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Lohjan vedet 
numeroina

- 15 % Lohjan pinta-alasta sisävesiä
- yli 200 järveä ja lampea
- jokia ja puroja
- pohjavesialuetta, joten paljon lähteitä



Lohjan
pohjavedet

- Pohjavesialueet seuraavat 
Salpausselkien 
harjumuodostumia

- lähteet (allikkolähteet, 
purolähteet ja tihkupinnat) 
paikallisia luonnon 
monimuotoisuuspaikkoja 
sekä lähteelle ominainen 
lajisto



Lohjan vesistöseurannat
 Kunnilla lakisääteinen velvoite seurata ympäristönsä tilaa

 Lohjan oma vesien tilan seuranta: yli 50 järveä ja lisäksi 
virtavesiä. Vuonna 2019: Hormajärvi, Puujärvi, 
Maikkalanselkä, Pusulanjärvi, Kirmusjärvi, Laiha ja Pojanto. 
Lisäksi Paloniemenpuro, Munkkaanoja ja Risubackaån.

 Uudenmaan ELYkeskus seuraa: Antiainen, Enäjärvi, Haarjärvi, 
Heinäistenjärvi, Hiirlampi, Hormajärvi, Iloittu, Iso Ruokjärvi, Joutikas, Jäljänjärvi, 
Kairajärvi, Karisjärvi, Kaakanjärvi, Kirmusjärvi, Kivijärvi, Kolmperse, Keskivesi, 
Kovelanjärvi, Lehmijärvi, Lönnhammarinjärvi, Löytty, Nummijärvi, Outamonjärvi, 
Patamo, Pikkujärvi, Pitkäjärvi, Pusulanjärvi, Puujärvi, Rausjärvi, Saarijärvi, 
Salovesi, Saukonpää, Särkijärvi, Tarkeelanjärvi, Tesväri, Tämäkohtu, 
Vahermanjärvi, Valkerpyy, Valkjärvi ja Vähä Ruokjärvi

 Lohjanjärven, Siuntionjoen sekä Hiidenveden
yhteistarkkailut, useita muita velvoitetarkkailuja ja 
tilaustutkimuksia

 Vesistökunnostusverkoston hankekohteet



Lohjan vesistöseurannat



Vesien tilatiedot netistä

• tuloksia löytyy helposti
LUVY:n nettisivujen
kautta: vesientila.fi

• tietoa Länsi-Uudenmaan
vesistöistä
kansantajuisessa
muodossa

• tuloksia 126 
lohjalaisesta
järvestä/lammesta ja 4 
virtavedestä
(också på svenska)

• portaali uudistuu
syksyllä 2019



Tietoa Lohjan 
vesistöistä

- Lohjanjärven ja 
Hiidenveden yt-raportit

- Yksittäisten järvien 
tulosraportteja

- Järvi- ja meriwiki-
portaali (levätilanne)



Lohjan kaupungin karttapalvelu
-pintavedet ja pohjavedet



Hiidenveden kunnostus -hanke
hiidenvesi.fi



Lohikalat Karjaanjokeen



Lohjan luonnonsuojelualueet

• Yhteensä 179 suojelualuetta

• 3 % Lohjan pinta-alasta (koko Suomi 5,9 
%, Uudellamaalla paljon vähemmän)

• Paljon pieniä yksityisiä ls-alueita, lähinnä 
lehtoja

• Useita lintuvesiin ja järviin liittyviä 
Natura 2000 –alueita (Nummi-Pusulan 
alueella lintuvesiä ja eteläisessä Lohjassa 
ranta-alueita ja kokonaisia 
järvikokonaisuuksia kuten Puujärvi)

• Kiskonjoen-Perniönjoen
koskiensuojelulailla suojeltu valuma-alue

• Lohjan karttapalvelussa tietoa alueista



Arvokkaat luontotyypit:

• Luontaisesti runsasravinteiset järvet ovat yksi Uudellamaalla 
tunnistettu arvokas luontotyyppi (useat tämän tyypin järvet tarvitsevat 
kuormituksen hillintää ja pitkäjänteisiä kunnostustoimia)

• Useat pienvesiluontotyypit (esim. runsasravinteiset lammet, 
savimaiden purot ja kaikenlaiset lähteet) on luokiteltu äärimmäisen 
uhanalaisiksi

Arvokkaat vesistöluontotyypit 
Lohjalla?

Kuva: E. Ranta



 Ympäristöhallinto arvioinut Suomen pintavesien ekologisen tilan tänä 
kesänä (edelliset 2008 ja 2013)

 Tavoite: kaikki pintavedet hyvään/erinomaiseen tilaan vuoteen 2027 
mennessä 

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



Järvet 
10 järveä erinomaisessa tilassa, pääosin 
Pohjois-Lohjalla
17 järveä hyvässä tilassa
23 järveä tyydyttävässä tilassa
Kovelanjärvi (runsasravinteinen järvi)
Pikkujärvi Lillsjön (runsasravinteinen järvi)

Joet
Hämjoki erinomaisessa tilassa
7 jokea hyvässä tilassa
9 jokea tyydyttävässä tilassa

Lohjan pintavesien ekologinen
tila vuonna 2013/2019



Tehdyt kunnostukset
• Enäjärvi: ruoppaus, pohjapato, hoitokalastus
• Hepolampi: hoitokalastus
• Hiidenvesi: kosteikot, ympäristöneuvonta, 

haukikosteikot, isosorsimon poisto, 
hoitokalastus

• Hormajärvi: hapetus, kosteikot, hoitokalastus
• Joutikas: hoitokalastettu
• Kirmusjärvi: hoitokalastus, niitto, ulkoisen 

kuormituksen vähentäminen
• Maikkalanselkä (Lohjanjärvi): hoitokalastus, 

niitto, ilmastus
• Niemilampi: vedenpinnan nosto
• Pitkäjärvi: hoitokalastettu, vesikasvien niitto, 

hapetus, laskeutusaltaat
• Pusulanjärvi: niitto, hoitokalastus, ilmastus
• Ruutinlampi: sedimentint kemikalointi, 

ilmastus, vesikasvien poistot
• Tarkeelanjärvi: vedenpinnan nosto
• Valkerpyy: hoitokalastus
• Virtavedet: uomakunnostuksia ja 

nousuesteiden poistoja



Karttakyselyn tuloksia

• 105 vastaajaa, joilta 482 vastausta
• Vastaajista miehiä hieman enemmän kuin naisia
• Puolet vastaajista loma-asukkaita ja puolet vakituisia asukkaita
• Puolet vastaajista 41-65-vuotiaita
• Talkoot, suojeluyhdistyksessä toimiminen ja havaintotietojen tallentaminen julkisiin 

tietokantoihin olivat kiinnostavimmat tavat osallistua konkreettiseen tekemiseen



Virkistyspaikat

• Lohjanjärvi

• Sammatin järvet

• Nummi (Pitkäjärvi ja 
Kovelanjärvi)

• Pusulan pikkujärvet

• Salovesi ja Saarijärvi 
Kärkölän suunnalla

• Hiidenvesi



Virkistyspaikat



Ongelmapaikat

• Lohjanjärvi (erityisesti itä ja 
etelä)

• Sammatin järvet

• Karjalohjalla Lohjanjärven
länsiosa, Puujärvi ja muita 
pikkujärviä

• Pohjoisessa lähinnä Saarijärvi



Ongelmapaikat



Kiitos!


