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Kirkkonummen vesien tilan tarkkailu

• Kunnilla lakisääteinen velvoite seurata 
ympäristönsä tilaa. 

• Kirkkonummen vesien vedenlaatututkimus 
– Järvien vedenlaatututkimus kahden vuoden 

välein
– Näytteenotto helmi- ja heinäkuussa
– Joka toinen vuosi seurataan merialueiden 

tilaa

• Lisäksi mm. yhteistarkkailuja, joissa mukana 
järviä, merialueita ja virtavesiä



Mitä järvistä seurataan?
• Rehevöitymiseen viittaavia asioita

• mm. fosfori, typpi, klorofylli, syvänteen 
happipitoisuus

• Ekologisesta tilasta kertovia eliöitä
• vesikasvit, pohjaeläimet, kalat

• Jätevesikuormitukseen liittyvät tekijät
• mm. sähkönjohtavuus, biol. ja/tai kem. 

hapenkulutus, kiintoaine, sameus

• Hygieeninen laatu
• ulosteperäiset bakteerit



Kirkkonummen järvien ekologinen tila

• Ympäristöhallinto arvioi Suomen pintavesien ekologisen tilan seuraavan 
kerran v. 2019 (ed. 2008, 2013)

• Tavoite: kaikki pintavedet hyvään/erinomaiseen tilaan v. 2027 
mennessä

• Ekologisen tilan luokittelussa tarkastelun kohteena ovat ensisijaisesti 
biologiset laatutekijät: 

• Planktonlevät (klorofylli-a, biomassa, lajisto, sinilevä%)
• Piilevät
• Vesikasvit
• Pohjaeläimet
• Kalat

• Tilaa verrataan olosuhteisiin, joissa ihmistoiminta ei ole aiheuttanut 
havaittua vaikutusta eliöstössä

• Arvioinnissa huomioidaan myös veden laatutekijät (kokonaisravinteet, 
pH, näkösyvyys) ja hydromorfologiset tekijät (mm. keskimääräinen 
talvialenema, vaellusesteet)



• Meiko erinomainen
• Humaljärvi, Storträsk, Tampaja, 

Särkijärvi ja Finnträsk hyviä
• Lamminjärvi, Perälänjärvi, 

Vitträsk, Bakträsk, Niittylampi ja 
Juusjärvi tyydyttäviä

• Huonoja Kalljärvi, Petäjärvi, 
Hepari, Haapajärvi ja Loojärvi

Kirkkonummen järvien 
ekologinen tila



Kirkkonummen järvien ekologinen tila

• Hyvään tai erinomaiseen 
luokkaan kuuluu 28 % 
Kirkkonummen järvistä

• Tyydyttävässä kunnossa 24 %
• Kirkkonummen järvistä 24 % on 

luokittelun ulkopuolella



Kirkkonummen järvet

• Suurin osa Kirkkonummen järvistä reheviä 
• Matalia, helposti rehevöityviä, umpeen kasvavia 

lintujärviä
• Sijainti maatalousalueella
• Haja-asutus

• Karut, kirkasvetiset järvet eivät yhtä alttiita 
rehevöitymiselle, mutta happikadot laskevat 
ekologista luokitusta

• Humusjärviä suhteellisen vähän



Kirkkonummen järvet kuntoon –
Veikkolan järvet pilottina 

• HS 10.7.2017: Suomen 26 ekologiselta tilaltaan huonosta 
järvestä 4 sijaitsee Kirkkonummella (ja yksi puoliksi)

• Pilottikohteena Pohjoisen-Kirkkonummen Kalljärvi, 
Lamminjärvi ja Perälänjärvi

• Järviin kohdistunut hajakuormitusta sekä Kalljärveen myös 
jätevesikuormitusta

• Kalljärven ekologinen tila huono, mutta 
virkistyskäyttötarve suuri



Kiitos!


