjoisesta tulee suo-ojia Ruokjärveen.

Järvestä laske-
va joki

Ruokjärvi laskee Vuotinaiseen.

Ruokjärvi Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Ruokjärvestä on otettu kolme vesinäytettä; tammikuussa vuosina 1974 ja 1986 sekä syyskuussa

1992.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti

(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fekaaliset enterokokit (kpl/100 ml), fluoridi
(µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus
(mg/l), kiintoaine (mg/l), kloridi (mg/l), klorofylli-a-pitoisuus (µg/l), kokonaisfosfori (µg/l), koko-
naistyppi (µg/l), koliformiset bakteerit (kpl/100 ml), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium
(mg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU,
FTU) sulfaatti (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Ruokjärvessä ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Ruokjärvessä ei ole ollut happiongelmia.
Rehevyys: Vuonna 1994 syyskuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 11 µg/l. Tällä perusteella Ruok-

järvi olisi karu järvi. Samaan aikaan mitattu klorofylli-a-pitoisuus oli 5,7 µg/l. Keskikesällä otettu
vesinäyte varmistaisi luokittelun.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitusta voi tulla asutuksesta, muuten se on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien vuoksi.

Havaittu muu- Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.
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tos järven tilas-
sa:
Virkistyskäyttö: Ruokjärven rannoilla on jonkin verran asutusta. Etenkin Isokallion alueella on tiiviimpää asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Ruokjärven tilasta: Ruokjärvi on karu järvi, jossa ei ole ollut happiongelmia. Asutusta
on järven rannoilla jonkin verran. Kuormitus lienee vähäistä. Ajantasainen kesäaikainen tilan selvi-
tys on suositeltavaa.

Ruokjärvi on pinta-alaltaan lähes 40 ha ja kuuluu Ruokjärven valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella on
pääosin soita ja kallioita. Ruokjärvi on muodoltaan epäsäännöllinen, siinä on kaksi kapeampaa lahtea. Jär-
ven rannoilla on jonkin verran asutusta. Kuormitus lienee aika vähäistä, mutta asutuksesta voi tulla kuormi-
tusta.

Ruokjärvestä on otettu kolme vesinäytettä; tammikuussa vuosina 1974 ja 1986 sekä syyskuussa 1992. Jär-
vessä ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan eikä siinä ole myöskään ollut happiongel-
mia. Vuonna 1994 syyskuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 11 µg/l. Tällä perusteella Ruokjärvi
olisi karu järvi. Samaan aikaan mitattu klorofylli-a-pitoisuus oli 5,7 µg/l. Keskikesällä otettu vesinäyte var-
mistaisi rehevyysluokittelun luotettavuuden.

3.2.45 Takalammi
Mittakaava 1 : 8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Takalammi Vesistön perustiedot

Vesistö 23.086 Ruokjärven valuma-alue
Järven pinta-ala 3,7 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella pääosin soita ja kalliota sekä järviä.

Rantaviivaa 1,0 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Takalammi on muodoltaan epäsäännöllisen kulmikas.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Hepolammi laskee Takalammiin. Samoin tulee suo-oja luoteesta.

Järvestä laske-
va joki

Takalammi laskee Ali-Takalammiin.

Takalammi Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Takalammista on otettu kaksi vesinäytettä; helmikuussa ja kesäkuussa 1994.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti

(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%),
kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), klorofylli-a-
pitoisuus (µg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l),
natrium (mg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus
(FNU, FTU) sulfaatti (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet, 1
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lkm
Leväkukinnat: Takalammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Vuonna 1994 helmikuussa Takalammin pohjanläheinen vesi oli hapetonta ja kesällä samana vuon-

na vähähappista.
Rehevyys: Vuonna 1994 kesäkuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 18 µg/l. Tällä perusteella Taka-

lammi on keskirehevä järvi. Samaan aikaan mitattu klorofylli-a-pitoisuus oli 10 µg/l, mikä tukee
luokittelua.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitusta voi tulla asutuksesta jonkin verran, muuten se on vähäistä.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Takalammin rannoilla on järven pinta-alaan nähden paljon asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen
seuranta on suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Takalammin tilasta: Takalammi on pieni järvi, jossa on ollut happikatoja. Järven ran-
noilla on suhteellisen paljon asutusta. Kuormitus voi olla keskisuurta. Ajantasainen seuranta on
suositeltavaa.

Takalammi on pinta-alaltaan lähes 4 ha ja kuuluu Ruokjärven valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella on
pääosin soita, kallioita ja järviä. Takalammi on muodoltaan epäsäännöllisen kulmikas. Järven rannoilla on
paljon asutusta. Kuormitusta voi tulla asutuksesta jonkin verran, muuten se on vähäistä.

Takalammista on otettu kaksi vesinäytettä; helmikuussa ja kesäkuussa 1994. Helmikuussa pohjanläheinen
vesi oli hapetonta ja kesällä samana vuonna vähähappista. Järvessä ei ole esiintynyt leväkukintoja levähait-
tarekisterin mukaan. Vuonna 1994 kesäkuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 18 µg/l. Tällä perus-
teella Takalammi on keskirehevä järvi. Samaan aikaan mitattu klorofylli-a-pitoisuus oli 10 µg/l, mikä tukee
luokittelua. Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilan-
teen seuranta talvisin ja kesäisin on suositeltavaa.

3.2.46 Löyttyjärvi
Mittakaava 1 : 15 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Löyttyjärvi Vesistön perustiedot

Vesistö 23.086 Ruokjärven valuma-alue
Järven pinta-ala 65,1 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella soita ja kallioita.

Rantaviivaa 4,1 km
Keskisyvyys Paikallisten mukaan keskimäärin 4 m.
Suurin syvyys Paikallisten mukaan n. 8 m.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Löyttyjärvi on muodoltaan kulmikas, eteläosa jakautuu kahdeksi lahdeksi.
Järvityyppi Matalat humusjärvet (Mh)
Järveen tulevat
joet

Löyttyjärveen tulee suo-ojia pohjoisesta ja lounaasta.

Järvestä laske- Löyttyjärvi laskee eteläosastaan Ruokjärveen.



71

va joki

Löyttyjärvi Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Löyttyjärvestä on otettu seitsemän vesinäytettä vuosina 1985, 1992, 2004, 2006 ja 2008.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti

(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%),
kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), klorofylli-a-
pitoisuus (µg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l),
natrium (mg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus
(FNU, FTU) sulfaatti (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Löyttyjärvessä on ollut sinileväkukinta vuonna 2006 ja 2007 paikallisten asukkaiden mukaan.
Happitilanne: Löyttyjärvessä ei ole esiintynyt happiongelmia (kuva 12).
Rehevyys: Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 16 µg/l elokuussa vuonna 2006 ja 14 g/l kesäkuussa 2008.

Tällä perusteella Löyttyjärvi on karu - keskirehevä järvi (kuva 11). Vuonna 2008 elokuussa klorofyl-
li-a-pitoisuus oli 15 µg/l. Tämä kertoo rehevyydestä. Löyttyjärvi voitaneen luokitella keskireheväk-
si.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus saattaa olla keskisuurta soiden ja asutuksen takia. Löyttyjärven lähistöllä on tehty met-

sänhakkuita vuonna 2005, 2006 ja 2007, mitkä ovat luultavasti tuoneet järveen kuormitusta.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Löyttyjärven tilassa ei näyttäisi tapahtuneen muutoksia.

Virkistyskäyttö: Löyttyjärven itä- ja etelärannoilla on jonkin verran asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Löyttyjärven tilasta: Löyttyjärvi on keskirehevä järvi, jossa on ollut parina vuotena
leväkukintoja. Happiongelmia järvessä ei ole ollut. Asutusta on jonkin verran. Kuormitus saattaa
olla keskisuurta. Rehevyyden seuranta suositeltavaa.

Löyttyjärvi on pinta-alaltaan yli 65 ha ja kuuluu Ruokjärven valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella on
pääosin soita ja kallioita. Löyttyjärvi on muodoltaan kulmikas, sen eteläosa jakautuu kahdeksi lahdeksi. Jär-
ven itä- ja etelärannoilla on jonkin verran asutusta. Kuormitus saattaa olla keskisuurta soiden ja asutuksen
takia.

Löyttyjärvestä on otettu seitsemän vesinäytettä vuosina 1985, 1992, 2004, 2006 ja 2008. Löyttyjärvessä on
esiintynyt leväkukintoja vuosina 2006 ja 2007 paikallisten asukkaiden mukaan. Järvessä ei ole ollut hap-
piongelmia (kuva 12). Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 16 µg/l elokuussa vuonna 2006 ja 14 g/l kesä-
kuussa 2008.  Tällä perusteella järvi on karu – keskirehevä (kuva 11). Vuonna 2008 elokuussa klorofylli-a-
pitoisuus oli 15 µg/l. Tämä kertoo rehevyydestä. Löyttyjärvi voitaneen luokitella keskireheväksi. Kesäaikai-
nen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen on suositeltavaa.
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Kuva 11. Löyttyjärvi voidaan luokitella keskireheväksi vuoden 2008 kesäkuussa mitatun kokonaisfosforipi-
toisuutensa perusteella. Kesäaikaiset mittaukset näkyvät kuvassa keltaisina pylväinä.
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Kuva 12. Löyttyjärven happipitoisuuksia pinnan- ja pohjanläheisessä vedessä eri vuosina.

3.2.47 Muslammi
Mittakaava 1 : 10 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Muslammi Vesistön perustiedot

Vesistö 23.087 Kaupinojan valuma-alue
Järven pinta-ala 15,2 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella soita ja kalliometsää.
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Rantaviivaa 3,0 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Muslammi on muodoltaan pitkulainen. Keskellä järveä on hyvin kapea alue.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Paskolammi laskee Muslammiin.

Järvestä laske-
va joki

Muslammi laskee Kaupinojaan.

Muslammi Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Muslammista on otettu kaksi vesinäytettä; huhtikuussa 1985 ja tammikuussa 2002.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti

(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%),
kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori
(µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi
(µg/l), nitraattityppi (µg/l), nitriitti-nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus
(FNU, FTU) sulfaatti (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Muslammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Muslammissa ei ole ollut happiongelmia.
Rehevyys: Vuonna 1985 huhtikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 8 µg/l. Tammikuussa 2002 pitoi-

suus oli 4 µg/l. Näiden tulosten mukaan Muslammi on karu järvi. Kesäaikainen ajantasainen vesi-
näyte toisi luotettavuutta luokitukseen.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus lienee vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien vuoksi. Asutuksesta voi tulla kuormitus-

ta.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Muslammin etelä- ja pohjoisrannoilla on jonkin verran asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden arviointi sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden mahdollistaisi rehevyyden
tarkemman luokittelun.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Muslammin tilasta: Muslammi on karu järvi, jossa ei ole esiintynyt happiongelmia.
Asutusta Muslammin rannoilla on. Ajantasainen kesäaikainen seuranta suositeltavaa.

Muslammi on pinta-alaltaan 15,2 ha ja kuuluu Kaupinojan valuma-alueeseen. Järvi on muodoltaan pitkulai-
nen ja sen keskellä on hyvin kapea alue. Muslammin valuma-alueella on kallioita ja soita, etelä- ja pohjois-
rannoilla on asutusta. Kuormitus lienee vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien vuoksi, mutta asutuksesta
voi tulla kuormitusta.

Muslammista on otettu kaksi vesinäytettä; huhtikuussa 1985 ja tammikuussa 2002. Muslammissa ei ole
ollut happiongelmia. Vuonna 1985 huhtikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 8 µg/l. Tammikuus-
sa  2002 pitoisuus  oli  4  µg/l.  Näiden tulosten mukaan järvi  on karu,  eikä  siinä  ole  esiintynyt  leväkukintoja
levähaittarekisterin mukaan. Kesäaikainen ajantasainen vesinäyte toisi luotettavuutta luokitukseen.
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3.2.48 Paskolammi
Mittakaava 1 : 5 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Pasko-
lammi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.087 Kaupinojan valuma-alue
Järven pinta-ala 1,1 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella pääosin soita ja kallioista metsää.

Rantaviivaa 0,4 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Paskolammi on muodoltaan pyöreä.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Heinälammi laskee Paskolammiin.

Järvestä laske-
va joki

Paskolammi laskee Mustalammiin.

Paskolam-
pi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Paskolammesta on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 1994.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti

(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%),
kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori
(µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi
(µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU) sulfaatti (mg/l),
sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Paskolammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Vuonna 1994 tammikuussa Paskolammen pohjanläheinen vesi oli vähähappista.
Rehevyys: Vuonna 1994 tammikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 9 µg/l. Tällä perusteella Pasko-

lammi on karu järvi. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia, joten luokittelun varmis-
tamiseksi pitäisi Paskolammesta ottaa kesällä vesinäyte.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja asutuksen puuttumisen vuoksi.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Paskolammin rannoilla ei ole asutusta
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden arviointi sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden mahdollistaisi rehevyyden
luokittelun. Samoin happitilanteen seuranta on suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Paskolammen tilasta: Paskolammi on pieni ja karu järvi, jossa on esiintynyt vähähap-
pisuutta. Asutusta Paskolammin rannoilla ei ole. Kuormitus on vähäistä.
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Paskolammi on pinta-alaltaan 1,1 ha ja kuuluu Kaupinojan valuma-alueeseen.  Järvi on muodoltaan pyöreä.
Paskolammin valuma-alueella on kallioita ja soita, eikä sen rannoilla ole asutusta. Kuormitus on vähäistä
valuma-alueen ominaisuuksien ja asutuksen puuttumisen vuoksi.

Paskolammista on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 1994. Tällöin pohjanläheinen vesi oli vähähappista.
Vuonna 1994 tammikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 9 µg/l. Tällä perusteella järvi olisi karu.
Paskolammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat
yleensä korkeampia, joten Paskolammista pitäisi ottaa kesäaikainen vesinäyte luokittelun varmistamiseksi.
Määritettäviä muuttujia olisivat kokonaisravinteiden ja happipitoisuuden lisäksi klorofylli-a-pitoisuus.

3.2.49 Heinälammi
Mittakaava 1 : 7 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Heinä-
lammi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.087 Kaupinojan valuma-alue.
Järven pinta-ala 1,8 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella on soita ja kallioista metsää.

Rantaviivaa 0,6 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Heinälammi on muodoltaan epäsäännöllisen pyöreähkö, aivan eteläosassa on kapea lahti.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Heinälammiin tulee suo-ojia pohjoisesta.

Järvestä laske-
va joki

Heinälammi laskee Paskolammiin.

Heinä-
lammi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Heinälammista on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 1994.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti

(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%),
kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori
(µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi
(µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU) sulfaatti (mg/l),
sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Heinälammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Vuonna 1994 tammikuussa Heinälammi oli lähes kokonaan hapeton.
Rehevyys: Vuonna 1994 tammikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 8 µg/l. Tällä perusteella Heinä-

lammi on karu järvi. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia, joten Heinälammista pitäisi
ottaa vesinäyte luokittelun varmistamiseksi.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja asutuksen puuttumisen vuoksi.
Havaittu muu- Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.
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tos järven tilas-
sa:
Virkistyskäyttö: Heinälammin rannoilla ei ole asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen
seuranta suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Heinälammin tilasta: Heinälampi on pieni, karu järvi, jonka rannoilla ei ole asutusta.
Heinälammissa on esiintynyt happikatoja. Ajantasaista tietoa kaivataan.

Heinälammi on pinta-alaltaan 1,8 ha ja kuuluu Kaupinojan valuma-alueeseen. Järvi on muodoltaan epä-
säännöllisen pyöreähkö, aivan eteläosassa on kapea lahti. Heinälammin valuma-alueella on ojitettuja soita
ja kallioista metsää. Asutusta järven rannoilla ei ole. Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien
ja asutuksen puuttumisen vuoksi.

Heinälammista on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 1994. Tällöin järvi oli lähes kokonaan hapeton ja pin-
taveden kokonaisfosforipitoisuus oli 8 µg/l. Heinälammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekiste-
rin mukaan. Tällä perusteella järvi on karu. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia, joten kesäai-
kainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen seuranta talvi-
sin ja kesäisin on suositeltavaa.

3.2.50 Kaitalammi
Mittakaava 1 : 5 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Kaitalammi Vesistön perustiedot

Vesistö 23.087 Kaupinojan valuma-alue
Järven pinta-ala 2,2 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella pääosin kallioita ja soita.

Rantaviivaa 0,9 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Kaitalammi on muodoltaan pitkulainen.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ylimmäinen laskee Kaitalammiin.

Järvestä laske-
va joki

Kaitalammin luusua sijaitsee järven pohjoisosassa.

Kaitalammi Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Kaitalammista on otettu yksi vesinäyte helmikuussa 1994.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti

(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%),
kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori
(µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi
(µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU) sulfaatti (mg/l),
sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1
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Leväkukinnat: Kaitalammessa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Vuonna 1994 helmikuussa Kaitalammin pohjanläheinen vesi oli hapetonta.
Rehevyys: Vuonna 1994 helmikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 4 µg/l. Tällä perusteella Kaita-

lammi on karu järvi. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia, joten Kaitalammista pitäisi
ottaa vesinäyte luokittelun varmistamiseksi.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja asutuksen puuttumisen vuoksi.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Kaitalammin rannoilla ei ole asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kaitalammin vedestä tulisi ottaa kesäaikainen vesinäyte, jossa määritettäisiin myös klorofylli-a-
pitoisuus. Samoin Kaitalammin happipitoisuutta kannattaisi seurata talvisin ja kesäisin.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Kaitalammin tilasta: Kaitalammi on pieni, karu järvi, jossa on ollut happiongelmia.
Asutusta järven rannoilla ei ole lainkaan. Kuormitus lienee vähäistä.

Kaitalammi on pinta-alaltaan 2,2 ha ja kuuluu Kaupinojan valuma-alueeseen. Järvi on muodoltaan pitkulai-
nen. Kaitalammin valuma-alueella on vain kallioita ja soita, eikä lainkaan asutusta. Kuormitus on vähäistä
valuma-alueen ominaisuuksien ja asutuksen puuttumisen vuoksi.

Kaitalammista on otettu yksi vesinäyte helmikuussa 1994. Tällöin pohjanläheinen vesi oli hapetonta ja pin-
taveden kokonaisfosforipitoisuus oli 4 µg/l. Kaitalammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekiste-
rin mukaan. Tällä perusteella järvi on karu. Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-
pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen seuranta talvisin ja kesäisin on suositeltavaa.

3.2.51 Ylimmäinen
Mittakaava 1 : 6 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Ylimmäi-
nen

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.087 Kaupinojan valuma-alue
Järven pinta-ala 3,4 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella kallioita ja soita.

Rantaviivaa 0,9 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Ylimmäinen on muodoltaan epäsäännöllinen, sekä etelä- että pohjoisosa ovat kapeampia lahtia.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Kaitalammi laskee Ylimmäiseen.

Järvestä laske-
va joki

Ylimmäinen laskee etelään.

Ylimmäi- Veden laatu ja tutkimukset
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nen
Milloin tutkittu Ylimmäisestä on otettu yksi vesinäyte helmikuussa 1994.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti

(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%),
kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori
(µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi
(µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU) sulfaatti (mg/l),
sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Ylimmäisessä ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Vuonna 1994 helmikuussa Ylimmäinen oli lähes kokonaan hapeton.
Rehevyys: Vuonna 1994 helmikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 4 µg/l. Tällä perusteella Ylim-

mäinen olisi karu järvi. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia, joten Ylimmäisestä
pitäisi ottaa vesinäyte luokittelun varmistamiseksi.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja asutuksen puuttumisen vuoksi.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Ylimmäisen rannoilla ei ole asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden arviointi sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden mahdollistaisi rehevyyden
luokittelun. Samoin happitilanteen seuranta on suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Ylimmäisen tilasta: Ylimmäinen on pieni, karuksi luokiteltava järvi, jossa on esiintynyt
happikatoja. Asutusta järven rannoilla ei ole. Kuormitus on luultavasti vähäistä.

Ylimmäinen on pinta-alaltaan 3,4 ha ja kuuluu Kaupinojan valuma-alueeseen.  Järvi on muodoltaan epä-
säännöllinen sekä sen etelä- että pohjoisosa ovat kapeampia lahtia. Ylimmäisen valuma-alueella on vain
kallioita ja soita, eikä asutusta ole lainkaan sen rannoilla. Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuk-
sien ja asutuksen puuttumisen vuoksi.

Ylimmäisestä on otettu yksi vesinäyte helmikuussa 1994. Tällöin järvi oli lähes kokonaan hapeton ja sen
pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 4 µg/l. Ylimmäisessä ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekis-
terin mukaan. Tällä perusteella järvi olisi karu. Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-
pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen seuranta talvisin ja kesäisin on suositeltavaa.

3.2.52 Ahvenlammi
Mittakaava 1 : 5 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Ahven-
lammi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.087 Kaupinojan valuma-alue
Järven pinta-ala 2,0 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella kallioita ja soita.

Rantaviivaa 0,6 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat Ei saaria.
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saaret
Muoto Ahvenlammi on muodoltaan puikulainen.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ahvenlammiin tulee vesiä pohjoisesta suoalueelta.

Järvestä laske-
va joki

Ei selvää luusuaa.

Ahven-
lammi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Ahvenlammista on otettu yksi vesinäyte helmikuussa 1994.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti

(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%),
kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori
(µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi
(µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU) sulfaatti (mg/l),
sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Ahvenlammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Vuonna 1994 helmikuussa Ahvenlammin pohjanläheinen vesi oli hapetonta.
Rehevyys: Vuonna 1994 kesäkuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 6 µg/l. Tällä perusteella Ahven-

lammi on karu järvi. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia, joten Ahvenlammista pitäi-
si ottaa vesinäyte luokittelun varmistamiseksi.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja asutuksen puuttumisen vuoksi.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Ahvenlammin rannoilla ei ole asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden arviointi sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden mahdollistaisi rehevyyden
luokittelun. Samoin happitilanteen seuranta on suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Ahvenlammin tilasta: Ahvenlammi on pieni, karu järvi, jonka rannoilla ei ole lainkaan
asutusta. Ahvenlammissa on ollut happikatoja. Kuormitus lienee vähäistä.

Ahvenlammi on pinta-alaltaan 2 ha ja kuuluu Kaupinojan valuma-alueeseen.  Järvi on muodoltaan puikulai-
nen. Ahvenlammin valuma-alueella on vain kallioita ja soita, eikä sen rannoilla ole lainkaan asutusta. Kuor-
mitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja asutuksen puuttumisen vuoksi.

Ahvenlammista on otettu yksi vesinäyte helmikuussa 1994. Tällöin pohjanläheinen vesi oli hapetonta ja
pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 6 µg/l. Ahvenlammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittare-
kisterin mukaan. Tällä perusteella järvi olisi karu. Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-
pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen seuranta talvisin ja kesäisin on suositeltavaa.

3.2.53 Parsilanjärvi
Mittakaava 1 : 15 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.
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Parsilan-
järvi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.095 Sitinojan - Suho-ojan valuma-alue
Järven pinta-ala 60,2 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella peltoja, soita ja kallioita.

Rantaviivaa 4,2 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Viisi saarta.

Muoto Parsilanjärvi on muodoltaan pyöreähkön pitkulainen.
Järvityyppi Pienet humusjärvet (Ph)
Järveen tulevat
joet

Parsilanjärveen tulee suovesiä luoteesta ja koillisesta Päällisen kautta.

Järvestä laske-
va joki

Parsilanjärvi laskee eteläosastaan Sitinojaan.

Parsilan-
järvi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Parsilanjärvestä on otettu kahdeksan vesinäytettä vuosina 1978, 1992, 2005 ja 2008.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti

(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fekaaliset enterokokit (kpl/100 ml), fluoridi
(µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus
(mg/l), kiintoaine (mg/l), kloridi (mg/l), klorofylli-a-pitoisuus (µg/l), kokonaisfosfori (µg/l), koko-
naistyppi (µg/l), koliformiset bakteerit (kpl/100 ml), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium
(mg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), nitriitti-nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l),
rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU) sulfaatti (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Parsilanjärvessä ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Parsilanjärvessä on esiintynyt happiongelmia sekä kesäisin että talvisin (kuva 14).
Rehevyys: Vuonna 2008 elokuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 16 µg/l. Tällä perusteella Parsilan-

järvi on keskirehevä järvi (kuva 13). Samaan aikaan mitattu klorofylli-a-pitoisuus oli 8,4 µg/l.
Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus saattaa olla keskitasoa, asutuksesta, pelloista ja soista johtuen.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Parsilanjärven rannoilla on jonkin verran asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen
seuranta suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Parsilanjärven tilasta: Parsilanjärvi on keskirehevä järvi, jossa on esiintynyt happikatoja. Asutusta
järven rannoilla on jonkin verran. Kuormitus on keskisuurta. Rehevyyden ja happitilanteen seuranta on suositeltavaa.

Parsilanjärvi on pinta-alaltaan yli 60 ha ja kuuluu Sitinojan - Suho-ojan valuma-alueeseen. Järven valuma-
alueella on peltoja, soita ja kallioita ja sen rannoilla on jonkin verran kiinteistöjä. Parsilanjärvi on muodol-
taan pyöreähkön pitkulainen ja siinä on viisi saarta. Kuormitus saattaa olla keskitasoa; asutuksesta, pelloista
ja soista johtuen.
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Parsilanjärvestä on otettu kahdeksan vesinäytettä vuosina 1978, 1992, 2005 ja 2008. Järvessä ei ole esiinty-
nyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan, mutta siinä on esiintynyt happiongelmia sekä kesäisin että
talvisin (kuva 14). Vuonna 2008 elokuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 16 µg/l. Tällä perusteella
Parsilanjärvi on keskirehevä järvi (kuva 13). Samaan aikaan mitattu klorofylli-a-pitoisuus oli 8,4 µg/l. Kesäai-
kainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen seuranta talvi-
sin ja kesäisin on suositeltavaa.

Kuva 13. Parsilanjärvi voidaan luokitella keskireheväksi järveksi vuoden 2008 elokuun pintaveden kokonais-
fosforipitoisuutensa perusteella. Kesäaikaiset mittaukset on merkitty keltaisilla pylväillä.
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Kuva 14. Parsilanjärven happipitoisuuksia pinnan- ja pohjanläheisessä vedessä eri vuosina.
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3.2.54 Päällinen
Mittakaava 1 :  8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Päällinen Vesistön perustiedot

Vesistö 23.095 Sitinojan - Suho-ojan valuma-alue
Järven pinta-ala 2,3 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella soita ja kallioita.

Rantaviivaa 0,8 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Päällinen on muodoltaan pitkulainen.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Iitalammi laskee Päälliseen.

Järvestä laske-
va joki

Päällinen laskee Parsilanjärveen.

Päällinen  Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Päällisestä on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 2002.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti

(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%),
kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori
(µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriitti-
nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU) sulfaatti (mg/l), sähkön-
johtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Päällisessä ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Vuonna 2002 tammikuussa Päällisessä oli hyvä happitilanne, mutta mittaus oli tehty vain pinnan-

läheisestä vedestä.
Rehevyys: Vuonna 2002 tammikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 8 µg/l. Tällä perusteella Päälli-

nen on karu järvi. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia, joten Päällisestä pitäisi ottaa
vesinäyte luokittelun varmistamiseksi.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja vähäisen asutuksen takia.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Päällisen rannoilla on muutama kiinteistö.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen
seuranta suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Päällisen tilasta: Päällinen on pieni ja karu järvi, jossa ei ole havaittu happikatoja.
Asutusta järven rannoilla on vähän. Kuormitus on vähäistä. Kesäaikainen perustilan selvitys suosi-
teltavaa.
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Päällinen on pinta-alaltaan 2,3 ha ja kuuluu Sitinojan - Suho-ojan valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella
on pääosin soita ja kallioita, itse järveä ympäröi suo. Päällinen on muodoltaan pitkulainen. Järven rannoilla
on muutamia kiinteistöjä. Kuormitus lienee aika vähäistä.

Päällisestä on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 2002. Tällöin järvessä oli hyvä happitilanne, mutta mittaus
oli tehty vain pinnanläheisestä vedestä. Samaan aikaan pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 8 µg/l. Pääl-
lisessä ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan. Tällä perusteella järvi on karu. Kesäaikai-
nen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen seuranta talvisin
ja kesäisin on suositeltavaa.

3.2.55 Iitalammi
Mittakaava 1 : 8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Iitalammi Vesistön perustiedot

Vesistö 23.095 Sitinojan - Suho-ojan valuma-alue
Järven pinta-ala 4,6 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella on pääosin soita ja kallioita.

Rantaviivaa 1,1 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Iitalammi on muodoltaan puikula.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ei selviä tulo-ojia.

Järvestä laske-
va joki

Iitalammi laskee Päälliseen.

Iitalammi Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Iitalammista on otettu seitsemän vesinäytettä vuosina 1990 – 1995 ja 2003.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), alkaliniteetti (mmol/l), alumiini

(µg/l), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kloridi (mg/l), magnesium (mg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi
(µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sulfaatti (mg/l), sähkönjohtavuus
(mS/m), väriluku (mg Pt/l)
Harvemmin tutkittu: kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi
(µg/l), nitriitti-nitraattityppi (µg/l),

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Iitalammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.
Rehevyys: Vuonna 1990 marraskuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 10 µg/l. Tällä perusteella Iita-

lammi on karu järvi. Muita määrityksiä ei ole tehty. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korke-
ampia, joten Iitalammista pitäisi ottaa vesinäyte luokittelun varmistamiseksi.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Asutuksesta voi tulla kuormitusta järveen, muute se on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien

takia.
Havaittu muu-
tos järven tilas-

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.



84

sa:
Virkistyskäyttö: Iitalammin rannoilla on asutusta jonkin verran, etenkin pohjoisranta on tiiviimmin asutettua.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen
seuranta kesäisin ja talvisin suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Iitalammin tilasta: Iitalammi on pieni ja karu järvi, jonka rannoilla on jonkin verran
asutusta. Järven happitilanteesta ei ole tietoa. Kuormitus luultavasti aika vähäistä, vaikka asutusta
onkin. Kesäaikainen perustilan selvitys on suositeltavaa.

Iitalammi on pinta-alaltaan 4,6 ha ja kuuluu Sitinojan - Suho-ojan valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella
on pääosin soita ja kallioita ja sen rannoilla on asutusta jonkin verran. Iitalammi on muodoltaan puikula.
Asutuksesta voi tulla kuormitusta järveen, muuten se on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien takia.

Iitalammista on otettu seitsemän vesinäytettä vuosina 1990 – 1995 ja 2003. Järvessä ei ole esiintynyt levä-
kukintoja levähaittarekisterin mukaan eikä sen happitilanteesta ei ole tietoa. Vuonna 1990 marraskuussa
pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 10 µg/l. Tällä perusteella Iitalammi on karu järvi. Muita kokonaisfos-
foripitoisuuden määrityksiä ei ole tehty. Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-
pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen seuranta talvisin ja kesäisin on suositeltavaa.

3.2.56 Kolmperse
Mittakaava 1 : 8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Kolmperse Vesistön perustiedot

Vesistö 23.096 Niemenjärven valuma-alue
Järven pinta-ala 6,0 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella pääosin kallioita, soita ja vähän peltoja.

Rantaviivaa 1,4 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Kolmperse on muodoltaan epäsäännöllinen, järvi jakautuu kolmeen lahteen.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Kolmperse-järveen tulee suo-oja idästä.

Järvestä laske-
va joki

Ei selvää luusuaa.

Kolmperse Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Kolmperse-järven veden laatua ei ole tutkittu.
Mitä tutkittu
Näytepisteet,
lkm

0

Leväkukinnat: Kolmperse-järvessä on ollut leväkukinta vuonna 1998 levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.
Rehevyys: Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.
Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
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Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus saattaa olla vähäistä – keskisuurta suolta tulevien humusvesien ja asutuksen takia.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Kolmperse-järven rannoilla on muutamia kiinteistöjä.
Seurannan
tarpeellisuus:

Perustilan selvitys

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Kolmperse-järven tilasta: Kolmperse jakautuu kolmeen lahteen ja sen rannoilla on
vähän asutusta. Kolmperse-järven tilasta ei ole mitään tietoa. Kuormitus on vähäistä – keskisuur-
ta. Perustilan selvitystä suositellaan.

Kolmperse on pinta-alaltaan 6 ha ja kuuluu Niemenjärven valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella on
pääosin kallioita, soita ja vähän peltoja ja sen rannoilla on asutusta jonkin verran. Kolmperse on muodol-
taan epäsäännöllinen, järvi jakautuu kolmeen lahteen. Asutuksesta voi tulla kuormitusta järveen, samoin
itäpuolen soilta voi tulla humusvesiä. Kuormitus on vähäistä – keskisuurta.

Kolmperse-järven veden laatua ei ole tutkittu eikä sen happitilanteesta tai rehevyydestä ei ole tietoa. Jär-
vessä oli leväkukinta vuonna 1998 levähaittarekisterin mukaan. Kolmperse-järven tila pitäisi selvittää.

3.2.57 Hietalammi
Mittakaava 1 : 5 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Hietalam-
mi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.096 Niemenjärven valuma-alue
Järven pinta-ala 2,4 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella soita ja kallioita.

Rantaviivaa 0,7 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Hietalammi on muodoltaan munuaismainen.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ei selviä tulo-ojia.

Järvestä laske-
va joki

Ei selvää luusuaa.

Hietalam-
mi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Hietalammin veden laatua ei ole tutkittu.
Mitä tutkittu
Näytepisteet,
lkm

0

Leväkukinnat: Hietalammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.
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Rehevyys: Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.
Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja vähäisen asutuksen takia.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Hietalammin rannoilla on muutamia kiinteistöjä.
Seurannan
tarpeellisuus:

Perustilan selvitys

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Hietalammin tilasta: Hietalammi on munuaisenmuotoinen järvi, jonka tilasta ei ole
mitään tietoa. Järven rannoilla on muutamia kiinteistöjä. Kuormitus on vähäistä. Perustilan selvi-
tystä suositellaan.

Hietalammi on pinta-alaltaan 2,4 ha ja kuuluu Niemenjärven valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella on
pääosin soita ja vähän kallioita ja sen rannoilla on muutamia kiinteistöjä. Hietalammi on muodoltaan mu-
nuaismainen. Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien takia ja vähäisen asutuksen takia.

Hietalammin veden laatua ei ole tutkittu eikä sen happitilanteesta tai rehevyydestä ei ole tietoa. Järvessä ei
ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan. Hietalammin tila pitäisi selvittää.

3.2.58 Kärjenlammi
Mittakaava 1 : 8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Kärjen-
lammi

Vesistön perustiedot

Vesistö 23.096 Niemenjärven valuma-alue
Järven pinta-ala 7,7 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella on pääosin kallioita ja vähän soita.

Rantaviivaa 1,8 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Kärjenlammi on muodoltaan pitkulaisen käärmemäinen.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Ei selviä tulo-ojia.

Järvestä laske-
va joki

Kärjenlammin luusua sijaitsee järven itäpäässä.

Kärjen-
lammi

Veden laatu ja tutkimukset

Milloin tutkittu Kärjenlammin veden laatua ei ole tutkittu.
Mitä tutkittu
Näytepisteet,
lkm

0

Leväkukinnat: Kärjenlammissa ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.
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Happitilanne: Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.
Rehevyys: Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.
Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Asutuksesta voi tulla kuormitusta järveen, muuten kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominai-

suuksien takia.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Kärjenlammin rannalla on jonkin verran asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Perustilan selvitys

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Kärjenlammin tilasta: Kärjenlammi on pitkulainen järvi, jonka tilasta ei ole mitään
tietoa. Asutusta järven rannoilla on jonkin verran. Kuormitus on vähäistä. Perustilan selvitystä
suositellaan.

Kärjenlammi on pinta-alaltaan 7,7 ha ja kuuluu Niemenjärven valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella on
pääosin kallioita ja vähän soita ja sen rannoilla on asutusta jonkin verran. Kärjenlammi on muodoltaan pit-
kulaisen käärmemäinen. Asutuksesta voi tulla kuormitusta järveen, muuten kuormitus on vähäistä valuma-
alueen ominaisuuksien takia.

Kärjenlammin veden laatua ei ole tutkittu eikä sen happitilanteesta tai rehevyydestä ei ole tietoa. Järvessä
ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan. Kärjenlammin tila pitäisi selvittää.

3.2.59 Kivilammi
Mittakaava 1 : 8 000. Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08.

Kivilammi Vesistön perustiedot

Vesistö 23.096 Niemenjärven valuma-alue
Järven pinta-ala 2,6 ha
Valuma-alueen
pinta-ala

Ei määritetty. Valuma-alueella kallioita, soita ja vähän peltoa.

Rantaviivaa 0,8 km
Keskisyvyys Ei määritetty.
Suurin syvyys Ei määritetty.
Suurimmat
saaret

Ei saaria.

Muoto Kivilammi on muodoltaan puoliympyrä.
Järvityyppi Ei tyypitelty.
Järveen tulevat
joet

Kivilammiin tulee pohjoisesta pieni pelto-oja.

Järvestä laske-
va joki

Ei selvää luusuaa.

Kivilammi Veden laatu ja tutkimukset
Milloin tutkittu Kivilammista on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 2002.
Mitä tutkittu Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti

(mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%),
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kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori
(µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriitti-
nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU) sulfaatti (mg/l), sähkön-
johtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteet,
lkm

1

Leväkukinnat: Kivilammissa on ollut leväkukinta vuonna 2003 levähaittarekisterin mukaan.
Happitilanne: Vuonna 2002 tammikuussa Kivilammi oli täysin hapeton.
Rehevyys: Vuonna 2002 tammikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 12 µg/l. Tällä perusteella Kivi-

lammi olisi karu järvi. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia, joten Kivilammista pitäisi
ottaa vesinäyte luokittelun varmistamiseksi.

Kalasto: Ei tietoa.
Kasvillisuus: Ei tietoa.
Pohjaeläimet: Ei tietoa.
Kuormitus: Kuormitus on keskisuurta asutuksen takia.
Havaittu muu-
tos järven tilas-
sa:

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Virkistyskäyttö: Kivilammin rannoilla on suhteellisen paljon asutusta.
Seurannan
tarpeellisuus:

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen
seuranta kesäisin ja talvisin suositeltavaa.

Lisätietoja/
toimintoja:

Yhteenveto Kivilammin tilasta: Kivilammi on pieni ja karu järvi, jossa on ollut happikatoja ja levä-
kukintoja. Järven rannoilla on suhteellisen paljon asutusta. Kuormitus on keskisuurta. Kesäaikaista
seurantaa kaivattaisiin.

Kivilammi on pinta-alaltaan 2,6 ha ja kuuluu Niemenjärven valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella on
pääosin kallioita, soita ja vähän peltoja ja sen rannoilla on asutusta suhteellisen paljon. Kivilammi on muo-
doltaan puoliympyrä. Kuormitus on keskisuurta asutuksen takia.

Kivilammista on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 2002. Tällöin järvi oli täysin hapeton ja sen pintaveden
kokonaisfosforipitoisuus oli 12 µg/l. Kivilammissa on ollut leväkukinta vuonna 2003 levähaittarekisterin
mukaan. Tällä perusteella järvi olisi karu. Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-
pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen seuranta talvisin ja kesäisin on suositeltavaa.
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4 Seurantaohjelma
Karkkilan järville ehdotetaan seuraavanlaista seurantaohjelmaa. Tutkimusten selitykset löytyvät kuvasta 15.
Raportin seurantaohjelma koskee vain järviä, vaikka myös virtavedet ja lähteet ovat tärkeitä seurantakoh-
teita. Vaikka Pyhäjärvelle on osoitettu seurantaohjelmassa tutkimuksia, sen seuranta katetaan yhteistark-
kailussa. Uudenmaan ympäristökeskuksen seurantaan kuuluvat seuraavat järvet: Onkimaanjärvi (3 v vä-
lein), Parsilanjärvi (6 v välein, 2012), Vaskijärvi (3 v välein), Vuotinainen (6v välein, 2010), Ylimmäinen (6v
välein, 2010) ja Valkjärvi (23.074.1.006) (12v välein). Näistä Onkimaanjärvi ja Vaskijärvi kuuluvat varsinai-
seen seurantaan ja muut harvempiin ns. kartoituskohteisiin, joista määritetään lähinnä vedenlaatu, kloro-
fylli ja kasviplankton.

Useilla Karkkilan järvillä on havaittu happikatoja. Veden happipitoisuus on erittäin olennainen tekijä eliös-
tön kannalta. Se vaikuttaa mm. kalaston rakenteeseen ja yleiseen veden kemiaan. Happikadot aiheuttavat
sisäistä kuormitusta, kun fosforia alkaa vapautua sedimentistä. Samoin kalaston rakenne voi muuttua ruu-
tana- ja suutarivaltaiseksi, jos vesistössä on toistuvasti happikatoja. Molemmat muutokset aiheuttavat re-
hevöitymistä. Tästä syystä lähes jokaisella Karkkilan järvellä olisi syytä tarkkailla happipitoisuutta. Toisilla
järvillä ei ole asutusta, jolloin niiden tarkkailu ei ole niin kiireellistä. Toisaalta paljon asutusta omaavien jär-
vien tilaa voidaan tarkkailla myös yhdistysten yms. toimesta. Pelkästään retkeilyyn tai virkistykseen käytet-
tävien järvien tilaa ei useinkaan seurata näiden toimijoiden suunnalta. Tällöin kunta tai kaupunki voisi ottaa
aina muutaman tällaisen järven mukaan seurantaohjelmaan.

Rehevyyden seurannassa suositellaan kokonaisravinteiden määrittämisen lisäksi klorofylli-a-pitoisuuden
selvittämistä. Tämä antaa paljon lisää luotettavuutta rehevyyden arvioimiseen.

1 perustilaselvitys
2 happitilanteen seuranta
3 rehevyyden seuranta
4 biologinen tutkimus (a=kalasto, b=kasvillisuus, c=pohjaeläimet)
5 muu tutkimus tai seuranta
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ahmoolammi 2,3 2,3 2,3 2,3
Ahvenlammi 2,3
Alimmainen Hauklampi 2,3
Ali-Paastonjärvi 3 3
Arapisto 2,3
Haukkalampi 1
Heinälammi 2,3
Hietalammi 1
Iitalammi
Ikainen 2,3
Iso Lautlampi 2,3
Jouhtenanjärvi 2,3 2,3
Kaitalammi_Vattola_23063 2,3
Kaitalammi_23081 2,3
Kaitalammi_23082 2,3
Kaitalammi_23087 2,3
Kakari 1
Kalvana 3
Kaupinlammi 2,3
Ketlampi 2,3
Keskimmäinen Hauklampi 2,3
Kivilammi 2,3
Kolmperse 1
Kovelonjärvi 2,3 2,3 2,3 2,3
Kärjenlammi 1
Kökköpäänlammi 2,3
Laihalammi 2,3
Levoilammi 1
Löyttyjärvi 3 3
Mustalammi 2,3
Musta Kaita 1
Muslammi 3
Mustikainen 1
Myllylammi 2,3
Onkimaanjärvi 2,3 UUS UUS UUS
Parsilanjärvi 2,3 UUS 2,3 UUS
Paskoilammi 2,3
Paskolammi 2,3
Pieni Lautlampi 1
Pienojanlampi 2,3
Pikku Pierlampi 1
Pyhäjärvi 2,3 velvoitetarkkailu 2,3 velvoitetarkkailu 2,3 2,3 2,3
Päällinen 2,3
Ruokjärvi 3 3 3
Ruuhilampi 2,3 2,3 2,3 2,3
Saarlampi_23067 2,3 2,3 2,3
Saarlampi_23085 3
Sammallammi 2,3
Sontiainen 3
Säynäislammi 2,3 2,3 2,3
Takalammi 2,3
Valkjärvi_23067 2,3
Valkjärvi_23081 3
Vaskijärvi UUS 2,3 UUS UUS
Vilthattu 2,3
Vuotinainen UUS 2,3 UUS
Ylimmäinen UUS 2,3 UUS
Ylimmäinen Hauklampi 2,3
Yli-Särkinen 1
Yli-Tupuri 2,3

Kuva 15. Karkkilan järvien seurantaohjelma vuosina 2009 – 2018.
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5 Vedenlaatumuuttujia
Alkaliteetti (ent.
alkaliniteetti)

Alk mmol/l kuvaa veden pH-muutoksia vastustavaa puskurikykyä.

Biologinen ha-
penkulutus

BHK,
BODMn

mg/l tarkoittaa sitä hapen määrää, jonka eliötoiminta kuluttaa tietyssä ajassa
vedestä. Kuvastaa jätevesien happea kuluttavaa potentiaalia.

Happipitoisuus O2 mg/l Kuvaa vedessä olevan liukoisen hapen määrää

Kemiallinen
hapenkulutus

KHK,
CODMn

mg/l mittaa vedessä kemiallisesti hapettuvien aineiden määrää (esim. humus,
jätevesien orgaaniset yhdisteet).

Klorofyllipitoi-
suus

Klor-a µg/l kuvaa vedessä olevan levän määrää.

Kokonaisfosfo-
ripitoisuus

Kok.P µg/l kuvaa vedessä olevan fosforin määrää. Karuksi vedeksi luokitellaan, jos arvo
on  alle  15  µg/l,  keskireheväksi,  kun  pitoisuus  on  15  –  25  µg/l  ja  reheväksi,
pitoisuuden ollessa yli 25 µg/l.

Veden väri väri mgPt /l mittaa veden ruskeusastetta suhteessa tunnetun kloroplatinaattiyhdisteen
pitoisuuteen.

Veden pH-arvo pH kuvaa veden emäksisyyttä tai happamuutta. Neutraalin veden pH on 7.

Lähteet:

Kahila T. 2008. Vaskijärvihanke. Toimenpideohjelma. Versio 3/2008. [Julkaisematon moniste].
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