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Tiivistelmä Veikkolan vesistökunnostus 2020 -hanke jatkoi Veikkolan vesistökunnostustoi-
mintaa vuosina 2020−2021. Hanke sai Uudenmaan ELY-keskuksen myönteisen 
rahoituspäätöksen. Omarahoitus hankkeelle saatiin Kirkkonummen kunnalta. 
Tässä raportissa esitetään hankkeessa vuosina 2020–2021 tehdyt toimenpiteet, 
jotka liittyvät ulkoisen kuormituksen mallinnukseen päivitettyjen Veikkolan huleve-
sikuormitustulosten valmistuttua, sisäisen kuormituksen selvitykseen (sediment-
titutkimus), haukien lisääntymis- ja elinalueiden selvitykseen, Kaljärven sisäisen 
kuormituksen vähentämiseen hoitokalastusmenetelmällä sekä Lamminojan 
kunnostamiseen. Hankkeen keskeisenä johtopäätöksenä nousi hulevesien 
merkitys järvien kuormituksessa. Lamminjärvessä ja Kaljärvessä päivitystyön 
myötä hulevedet nousivat merkittävimmäksi ulkoiseksi kuormittajaksi, niukasti 
peltoviljelyn ohi. Samalla järvien ulkoinen kuormitus nousi yli kriittisen rajan, mikä 
tarkoittaa, että järvet rehevöityvät aiemmin oletettua nopeammin, jolloin ulkoista 
kuormitusta on olennaista saada pienennettyä järvien veden laadun parantami-
seksi. Sisäisen kuormituksen selvitys paljasti tärkeitä eroja järvien diffuusiopoh-
jaisen kuormituksen dynamiikassa. Lamminjärvessä sisäisen kuormituksen rooli 
vaikuttaa olevan erityisen merkittävä ja johtuu pitkälti ajoittaisesta alusveden ja 
sedimentin hapettomuudesta. Kaljärvessä sisäinen kuormitus on myös merkit-
tävä prosessi, mutta johtuu sedimentin hapettomuuden sijaan pohjan pöllyämi-
sestä. Näin ollen hankkeessa toteutettava hoitokalastus on kannattava toimenpide 
Kaljärven sisäisen kuormituksen vähentämiseksi. Päivitetty ulkoisen kuormituksen 
arvio kuitenkin osoittaa samanaikaisen tarpeen merkittävään ulkoisen kuormi-
tuksen vähentämiseen, jotta hoitokalastuksella saavutettavat hyödyt veden 
laadun parantumisena olisivat pitkäkestoiset. Hulevesien hallinta tulisi ottaa 
keskeiseen rooliin kunnan kaavoituksessa tulevaisuudessa ja sen suunnitteluun 
kannattaa panostaa vesistöhankkeessa jatkossa. Tässä hankkeessa tehty huleve-
simallin päivitystyö toimii tärkeänä pilottina muillekin vastaaville rakennetuille 
alueille Suomessa. Peltoalueilla olisi tärkeää ottaa käyttöön vesiensuojelutoimet 
mahdollisimman laaja-alaisena ja panostaa varsinkin kustannustehokkaiden 
maanparannusaineiden (rakennekalkki/-kuitu) käyttöön. Lamminojan kunnostus 
saatiin toteutettua kesän 2021 aikana, mutta tarpeita talkookunnostukselle jäi 
tulevaisuudessa.

Asiasanat sisäinen kuormitus, ulkoinen kuormitus, hoitokalastus, eläinplankton, 
virtavesikunnostus

Toimeksiantaja Veikkolan vesistökunnostus 2020 -hanke
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1 Johdanto
Veikkolan vesistökunnostus -hanke käynnistyi vuonna 2018 tavoitteena määrätietoinen ja pitkäaikainen kunnos-
tustyö Pohjois-Kirkkonummen Veikkolan alueen vesistöjen veden laadun ja ekologisen tilan parantamiseksi. 
Hankkeen kohdevesistöiksi valikoitui Kaljärven valuma-alueella sijaitsevat Perälänjärvi, Lamminjärvi ja Kaljärvi, 
jotka ovat osa laajempaa Mankinjoen valuma-aluetta (kuva 1). Järvistä Kaljärvi on ekologiselta tilaltaan arvioitu 
vuonna 2019 välttäväksi ja Lamminjärvi ja Perälänjärvi tyydyttäviksi. Kaljärveen on kohdistunut pistekuormitusta 
Veikkolan jätevedenpuhdistamosta vuoteen 1991 asti ja järveen on vielä viime vuosinakin päätynyt satunnaisesti 
jätevesijärjestelmän vuotoja. Kaikki kolme Veikkolan järveä ovat luontaisesti reheviä.

Hanke toimii pilottina muille kunnostusta vaativille Kirkkonummen järville ja vesistöille. Kyseessä on erittäin 
laajalla yhteistyöpohjalla toteutettava kokonaisuus – mukana ovat Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelu ja 
Kirkkonummen Vesi, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, osakaskunta Veikkolan vedet sekä Veikkolan vesien-
suojeluyhdistys Kirves ry. Hankkeessa on osallistettu laajasti alueen toimijoita sekä kuntalaisia. Tavoitteena on 
jatkaa järvien kunnostustyötä tehdyn kunnostussuunnitelman (Liljendahl 2018) linjausten pohjalta ja varautua 
lisäselvityksin mahdollisiin radikaalimpiinkin käsittelyihin. Radikaalimpia menetelmiä saatetaan harkita, mikäli 
lähivuosina todetaan, etteivät hoitokalastuksen tehostaminen ja muut esitetyt keinot tuo riittävän nopeasti 
näkyvää parannusta järvien tilaan. Lisäksi tavoitteena jatkossa on ulkoisen kuormituksen entistä parempi hillit-
seminen esim. hulevesien osalta.

Veikkolan järvien kunnostus sisältyy Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaan. Veikkolan vesistökun-
nostushankkeissa toteutetaan vuonna 2018 laaditussa kunnostussuunnitelmassa (Liljendahl 2018) esitet-
tyjä toimia. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan vuonna 2018 laadittu ”Veikkolan järvet kohti hyvää tilaa v. 
2019–2027 – Perälänjärven, Lamminjärven ja Kaljärven kunnostus- ja hoitosuunnitelma” on hyvä perusta 
Pohjois-Kirkkonummen Veikkolan alueen vesistöjen – Kaljärven, Lamminjärven ja Perälänjärven – veden laadun 
ja ekologisen tilan parantamisen jatkamiselle. Suunnitelman toteutumiselle on hyvät mahdollisuudet, koska 
Kirkkonummen kunta on sitoutunut tämän hankkeen rahoitukseen merkittävällä osalla ja hankkeen ohjausryh-
mässä ovat mukana kunnan viranomaisten lisäksi mm. Osakaskunta Veikkolan Vedet ja Kirves ry.

Hanke sai vuoden 2019 kunnostustoiminnalle Uudenmaan ELY-keskuksen avustusta. Tämä hanke jatkui vielä 
vuoden 2020 puolelle ja loppumaksatus hankkeelle tehtiin vuoden 2020 lopulla. Tässä loppuraportissa raportoi-
daan myös em. hankkeen vuoden 2020 toimenpiteet siltä osin, kun niitä ei ole sisällytetty aiempiin raportteihin.

Veikkolan vesistökunnostus 2020 -hanke jatkoi Veikkolan vesistökunnostustoimintaa vuosina 2020−2021. Hanke 
sai 26.5.2020 Uudenmaan ELY-keskuksen myönteisen rahoituspäätöksen. Omarahoitus hankkeelle on saatu 
Kirkkonummen kunnalta. Hankkeen alkuperäinen toteutusaika oli 1.1.2020−31.03.2021. Hankkeen toimille 
haettiin ja saatiin jatkoaikaa 15.11.2021 asti.
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Kuva 1. Veikkolan vesistökunnostus -hankkeen kohdevesistöjen sijainti osana Mankinjoen valuma-aluetta.
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2 Hankkeen hallinnointi ja talous
2 .1 Koordinointi
Veikkolan vesistökunnostus 2020 -hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Hankkeen 
ylintä päätösvaltaa käyttää Kirkkonummen kunnanhallituksen nimeämä ohjausryhmä, jossa toimivat LUVYn osalta 
toiminnanjohtaja ja hankekoordinaattori. Ohjausryhmässä on lisäksi edustajia seuraavilta tahoilta: Kirkkonummen 
Vesi, Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelu, Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunta sekä kuntatek-
niikan lautakunta ja kunnanhallitus, osakaskunta Veikkolan Vedet, Kirves ry sekä Kirkkonummen kuntatekniikka. 
Hankkeen ohjausryhmään kuuluu myös Uudenmaan ELY-keskuksen edustaja. Osakaskunta ja Kirves ry osallis-
tuivat hankkeeseen myös talkootyön muodossa, mutta tätä työtä ei laskettu kustannuksiin tai rahoitusosuuk-
siin. Hoitokalastuksen toteutti Jomiset Oy, jonka kanssa tehtiin yhteistyösopimus. Hanke tekee yhteistyötä mm. 
Hiidenveden ja Siuntionjoen kunnostushankkeen kanssa parhaiden mahdollisten valuma-alueen kuormituksen 
hallintakeinojen löytämiseksi.

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui vuosina 2020−2021 yhteensä kahdeksan kertaa.

2 .2 Rahoitus ja budjetti
Hankkeen kokonaisbudjetti oli 120 000 €, josta 50 % oli omarahoitusta ja loppuosa myönnettiin avustuksena 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta (taulukko 1). 
Hankkeen toteutusaika oli 28.11.2019−15.11.2021.

Taulukko 1. Hankkeen rahoitussuunnitelma vuosille 2021–2021. 

 

Rahoitus euroa % 
Kirkkonummen kunta 60 000 50 
ELY-keskus 60 000 50 
Yhteensä 120 000 100 

 

Hankkeen kustannuksista merkittävän osuuden muodostivat palkkakustannukset ja ostopalveluina toteutettu 
Kaljärven hoitokalastus, Veikkolan järvien sisäisen kuormituksen selvitys, Lamminojan nousuesteiden poisto ja 
vesinäytteiden laboratorioanalyysit, (taulukot 2−3). 

Taulukko 2. Hankkeen budjetti ja toteutuneet kulut vuosina 2020–2021.  

Kustannukset, € BU 2020–2021 Toteuma 
2020 

Toteuma 
10/2021 

Toteuma 
2020–2021 Erotus 

Palkat 53 203 37 203 20 620 57 823 -4 620 
Matkat 2 858 858 298 1 155 1 702 
Ostopalvelut 54 730 8 565 41 021 49 586 5 144 
Muut kulut 3 191 2 691 2 340 5 032 -1 840 
Hallinnon kulut 6 019 4 371 1 940 6311 -292 
Yhteensä 120 000 53 688 66 219 119 906 1 177 

 

Taulukko 3. Hankkeen ostopalveluiden erittely ja toteuma.

 

 

Ostopalvelut korjattu, € Korjattu BU 
2020–2021 

Toteuma 
2020 

Toteuma 
10/2021 

Toteuma 
2020–2021 Erotus 

Sisäinen kuormitus (sedimenttitutkimus) 10 000 4 835 4 835 9 670 330 
Vesianalyysit 2 779 2 779   2 779 0 
Lamminojan kunnostus (nousuesteiden poisto) 15 000   6 696 6 696 8 304 
Hoitokalastus 21 951 951 28 500 29 451 -7 500 
Kalojen haitta-aineet 5 000   990 990 4 010 
Yhteensä 54 730 8 565 41 021 49 586 5 144 
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3 Hankkeen toimenpiteet
Veikkolan vesistökunnostus -hankkeen toimenpiteet kohdistuivat sekä järvien ulkoisen että sisäisen kuormi-
tuksen määrän tarkempaan selvittämiseen sekä kuormituksen vähentämiseen. Kolmas tärkeä osakokonaisuus 
oli Lamminojan kunnostus virtavesieliöstölle paremmin soveltuvaksi. Lisäksi hankkeessa seurattiin veden laatua 
ja eläinplanktonin kehitystä kunnostustoimien vaikutusten arvioimiseksi. Myös kalojen haitta-ainepitoisuuksia 
selvitettiin.

3 .1 Ulkoinen kuormitus ja sen vähentäminen

3 .1 .1 Hulevesituloksilla tarkennettu ulkoisen kuormituksen mallinnus
Kunnostussuunnitelmassa (Liljendahl 2018) järvien ulkoisen kuormituksen laskennassa käytettiin ympäristöhal-
linnon ylläpitämää VEMALA-mallia. Mallin tuloksia tarkasteltaessa arveltiin, että se aliarvioi merkittävästi huleve-
sien osuutta kuormituksesta laskutavastaan johtuen (10 % laskeumasta). 2019-hankkeessa aloitettiin hulevesien 
tarkennettu näytteenotto (ks. Pellikka 2019) ja VEMALA-mallin päivitystyö yhteistyössä Suomen ympäristökes-
kuksen kanssa. Samalla päivitettiin Veikkolan vesistöjen valuma-alueen kiinteistötiedot rakennus- ja huoneis-
torekisteriin (RHR). Hulevesinäytteenottoa jatkettiin vuonna 2020 ja mallin päivitystyö Suomen ympäristökes-
kuksen (Jani Ruohola) toimesta valmistui vuonna 2020 (liite 1). On kuitenkin huomioitava, että hulevesikuormitus 
on mallinnettu yksittäisten hulevesitulosten perusteella, joten siihen liittyy epävarmuutta. 2020-hankkeessa on 
laskettu päivitetty VEMALA-mallin kuormitus ja tässä raportoidaan se minimiravinteen, fosforin, osalta.

VEMALA-mallin päivitystyön myötä uuden mallin antama hulevesikuormituksen osuus kasvoi merkittävästi sekä 
kokonaisfosforin että -typen osalta kuten myös kiintoaineen, jota ei aiemmassa mallissa huomioitu lainkaan 
(taulukot 5–7 liitteessä 1). VEMALA-mallilla on myös mahdollista laskea ilmastonmuutoksen skenaarioita tietyillä 
vesiensuojelullisesti tehokkailla maataloustoimenpiteillä tai ilman niitä. Hulevesimallin päivitystyön myötä järven 
ulkoinen fosforikuormitus ylittää järvien kriittisen fosforikuormituksen (kuva 2), mikä tarkoittaa, että järvet ovat 
rehevöitymiskehityksessä ja ulkoisen kuormituksen vähennystarve on keskeisessä asemassa veden laadun 
parantamiseksi. Mallin skenaarioiden mukaan ulkoinen kuormitus kasvaa ilmastonmuutoksen myötä nykyisestä, 
mutta maataloustoimenpiteillä, mikäli kaikki toimivalikoimasta (tarkennettu lannoitus, maksimimäärä talviai-
kaista kasvipeitteisyyttä ja kerääjäkasvia, rakennekalkki/kuitukäsittelyä sekä lietteen sijoitus) otetaan käyttöön, 
voidaan kuormitus pitää kuta kuinkin nykytasolla. Nekään eivät välttämättä riitä kriittisen kuormituksen alittami-
seen, vaan lisäksi on tehtävä mm. hulevesikuormituksen vähentämistoimia. Maataloudella on kuitenkin edelleen 
merkittävä osuus kokonaiskuormituksesta, vaikka sen osuus valuma-alueen maankäytöstä ei ole suuri (taulukko 
4)

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Fosforikuormitus maataloustoimenpiteillä 2021-2050

Ilmastonmuutoksen vaikutus 2021-2050

Nykyinen fosforikuormitus

Kriittinen fosforikuormitus (laskettu 2019)

Järviin tuleva kokonaisfosforikuormitus (kg P/v)

Perälänjärvi Lamminjärvi Kalljärvi

Kuva 2. Veikkolan Perälän-, Lammin- ja Kaljärven kriittinen fosforikuormitus sekä mallinnettu fosforikuormitus eri 
skenaarioissa.
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Taulukko 4. Veikkolan järvien maankäyttö CORINE maanpeite 2018 -aineiston (Suomen ympäristökeskus) mukaan.

Kaljärvi     
81.057A009 Ala km2 % 

1 Rakennetut alueet 3,46 25,48 
2 Maatalousalueet 0,75 5,49 
3 Metsät sekä avoimet kankaat ja kallio 7,92 58,27 
4 Kosteikot ja avoimet suot 0,25 1,85 
5 Vesialueet 1,21 8,91 
      
Lamminjärvi     

81.057A010 Ala km2 % 
1 Rakennetut alueet 1,9 24,16 
2 Maatalousalueet 0,29 3,64 
3 Metsät sekä avoimet kankaat ja kallio 5,08 64,75 
4 Kosteikot ja avoimet suot 0,15 1,89 
5 Vesialueet 0,44 5,56 
      
Perälänjärvi     

81.057A011 Ala km2 % 
1 Rakennetut alueet 0,89 15,16 
2 Maatalousalueet 0,29 4,87 
3 Metsät sekä avoimet kankaat ja kallio 4,47 76,08 
4 Kosteikot ja avoimet suot 0,13 2,23 
5 Vesialueet 0,1 1,65 

 

Perälänjärvi

Perälänjärven kokonaiskuormituksen arvioidaan olevan tällä hetkellä noin 132 kg P/v. Kuormitus on selvästi 
suurempaa kuin aiemmin arvioitu, sillä hulevesikuorman määrä on aiemmissa laskelmissa ollut huomattava 
aliarvio. Haja- ja loma-asutuksen osuus (kuva 3) on mallissa tällä hetkellä ilmeisesti jotakuinkin oikein, sillä 
tietoja päivitettiin vuonna 2018 RHR-järjestelmään. Järven kriittisen kuormituksen arvoksi laskettiin vuonna 2019 
118kg P/v eli tällä hetkellä ulkoinen kuormitus on liian suurta. Lisäksi on huomattava, että ulkoisen kuormi-
tuksen lisäksi Perälänjärvellä on jonkin verran sisäistä kuormitusta, joka vapauttaa ravinteita veteen. VEMALA-
mallinnus simuloi Perälänjärven kokonaisfosforipitoisuudeksi saman kuin mitä järvestä on havaittukin, joten 
sisäinen kuormitus ei liene järvessä ulkoista kuormitusta merkittävämpi.

Perälänjärven kuormitus kasvaa VEMALA-mallinnuksen mukaan ilmastonmuutoksen myötä nykyisestä ajanjak-
solla 2021−2050 keskimäärin arvoon 154 kg P/v. Järven valuma-alueesta 4,9 % on peltoja, joilla tehtävillä toimen-
piteillä peltokuormitus olisi mahdollista puolittaa. Toimivalikoimassa ovat tarkennettu lannoitus ja maksimimäärä 
talviaikaista kasvipeitteisyyttä, kerääjäkasvia, rakennekalkki/kuitukäsittelyä ja lietteen sijoitus. Perälänjärven 
hulevesikuormituksen pienentämisessä on lisäksi huomattava vähennyspotentiaali.

Perälänjärven kokonaisfosforipitoisuus on jo nyt hyvän ekologisen tilan arvossa, eikä se skenaarioiden mukaan 
ole heikentymässä.
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Kuva 3. Perälänjärven kokonaisfosforikuormituksen jakautuminen kuormituslähteittäin.

Lamminjärvi

Lamminjärven kokonaiskuormituksen arvioidaan olevan tällä hetkellä noin 172 kg P/v. Kuormitus on selvästi 
suurempi kuin aiemmin arvioitu. Haja- ja loma-asutuksen osuus (kuva 4) on mallissa tällä hetkellä ilmeisesti 
jotakuinkin oikein. Kriittisen kuormituksen arvoksi laskettiin vuonna 2019 156 kg P/v eli tällä hetkellä ulkoinen 
kuormitus on liian suuri. Lisäksi on huomattava, että ulkoisen kuormituksen lisäksi Lamminjärvellä on sisäistä 
kuormitusta, joka vapauttaa ravinteita veteen. VEMALA-mallinnus simuloi Lamminjärven kokonaisfosforipitoi-
suudeksi jotakuinkin saman kuin mitä järvestä on havaittukin, joten sisäinen kuormitus ei liene järvessä ulkoista 
kuormitusta merkittävämpää. VEMALA-mallinnus ei huomioi Lamminjärveen virtaavia pohjavesiä, sillä niiden 
määrä ei ole tiedossa.

Lamminjärven kuormitus kasvaa VEMALA-mallinnuksen mukaan ilmastonmuutoksen (keskimääräinen ilmaston-
muutosskenaario) myötä nykyisestä ajanjaksolla 2021−2050 arvoon 199 kg P/v. Järven valuma-alueesta alle 4 % 
on peltoja, joilla tehtävillä toimenpiteillä peltokuormitus olisi mahdollista puolittaa.

Lamminjärven hulevesikuormituksen pienentämisessä on lisäksi huomattava vähennyspotentiaali. 
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Kuva 4. Lamminjärven kokonaisfosforikuormituksen jakautuminen kuormituslähteittäin.
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Kaljärvi

Kaljärven kokonaiskuormituksen arvioidaan olevan tällä hetkellä noin 330 kg P/v. Kuormitus on selvästi suurempi 
kuin aiemmin arvioitu. Haja- ja loma-asutuksen osuus (kuva 5) on mallissa tällä hetkellä ilmeisesti jotakuinkin 
oikein. Järven kriittisen kuormituksen arvoksi laskettiin vuonna 2019 270 kg P/v eli tällä hetkellä ulkoinen 
kuormitus on selvästi liian suurta. Lisäksi on huomattava, että ulkoisen kuormituksen lisäksi Kaljärvellä on 
voimakas sisäinen kuormitus, joka vapauttaa ravinteita veteen. VEMALA-mallinnus simuloi Kaljärven kokonais-
fosforipitoisuudeksi 64 µg/l, mutta havaittu pitoisuus on ollut noin 71 µg/l. Tämä johtuu sisäisen kuormituksen 
suuresta määrästä, jota malli ei pysty simuloimaan.

Kaljärven kuormitus kasvaa mallinnuksen mukaan ilmastonmuutoksen myötä ajanjaksolla 2021−2050 arvoon 389 
kg P/v (keskimääräinen ilmastonmuutosskenaario). Kaljärven valuma-alueesta 5,5 % on peltoja, joilla tehtävillä 
toimenpiteillä peltokuormitusta olisi mahdollista saada laskettua mallinnetulla ajanjaksolla 2021−2050 arvosta 
99 kg P/v arvoon 51 kg P/v. Toimivalikoimasta (ks. kohta Perälänjärvi) puuttuvat kosteikot ja kaksitasouomat 
sekä suojavyöhykkeet, joilla kuormitusta olisi lisäksi entisestään mahdollista pienentää. Hulevesikuormituksen 
vähentämisessä on huomattava vähennyspotentiaali.

Kaljärven hyvän ekologisen tilan kokonaisfosforipitoisuutta ei ole mallinnuksen mukaan aivan mahdollista 
saavuttaa tehokkailla maataloustoimenpiteillä, joten lisätoimenpiteitä tarvitaan. Lisäksi todellinen pitoisuus on 
mallinnusta suurempi sisäisen kuormituksen takia, jonka vuoksi hoitokalastusta on todennäköisesti jatkettava 
sisäisen kuormituksen hillitsemiseksi.
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Kuva 5. Kaljärven kokonaisfosforikuormituksen jakautuminen kuormituslähteittäin.

3 .1 .2 Vesistöystävällinen puutarha -esite ja -nettisivut
Hankkeen kohdejärvet Veikkolassa ovat suurelta osin rakennetun taajaman ympäröimiä ja järvien rannoilla on 
runsaasti vakituista ja loma-asutusta. Ranta-asutuksella voi olla merkittävä rooli järveen kulkeutuvien hulevesien 
kannalta. Moni nauttii puutarhanhoidosta ja voimakkaasti muokatusta pihasta, mutta yleinen mielikuva hyvin 
hoidetusta puutarhasta ei aina ole parhaaksi luonnolle. Pihoilta ja puutarhoista voi valua huomattavia määriä 
ravinteita vesistöön.

Hankkeessa toteutettiin vesistöystävällinen puutarha -opas sekä nettisivut vesientila.fi-sivustolle (kuva 6). Esitettä 
on jaettu mm. Kirkkonummen kunnalle ja erilaissa tilaisuuksissa Länsi-Uudellamaalla. Nettisivuja on tarkoitus 
täydentää tulevaisuudessa.
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Kuva 6. Vesistöystävällinen puutarha -esite (vasemmalla) ja -nettisivut (oikealla) löytyvät osoitteesta: https://www.vesien-
tila.fi/vesistokunnostus/puutarhanhoito/

3 .1 .3 Maatalouden neuvonta ja pellonpiennartilaisuus
Hanke järjesti 8.10.2020 Kirkkonummen Lapinkylässä pellonpiennartilaisuuden, jonka aiheena oli maan rakenne 
ja kasvukunnon parantaminen. Kouluttajana tilaisuudessa toimi agronomi, maanviljelijä Juuso Joona Tyynelän 
tilalta Joutsenosta. Paikalle maaperän rakennetta havainnoimaan saapui parikymmentä aiheesta kiinnostunutta 
viljelijää.

Tilaisuuden alkuun Juuso Joona johdatteli kuulijat teoriaosuuteen maaperän rakenteesta ja hiilen sitomisesta. 
Alkupohdintojen jälkeen tartuttiin itse toimeen ja suunnattiin lapioiden ja täytettyjen vesipullojen kanssa 
lähipellolle. Ensimmäisellä nurmea kasvavalla peltolohkolla kaivettiin kuopat ja tutkittiin niiden profiileja sekä 
maaperän rakennetta (kuva 7). Testikuopista havainnoitiin mm. maaperän murenevuutta, juurevuutta, murujen 
ja kokkareiden kokoa ja huokoisuutta, lierojen määrää sekä tuoksua. Täytettyjä vesipulloja hyödynnettiin laitta-
malla muruja pulloon ja tutkimalla niiden hajoamisnopeutta. Samat kuoppatestit toistettiin vertailun vuoksi myös 
viereisellä peltolohkolla, jolla ei ollut nurmipeitettä. Havaintojen perusteella lohkoilla oli tunnistettavissa selkeitä 
eroja mm. maaperän kuohkeudessa ja huokoisuudessa sekä multavuudessa ja multavan kerroksen paksuudessa 
nurmipeitteisen lohkon eduksi.

Tilaisuuden lopuksi käytiin keskustelua havainnoista pelloilla sekä pohdittiin ratkaisuja maan kasvukunnon 
parantamiseksi. Esille tulleita maaperän rakennetta ja kasvukuntoa parantavia tekijöitä olivat muun muassa 
kasvipeitteisyyden maksimointi, kiertolaidunnus, nurmilajien monimuotoisuus, maaperän syväkuohkeutus sekä 
maaperän tiivistymisen välttäminen.

Pellonpiennartilaisuuden yhteydessä kerättiin yhteystietoja Veikkolan alueen maataloustoimijoista mahdollisen 
yhteistyön rakentamiseksi tulevaisuudessa. Yhteistyö maanviljelijöiden ja hankkeen kesken voi käsittää mm. 
maanparannusaineiden levityksiä ja vaikutusten arviointia.

https://www.vesientila.fi/vesistokunnostus/puutarhanhoito/
https://www.vesientila.fi/vesistokunnostus/puutarhanhoito/
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Kuva 7. Pellonpiennartilaisuudessa tutkittiin maaperän rakennetta kuoppatestein (LUVY / Hanna Keinänen).

3 .2 Sisäinen kuormitus ja sen vähentäminen

3 .2 .1 Sisäisen kuormituksen selvitys
Aiempien vesikemiatulosten perusteella (Liljendahl 2018, Pellikka 2019) on voitu arvioida, että Veikkolan järvissä 
tapahtuu aktiivista sisäistä kuormitusta. Sisäisen kuormituksen suuruuden selvittämiseksi hankkeessa toteutet-
tiin tarkempi sedimenttitutkimus yhteistyössä Helsingin yliopiston Tom Jilbertin tutkimusryhmän kanssa vuosien 
2020−2021 aikana. Sedimenttitutkimuksen päätavoite oli selvittää, missä määrin sisäinen fosforikuormitus 
vaikuttaa Veikkolan vesistön ravinnedynamiikkaan. Tutkimuksen lähestymistapa keskittyi sedimentissä tuotet-
tuun liukenevaan fosforiin ja sen diffuusioon huokosvesistä alusveteen. Diffuusiolla tarkoitetaan pitoisuus-
eroista johtuvaa molekyylien kulkeutumista sedimentti–vesi-rajapinnassa. Tutkimuksessa selvitettiin fosforin 
diffuusion suuruus Perälänjärvessä, Lamminjärvessä sekä Kaljärvessä ja seurattiin sen kausiluonteista vaihtele-
vuutta. Lisäksi selvitettiin sedimentin kuiva-aineen fosforivarannot ja niiden kemialliset jakeet, mahdollistaen 
tutkimusta sisäisen kuormituksen pitkäaikaisesta potentiaalista, sekä fosforin hautautumisnopeudesta sediment-
tiin. Tarkempi raportti (Jilbert & Zhao 2021) löytyy liitteestä 2.

Diffuusionopeudet laskettiin käyttäen pitoisuusgradientteja sedimentti–vesi-rajapinnassa (kuva 8). Näissä 
laskelmissa pitoisuusgradientit määritettiin alusvesinäytteiden ja päällimmäisten huokosvesinäytteiden välillä. 
Lamminjärvessä, jossa gradientti on koko vuoden suhteellisen jyrkkä, hetkelliset diffuusionopeudet ovat 
korkeampia kuin muissa järvissä. Koska pitoisuusgradientit ovat Lamminjärvessä kaikilla näytteenottohetkillä 
samanlaisia, lämpötila on tärkein tekijä, joka määrittää diffuusionopeuden kausiluonteista vaihtelua. Diffuusio oli 
siis suurimmillaan kesäkuussa 2020 ja pienimmillään maaliskuussa 2021. Samat tekijät määrittävät Perälänjärven 
kausiluonteiset vaihtelut, vaikka määrät ovat alhaisempia. Kaljärvessä nähdään erilaista kausiluonteista vaihtelua 
johtuen pitoisuusgradientin muutoksista (kuva 12 liitteessä 2).
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Kuva 8. Fosforin hetkelliset diffuusionopeudet (mg P/m2*vrk) sedimentti–vesi-rajapinnalla. Negatiiviset arvot osoittavat, 
että alusvesinäytteen fosforipitoisuus oli korkeampi kuin päällimmäisen huokosvesinäytteen osoittaen, että fosforia sitoutui 
sedimenttiin. (Jilbert & Zhao 2021; liite 2.)

Järvien sisäinen vuosikuormitus arvioitiin käyttäen keskimääräisiä diffuusionopeuksia (taulukko 2 liitteessä 2). 
Perälänjärvessä ja Kaljärvessä sisäisen fosforikuormituksen määrä on selvästi alempi kuin ulkoinen kokonais-
fosforin kuormitus (Perälänjärvessä 78 vs. 132 kg/v; Kaljärvessä 121 vs. 330 kg/v), kun taas Lamminjärvessä 
sisäisen kuormituksen lasketaan olevan selvästi suurempaa kuin ulkoinen kokonaisfosforin kuormitus (499 vs. 
172 kg/v) (kuva 9). Vertailussa pitää ottaa huomioon, että ulkoisesta kokonaisfosforin kuormituksesta vain osa on 
reaktiivisessa PO4-P-muodossa (fosfaattifosfori), kun taas sedimentistä diffundoituvasta fosforista melkein koko 
määrä on biologisesti käyttökelpoista PO4-P:tä. Reaktiivinen osuus järveen tulevasta kokonaisfosforista on vaikea 
arvioida, sillä valuma-alueen fosforikiertoon vaikuttaa monta tekijää, mutta muissa Etelä-Suomen vesistöissä 
on havaittu 10%−30% kokonaisfosforista olevan PO4-P:tä, eli leville käyttökelpoista ravinnetta. Näin ollen voi 
todeta, että suurin osa reaktiivisesta fosforista kaikissa järvissä tulee todennäköisesti sisäisestä kuormituksesta. 
On syytä suhtautua varauksella Lamminjärven koko järven alalle laskettuun kuormituslukuun, sillä se on yhden 
näytepisteen tulosten mukaan laajennettu vastaamaan koko järven tilannetta. Sisäinen kuormitus Lamminjärvellä 
riippuu voimakkaasti alusveden happipitoisuudesta, joka on suurempi matalammilla alueilla kuin syvänteessä. 
On siis todennäköistä, että nyt laskettu luku on todellisuudessa yliarvio. Myös Kaljärvellä, missä hapettomuutta 
ei samassa määrin esiinny kuin Lamminjärvellä, näytepisteiden välillä oli selkeitä eroja kuormituksessa (Jilbert 
& Zhao 2021; liite 2).

Tutkimuksessa selvisi, että sisäinen kuormitus on merkittävä prosessi Veikkolan järvissä. Fosfori vapautuu 
eloperäisen aineksen hajoamisessa sedimentin päällimmäisissä kerroksissa, ja siirtyy fosfaattina (PO4-P) ylöspäin 
sedimentin pinnan läpi alusveteen. Diffuusiopohjainen sisäinen kuormitus on suurimmillaan Lamminjärvessä, 
jossa alusveden vähähappiset olosuhteet alusvedessä aikaansaavat fosforin vapautumista sedimentoituvista 
rautaoksideista. Diffuusionopeudet ovat suurimmillaan kesällä korkeampien alusveden lämpötilojen vuoksi. 
Perälänjärven kausiluonteinen vaihtelu on samanlaista kuin Lamminjärven, vaikka diffuusionopeudet ovat 
alhaisempia. Kaljärvessä diffuusiopohjainen sisäinen kuormitus on suurimmillaan talvella, jolloin lievä veden 
lämpötilakerrostuneisuus ja alusveden happikato johtavat pintasedimentin rautaoksidien pelkistymiseen. 
Kaljärvessä resuspensio eli pohjan pöllyäminen on toinen tärkeä prosessi, jolla fosfori vapautuu sedimentistä 
kesän aikana. (Jilbert & Zhao 2021; liite 2.) Resuspensiota Kaljärvessä aiheuttaa todennäköisimmin runsas särkika-
lakanta sekä jossain määrin tuulen aikaansaama pohjan pöllyäminen.

Sisäinen kuormitus on Veikkolan järvien tärkein fosfaatin lähde. Pintasedimentin (0−10 cm) NaOH-P varanto on 
(minimiarvolla) Perälänjärvessä 971 kg, Lamminjärvessä 1 755 kg, ja Kaljärvessä 2 000 kg. Näistä varannoista 
noin 5−10% vapautuu vuosittain vesipatsaaseen. NaOH-P kuvaa fosforin määrää, joka vapautuu pintasedimen-
tistä helposti. Tätä vapautumista tapahtuu, jos sedimenttiin tulee hapettomat olosuhteet.
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Kuva 9. Veikkolan järvien sisäinen kuormitus (sedimenttitutkimuksen mukaan) ja ulkoinen kuormitus (VEMALA-mallin 
mukaan). Lamminjärven sisäiseen kuormituslukuun on suhtauduttava varauksella, sillä se on ekstrapoloitu yhden 
syvännenäytepisteen perusteella.

3 .2 .2 Kaljärven tehokalastus
Aikaisemmassa hankkeessa tehtyjen vesieliöstön tilan ja veden laadun selvitysten perusteella todettiin Kaljärven 
kalaston ekologisen tilan, kuten myös kokonaisfosforipitoisuutta vastaavan ekologisen tilan olevan välttävät 
(Pellikka 2018). Kaljärvi on matala, eikä selvästi kerrostu, mutta sisäinen kuormitus on silti varsin suurta. 
Hankkeessa arvioitiin tämän johtuvan mitä ilmeisemmin suuresta särkikalamäärästä. Eläinplanktonyhteisöstä 
puuttuu isokokoinen vesikirppu, joka on tärkein sinilevien laiduntaja. Näin ollen hoitokalastuksen nähtiin 
soveltuvan hyvin Kaljärven sisäisen kuormituksen vähentämistoimenpiteeksi. Vuonna 2021 valmistunut sisäisen 
kuormituksen selvitys (ks. 3.2.1) tukee tätä. Lamminjärvellä kalaston tilaluokka on hyvä, samoin kuin veden laatu, 
joten siellä ei ole akuuttia hoitokalastustarvetta. Perälänjärvellä kalaston tilaluokka on tyydyttävä (särkikalaa 
suhteellisen paljon), mutta veden laatu on hyvällä tasolla.

Kaljärvellä hoitokalastus oli ollut kunnostusmenetelmänä käytössä jo aiempina vuosina. Kuitenkin parantaak-
seen järven veden laatua hoitokalastuksen täytyy olla riittävän tehokasta. Liian tehoton hoitokalastus voi jopa 
pahentaa järven tilaa, jos järveen jää vahva särjen kutukanta, jonka poikaset täyttävät vapautuvan tilan nopeasti. 
Sekä kansainvälisissä että suomalaisissa tutkimuksissa on todettu, että vain silloin, kun poistettu kalamäärä järven 
pinta-alaa kohden on ollut tarpeeksi suuri, on hoitokalastuksella saatu vähennettyä järven kokonaisfosforipitoi-
suutta (Jeppesen & Sammalkorpi 2002). Riittävän saalismäärän voi laskea kaavalla:

jossa y on saalismäärä (kg/ha) ja x on kokonaisfosforipitoisuus (µg/l) (Jeppesen & Sammalkorpi 2002). 

Viime vuosien keskimääräisten kokonaisfosforipitoisuuksien perusteella Kaljärveltä olisi tehokalastettava n. 150 
kg/ha/v, jotta toivottuja vaikutuksia sinileväkukintoihin olisi odotettavissa. Arvioon vaikuttaa laskevasti voimakas 
petokalakanta, mikäli sellainen järvessä on. Koekalastusten perusteella Kaljärven petokalakannan tila on suhteel-
lisen huono särkikalakantaan verrattuna. On kuitenkin huomioitava, että verkkokoekalastus aliarvioi haukikantaa 
merkittävästi. Aiemmissa nuottasaaliissa on ollut varsin runsaasti haukia (ja myös kuhia), joten todellisuudessa 
petokalakanta on luultavasti ainakin kohtuullisen vahva. Näin ollen hehtaarikohtaista saalistavoitetta voidaan 
jonkin verran laskea.
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Hankkeessa päätettiin aloittaa kolmivuotinen tehokalastusvaihe Kaljärvellä, koska käytettävien varojen ennakoi-
tiin riittävän tavoitesaaliiseen pääsemiseen. Tämä arvio voitiin laskea kiinteiden päiväkohtaisten nuottauskus-
tannusten ja aiemmin saatujen apajakohtaisten keskisaaliiden perusteella. Kaljärvellä nuotattiin vuonna 2020 
elo−syyskuun aikana yhteensä 14 vrk ja poistetuksi saaliiksi saatiin yhteensä huimat 8 205 kg, joka tekee 123 
kg/ha (kuva 10). Vuonna 2021 nuotattiin elo−lokakuun aikana yhteensä 19 päivää ja saaliiksi saatiin edelleen 
7 384 kg, eli 111 kg/ha. Näin mittavan poistopyynnin aikana on oletettavaakin, että saalis vuosien edetessä 
pienenee. Vuoden 2021 edelleen suuri saalis johtuu suuremmasta pyyntiponnistuksesta. Kahden hoitokalastus-
vuoden aikana Kaljärvestä on poistettu keskimäärin 47−62 kg fosforia/vuosi, joka on n. 15−20 % järven ulkoisesta 
ja 38−51 % järven sisäisestä kokonaisfosforikuormasta vuodessa.
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Kuva 10. Kaljärven hehtaarikohtainen hoitokalastussaalis 1998−2021 ja saaliin jakauma lajeittain. 

3 .2 .3 Haukien poikas- ja kutualueselvitys
Koska haukikannan tilasta ei saa luotettavaa arviota verkkokoekalastuksilla, päätettiin hankkeessa tehdä 
tarkempia hauen poikas- ja kutualueselvityksiä.

Valkolevytutkimus

Veikkolan järvillä toteutettiin kutualue- ja valkolevytutkimus Perälänjärvellä, Lamminjärvellä ja Kaljärvellä 
20.−25.5.2020 vesistöasiantuntija Jussi Vesterisen ja tutkimusavustaja Lauri Lukan toimesta. Kutualueiden kartoit-
taminen perustui silmämääräiseen havainnointiin hauelle soveltuvista ranta-alueista sekä valkolevytutkimukseen 
(Borg ym. 2012). Valkolevy on halkaisijaltaan 20−30 cm, valkoinen, pyöreä muovilevy, joka on kiinnitetty n. 120 
asteen kulmassa metrin mittaiseen varteen. Valkolevyä liikutellaan vedenpinnan alla 10−40 cm:n syvyydessä, 
jolloin hauen poikaset on helppo erottaa vesipatsaassa valkolevyä vasten katsottaessa. Toisessa kädessä pidettiin 
valkoista kauhaa, jolla havaitut poikaset poimittiin tunnistamista ja mittaamista varten. Tutkimus pyrittiin 
tekemään pääosin kahlaten, mutta syvemmillä ranta-alueilla jouduttiin valkolevyä liikuttelemaan veneestä käsin.

Valkolevy ei ole kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä vaan antaa ainoastaan tietoa, esiintyykö hauen poikasia 
alueella vai ei. Rantojen erilainen vesikasvillisuus ja vaihtelevat sääolot hankaloittavat koealojen tarkempaa 
vertailua ja seurantaa. Esimerkiksi pehmeässä sarakasvustossa valkolevyä on helppo liikutella verrattuna kovara-
kenteiseen ruokokasvustoon.

Talvi ja alkukevät olivat vuonna 2020 leutoja. Vedenkorkeudet olivat Etelä-Suomessa tavallista korkeammalla. 
Siuntionjoella vedenkorkeudet olivat olleet useita kymmeniä senttimetrejä pitkän ajan keskiarvoja korkeam-
malla. Tämä oli mitä luultavimmin aikaistanut ja edesauttanut hauen kutua. Hauki aloittaa sisävesissä kudun 
usein jo jään alla ja hyödyntää tulvarantoja lisääntymisalueinaan. Korkeat vedenkorkeudet olivat todennäköisesti 
lisänneet matalien, lämpenevien tulvarantojen pinta-alaa.
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Perälänjärvi

Perälänjärvi on matala ja vesikasvillisuutta on runsaasti. Silmämääräisesti hauelle hyvin soveltuvia kutualueita 
löytyy etelä- ja pohjoispäästä sekä koko länsirannalta. Myös järven itäpuolen rannoilta löytyy jonkin verran 
vesikasvillisuutta, mutta rannat ovat muihin verrattuna rakennetumpia ja jyrkempiä. Kartoitusajankohtana pinnan 
päällinen vesikasvillisuus oli vielä pääosin ylivuotista, mutta mm. tuoretta sarakasvustoa oli jo varsin runsaasti 
havaittavissa.

Perälänjärvessä havaittiin 18 hauenpoikasta (taulukko 5, kuva 11), joiden keskipituus oli 3,4 cm. Isoimmat, 5 
cm pituiset, kertovat osaltaan leudosta talvesta ja pitkästä keväästä, jotka ovat edesauttaneet hauen lisäänty-
mistä ja kasvua. Selvästi parhaimmiksi alueiksi osoittautuivat järven pohjois- ja eteläpään matalat saraikkorannat, 
joilta kaikki havaitut poikaset löytyivät (kuvat 12−14). Samoilla alueilla havaittiin myös isompia haukia pinnan 
tuntumassa pakenemassa venettä tai saalistamassa.

Taulukko 5. Hauen poikasten lukumäärät (# = järjestysluku) ja pituudet koealoittain valkolevytutkimuksessa Perälänjärvellä 
20.5.2020. Koealojen numerot vastaavat kuvan 11 kartan numerosymboleita.

Koeala 3 Koeala 6 
# pituus (cm) # pituus (cm) 
1 3 1 3 
2 4 2 3 
3 5 3 4 
4 2 4 4 
5 3 5 4 
6 3 6 5 
7 2 7 3 
8 2 8 3 
9 5    
10 4    

      
keskiarvo 3,3 keskiarvo 3,6 

keskihajonta 1,2 keskihajonta 0,7 
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Kuva 11. Hauen poikasten frekvenssijakauma valkolevytutkimuksessa Perälänjärvellä 20.5.2020.
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Kuva 12. Hauen kutualue- ja valkolevytutkimuksen havaintopaikat Perälänjärvellä. Punaiset symbolit ovat havaintopaikkoja, 
joilta hauen poikasia löydettiin.

Kuva 13. Perälänjärven hauen poikaset löytyivät hyvin matalasta vedestä saraikon joukosta, missä oli myös runsaasti 
selkärangattomia pohjaeläimiä. (LUVY / Jussi Vesterinen)
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Kuva 14. Hauen poikanen, pituudeltaan n. 3 cm, Perälänjärven pohjoispäässä. (LUVY / Jussi Vesterinen)

Lamminjärvi

Lamminjärvi eroaa selvästi Perälänjärvestä ja Kaljärvestä vähäisen kasvillisuutensa osalta. Silmämääräisesti 
hauelle soveltuvia kutualueita löytyy järven kaakkoispäästä Lamminojan luusuasta. Täälläkin vesikasvillisuus on 
pääosin ruovikkoa. Myös luoteispäässä on jonkin verran hauelle mahdollisesti kutualueeksi soveltuvaa ruovikkoa. 
Muulta osin järven rannat ovat hyvin rakennettuja. Järviruokoa on siellä täällä rantatonttien edustalla, mutta 
matalia, nopeasti lämpeneviä ranta-alueita ei käytännössä löydy.

Lamminjärvessä ei havaittu hauenpoikasia eikä havaintoja isommista hauista. Saattaa olla, että järven hauet 
hyödyntävät puroja, ojia ja lähijärviä kutualueinaan. Toisaalta hankalasti tutkittavat ruovikkoalueet aiheuttivat 
haastetta valkolevytutkimukseen.

Lamminjärven haukikanta saattaisi hyötyä haukikosteikkojen rakentamisesta. Järveä ympäröivän runsaan 
asutuksen vuoksi tällaisten kosteikoiden rakentaminen on kuitenkin vaikeaa. Maaston ja vähäisen rakennus-
kannan puolesta haukikosteikoksi soveltuva alue voisi olla järven kaakkoispäässä Lamminojan luusuan edustalla 
(koeala 15, kuva 15).
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Kuva 15. Hauen kutualue- ja valkolevytutkimuksen havaintopaikat Lamminjärvellä.

Kuva 16. Lamminjärven pohjoispään ruovikkoalueet eivät olleet kovin laajoja. Aivan matalimpaan ja nopeimmin lämpiävim-
piin osiin ei menty johtuen ranta-asutuksesta. (LUVY / Jussi Vesterinen)
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Kaljärvi

Kaljärven pohjoisosat ovat varsin tiiviisti rakennettuja. Järven luoteispään lahdella olevan ojan suualueella on 
vesikasvillisuutta, joka muodostaa pääosin kelluvia ja tiiviitä kasvustolauttoja (ei hyvä hauen kannalta). Lahdella 
on kuitenkin jonkin verran potentiaalia hauen kutualueena, kuten mahdollisesti myös itse ojalla. Muulta osin 
pohjoisosien ja järven keskiosien rakennetut rannat eivät vaikuta vesikasvillisuuden osalta hyvältä hauen kutualu-
eelta. Eteläosan lahtialue sen sijaan erottui selvästi potentiaalisimpana hauen lisääntymisalueena. Eteläpää on 
matalaa ja lähes kauttaaltaan vesikasvillisuuden ympäröimää. Rannat olivat kuitenkin monin paikoin hankalasti 
kahlattavissa, mikä vaikeutti valkolevytutkimusta ja pakotti tekemään sitä veneestä käsin.

Kaljärvellä havaitsimme kaksi hauen poikasta koealalta 25 (kuva 17). Hauet olivat pituudeltaan 3 cm ja 3,5 cm 
ja löytyivät sarakasvuston seasta. Tutkimusta hankaloittivat varsin syvät ja upottavat rannat, joten alhaisesta 
lukumäärästä ei pidä vetää johtopäätöksiä. Järven keski- ja pohjoisosia palveleva haukikosteikko saattaisi olla 
mahdollista rakentaa rannan rakentamattomuuden ja loivan profiilin osalta havaintopaikalle 22.

Kuva 17. Hauen kutualue- ja valkolevytutkimuksen havaintopaikat Kaljärvellä.
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Kuva 18. Kaljärven eteläpään mosaiikkimaista saraikkoa, mistä kaikki havaitut hauenpoikaset löytyivät. (LUVY / Jussi 
Vesterinen)

Sähkökoekalastus ja kutuajan seuranta

Veikkolan järvillä kokeiltiin myös sähkökoekalastusta haukimäärien selvittämiseksi lokakuussa 2020. 
Sähkökoekalastus tehtiin veneestä Hans Grassl IG20002C30 -laitteella järveä ympäri soutamalla. Menetelmä 
ei toiminut haukimäärien selvittämisessä. Hauet näyttivät pakenevan sähkökenttää tai eivät ainakaan taintues-
saan nousseet pinnalle. Todennäköisesti laite oli liian alitehoinen. Perälänjärvessä havaittiin useampia isompia 
mulahduksia viitaten isompiin haukiyksilöihin.

Keväällä 14.4.2021 tehtiin vielä hauen kudun silmämääräinen tarkkailu rannalta käsin. Tarkoitus oli ajoittaa 
selvitys ajankohtaan, jolloin kutu on käynnissä. Jäät olivat juuri sulaneet järvistä. Kaljärven eteläpäässä oli vielä 
varjoisissa kohdissa hiukan riitettä ja sillä alueella havaittiin useita kudulla olevia haukia. Lamminojan luusuan 
(Veikkolan kirjaston takana) edustalla oleva kostea tulvaranta (kuva 19) vaikuttaa alueelta, jossa voisi olla potenti-
aalia haukikosteikoksi.
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Kuva 19. Lamminojan luusuan edustalla Veikkolan kirjaston takana oleva keväisin tulviva alue saattaisi soveltua haukikos-
teikon rakentamiseen.

3 .3 Veden laadun ja eläinplanktonin seuranta
Veikkolan vesistökunnostus 2020 -hankkeessa on tutkittu järvien veden laatua ja seurattu sen avulla järvien 
tilan kehitystä. Veden laatua tarkasteltaessa tärkeimpiä mittareita ovat pääkasviravinteiden, fosforin ja typen, 
pitoisuudet. Fosfori on useimmissa Suomen järvissä minimiravinteena, jonka määrä vaikuttaa suoraan rehevöi-
tymiseen. Kuvassa 20 on esitetty kesä–syyskuun pintaveden kokonaisfosforipitoisuuden kehitys ajanjaksolla 
1971–2021 sekä ekologisen luokittelun raja-arvot värillisillä vaakaviivoilla. Pitkäaikaistrendistä huomaa, miten 
ravinnepitoisuuden vaihtelu on tasaantunut 2000-luvulla kaikissa kolmessa järvessä. Lamminjärven kokonais-
fosforipitoisuus on ollut hyvässä tilassa lähes koko 2000-luvun ajan (kuva 20b), ja Perälänjärvessäkin on viime 
vuosina päästy hyvän luokan raja-arvon alle (kuva 20a). Myös Kaljärvessä vuosittainen vaihtelu on tasaantunut, 
vaikka onkin muita järviä voimakkaampaa ja tilaluokka on pysynyt pääosin välttävässä (kuva 20c).
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Kuva 20. Järvien kokonaisfosforipitoisuuden kehitys vuosina 1972−2021. Värilliset vaakaviivat kuvaavat ekologisen luokit-
telun raja-arvoja.
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Ravinteiden vaikutusta järvien levätilanteeseen seurataan a-klorofyllipitoisuutta tarkastelemalla. Kalljärven 
a-klorofyllin kehityksestä voi huomata, miten kesäajan vaihtelu on suurta ja edellyttää useita näytteenottoja 
muutostrendien havaitsemiseksi (kuva 21). Klorofyllipitoisuuden trendi on kuitenkin 2000-luvun aikana ollut 
selvästi laskeva ja lineaarinen regressiomalli on tilastollisesti merkitsevä viitaten levähaittojen vähenemiseen.
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Kuva 21. Kalljärven a-klorofyllipitoisuus on laskenut 2000-luvulla, mikä viittaa levähaittojen vähenemiseen.

Vuosien 2020−2021 kokonaisfosforin ja hapen vaihtelua tarkasteltaessa voi huomata järvien välillä selvän eron, 
joka vahvistaa myös Jilbertin & Zhaon (2021) tuloksia (kuva 22): Perälänjärvessä mataluudesta johtuen ei ole 
nähtävissä selvää hapen ja kokonaisfosforin välistä yhteyttä, mutta Lamminjärvessä sekä lopputalven että 
loppukesän hapettomuusjaksot nostavat alusveden fosforipitoisuutta. Kaljärvessä näkyy myös Lamminjärveä 
vastaava trendi koko vesipatsaassa, mutta Kaljärvessä vain talviaika on kytköksissä happivajeeseen, kun taas 
loppukesän kohonnut fosforipitoisuus liittyy mitä ilmeisimmin voimakkaaseen kaloista ja tuulesta johtuvaan 
resuspensioon (ts. pohjan pöllyämiseen).
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Kuva 22. Veikkolan järvien pintaveden ja alusveden happi- ja kokonaisfosforipitoisuuden vaihtelu vuosina 2020 ja 2021.
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Järvien eliöstöä tutkimalla on voitu selvittää järven biologisten laatutekijöiden tilaa ja sitä kautta tarvetta ravinto-
ketjukunnostukselle (biomanipulaatio, hoitokalastus). Tarkasteltavana ovat olleet kasviplankton, eläinplankton, 
pohjaeläimet ja kalat (Pellikka 2019). Eläinplanktonin seurantaa on jatkettu Kaljärvellä hoitokalastuksen 
vaikutusten todentamiseksi. Suuret särkikalamäärät ovat aiheuttaneet voimakkaan laidunnuspaineen suurikokoi-
seen eläinplanktoniin, jolloin sen keskikoko on pienentynyt (Pellikka 2019). Järvistä on puuttunut etenkin suuriko-
koiset Daphnia ja Bosmina -sukujen vesikirput, jotka ovat tärkeimpiä sinilevien laiduntajia.

Kesällä 2020 Kaljärveltä otettiin kolme eläinplanktonnäytettä. Eläinplanktonbiomassa oli edelliskesää selkeästi 
suurempi. Biomassasuhteet olivat koko kesän varsin vakiot. Rataseläimiä oli noin 10 %, vesikirppuja hieman yli 
puolet ja hankajalkaisia noin 35 % kokonaisbiomassasta. Vesikirpuista tärkeimmät lajit olivat Chydorus sphaericus 
ja Daphnia cristata ja D. cucullata. Bosmina coregoni var thersites -lajia esiintyi myös säännöllisesti. Bosmina-
alalaji kasvattaa pitkät ulokkeet ja kertoo esiintymisellään jo korkeasta saalistuksesta. Ulokkeiden tarkoitus on 
puolustautua ja hankaloittaa syödyksi joutumista.

Kuva 23. Kaljärven Daphnia-vesikirppu mikroskoopissa. (LUVY / Katja Pellikka)

Suurikokoisia, kasviplanktonia tehokkaasti laiduntavia Daphnia- ja Bosmina-vesikirppuja oli Kaljärvessä vähän. 
Ylivoimaisesti tärkein vesikirppulaji oli Chydorus sphaericus, joka on pienikokoinen ja sen kyky laiduntaa 
kasviplanktonleviä on varsin pieni. Chydorus-vesikirput pystyvät elämään sinileväkukintojen seassa, minkä vuoksi 
sen runsastuminen ulapan planktonissa on liitetty järven tuottavuuden kasvuun. Myös kalojen saalistus voi olla 
osasyy Chydoruksen lisääntymiselle, kun kalat saalistavat suurikokoisia vesikirppuja.

Kesällä 2020 laidunnusteho oli edelliskesää tehokkaampi johtuen suuremmasta vesikirppujen määrästä (kuva 
24). Vesikirput pystyivät suodattamaan noin 15 % Kaljärven vesimassasta yhden vuorokauden aikana. Vaikka 
eläinplanktonmäärä vuonna 2020 olikin selvästi aiempaa suurempi ja laidunnusteho parempi, ei tämä kuiten-
kaan ole vuoden 2020 runsaan särkikalan poistopyynnin ansiota, vaan mahdollisesti vuoden 2019, joka sekin oli 
2000-luvun huippuvuosiin lukeutuva hoitokalastusvuosi (kuva 10). Vuonna 2020 tehokalastus toteutettiin elo−
syyskuun aikana, joten eläinplanktonin vaste ei ole vielä odotettavissa vuoden 2020 tuloksissa. 
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Kuva 24. Veikkolan järvien eläinplanktonin laidunnusteho kesällä 2019 ja Kaljärvellä myös kesällä 2020 (kesä- heinä- ja 
elokuu).

3 .4 Kalojen haitta-ainepitoisuudet
Ahventen haitta-ainepitoisuuksia tutkittiin hankkeessa vuonna 2020. Tutkittavat aineet olivat elohopea sekä 
PFAS-yhdisteet (Perfluorattuja alkyloituja yhdisteitä), joita käytetään mm. palonestoaineissa ja elektronii-
kassa. Elohopeaa liukenee vesistöihin myös maaperästä. Elohopeaa tutkittiin vain Perälänjärven ahvenista, sillä 
Lammin- ja Kaljärven ahvenista sitä oli tutkittu jo vuonna 2018 (Malinen & Marttila, 2018). PFAS-määrityksessä 
tutkittiin 18 eri yhdistettä, joista vain PFOS-yhdisteelle on olemassa ympäristölaatunormi, 9,1 µg/kg ahventa. 
Se ei ylittynyt millään järvellä. Korkeimmat arvot olivat Lamminjärvellä. Euroopan elintarviketurvallisuusviran-
omaisen (EFSA) arvion mukaan PFAS-yhdisteiden osalta laskettuna 70 kg painava henkilö voisi syödä enintään 
200 g Lamminjärven ahventa viikossa ilman merkittäviä terveysriskejä. Vastaavasti Perälänjärven ahventa voisi 
syödä 500 g ja Kaljärven 260 g. Vertailuna suomalaiset kuluttavat keskimäärin n. 4 kg kotimaista kalaa vuodessa, 
eli n. 75 g viikkoa kohti (Luonnonvarakeskus 2019). Ahvenen osuus kotimaisen kalan kulutuksesta on 0,4 kg, eli 
sitä syödään viikkoa kohti laskettuna vain n. 8 g.

Perälänjärven ahvenista tutkitut elohopeapitoisuudet ylittivät ympäristölaatunormin 0,22 mg/kg, mutta Lammin- 
ja Kaljärvellä elohopeapitoisuudet jäivät tämän alle. Kalan ravintokäytölle asetettu elohopean raja 0,5 mg/kg ei 
kuitenkaan ylittynyt millään järvellä.

3 .5 Lamminojan kunnostus
Lamminoja laskee Lamminjärvestä Kaljärveen ja on Mankinjoen valuma-alueen luoteisosan latvapuroja Kaljärven 
osavaluma-alueella (kuva 1). Puron kokonaispituus on 750 metriä, pudotuskorkeus 5,8 metriä ja keskivirtaama 
hieman yli 100 l/s. Mankinjoen arvokkaista vaelluskalakannoista huolimatta jokivesistön luoteisosat ovat olleet 
heikommin tunnettua aluetta ennen Kalljärvenojan ja Lamminojan luonnonarvojen kartoitusta ja kunnostustar-
vetarkastelua (Janatuinen 2010, Vuorinen & Janatuinen 2019).

Lamminojan alueella on ollut myllytoimintaa jo 1800-luvulla ja myöhemmin 1960-luvulla myös kalanviljelyä. 
Alueella on kaksi patoa, joista ylempää on käytetty sekä myllytoimintaan että myöhemmin kalanviljelylai-
toksen tarpeisiin. Alempi pato rakennettiin kalanviljelylaitoksen rakentamisen yhteydessä 1960-luvun alussa. 
Molemmat padot vaikeuttavat vesieliöiden liikkumista Kaljärven ja Lamminjärven välillä, ylemmän padon 
toimiessa useimmille kalalajeille lähes täydellisenä vaellusesteenä. Puroa on myös perattu ja suoristettu lähes 
koko matkalta.
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Lamminojaan on mahdollista kotiuttaa Mankinjoen vesistön taimenkanta, mutta kalojen ja pohjaeläinten 
hyvinvointi edellyttää ympärivuotista virtaamaa purossa.

Hankkeessa laadittiin suunnitelma (Tammivuori & Vähä 2020; liite 3) Lamminojan kunnostamisesta, joka päästiin 
toteuttamaan kesän 2021 aikana.

3 .5 .1 Vedenoton vaikutus Lamminojan virtaamaan
Lamminoja kärsii ajoittain pienistä virtaamista. Kunnostuksen onnistuminen riippuu olennaisesti riittävästä 
ympärivuotisesta vesimäärästä Lamminojassa. Puro ja yläpuolinen Lamminjärvi ovat osin pohjavesivaikut-
teisia. Veikkola I vedenottamo sijaitsee Lamminjärvellä. Hankkeessa tehtiin tarkastelu, vaikuttaako veden otto 
Lamminojan virtaamaan (Loikkanen 2020; liite 4).

Tarkastelussa todettiin, että vedenotto vähentää Lamminjärveen ja siitä edelleen purkautuvaa vesimäärää 
vedenottomäärän verran, koska Lamminoja on järven ainoa purku-uoma. Pöyry Finland Oy on arvioinut, että 
vedenotto Veikkola I vedenottamolla vähentää Lamminojan virtaamaa keskimäärin noin 0,3 m3/min, eli n. 5 l/s. 
Vuonna 2019 vedenotto vähensi Lamminjärven ulosvirtaamaa noin 4,4 l/s (vedenotto 384 m3/d). (Loikkanen 2020; 
liite 4). Lamminojan keskivirtaama on hieman yli 100 l/s (Tammivuori & Vähä 2020; liite 3) ja alin virtaama n. 10 
l/s (Loikkanen 2020; liite 4).

Vuosien 2012‒2020 tarkkailujakson aikana Lamminjärven pinnankorkeus on laskenut kriittisen tason alapuolelle 
voimakkaimmin tehostetun vedenoton (2012‒2015) päättymisen jälkeen. Järven pinnankorkeuteen vaikuttavat 
siten vedenoton ohella myös muut tekijät, pääasiassa sadannan ja sulamisvesien suuruus sekä näiden vaikutus 
pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määrään. Vedenotto vaikuttaa muodostumasta Lamminjärveen 
purkautuvaan vesimäärään siinä määrin, että kuivina aikoina järveen purkautuvan pohjaveden määrä vähenee 
selvästi, mistä aiheutuu järven pinnankorkeuden laskua. Näin ollen Lamminjärven pinnankorkeuden pitäminen 
tietyllä tasolla ja Lamminojan virtaaman turvaaminen edellyttäisivät vedenottomäärien vähentämistä kuivina 
ajanjaksoina. Runsas hyvälaatuisen pohjaveden virtaus Lamminjärveen on tärkeä, jotta järven vedenlaatu pysyisi 
hyvänä. (Loikkanen 2020: liite 4)

Tarkastelun (Loikkanen 2020; liite 4) johtopäätöksissä todetaan, että Lamminjärven pintaa seuraamalla sekä 
suorittamalla Lamminojassa virtaamamittauksia erityisesti kuivina ajanjaksoina saadaan paras kuva vedenoton 
vaikutuksesta Lamminojan virtaamaan. Toimintamallina suositellaan, että mikäli Lamminjärven pinnankor-
keus laskee järven kriittisen tason +50,90 m alapuolelle, tulisi vedenottoa vähentää tasolle noin 300 m3/d ja 
pitää vedenotto tällä tasolla, kunnes järven pinta nousee kriittisen tason alapuolelle. Tarvittaessa erityisen 
kuivina ajanjaksoina vedenottoa voidaan vähentää vielä tämän tason alapuolelle, esimerkiksi tasoon 250 m3/d. 
Vedenoton säätelyssä voidaan hyödyntää vedenottamon itäpuolella sijaitsevaa havaintoputkea L7, jonka pinnan-
korkeuden laskiessa tason +50,2 m alapuolelle vedenottoa voitaisiin vähentää. Tarkimman kuvan Lamminojan 
virtaamasta ja vedenoton vaikutuksista siihen saisi jatkuvatoimisella virtaamamittauksella.

3 .5 .2 Uoman kunnostus ja nousuesteiden poisto
Vuonna 2021 Lamminojan purouoma ennallistettiin lähemmäs luonnontilaa ja siitä poistettiin nousuesteitä, jotka 
toimivat osalle kalalajeista täydellisenä vaellusesteenä (kuva 25). Näin vesieliöt pääsevät taas helpommin liikku-
maan Kaljärvestä Lamminjärveen. Kunnostus toteutettiin kesällä 2021.
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Kuva 25. Lamminojan kaksi patoa vaikeuttivat vesieliöiden liikkumista Kaljärven ja Lamminjärven välillä.

Lamminojan kunnostus kesällä 2021 alkoi betonipadon purkamisella konevoimin (kuva 26). Kunnostusta jatket-
tiin talkoovoimin paikoissa, joihin ei koneella päästy.

Kuva 26. Kunnostus aloitettiin purkamalla betonipato. Talkoovoimin jatkettiin paikoissa, joihin koneella ei päästy.

Kunnostuksessa aikoinaan perattuun ja suoristettuun purouomaan tuotiin takaisin sora-, kivi-, ja puumateriaalia. 
Samalla palautettiin uoman luontaisen kaltaista mutkittelua sekä syvyys- ja leveysvaihtelua.

Toteutetut kunnostukset käsittivät vain osan Lamminojan purouomasta ja erityisesti käsipelissä talkootyönä 
tehtäville kunnostuksille on tarvetta puron ylä- ja alaosilla myös tulevina vuosina (kuva 27).

Kuva 27. Tulevina vuosina on tarvetta etenkin käsin tehtäville kunnostuksille sekä puron ylä- että alaosilla.
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3 .5 .3 Lamminojan maakuopan sedimenttitutkimus
Lamminojan vieressä kierrätyspisteen takana sijaitsee maakuoppa/allas, jota on ilmeisesti käytetty aiemmin 
kalanviljelyssä. Maakuoppa on vettä täynnä ja siitä on johdettu putki Lamminojaan. Hankkeen ohjausryhmä 
teki kesällä 2020 maastotarkastelun ja totesin kuopassa olevan roskaa. Maakuopan sedimentin laatu herätti 
kysymyksiä ja sen selvittämiseksi otettiin syksyllä 2020 kaksi sedimenttinäytettä kuopan molemmista päistä. 
Sedimenttinäytteet lähetettiin Eurofinsille ja niistä tutkittiin haitta-aineet Eurofinsin TerrAttesT®-paketin 
mukaisesti sisältäen 200 eri yhdistettä. Tulokset normalisoitiin Ympäristöminsteriön sedimenttien ruoppaus- ja 
läjitysohjeen mukaisesti.

Valtaosa määritetyistä aineista jäi alle määritysrajan (liite 5). Mitattuja metallipitoisuuksia löydettiin arseenista, 
bariumista, kromista, koboltista, lyjyistä, nikkelistä, vanadiinista ja sinkistä, mutta pitoisuudet olivat haitat-
tomia ja läjityskelvollisia. Myös mitattuja mineraaliöljypitoisuuksia löydettiin, mutta nekin olivat haitattomia ja 
läjityskelvollisia.

Maakuopan veden pinta oli kesäaikaan pikkulimaskan (Lemna minor) valtaama, indikoiden runsaasta ravinnepi-
toisuudesta. Näyttää siltä, että maakuopasta ei aiheudu merkittävää haittaa virtavesieliöstölle. Kuoppa näyttäisi 
nykyisellään pidättävän osaltaan ravinteita. Maakuopan osalta ei siten ole ilmennyt tarvetta toimenpiteille.

4 Yhteenveto ja jatkosuositukset
Veikkolan vesistökunnostus 2020 -hankkeen keskeisenä johtopäätöksenä nousi hulevesien merkitys järvien 
kuormituksessa. Hulevesiselvitys ja VEMALA-mallin päivitys vahvistivat epäilyt hulevesien aiemmasta merkit-
tävästä aliarviosta Veikkolan järvien kuormittajana oikeiksi. Päivitystyön myötä Lamminjärvessä ja Kaljärvessä 
hulevedet nousivat merkittävimmäksi ulkoiseksi kuormittajaksi, niukasti peltoviljelyn ohi. Samalla järvien ulkoinen 
kuormitus nousi yli kriittisen rajan, mikä tarkoittaa, että järvet rehevöityvät sellaista vauhtia, että ulkoista kuormi-
tusta on olennaista saada pienennettyä järvien veden laadun parantamiseksi. Erityisesti maatalous- ja huleve-
sikuormituksen pienentämiseen tähtääviä toimenpiteitä kannattaa tehdä jatkossa. Veikkolan vesistökunnostus 
-hanke jatkuu vuosina 2021‒2022 painottaen hulevesiratkaisujen suunnittelua. Hankkeessa tutkitaan hulevesi-
kuormitusta vielä tarkemmin (mm. haitta-aineiden osalta) ja laaditaan hulevesisuunnitelma vuoden 2022 aikana.

Sisäisen kuormituksen selvitys paljasti tärkeitä eroja järvien diffuusiopohjaisen kuormituksen dynamiikassa. 
Lamminjärvessä sisäisen kuormituksen rooli vaikuttaa olevan erityisen merkittävä ja johtuu pitkälti ajoittai-
sesta alusveden ja sedimentin hapettomuudesta. Kaljärvessä sisäinen kuormitus on myös merkittävä prosessi, 
mutta johtuu sedimentin hapettomuuden sijaan resuspensiosta, eli pohjan pöllyämisestä. Näin ollen hankkeessa 
toteutettava hoitokalastus on kannattava toimenpide Kaljärven sisäisen kuormituksen vähentämiseksi. Päivitetty 
ulkoisen kuormituksen arvio kuitenkin osoittaa samanaikaisen tarpeen merkittävään ulkoisen kuormituksen 
vähentämiseen, jotta hoitokalastuksella saavutettavat hyödyt veden laadun parantumisena olisivat pitkäkestoiset.

Hulevesien hallinta tulisi ottaa keskeiseen rooliin kunnan kaavoituksessa tulevaisuudessa ja sen suunnitte-
luun kannattaa panostaa vesistöhankkeessa jatkossa. Tässä hankkeessa tehty hulevesimallin päivitystyö toimii 
tärkeänä pilottina muillekin vastaaville rakennetuille alueille Suomessa. VEMALA-mallinnuksen hulevesiosuutta 
onkin päivitetty tämän pilottityön johdosta. Peltoalueilla olisi tärkeää ottaa käyttöön vesiensuojelutoimet mahdol-
lisimman laaja-alaisena ja panostaa varsinkin kustannustehokkaiden maanparannusaineiden (rakennekalkki/-
kuitu) käyttöön. Kaljärven kolmivuotinen tehokalastushanke kannattaa toteuttaa maksimiteholla ja sen jälkeen 
siirtyä maltillisempaan hoitokalastusvaiheeseen ja tilanteen seurantaan. Vuosien 2020−2021 poistomäärät ovat 
olleet poikkeuksellisen korkeita, käytännössä laskennallisella tasolla, jolloin hankkeessa on erinomaiset mahdol-
lisuudet tutkia biomanipulaation onnistumista. 

Lamminjärven kalasto ja veden laatu ovat hyvällä tasolla, eikä siellä ole akuuttia hoitokalastustarvetta. 
Perälänjärven kalaston tilaa voisi koittaa parantaa hoitokalastamalla, esimerkiksi vuoden ympäri toteutetta-
valla syötitetyllä katiskapyynnillä tai luokkirysäpyynnillä. Järven mataluudesta ja runsaasta vesikasvillisuudesta 
johtuen nuottaa ei voida käyttää.
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Johdanto 

VEMALA on operatiivinen, koko Suomen kattava valuma-aluemittakaavan hydrologinen kuormitus-

malli, joka simuloi aineiden kulkeutumista maa-alueilla, joissa ja järvissä (Huttunen ym., 2016). Las-

kennan aika-askel on yksi vuorokausi ja laskenta suoritetaan järvi- ja uomakohtaisesti. Malli kalib-

roidaan automaattisesti hydrologisten mittausten ja vedenlaatuhavaintojen avulla. Lähtötietoina 

käytetään sadannan ja lämpötilan lisäksi erilaisia maankäyttötietoja. 

 

VEMALAn aikaisempi hulevesimalli on perustunut yksinkertaiseen oletukseen, että hulevesikuormitus 

on fosforin ja typen osalta ilmalaskeumasta tietty osuus, joka kertyy rakennetuilla alueilla pinnoille ja 

huuhtoutuu sateen mukana vesistöihin. Kuitenkin on jo pitkään ollut tiedossa, että hulevesikuormituk-

sesta vain osa huleveden mukana kulkeutuvasta aineksesta on ilmalaskeumasta peräisin (esim. Melanen 

1981). Tämä johtaa tilanteeseen, jossa VEMALAn hulevesikuormitusmalli saattaa merkittävästi aliarvi-

oida todellista hulevesikuormituksen määrää. 

 

Tässä työssä tarkennettiin VEMALAn hulevesimallia Kirkkonummen Veikkolan alueella tehtyjen hule-

vesiputki ja -uomamittausten perusteella. Uusimmat havainnot otettiin mallin käyttöön ja Veikkolan jär-

vien valuma-aluetta tarkennettiin lisäämällä malliin uusia uomia. VEMALAn hulevesilaskentaan kehi-

tettiin uusi menetelmä kirjallisuuden ja muiden yleisesti käytössä olevien hulevesimallien pohjalta. 

Raportissa esitellään tuloksia vain pintapuolisesti, sillä tarkat uomakohtaiset tiedot ovat saatavilla VE-

MALAn käyttöliittymässä. Lisäksi mallin kehitys on jatkuvaa, joten tulokset saattavat ajan myötä myös 

tarkentua. 

Liite 1. Veikkolan alueen järvien hulevesikuormituksen tarkentaminen VEMALA-mallilla
(1/11)
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Menetelmät 

Valuma-alueen tarkennus 
Hulevesimallinnuksen parantamista varten Veikkolan Kaljärven, Lamminjärven ja Perälänjärven va-

luma-aluejakoa tarkennettiin lisäämällä Veikkolanoja, Männistönoja, Kivisoja sekä Tarvontienoja 

omiksi uomikseen ja erottamalle näille valuma-alueet. Virtaama- ja vedenlaatumittaukset saatiin näin 

mallissa kohdistumaan omiin uomiinsa. 

 

Hulevesiputket merkittiin malliin alueasemina, jolloin niiden tulokset ovat nähtävissä mallin käyttöliit-

tymässä, mutta niiden tuloksia ei käytetä suoraan laskennassa. Hulevesiputkien mittauksia käytettiin 

kuitenkin uuden hulevesilaskennan parametrien määrittämiseen sekä hulevesimallin testaamiseen. 

 
 
Vanha laskentatapa 
Hulevesimallinnus perustuu usein kahteen konseptuaaliseen prosessiin, akkumulaatioon (build-up) ja 

huuhtoutumiseen (wash-off) (mm. Zoppou, 2001; Rossman & Huber, 2016). 

 
VEMALAn aikaisempi hulevesilaskenta perustuu oletukseen, jossa huleveden fosforikuorma on 10 % ja 

typpikuorma 9 % ilmalaskeumasta: 

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑠𝑠 = 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑠𝑠−1 +  0.1 × 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑,𝑠𝑠 

𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑠𝑠 = 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑠𝑠−1 +  0.09 × 𝑁𝑁𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑,𝑠𝑠 

 

 

Tämä osuus lisätään päivittäin alueen huleveden kuormitusvarastoon. Päiväkohtaiselle valunnalle on 

määritelty raja-arvo 𝑄𝑄𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚, jonka ylittyessä koko varasto tyhjenee huleveden mukana. Valunnan ollessa 

välillä (0,01 mm d−1, 𝑄𝑄𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚), hulevesikuorma lasketaan suhteellisena valunnan raja-arvoon: 

 

𝑃𝑃𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠,𝑠𝑠 = 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑠𝑠 × 𝑄𝑄𝑠𝑠
𝑄𝑄𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚

 

 

Jos 3. jakovaiheen alueen taajama-ala on alle 1 ha, hulevesikuormitusta ei lasketa. Taajama-alaksi laske-

taan kaikki CORINE-maankäyttöluokituksen 1-luokan rakennetut alueet, paitsi 1421 vapaa-ajan asunnot 

(taulukko 1). 

 
  

Liite 1. Veikkolan alueen järvien hulevesikuormituksen tarkentaminen VEMALA-mallilla
(2/11)
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Taulukko 1. VEMALAn hulevesilaskennassa mukana olevat maankäyttöluokat. 
CORINE-luokka 
1111 Kerrostaloalueet 

1121 Pientaloalueet 

1211 Palveluiden alueet 

1212 Teollisuuden alueet 

1221 Liikennealueet 

1231 Satama-alueet 

1241 Lentokenttäalueet 

1311 Maa-ainesten ottoalue 

1312 Kaivokset 

1321 Kaatopaikat 

1331 Rakennustyöalueet 

1422 Muut urheilu- ja vapaa-ajan alueet 

1423 Golfkentät 

1424 Raviradat 

 

 

Fosforin ja typen eri fraktioiden konsentraatio hulevesissä oletetaan kiinteiksi osuuksiksi kokonaisfosfo-

rista ja kokonaistypestä. 

 

Päivitetty laskentatapa 
Uudessa laskentamallissa hulevesikuormitusta tarkennettiin vaihtamalla akkumulaatio- ja huuhtouma-

funktiot yleisesti hulevesimallinnuksessa käytettyihin ja kalibroimalla ne mittausdatan perusteella. 

Akkumulaatiota mallinnettiin mm. Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen (U.S. EPA) Storm Water Ma-

nagement Model (SWMM) -ohjelmassa käytetyllä potenssifunktiolla (Rossman & Huber, 2016). Pin-

noille kertyneen aineksen määrä kasvaa, kunnes se saavuttaa tietyn maksimirajan: 

 

𝑏𝑏𝑡𝑡 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝐾𝐾𝑏𝑏𝑡𝑡𝑁𝑁𝑏𝑏) − 𝐵𝐵𝑡𝑡−1 

missä 

 

𝑏𝑏𝑡𝑡 on akkumuloituva massa pinta-alaa kohden hetkellä 𝑡𝑡 [kg km-2], 

 𝐵𝐵𝑡𝑡 on varastoitunut massa pinta-alaa kohden hetkellä 𝑡𝑡 − 1 [kg km-2], 

 𝑡𝑡 on aika [d], 

 𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 on suurin mahdollinen akkumulaation määrä [kg km-2], 

 𝐾𝐾𝑏𝑏 on akkumulaatiokerroin [kg km-2 d- ] ja 

 𝑁𝑁𝑏𝑏 on akkumulaation aikavakio. 
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Huuhtoutuneen aineksen määrä sadepäivän aikana saadaan laskettua akkumuloituneesta aineksesta 𝐵𝐵𝑡𝑡 ja 

valunnasta 𝑄𝑄𝑡𝑡 kaavalla  

 

𝑤𝑤𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝑤𝑤𝑄𝑄𝑡𝑡𝑁𝑁𝑤𝑤𝐵𝐵𝑡𝑡−1, 𝑄𝑄 ≥ 𝑄𝑄𝑡𝑡ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 

missä 

 

 𝑤𝑤𝑡𝑡 on huuhtoutuva massa aikayksikköä ja pinta-alaa kohden hetkellä 𝑡𝑡 [kg km-2 d-1], 

 𝐾𝐾𝑤𝑤 on huuhtoutumiskerroin [mm-1], 

𝑄𝑄𝑡𝑡 on päiväkohtainen valunta [mm d-1], 

𝑁𝑁𝑤𝑤 on huuhtoutumisen korjaustermi, 

𝑄𝑄𝑡𝑡ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 on minimivalunta, jolla huuhtoumaa muodostuu [mm d-1]. 

 

Laskentarutiinissa ratkaistaan ensin edellisestä päivästä akkumuloitunut määrä ja vähennetään siitä pois 

huuhtoutunut määrä, jolloin varastoitunut massa pinta-alaa kohden saadaan kaavasta 

 

𝐵𝐵𝑡𝑡 = 𝐵𝐵𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏𝑡𝑡 − 𝑤𝑤𝑡𝑡 

ja hulevesikuormitus 𝐿𝐿𝑡𝑡 kaavasta 

𝑤𝑤𝑡𝑡𝐴𝐴𝑓𝑓𝐿𝐿𝐿𝐿 

missä 

𝐴𝐴 on valuma-alueen pinta-ala [km2] ja 

 𝑓𝑓𝐵𝐵 on rakennetun alueen osuus valuma-alueesta. 
 

Erona SWMM:n mallinnukseen akkumulaatiota oletettiin tapahtuvan joka päivä, ei vain kuivina ajan-

kohtina. Tällä oletuksella märkälaskeumaa ja pintavaluntaa ei tarvinnut erikseen ottaa huomioon, vaan 

malli saatiin pidettynä mahdollisimman yksinkertaisena. 

 

Mallin testiversiossa kokeiltiin myös väri-infraortoilmakuvatulkintaan perustuvaa Pääkaupunkiseudun 

maanpeiteaineiston (HSY ja Kirkkonummen kunta 2018) käyttämistä CORINE-luokituksen sijaan. Hu-

levesiputkista mitattua konsentraatiota ja kuormitusta tarkasteltiin lineaarisella regressiolla käyttäen ny-

kyistä CORINEn avulla määritettyä rakennettua aluetta ja Pääkaupunkiseudun maanpeiteaineistosta las-

kettua läpäisemätöntä pintaa selittävinä tekijöinä (kuva 1). Kumpikaan näistä ei antanut merkitsevää 

tulosta, mutta konsentraatiota CORINE-aineisto ennusti kuitenkin paremmin kuin maanpeiteainesto. 

Tällä perusteella ei  tässä vaiheessa ollut syytä lähteä muuttamaan hulevesimalliin otetun rakennetun 

alueen pinta-alan laskentaa. 
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Kuva 1. Hulevesiputkien ja merkittävimpien hulevesiuomien valuma-alueet. Vasemmalla CORINE-aineistosta 
laskettu rakennettu alue ja oikealla Pääkaupunkiseuden maanpeiteaineistosta laskettu läpäisemättömän pin-
nan alue. 

 

VEMALAssa uusi laskentamalli otettiin käyttöön Mankinjoen valuma-alueelle (81.057), mihin 

myös Veikkolan järvet kuuluvat. Mallinnettavat aineet ovat V1 Fosfori, V1 Typpi ja V1 F6 

Kiintoaines. Versiossa V3 on kuitenkin laskettuna myös tulokset typen eri fraktioille. Nämä pe-

rustuvat kiinteisiin osuuksiin kokonaistypestä, jotka ovat samat myös vanhassa hulevesimal-

lissa. 

 
Mallin kalibrointi 
Akkumulaatio- ja huuhtoumafunktioiden parametreista 𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝐾𝐾𝑏𝑏, 𝑁𝑁𝑏𝑏, 𝐾𝐾𝑤𝑤, 𝑁𝑁𝑤𝑤 ja 𝑄𝑄𝑡𝑡ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 voidaan ka-

libroida ainekohtaisesti. Jos mittausdataa on riittävästi, niin parametrit voidaan määrittää erikseen myös 

eri maankäyttöluokille. Tässä yhteydessä kalibrointi tehtiin kuitenkin vain ainekohtaisesti hulevesiput-

kista sekä merkittävästi hulevettä sisältävistä uomista tehdyistä mittauksista. Parametrit kalibroitiin ko-

konaisfosforille (TP), kokonaistypelle (TN) sekä kiintoaineelle (TSS). Kalibrointi suoritettiin testimal-

lilla, jossa oletettiin mittaushetkien kuormituksen olevan pelkästään hulevesikuormituksesta peräisin. 

 

Oletusarvot akkumulaatio- ja huuhtoutumiskertoimille 𝐾𝐾𝑏𝑏 ja 𝐾𝐾𝑤𝑤 sekä maksimikertymälle 𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 valittiin 

Tetra Techin (2010) U.S. EPA:lle tehdystä raportista, muuttaen arvot SI-järjestelmän ja yhden vuoro-

kauden aika-askeleen mukaisiksi (taulukko 2). Alkuarvot olivat keskitiheälle asuinalueelle saatuja kalib-

roituja tuloksia. Eksponenttien 𝑁𝑁𝑏𝑏 ja 𝑁𝑁𝑤𝑤 alkuarvojen oletettiin olevan 1,0 ja 2,0 (Rossman & Huber, 

2016). Parametrin 𝑄𝑄𝑡𝑡ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 lähtöarvoksi valittiin SWMM:n huuhtoumamallin mukainen raja 0,6 mm 

d-1. 
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Taulukko 2. Hulevesimallin parametrien kalibroinnin lähtöarvot. 

Muuttuja 
 

𝑩𝑩𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝑲𝑲𝒃𝒃 𝑵𝑵𝒃𝒃 𝑲𝑲𝒘𝒘 𝑵𝑵𝒘𝒘 𝑸𝑸𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 
TP  200 3 1 0,02 2 0,6 

TN  1000 2 1 0,2 2 0,6 

TSS  2000 70 1 0,2 2 0,6 

 

 

Mallin parametrien kalibrointi tehtiin Veikkolan alueelle hulevesiputkille sekä -uomille tehdyllä erilli-

sellä simuloinnilla. Optimointikriteerinä 𝑂𝑂𝑂𝑂 käytettiin logaritmimuunnettujen mitattujen ja simuloitujen 

havaintojen erotusten neliösummia. Optimoinnissa siis minimoitiin funktiota 

 

𝑂𝑂𝑂𝑂 = ∑(ln (𝛾𝛾𝑡𝑡) − ln (𝑐𝑐𝑡𝑡))2
𝑛𝑛

𝑡𝑡=1
+ ∑(ln (𝜆𝜆𝑡𝑡) − ln (𝐿𝐿𝑡𝑡))2

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1
 

missä  

𝑛𝑛 on simuloinnin päivien lukumäärä, 

 𝛾𝛾𝑡𝑡 on mitattu aineen konsentraatio hulevedessä, 

 𝑐𝑐𝑡𝑡 on mallinnettu aineen konsentraatio hulevedessä, 

𝜆𝜆𝑡𝑡 on mitattu kuormitus ja 

𝐿𝐿𝑡𝑡 on mallinnettu kuormitus ajanhetkellä 𝑡𝑡. 

 

Testimalli tehtiin R-kielen versiolla 3.6.1 (R Core Team, 2019) käyttäen paketteja dfoptim, ows4R, 

dplyr, raster, sf, tibble ja xlsx. Parametrien optimoinnissa käytettiin Hooken-Jeevesin algoritmia (Hooke 

& Jeeves, 1960). Kalibroinnissa käytetty simulaatiojakso oli 1.4.2019–31.7.2020. Alle määritysrajan 

olleet arvot tulkittiin kalibroinnissa puuttuviksi.  

Tulokset 

Kalibrointi 
Taulukossa 3 esitetään testimallissa kalibroidut eri parametrien arvot. Nämä eroavat selvästi Tetra 

Techin (2010) raportista otetuista alkuarvoista, mikä entisestään korostaa paikallisten vesinäytteiden 

merkitystä hulevesikuormituksen arvioimisessa. 
 

Taulukko 3. Hulevesimallin parametrien kalibroidut arvot. 

Muuttuja 𝑩𝑩𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝑲𝑲𝒃𝒃 𝑵𝑵𝒃𝒃 𝑲𝑲𝒘𝒘 𝑵𝑵𝒘𝒘 𝑸𝑸𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 
TP 190 0,11 1,0 0,036 2,4 0,58 

TN 1000 2,5 1,0 0,035 1,5 0,17 

TSS 370 110 0,94 0,14 1,4 0,00 
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Kuvassa 2 näkyy kokonaisfosforin mitattu ja mallinnettu konsentraatio mittauspisteissä testimallin ka-

libroinnin jälkeen. Kuvasta 3 näkee hulevesimallin konseptuaalisen prosessin; kyseessä on testimallin 

ajo kalibroiduilla parametreillä. 

 

Kuva 2. Testimallilla mallinnettu ja vesinäytteistä mitattu kokonaisfosforin 
konsentraatio simulaatiojaksolla 1.4.2019–31.7.2020 kalibroiduilla paramet-
reillä ajettuna. 

 

 
 
 

Kuva 3. Testimallin kokonaisfosforin huuhtoumafunktio, pinnoille kertynyt 
kokonaisfosforivarasto sekä valunta simulaatiojaksolla 1.4.2019–31.7.2020 
kalibroiduilla parametreillä ajettuna. 
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Valuma-alueiden tarkennus 
Kaljärven (81.057.1.009), Lamminjärven (81.057.1.010) ja Perälänjärven (81.057.1.011) valuma-alueja-

koa tarkennettiin erottamalla Veikkolanojalle, Männistönojalle, Kivisojalle sekä Tarvontienojalle omat 

osavaluma-alueensa (kuvat 4 ja 5). Valuma-alueiden ominaisuudet tarkennuksen jälkeen on esitetty tau-

lukossa 4. 

 
Taulukko 4. Veikkolan järviin laskevien uomien valuma-alueet. 

Vanha uomatunnus Uusi uomatunnus MQ m3 s-1 
Yläp. ala 
km2 

Rakennettua 
aluetta km2 

- 81.057U0001 0,04 3,36 0,43 

- 81.057U0002 0,00 0,40 0,27 

- 81.057U0003 0,02 1,63 0,23 

- 81.057U0004 0,01 0,66 0,35 

- 81.057U0029 0,06 6,01 0,89 

81.057U0036 81.057U0033 0,01 1,02 0,23 

81.057U0040 81.057U0038 0,08 0,71 1,88 

81.057U0048 81.057U0050 0,01 2,11 0,19 

 
 
Hulevesikuormitus 
Huleveden kuormitus kasvoi merkittävästi vanhaan hulevesimalliin verrattuna kaikissa kolmessa simu-

loitavassa aineessa. Järvi- ja uomakohtainen kuormitus kokonaisfosforille, kokonaistypelle ja kiintoai-

neelle esitetään taulukoissa 5–7. 
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Kuva 4. Veikkolan järvien valuma-alueet ennen valuma-aluetarkennusta. 
 

 

Kuva 5. Veikkolan järvien valuma-alueet uomien lisäämisen ja valuma- 
aluetarkennuksen jälkeen. 
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Taulukko 5. Veikkolan järvien kokonaisfosforikuormitus (V1 Fosfori) vanhalla ja uudella hulevesimallilla.  
 

Tunnus 

Vanha 
Tulokuormitus 
kg/v 

Hulevesi 
kg/v 

 
Osuus kokonais-
kuormituksesta 

 
Uusi 
Tulokuormitus 
kg/v Hulevesi kg/v 

 
Osuus kokonais-
kuormituksesta 

Kaljärvi 
81.057.1.009 

340 1,7 0,5 % 410 85 21 % 

Lamminjärvi 
81.057.1.010 

230 1,3 0,6 % 290 64 22 % 

Perälänjärvi 
81.057.1.011 

180 0,7 0,4 % 210 32 15 % 

 
 

 
Taulukko 6. Veikkolan järvien kokonaistyppikuormitus (V1 Typpi) vanhalla ja uudella hulevesimallilla.  
 

Tunnus 

Vanha 
Tulokuormitus 
1000 kg/v 

Hulevesi 
1000 kg/v 

 
Osuus kokonais-
kuormituksesta 

 
Uusi 
Tulokuormitus 
1000 kg/v 

Hulevesi 
1000 kg/v 

 
Osuus kokonais-
kuormituksesta 

Kaljärvi 
81.057.1.009 

5,7 0,10 1,8 % 7,8 2,2 29 % 

Lamminjärvi 
81.057.1.010 

3,5 0,07 2,0 % 4,9 1,5 30 % 

Perälänjärvi 
81.057.1.011 

2,9 0,03 1,0 % 3,6 0,7 20 % 

 
 
 
Taulukko 7. Veikkolan järvien kiintoaineskuormitus (V1 F6 Kiintoaines) vanhalla ja uudella hulevesimallilla.  
 

Tunnus 

Vanha 
Tulokuormitus 
1000 kg/v 

Hulevesi 
1000 kg/v 

 
Osuus kokonais-
kuormituksesta 

 
Uusi 
Tulokuormitus 
1000 kg/v 

Hulevesi 
1000 kg/v 

 
Osuus kokonais-
kuormituksesta 

Kaljärvi 
81.057.1.009 

74 0,00 0,0 % 103 29 28 % 

Lamminjärvi 
81.057.1.010 

38 0,00 
 

0,0 % 59 21 35 % 

Perälänjärvi 
81.057.1.011 

33 0,00 0,0 % 43 10 23 % 
 

 
 
 
Huleveden kuormitus kasvoi merkittävästi kaikissa kolmessa kohteessa sekä typen että fosforin osalta. 
Kiintoainesta ei vanhassa hulevesimallissa oltu laskettu lainkaan. Uomakohtaiset laskentatulokset löyty-
vät VEMALAn operatiivisesta käyttöliittymästä. 
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1. Johdanto 

 

Tässä projektissa tutkitaan Veikkolan vesistön sedimentin fosforidynamiikkaa osana Länsi 

Uudenmaan Vesi ja Ympäristön (LUVY) koordinoimaa Veikkolan vesistöhanketta. Hanketta rahoittaa 

Kirkkonummen kunta sekä ELY-keskus. Sedimenttitutkimus tehdään yhteistyössä Tom Jilbertin 

(Helsingin yliopisto) tutkimusryhmän kanssa. 

Sedimenttitutkimuksen päätavoite on selvittää, missä määrin sisäinen fosforikuormitus vaikuttaa 

Veikkolan vesistön ravinnedynamiikkaan. Vuoden 2019 laskuojien seurantaohjelman 

vesikemiatulokset osoittavat, että sisäinen kuormitus on  aktiivista Veikkolan vesistössä, erityisesti 

Kalljärvessä (Pellikka, 2019). Tutkimuksen lähestymistapa keskittyy sedimentissä tuotettuun 

liukenevaan fosforiin ja sen diffuusioon huokosvesistä alusveteen. Tutkimuksessa selvitetään 

fosforin diffuusion suuruus Perälänjärvessä, Lamminjärvessä sekä Kalljärvessä ja seurataan sen 

kausiluonteista vaihtelevuutta. Lisäksi selvitetään sedimentin kuiva-aineen fosforivarannot ja niiden 

kemialliset jakeet, mahdollistaen tutkimusta sisäisen kuormituksen pitkäaikaisesta potentiaalista, 

sekä fosforin hautautumisnopeudesta sedimenttiin.     

 

2. Menetelmät 
 

Sisäistä fosforikuormitusta voidaan arvioida sedimentin huokosveden fosforipitoisuuksien 

perusteella laskemalla sedimentti–vesi-rajapinnan diffuusionopeuksia. Sisäisen 

fosforikuormituksen arviointi kyseisellä menetelmällä hyödyttää myös muiden fosforin kiertoon 

vaikuttavien aineiden (esim. ammonium-typen, raudan) määrittämisestä huokosvedestä. Näiden 

tietojen avulla voidaan päätellä, mitkä prosessit sedimentissä ovat fosforin vapautumisen kannalta 

merkittävimpiä. Sedimentin kuiva-aineesta määritetyn fosforin jakeet ja pitoisuusprofiilit, sekä 

muiden alkuaineiden pitoisuudet, kertovat sisäisen kuormituksen pitkäaikaisesta potentiaalista sekä 

historiallisista muutoksista järven biogeokemiallisissa kierroissa.  

 

 

 

Liite 2. Veikkolan vesistön sisäisen fosforikuormituksen selvittäminen
(3/25)



47 .

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 18/2021

2.1 Tutkimusalue, näytteenotto ja peruskemialliset määritysmenetelmät 
 

Tutkimuksessa otettiin sondiprofiileja sekä vesi- ja sedimenttinäytteitä Perälänjärvestä 

(näytteenottopaikan syvyys: 1m), Lamminjärvestä (näytteenottopaikan syvyys: 4m) sekä 

Kalljärvestä (näytteenottopaikkojen syvyydet: 1m, 2m, 1,5m, kuva 1). Näytteet otettiin 

perusohjelmassa 3 kertaa (kesä. 2020, elo. 2020 ja maalis. 2021). Lamminjärvestä, jossa 

kausiluonteiset hydrografiset muutokset oletetaan olevan suurempina kuin toisissa järvissä, otettiin 

näytteet myös marraskuussa 2020 syystäyskierron jälkeen. Kaikki mitatut parametrit on kirjattu 

taulukoon 1. 

 

 
 

Kuva 1. Veikkolan vesistön sedimenttitutkimuksen näytteenottopaikat.   
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Taulukko 1. Näytteenoton aikataulu ja mitatut parametrit. Huom. Kaikkia tuloksia ei raportoida 

tässä dokumentissa. 

 
 P L K1 K2 K3 
29-30.06.2020      

Sondi (lämpöt./happi) x x x x x 
Vesikemia x x x x x 
Huokosvesi ICP x x x x x 
Huokosvesi NH4+    x  
Kuiva-aine x (koko profiili) x (koko profiili) x (koko profiili) x (koko profiili) x (koko profiili) 
Hehkutusjäännös x (koko profiili) x (koko profiili) x (koko profiili) x (koko profiili) x (koko profiili) 
Fosforin fraktiot x (koko profiili) x (koko profiili) x (koko profiili) x (koko profiili) x (koko profiili) 
Sedimenttikemia (ICP)  x (koko profiili) x (koko profiili) x (koko profiili) x (koko profiili) x (koko profiili) 
C/N x (koko profiili) x (koko profiili)  x (koko profiili) x (koko profiili) 
Ajoitus (137Cs) x x  x  

10-11.08.2020      
Sondi (lämpöt./happi) x x x x x 
Vesikemia x x x x x 
Huokosvesi ICP x x x x x 
Huokosvesi NH4+ x x  x  
Kuiva-aine x (0-5cm) x (0-5cm) x (0-5cm) x (0-5cm) x (0-5cm) 
Hehkutusjäännös x (0-5cm) x (0-5cm) x (0-5cm) x (0-5cm) x (0-5cm) 
Fosforin fraktiot x (0-5cm) x (0-5cm) x (0-5cm) x (0-5cm) x (0-5cm) 
Sedimenttikemia (ICP)  x (0-5cm) x (0-5cm) x (0-5cm) x (0-5cm) x (0-5cm) 
C/N      
Ajoitus (137Cs)      

10.11.2020      
Sondi (lämpöt./happi)  x    
Vesikemia  x    
Huokosvesi ICP  x    
Huokosvesi NH4+  x    
Kuiva-aine  x (0-5cm)    
Hehkutusjäännös  x (0-5cm)    
Fosforin fraktiot  x (0-5cm)    
Sedimenttikemia (ICP)   x (0-5cm)    
C/N      
Ajoitus (137Cs)      

01-02.03.2021      
Sondi (lämpöt./happi) x x  x x 
Vesikemia x x  x  
Huokosvesi ICP x x x x x 
Huokosvesi NH4+      
Kuiva-aine x (0-5cm) x (0-5cm) x (0-5cm) x (0-5cm) x (0-5cm) 
Hehkutusjäännös x (0-5cm) x (0-5cm) x (0-5cm) x (0-5cm) x (0-5cm) 
Fosforin fraktiot x (0-5cm) x (0-5cm) x (0-5cm) x (0-5cm) x (0-5cm) 
Sedimenttikemia (ICP)  x (0-5cm) x (0-5cm) x (0-5cm) x (0-5cm) x (0-5cm) 
C/N      
Ajoitus (137Cs)      
      

 

Veden lämpötilaa ja liuenneen hapen pitoisuuksia mitattiin CTD-sondilla (YSI-6600V2, YSI 

Corporation, Yellow Springs, OH, USA). Vesinäytteet otettiin metrin välein Limnos-näytteenottimella 
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ja suodatettiin laboratoriossa ruiskusuodattimella (0,2µm). Sedimenttikairat kerättiin HTH-

näytteenottimella, joista huokosvesinäytteitä ja alusvesinäyte otettiin Rhizon-suodattimilla 2,0 

cm:n välein (huokoskoko 0,2 µm, Rhizosphere Research Products, Netherlands) hyödyntäen 

vakuumikoeputkia (Seeberg-Elverfeldt ym., 2005). Typpihapolla säilöttyjen vesi- ja 

huokosvesinäytteiden (10 µl 65 % HNO3 / 1 ml näytettä) liukoisen fosforin sekä kalsiumin (Ca), 

raudan (Fe), mangaanin (Mn) ja rikin (S) pitoisuudet määritettiin ICP-OES –laitteella. Osasta 

huokosvesinäytteitä mitattiin myös ammoniumtyppi (NH4) spektrofotometrisesti. NH4-näytteet 

säilytettiin pakkasessa.  

Sedimenttikairat siivutettiin 1-2 cm:n välein vesipitoisuuden, hehkutusjäännöksen, ja kuiva-aineen 

alkuainepitoisuuksien määrittämiseksi.  Vesipitoisuus, joka määritettiin punnitsemalla kuivatun ja 

tuoreen näytteen massaero (SFS, 1990), on tärkeä tieto sedimentin huokoisuuden eli porositeetin 

laskemiseksi. Porositeetti vaikuttaa sedimentin huokosveden liukoisten aineiden 

diffuusionopeuksiin (ks. diffuusiolaskujen kaavat). Hehkutusjäännös määritetään punnitsemalla 

hehkutetun (550°C, 4 t.) ja kuivatun näytteen massaero (SFS, 1990), mikä osoittaa karkeasti 

sedimentin orgaanisen aineen pitoisuuden. Kuivatut osanäytteet sedimentistä jauhettiin myös 

huhmareessa tasakoosteisiksi, ja niistä määritettiin hiili (C)- ja typpi (N)- pitoisuudet LECO – 

laitteella, sekä märkäpolton (65 % HNO3) jälkeen P-pitoisuudet ICP-OES – laitteella.  

Samoista sedimenttinäytteistä, joista määritettiin alkuaineiden kokonaispitoisuudet, määritettiin 

myös fosforin fraktiot (NaOH-uutolla irtoava, HCl-uutolla irtoava ja konsentroitu HNO3-uutolla 

irtoava P). NaOH uuttaa Al/Fe-oksideihin ja hydroksideihin sitoutuneen fosforin sekä osan 

orgaanisesta fosforista, joten se kuvastaa melko hyvin hapettomissa oloissa kemiallisesti ja 

mineralisaation vuoksi potentiaalisesti vapautuvan fosforin määrää sedimentissä (Ruban ym., 1999; 

Psenner ym., 1984; Golterman ym. 1969). 

2.2 Diffuusiolaskut 
 

Diffuusionopeudet (F) sedimentti–vesi-rajapinnassa laskettiin perustuen Fickin I lakiin: 

F = −𝚽𝚽∙𝐃𝐃
𝛉𝛉𝟐𝟐

𝐝𝐝𝐝𝐝
𝐝𝐝𝐝𝐝   (mg m-2 d-1), jossa 

dC = fosfaatin konsentraatioero etäisyydellä x (µg cm-3) 

dx = diffuusioetäisyys (cm) (tässä lähinnä 1 cm) 

D = fosfaatin diffuusikerroin sedimentissä (sedimentin pH-oloissa, n. 6–7, fosfaatti muodossa 

H2PO4-, lämpötila otettu huomioon) (Li ja Gregory, 1974; Lewandowski ja Hupfer, 2005) 
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Φ = porositeetti, Sarazin ym. (1995) mukaan, 

Φ = ⌈1 + md
2.5(mw−md)⌉

−1
 

θ = tortuositeetti, Boudreau (1997) mukaan, θ2 = 1 – ln(Φ2)  

 

2.3 Orgaanisen aineksen lähteen ja niiden määritys 
 

Orgaanisen aineksen lähteet määritettiin karkeasti sedimentin molaarisen N/C-suhteen perusteella 

käyttäen loppujäsenmallia (Jilbert ym., 2020), jossa järven ulkopuolelta tulevan (alloktonisen) 

materiaalin N/C-suhteen oletettiin olevan 0,04 (N/CEM-terr.), ja järvessä tuotetun (autoktonisen) 

materiaalin N/C-suhteen oletettiin olevan 0,13 (N/CEM-phyt). Sedimenttinäytteiden autoktonisen 

(%OCphyt.) sekä alloktonisen (%OCterr.) materiaalin osuudet laskettiin näytteiden N/C-suhteiden 

(N/Csample) perusteella seuraavasti: 

%𝑂𝑂𝑂𝑂𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦 = (𝑁𝑁 𝐶𝐶⁄ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠− 𝑁𝑁 𝐶𝐶⁄ 𝐸𝐸𝐸𝐸−𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡)
(𝑁𝑁 𝐶𝐶⁄ 𝐸𝐸𝐸𝐸−𝑠𝑠ℎ𝑦𝑦𝑡𝑡− 𝑁𝑁 𝐶𝐶⁄ 𝐸𝐸𝐸𝐸−𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡)

 × 100     

%𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 100 − %𝑂𝑂𝑂𝑂𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦  

 

2.4 Sedimentin ajoitus ja fosforin hautautumisnopeudet 
 

Fosforin hautautumisnopeudet voidaan laskea fosforin kuiva-ainepitoisuusprofiilien avulla, jos 

massa-akkumulaationopeudet tiedetään. Periaate on, että fosforipitoisuus lukitussyvyydessä 

osoittaa fosforin määrän, joka hautautuu pysyvästi sedimenttiin. Lukitussyvyys on tavallisesti otettu 

olevan reaktiivisen kerroksen pohjalla, esimerkiksi noin 10 cm sedimentin pinnan alla. Tarkempi 

arvio reaktiivisen fosforin hautautumisesta lasketaan NaOH-P pitoisuuden perusteella olettaen, että 

muut fosforifraktiot eivät vaikuta merkittävästi järven ravinnekiertoihin.  

 

Sedimenttinäytteiden 137Cs pitoisuudet mitattiin Ortec laitteella (Model GEM-FX8530P4-RB) Lundin 

yliopistossa Ruotsissa. Sedimentaationopeus laskettiin lineaarisesti olettaen, että 137Cs pitoisuuden 

maksimi on Tšernobylin ydinvoimalaitoksen onnettomuusvuosi 1986 (Klaminder ym., 2012). Massa-

akkumulaationopeudet (MAR) laskettiin sedimentaationopeuden (LSR) ja kuivatiheyden (DBD) 

perusteella seuraavasti: 
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MAR (g/cm2/v.) = LSR (cm/v.) x DBD (g/cm3) 

DBD = (1‒ Φ) x (kiinteän faasin tiheys, g/cm3) 

 

Sedimentin kiinteän faasin kokonaistiheys laskettiin orgaanisen aineksen pitoisuuden perusteella 

olettaen, että orgaanisen aineen tiheys on 1,25 g/cm3 ja muiden sedimenttikomponenttien tiheys 

on 2,65 g/cm3. NaOH-P:n hautautumisnopeus lukitussyvyydessä laskettiin NaOH-P:n 10 cm-

syvyyden pitoisuuden perusteella.  

2. Tulokset ja niiden tarkastelu 
 

3.1 Sondi ja vesikemiaprofiilit 
 

Lamminjärvi on kolmesta järvestä syvin (näytteenottopaikan syvyys 4 m, kuva 1). Sondiprofiilit 

osoittavat, että Lamminjärven vesipatsas oli kerrostunut sekä kesällä (kesä./elo. 2020) että talvella 

(maalis. 2021), vaikka alusveden happikato oli kesällä selkeästi äärimmäisempää (kuva 2). 

Marraskuussa 2020 kuitenkin Lamminjärven vesipatsas oli sekoittunut syystäysikierroksen jälkeen. 

Happiprofiilit osoittavat, että Perälänjärvi ja Kalljärvi kerrostuivat lievästi talven aikana (maalis. 

2021), mutta kesän näytteenottojen aikana vesipatsas oli näissä järvissä hyvin sekoittunut. 

Vesikemiaprofiilit sopivat hyvin järvien kausiluonteisiin hydrografisiin tilanteisiin (kuva 3). 

Lamminjärven alusvedessä näkyivät kesän aikana selkeät Fe, Mn ja P-rikastumiset, osoittaen Fe-

/Mn- oksidien pelkistystä pintasedimentissä ja niihin sitoneen fosforin vapautumista 

vesipatsaaseen. Pitoisuudet olivat korkeimmillaan elokuussa (esim. P = 240 µg/L), kun alusveden 

lämpötilakin oli maksimillaan (n. 17‒18⁰C, kuva 2). Johdonmukaisia eroja nähdään eri järvien 

kemiallisten ominaisuuksien välillä. Esimerkiksi Perälänjärven Ca ja S pitoisuudet ovat hieman 

alhaisempia kuin muiden järvien, mahdollisesti osoittaen Veikkolan taajaman hulevesien suurempia 

vaikutuksia Lamminjärvessä ja Kalljärvessä. Pintaveden P-pitoisuudet olivat kaikissa järvissä talven 

näytteenotossa lähellä 100 µg/L, mutta kasvukaudella selkeästi suurempia Perälänjärvessä sekä 

Kalljärvessä kuin Lamminjärvessä. Ottaen huomioon sen, että Lamminjärven alusveden P-

pitoisuudet olivat koko näytesarjan korkeimmat, tämä voisi osoittaa, että Perälänjärven ja Kalljärven 

vähemmän kerrostuneet vesipatsaat mahdollistavat fosforin tehokasta vertikaalista kuljetusta 

sedimentistä pintavesiin, kun taas Lamminjärvessä fosfori kerääntyy harppauskerroksen alle. 
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Kuva 2. Lämpötila- ja happipitoisuusprofiilit Perälänjärvessä, Lamminjärvessä ja Kalljärvessä 

2020-2021.   
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Kuva 3. Vesikemiaprofiilit Perälänjärvessä, Lamminjärvessä ja Kalljärvessä 2020-2021. 

 

     

3.2 Sedimentin vesipitoisuus ja hehkutusjäännös  
 

Märkäsedimentin vesipitoisuus, sekä kuiva-aineen orgaanisen aineksen pitoisuus (1‒ 

hehkutusjäännös), laskevat johdonmukaisesti kaikissa näytteenottopisteissä sedimentin pinnalta 

alaspäin (kuva 4). Selkeitä eroja nähdään kuitenkin absoluuttisissa arvoissa. Kalljärven sedimentti 

on vesipitoisempaa (esim. vesipitoisuus Kall. 2- paikalla on n. 85‒95% päällimmäisessä 25 cm:ssä) 

sekä pitää sisällään enemmän orgaanista-ainetta (orgaaninen aines 15‒23% päällimmäisessä 25 

cm:ssä) kuin muiden järvien sedimentit. 
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Kuva 4: Märkäsedimentin vesipitoisuus (vasemmalla) ja kuiva-aineen orgaanisen aineksen 

pitoisuus (1‒ hehkutusjäännös, oikealla). Näytteet otettiin kesäkuussa 2020. 

 

3.3 Orgaanisen aineksen lähteet 
 

Loppujäsenmalliin perustuvat arviot näyttävät, että sedimentin orgaaninen aines on kaikissa järvissä 

alloktonisen ja autoktonisen materiaalista muodostuva seos (kuva 5). Kalljärven sedimentti sisältää 

kuitenkin suhteellisen enemmän autoktonista ainesta kuin muiden järvien sedimentit (Kalljärvi 2-

pisteessä n. 60‒80% kaikesta orgaanisesta aineksesta). Tämä havainto sekä yleisesti korkeammat 

orgaanisen aineksen pitoisuudet (kuva 4) sopivat hyvin tulkintaan, että Kalljärvi on kolmesta järvestä 

rehevin.  

 

Kuva 5. Laskennalliset autoktoniset (%OCphyt.) ja alloktoniset (%OCterr.) osuudet orgaanisesta 

aineksesta Perälänjärven, Lamminjärven ja Kalljärven (Kall. 2) sedimentissä loppujäsenmallin 

perusteella. Näytteet otettiin kesäkuussa 2020.  
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3.4 Sedimentin ajoitus 137Cs-profiilien perusteella, sedimentaationopeudet ja massa-
akkumulaatio-nopeudet 

 

Kuva 6. Sedimentin 137Cs profiilit Perälänjärvessä, Lamminjärvessä ja Kalljärvessä (Kall. 2). 

Näytteet otettiin kesäkuusa 2020. 

Kaikissa 137Cs-aktiivisuusprofiileissa näkyy selkeä maksimi, jonka voi olettaa johtuvan Tšernobylin 

ydinvoimalaitoksen onnettomuuteen liittyvään laskeumaan vuonna 1986 (kuva 6). Maksimi 

pitoisuudet mitattiin Perälänjärvessä 10 cm syvyydella, Lamminjärvessä 14 cm syvyydellä ja 

Kalljärvi-2:ssa 22 cm syvyydellä, joiden perusteella laskettiin lineaariset sedimentaationopeudet 

seuraavasti: Perälänjärvi 0,29 cm/v.; Lamminjärvi 0,40 cm/v.; Kalljärvi 0,63 cm/v. (Taulukko 2). 

Sedimentti massa-akkumulaationopeudet 10 cm-syvyydessä perustuen sedimentaationopeuteen ja 

porositeettiin (kappale 2.4) laskettiin seuraavasti: Perälänjärvi 0,067 g/cm2/v.; Lamminjärvi 0,074 

g/cm2/v.; Kalljärvi 0,076 g/cm2/v. (Taulukko 2).    

Olettaen, että sedimentaatio tapahtuu Lamminjärvessä ja Kalljärvessä kaikilla alueilla, joissa veden 

syvyys on >1,5 m, sedimentaation pinta-alat ovat Lamminjärvellä 29,9 ha ja Kalljärvellä 50,7 ha (Kuva 

7, Taulukko 2). Perälänjärvessä syvyyskartta puuttuu, siksi oletettiin, että sedimentaatio tapahtuu 

95%:lla järven pinta-alalla näin ollen 21,4 ha. Käyttäen näitä arvoja ja näytteenottopisteiden massa-

akkumulaationopeuksia kunkin järven kokonaisakkumulaatio 10 cm-syvyydessä sedimentissä 

laskettiin seuraavasti: Perälänjärvi 142821 kg/v.; Lamminjärvi 220760 kg/ v.; Kalljärvi 429161 kg/v. 

(Taulukko 2). 
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Kuva 7. Massa-akkumulaatio- ja fosforiprosessien laskelmissa käytetyt pinta-alat. 

Perälänjärvessä 21,41 ha arvo vastaa 95%:iin kokonaispinta-alaan. Lamminjärvessä sekä 

Kalljärvessä arvot perustuvat järvien pinta-aloihin, joissa veden syvyys on >1,5 m. Kalljärven 

pinta-ala jaetaan kolmeen osaan fosforiprosessien laskelmissa näytteenottopisteiden 

perusteella. 

 

3.5 Sedimentin kokonaisfosforipitoisuudet, fosforifraktiot, varannot ja 

hautautumisnopeudet 

 

Sedimentin kokonaisfosforipitoisuudet näyttävät selkeitä rikastumisia pintakerroksissa kaikissa 

järvissä (kuva 8), mutta eroja näkyy näytteenottopisteiden välillä. Perälänjärven pintasedimentin 

arvot ovat esimerkiksi n. 1500 mg/kg HNO3-uutolla irtoavaa P:tä, kun taas Kalljärvi 2-paikan arvot 

ovat lähempänä 2000 mg/ kg HNO3-uutolla irtoavaa P:tä. Tämäkin havainto sopii tulkintaan, että 

Kalljärvi on kolmesta järvestä rehevin.  
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Kuva 8. Sedimentin kokonaisfosfori- (konsentroitu HNO3-uutolla irtoava P) pitoisuusprofiilit 

Perälänjärvessä, Lamminjärvessä ja Kalljärvessä. Näytteet otettiin kesäkuussa 2020. 

 

 

Kuva 9. Sedimentin fosforifraktioiden pitoisuusprofiilit Perälänjärvessä, Lamminjärvessä ja 

Kalljärvessä (Kall. 2). Näytteet otettiin kesäkuussa 2020. 

 

Fosforin fraktiointi osoittaa, että suurin osa mitatuista fraktioista on NaOH-uutolla irtoava P, eli Fe-

P, Al-P tai labiili orgaaninen P (kuva 9). Laboratoriokokeet osoittivat lisäksi, että NaOH-P fraktio voisi 

olla vielä mitattua suurempi sen takia, että osa NaOH-liuenneesta fosforista saostuu näytteiden 

hapotuksessa ennen analysointia. Siksi fraktioiden summat (kuva 9) ovat selvästi alhaisempia kuin 

kokonaisfosforin arvot (kuva 8).  

Hyödyllinen tapa arvioida pintasedimentin potentiaalisesti mobilisoituvan fosforivarannon suuruus 

on laskea NaOH-P:n kokonaismassa sedimentin aktiivisessa kerroksessa (pintasedimentin kerros, 

jossa diageneettiset prosessit voivat vapauttaa fosforia huokosveteen). Tämän kerroksen usein 
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oletetaan olevan 10 cm (Silvonen ym., 2020). Havainto, että fosforin kuiva-ainepitoisuudet 

stabilisoituvat tämän syvyyden alla (kuva 8), tukee tätä lähestymistapaa Veikkolan vesistössä. Näin 

ollen mobilisoituvan fosforivarannon lasketaan olevan Perälänjärvessä 971 kg, Lamminjärvessä 

1755 kg ja Kalljärvessä 2000 kg (Taulukko 2). Nämä arvot pitäisi katsoa minimi-arvioina NaOH-P:n 

pitoisuuksien aliarvion takia. 

 

Taulukko 2. Sedimentaationopeus, massa-akkumulaationopeus, sedimentin NaOH-P varanto 

sekä hautautumisnopeus, P:n diffuusionopeudet sedimentti–vesi-rajapinnalla ja ulkoinen 

kokonaisfosforin kuormitus Veikkolan vesistössä. NaOH-P varannot ja hautautumisnopeudet 

pitäisi katsoa minimiarvoina.*Pellikka (2019). 

 137Cs 

maksimi 

(cm) 

Sediment

aatio-

nopeus 

(cm/v) 

Massa-

akkum.-

nopeus 

(g/cm2/v) 

Massa-

akkum.-

nopeus (kg/v) 

NaOH-P 

varanto     

0-10 cm 

(kg) 

NaOH-P 

hautautumis-

nopeus (kg/v) 

P diffuusio 

sedimentti–

vesi-

rajapinnalla 

(kg/v) 

Ulkoinen P 

kuormitus (kok. 

P)* 

Perälä., 

21,41 ha 

10 0,29 0,067 142821 971 48 78 64 

Lammin., 

29,88 ha 

14 0,40 0,074 220760 1755 107 499 82 

Kall 1., 

19,16 ha 

-  -  679 61 12 - 

Kall. 2, 

16,94 ha 

22 0,63 0,076 429161 774 73 106 - 

Kall. 3, 

14,61 ha 

-  -  547 51 3 - 

Kall. 

yhteensä, 

50,7 ha 

- 0,63 0,076 429161 2000 184 121 169 

 

Fosforin hautautuminen on olennainen prosessi, jossa fosfori poistuu luonnollisesti järven 

aktiivisista biogeokemiallisista kierroista. Hautautumisnopeudet voidaan laskea fosforin kuiva-

ainepitoisuusprofiilien avulla, jos massa-akkumulaationopeudet tiedetään. Periaate on, että 

fosforipitoisuus lukitussyvyydessä osoittaa fosforin määrää, joka hautautuu pysyvästi sedimenttiin. 

Lukitussyvyys on tavallisesti oletettu olevan reaktiivisen kerroksen pohjalla, eli noin 10 cm 

sedimentin pinnan alla. Tarkempi arvio reaktiivisen fosforin hautautumisesta lasketaan NaOH-P 

pitoisuuden perusteella olettaen, että muut fosforifraktiot eivät vaikuta merkittävästi järven 
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ravinnekiertoihin. Veikkolan vesistössä laskettiin fosforin hautautumisnopeudet seuraavasti: 

Perälänjärvi: 46 kg/v; Lamminjärvi: 107 kg/v; Kalljärvi 184 kg/v (Taulukko 2).  Nämäkin arvot pitäisi 

katsoa minimi-arvioina NaOH-P:n pitoisuuksien aliarvion takia. 

 

3.6 Huokosvesiprofiilit 

 

Fosforin pitoisuusgradientti huokosveden ja vesipatsaan välillä määrittää diffuusio-pohjaisen 

sisäisen kuormituksen suuruutta (kappale 2.2). Siksi biogeokemialliset prosessit päällimmäisissä 

sedimenttikerroksissa ovat keskeisessä roolissa sisäisen kuormituksen hallitsemisessa. Veikkolan 

vesistössä fosforipitoisuus huokosvedessä tyypillisesti nousee syvyyden myötä 

sedimenttipatsaassa, koska fosforia mobilisoituu kemiallisissa prosesseissa. Huokosvesiprofiilit 

osoittavat kuitenkin selkeitä eroja näytteenottopisteiden välillä ja myös tärkeitä kausiluonteisia 

eroja. 

Aktiivisemmat näytteenottopaikat fosforiprosessien kannalta ovat Lamminjärvi ja Kalljärvi 2 (kuva 

10). Huokosveden fosforipitoisuudet nousevat päällimmäisissä 30 cm:ssä >100 µmol/L:aan (>3100 

µg/L), kun taas muiden paikkojen pitoisuudet nousevat maksimillaan 50 µmol/L:aan. Fosforin 

tuotanto johtuu sekä orgaanisen aineksen hajoamisesta että rautaoksidien pelkistymisestä. Näistä 

kahdesta suora hajonta vaikuttaa olevan tärkeämpänä prosessina Veikkolan vesistössä. Korrelaatio 

huokosveden P:n ja NH4+:n pitoisuuden välillä on merkittävästi suurempi kuin huokosveden P:n ja 

Fe:n (kuva 11) osoittaen, että suurin osa huokosveden fosforin tuotannosta koko sedimenttipatsaan 

mittakaavalla johtuu hajonnasta.   

Muiden alkuaineiden pitoisuusprofiilit huokosvedessä osoittavat kuitenkin, että monia anaerobisia 

prosesseja, kuten rauta- ja mangaani-oksidien pelkistys, sekä sulfaatin pelkistys, ovat aktiivisia 

sedimentissä. Huokosveden Fe ja Mn maksimi arvot ovat päällimmäisessä 10 cm:ssä kaikissa 

profiileissa liittyen oksidien pelkistymiseen, kun taas rikin pitoisuudet laskevat syvyyden myötä 

liittyen sulfaatin kulutukseen huokosvedestä (kuva 10). Raudan ja mangaanin maksimipitoisuudet, 

sekä rikin jyrkimmät pitoisuuskäyrät ovat selkeimmät Lamminjärvessä sekä Kalljärvi 2:ssa 

vahvistaen, että biogeokemialliset prosessit ovat näissä pakoissa aktiivisempia kuin muualla 

vesistössä. 
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Kuva 10. Huokosveden pitoisuusprofiilit. Kaikki alkuaineet mitattiin ICP-OES-laitteella. 

 

Tärkeimmät kausiluonteiset muutokset fosforin huokosvesiprofiileissa näkyvät Kalljärven 

näytteenottopaikoissa. Vaikka maksimipitoisuudet syvemmissä kerroksissa sedimentissä ovat 

korkeampia kesäkuussa, pitoisuusgradientti sedimentti-vesi rajapinnalla on jyrkempi maaliskuussa 

(kuva 12). Tämä osoittaa, että kesän aikana sedimenttipinnan Fe-Mn oksidikerros tehokkaasti sitoo 

ylöspäin diffundoituvaa fosforia, kun taas talvella fosfori vapautuu helpommin alusveteen.  Fe-Mn 

oksidikerroksen vähentynyt kyky pitää fosforia sedimenttiin Kalljärvessä talven aikana johtuu 

luultavasti siitä, että talven lievä kerrostuneisuus ja alhaisemmat alusveden happipitoisuudet (kuva 
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2) stimuloivat oksidien pelkistystä sedimentti-vesi- rajapinnalla. Vastoin odotuksia Lamminjärven 

kausiluonteiset muutokset fosforin huokosvesiprofiileissa olivat lieviä. Järven 

kerrostuneisuustilanteesta huolimatta kaikki profiilit näyttävät hyvin samanlaisilta (kuva 10). 

Mahdollinen syy voisi olla, että täyskierron jälkeen alusveden happitilanne huononee nopeasti. Näin 

fosforia sitovaa oksidikerrosta ei muodostu pintasedimentissä. Sen sijaan sedimentoituvat 

rautaoksidit pelkistyvät nopeasti sedimentin pinnalla ja vapauttavat fosforia jatkuvasti alusveteen 

(kuva 3 ja siihen liittyvä teksti). Perälänjärvessäkin kesän ja talven huokosveden fosforiprofiilit ovat 

samanlaisia, vaikka pitoisuudet ovat alhaisempia kuin Lamminjärvessä.   

 

 

 

 

Kuva 11. Kalljärvi-2 näytteenottopaikan P, NH4+ ja Fe pitoisuudet (yllä) sekä korrelaatiot (alla) 

kesäkuussa 2020.  
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Kuva 12. Kalljärven huokosveden fosforiprofiilit kesäkuussa 2020 (vasemmalla) ja maaliskuussa 

2021 (oikealla). Katkoviivan neliö osoittaa sedimentti-vesi rajapintaa, jossa pitoisuusgradientti 

määrittää diffuusiopohjaista sisäistä kuormitusta.  

 

3.7 Fosforin diffuusionopeudet ja sisäisen kuormituksen rooli Veikkolan vesistön 

ravinnekierroissa 

 

Diffuusionopeudet laskettiin käyttäen pitoisuusgradientteja sedimentti–vesi-rajapinnassa 

(Taulukko 3, kuva 13). Näissä laskelmissa pitoisuusgradientit määritettiin alusvesinäytteiden ja 

päällimmäisten huokosvesinäytteiden välillä. Lamminjärvessä, jossa gradientti on koko vuoden 

suhteellisen jyrkkä (kuva 10), hetkelliset diffuusionopeudet ovat korkeampia kuin muissa järvissä. 

Koska pitoisuusgradientit ovat Lamminjärvessä kaikilla näytteenottohetkillä samanlaisia, lämpötila 

on tärkein tekijä, joka määrittää diffusionopeuden kausiluonteista vaihtelua. Diffuusio oli siis 

maksimillaan kesäkuussa 2020 ja minimillään maaliskuussa 2021. Samat tekijät määrittävät 

Perälänjärven kausiluonteiset vaihtelut, vaikka määrät ovat alhaisempia. Kalljärvessä nähdään 

erilaista kausiluonteista vaihtelua johtuen pitoisuusgradientin muutoksista (kuva 12). 

Diffuusionopeudet ovat talven kerrostuneisuuden aikana maksimillaan, ja kesän happipitoisissa 

olosuhteissa minimillään. Diffuusionopeuksien absoluuttiset määrät Veikkolan vesistössä ovat 

samassa suuruusluokassa kuin muissa rehevissä järvissä etelässä Suomessa (esim. Lahden 

Kymijärven syvänteessä mitattiin vuonna 2017 1,0‒9,0 mg P/m2/vrk, Silvonen ym., 2020).      
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Taulukko 3. Fosforin hetkelliset diffuusionopeudet (mg P/m2/vrk) sedimentti–vesi-rajapinnalla. 

Negatiiviset arvot osoittavat, että alusvesinäytteen fosforipitoisuus oli korkeampi kuin 

päällimmäisen huokosvesinäytteen, osoittaen vastakkaisen suuntaista diffuusiota.  

 Perälä. Lammin. Kall. 1 Kall. 2 Kall. 3 
Kesä. 2020 1,19 6,73 -0,02 0,69 -0,1 

Elo. 2020 1,40 5,75 0,07 1,22 -0,07 

Marras. 2020 - 3,84 - - - 

Maalis. 2021 0,41 1,99 0,46 3,23 0,35 

 

 

 

Kuva 13. Hetkelliset P-diffuusionopeudet perustuen Fickin I lakiin. 

Järvien sisäiset vuosikuormitukset arvioitiin käyttäen keskimääräisiä diffuusionopeuksia (Taulukko 

2). Perälänjärvessä ja Kalljärvessä sisäisen kuormituksen määrä on samassa suuruusluokassa kuin 

ulkoinen kokonaisfosforin kuormitus (Perälänjärvessä 78 vs. 64 kg/v.; Kalljärvessä 121 vs. 169 kg/v.) 

kun taas Lamminjärvessä sisäinen kuormitus lasketaan olevan selvästi suurempana kuin ulkoinen 

kokonaisfosforin kuormitus (499 vs. 82 kg/v.). Tässä vertailussa pitää ottaa huomioon, että 

ulkoisesta kokonaisfosforin kuormituksesta vain osa on reaktiivisessa PO4-P-muodossa, kun taas 

sedimentistä diffundoituvasta P:sta melkein koko määrä on biologisesti käyttökelpoista PO4-P:tä. 

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Perälänjärvi Lamminjärvi Kaljärvi 1 Kaljärvi 2 Kaljärvi 3

m
g 

P 
m

-2
d-1

06.2020 08.2020 11.2020 03.3021

Liite 2. Veikkolan vesistön sisäisen fosforikuormituksen selvittäminen
(20/25)



64 .

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 18/2021

Reaktiivinen osuus järveen tulevasta kokonaisfosforista on vaikea arvioida, sillä valuma-alueen 

fosforikiertoon vaikuttaa monta tekijää, mutta muissa vesistöissä etelässä Suomessa on havaittu, 

että 10%-30% kokonaisfosforista on PO4-P:tä. Näin ollen voi todeta, että suurin osa reaktiivisesta 

fosforista kaikissa järvissä tulee todennäköisesti sisäisestä kuormituksesta. Sisäinen kuormitus 

mobilisoi vuosittain noin 5-10% pintasedimentin NaOH:P varannosta vesipatsaaseen (Taulukko 2).  

 

3.8 Yleinen tulkinta 
 

Tulokset osoittavat, että sisäisen kuormitus on merkittävä tekijä tuoden suurimman osan 

vuotuisesta reaktiivisen fosforin kuormituksesta kunkin järven vesipatsaaseen. Siksi tämä tutkimus 

vahvistaa aikaisempaa tulkintaa, että sisäinen kuormitus on aktiivista Veikkolan vesistössä (Pellikka, 

2019). Tässä tutkimuksessa sisäisen kuormituksen määrä lasketaan olevan suurempi 

Lamminjärvessä kuin muissa järvessä. Vesipatsaan kerrostuneisuus ja siihen liittyvä happikato on 

Lamminjärvessä pysyvämpi, mahdollistaen jatkuvaa fosforin vapautumista pintasedimentin Fe-Mn 

oksidikerroksista. Laskelmissamme pitää kuitenkin ottaa huomioon, että Lamminjärvestä otettiin 

näytteitä vain yhdestä paikasta, ja siksi alueellinen ekstrapolointi on hankalampaa kuin esimerkiksi 

Kalljärvessä, jossa näytteet otettiin kolmesta paikasta. Kalljärvessä alueelliset erot olivat 

merkittäviä, sillä Kalljärvi-2 paikassa kuormitus oli selvästi suurempi kuin Kalljärvi-1:llä tai -3:lla (kuva 

13).  Jos Lamminjärven matalimpien alueiden kuormitus olisi esimerkiksi alhaisempi kuin mitattuna 

näytteenottopaikassamme, koko järven laskettu kuormituskin vähenisi. 

Veikkolan järvien absoluuttiset kokonaisfosforin määrät vaihtelevat kausiluonteisesti, mahdollisesti 

liittyen sisäisen kuormituksen vaikutuksista (Pellikka, 2019). Esimerkiksi vuonna 2019 Kalljärven 

kokonaisfosforin määrä nousi lyhyessä ajassa 53 kg:sta 144 kg:aan kesän alussa samalla kun 

vesipatsaan levämassa kasvoi. Sedimenttituloksemme osoittavat, että diffuusiopohjainen sisäinen 

kuormitus voi tuoda vuodessa 121 kg fosforia Kalljärven vesipatsaaseen (Taulukko 2). Diffuusio on 

kuitenkin maksimillaan talven aikana, mikä tekee epätodennäköiseksi, että tämä prosessi olisi 

voinut aiheuttaa niin nopean nousun vesipatsaan fosforimäärässä kesällä 2019. Sen sijaan 

ehdotamme, että fyysisiä prosesseja kuten resuspensio ovat keskeisessä roolissa Kalljärven 

kokonaisfosforin määrän vaihteluissa kesän aikana. Kalljärvi on avoin ja matala järvi (keskisyvyys 1,9 

m) ja sedimentin pinta on herkkä tuulen vaikutukseen. Toisaalta Lamminjärvessä oli kesänä 2019 

havaittu absoluuttisten kokonaisfosfori määrien perusteella, ettei sisäinen kuormitus ollut yhtä 
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tärkeää kuin Kalljärvessä. Resuspension vaikutus Lamminjärvessä on todennäköisesti paljon 

pienempi kuin Kalljärvessä, sillä Lamminjärvi on pienempi ja syvempi järvi, siis siinä mielessä tämä 

tulos on järkeen käyvä. Sedimenttitutkimus osoittaa kuitenkin, että diffuusiopohjainen sisäinen 

kuormitus voi tuoda jopa 499 kg fosforia vuodessa Lamminjärven vesipatsaaseen (Taulukko 2). Tämä 

ristiriita voisi antaa ymmärtää, että sisäisen kuormituksen vaikutus on vaikea arvioida vesipatsaan 

pitoisuusvaihtelujen perusteella, jos alusveteen diffundoituu jatkuvasti fosforia sedimentistä.  

Kaikkien järvien korkeat pintasedimenttien fosforipitoisuudet (kuva 8) periaatteessa osoittavat, että 

järviin tuleva ulkoinen kuormitus on jossain vaiheessa lisääntynyt verrattuna luonnolliseen 

tilanteeseen. Profiilit muistuttavat sekä muodoltaan että pitoisuuksiltaan tyypillisiä rehevien järvien 

sedimenttien fosforipitoisuuksia, kuten on kuvattu yli sadan Euroopan ja Pohjois-Amerikan järven 

tutkimuksessa (Carey & Rydin, 2011, kuva 14). ”Rehevissä” järvissä fosfori mobilisoidaan 

sedimentissä tehokkaasti orgaanisen aineksen hajoamisessa, ja siten se jää sedimentin pintaan se 

ei hautaudu helposti.  

 

 

Kuva 14. Rehevien (”eutrophic”) järvien sedimenttien tyypillisten fosforiprofiilien kuvattiin 

Careyin & Rydinin (2011) tutkimuksessa olevan muodoltaan ja pitoisuudeltaan samanlaisia kuin 

mitä havaittiin Veikkolan vesistöissä (kuva 8). 

 

Kun fosforin hautautumisnopeuksia verrataan ulkoiseen kokonaisfosforin kuormitukseen on 

mahdollista arvioida karkeasti, mihin suuntaan järven pitkäaikainen tila kehittyy. Esimerkiksi 1970-
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luvulla voimakkaasti rehevöityneen Lahden Vesijärven tila on nykyään selvästi paranemassa, sillä 

kokonaisfosforin hautautuminen on suuruusluokkaa korkeampi kuin nykyinen ulkoinen kuormitus 

(Jilbert ym. 2020). Tässä tutkimuksessa käytämme NaOH-P:n hautautumisnopeuksia (Taulukko 2), 

jotka vastaavat vain osaan kokonaisfosforin hautautumiseen, kun taas ulkoinen kuormitus on 

raportoitu kokonaisfosforina. Silti tilanne Veikkolan vesistössä on selvästi erilainen kuin 

Vesijärvessä. Laskemamme NaOH-P:n hautautumisnopeudet ovat Perälänjärvessä 48 kg/v., 

Lamminjärvessä 107 kg/v. ja Kalljärvessä 184 kg/v., kun taas vastaavat ulkoisen kuormituksen 

määrät ovat 64, 82, ja 169 kg/v. (Taulukko 2). Hautautumisnopeudet ovat siis samassa 

suuruusluokassa kuin ulkoinen kuormitus osoittaen, että järvien pitkäaikainen tila ei ole 

dramaattisesti muuttumassa. Näiden tulosten perusteella olisi tärkeää jatkaa 

kunnostustoimenpiteitä Veikkolan vesistössä ja sen valuma-alueella sekä ulkoisen että sisäisen 

fosforikuormituksen vähentämiseksi.  

 

4. Johtopäätökset 

Tästä tutkimuksesta voidaan päätellä, että: 

- Sisäinen fosforikuormitus on aktiivinen prosessi Veikkolan vesistöissä. Fosfori vapautuu 

orgaanisen aineksen hajoamisessa sedimentin päällimmäisissä kerroksissa, ja diffundoituu 

fosfaattina (PO4-P) ylöspäin sedimentin pinnan läpi alusveteen. 

- Diffuusiopohjainen sisäinen kuormitus tuo laskennallisesti Perälänjärvessä 78 kg/v., 

Lamminjärvessä 499 kg/v., ja Kalljärvessä 121 kg/v. fosforia fosfaattina (PO4-P) 

vesipatsaaseen. Ulkoinen kokonaisfosforikuormitus tuo Perälänjärveen 64 kg/v., 

Lamminjärveen 82 kg/v., ja Kalljärveen 169 kg/v., vaikka luultavasti vain pieni osa tästä (10-

30 %) tulee fosfaattina. Näin ollen sisäinen kuormitus on järvien tärkein suora fosfaatin 

lähde.  

- Diffuusiopohjainen sisäinen kuormitus on suurimmillaan Lamminjärvessä, jossa 

vähähappiset olosuhteet alusvedessä stimuloivat fosforin vapautumista sedimentoituvista 

rauta-oksideista. Diffuusionopeudet ovat maksimillaan kesällä korkeampien alusveden 

lämpötilojen vuoksi. Perälänjärven kausiluonteinen vaihtelu on samanlaista kuin 

Lamminjärven, vaikka diffuusionopeudet ovat alhaisempia.  
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- Kalljärvessä diffuusiopohjainen sisäinen kuormitus on maksimillaan talvella, jolloin lievä 

kerrostuneisuus ja happikato johtaa pintasedimentin rautaoksidien pelkistymiseen. 

Kalljärvessä resuspensio on toinen tärkeä prosessi, jolla fosfori vapautuu sedimentistä kesän 

aikana.  

- Pintasedimentin korkeat fosfori pitoisuudet osoittavat, että järvet ovat rehevöityneet 

verrattuna luonnolliseen tilanteeseen. Rehevöityminen ja siihen liittyvät pelkistävämmät 

olosuhteet selittäisivät fosforin jatkuvan mobilisaation sedimentin pintaan.   

- Pintasedimentin (0-10 cm) NaOH-P varanto on (minimiarvolla) Perälänjärvessä 971 kg, 

Lamminjärvessä 1755 kg, ja Kalljärvessä 2000 kg. Näistä varannoista noin 5-10% vapautuu 

vuosittain vesipatsaaseen.  

- Fosforin hautautumisnopeudet ovat kaikissa järvissä samassa suuruusluokassa kuin ulkoinen 

kuormitus osoittaen, että järvien pitkäaikainen tila on suhteellisen vakaa.  
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1 Johdanto ja hankkeen tavoitteet 
Lamminoja on osa Kauhalanjoen vesireittiä ja saa alkunsa Veikkolan keskustassa sijtaisevasta Perälänjärvestä. 
Alajuoksulla Loojärven jälkeen joki yhtyy pohjoisesta virtaavaan Gumbölenjokeen ja laskee Mankinjokena me-
reen Espoonlahden pohjukassa. Kauhalanjoen vesireitillä meren ja Veikkolan välillä on yksi täydellinen vael-
luseste, Dammenin pato Kauhalan kylän kohdalla. Kauhanlanjoen vesireitti on kokonaisuudessaan tyydyttävässä 
ekologisessa tilassa, mutta matkalla on myös huonossa ekologisessa tilassa olevat Haapajärvi ja Kaljärvi.  
 
Lamminojan kalataloudellinen kunnostus on osa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n koordinoimaa Veikko-
lan vesistöt hanketta, jonka tavoitteena on Perälänjärven, Lamminjärven ja Kaljärven vesistöalueen ekologisen 
tilan parantaminen. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Kirkkonummen kunnan, Kirkkonummern vesilaitoksen ja 
Kirves ry:n kanssa.  
 
Tässä suunnitelmassa esitetään Kauhalanjoen latvoilla sijaitsevan Lamminojan kunnostussuunnitelma. Kunnos-
tuksen tavoitteena on helpottaa vesieliöiden liikkumista Kaljärvestä Lamminjärveen ja ennallistaa purouomaa 
takaisin lähemmäksi luonnontilaa.  
 

2 Kohdealueen sijainti ja nykytila 
Lamminoja sijaitsee Kauhalanjoen vesireitin yläosalla noin 20 kilometrin päässä merestä. Puron kokonaispituus 
on 750 metriä, pudotuskorkeus 5,8 metriä ja keskivir-
taama hieman yli 100 l/s. Suunnitellut kunnostukset to-
teutetaan puron keskivaiheilla Turuntien ja Puukkotien 
välisellä alueella.  
 
Alueella on ollut myllytoimintaa jo 1800-luvulla ja myö-
hemmin 1960-luvulla myös kalanviljelyä. Alueella on 
kaksi patoa, joista ylempää on käytetty sekä myllytoi-
mintaan että myöhemmin kalanviljelylaitoksen tarpei-
siin. Alempi pato rakennettiin kalanviljelylaitoksen ra-
kentamisen yhteydessä 1960-luvun alussa. Molemmat 
padot vaikeuttavat vesieliöiden liikkumista Kaljärven ja 
Lamminjärven välillä, ylemmän padon toimiessa useim-
mille kalalajeille lähes täydellisenä vaellusesteenä. Pu-
roa on myös perattu ja suoristettu lähes koko matkalta.  
 
Lamminoja kärsii ajoittain pienistä virtaamista ja syksyllä 
2019 puro oli keskijuoksultaan täysin kuiva. Puro ja ylä-
puolinen Lamminjärvi ovat osin pohjavesivaikutteisia. 
Laskenut pohjaveden ja järven pinta estivät veden valu-
misen Lamminjärven luusuasta puroon. Lamminojaan 
on mahdollista kotiuttaa Mankinjoen vesistön taimenkanta, mutta kalojen ja pohjaeläinten hyvinvointi edellyttää 
ympärivuotista virtaamaa purossa. 

2.1 Kohdealueen maa- ja vesialueen omistus 
Kunnostettava alue sijaitsee täysin Kirkkonummen kunnan omistamilla maa-alueilla ja vesialue on osa yhteistä 
vesialuetta .257-876-29-1, jota hallinnoi Pohjois-Kirkkonummen yhteisen vesialueen osakaskunta. 
 

3 Kulttuuriympäristön huomioiminen kunnostuksessa   
Kulttuurihistorian huomioimiseksi kunnostuksen toteuttamisessa alueelle tehtiin maastokatselmus 2.4.2020. 
Maastokatselmuksessa olivat edustettuina Länsi-Uudenmaan museo ja Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry. 
Tässä kunnostussuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet huomioivat maastokatselmuksessa todetut kulttuurihisto-
rialliset arvot. Katselmuksesta on laadittu erillinen muistio (Anttiroiko N. 2020, Länsi-Uudenmaan museo). 
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4 Kunnostuksen ympäristövaikutukset 
Kunnostustoimenpiteiden lähtökohta on, että ne parantavat virtavesiluonnon tilaa ja vesieliöiden liikkumista Kal-
järven ja Lamminjärven välillä. Purouoman rakenteellisen monimuotoisuuden lisääntyessä myös Mankinjoen ve-
sistön alkuperäisen taimenkannan elinmahdollisuudet alueella paranevat. Kunnostuksissa huomioidaan erityi-
sesti alueen kulttuurihistorialliset arvot ja Kaljärven ja Lamminjärven välisen metsäisen purokäytävän säilyvyys 
ekologisen yhteytenä myös muille kuin vesieliöille. 
 
Kunnostuksessa on kyse sora-, kivi-, ja puumateriaalin sijoittelusta takaisin aikoinaan perattuun ja suoristetuun 
purouomaan. Samalla palautetaan uoman luontaisen kaltaista mutkittelua sekä syvyys ja leveysvaihtelua.  

5 Lamminojan kunnostussuunitelma  
Lamminojan kunnostusalue jaettiin Puukkotien ja Turuntien välisellä osuudella kunnostustarpeiden perusteella 
neljään eri jaksoon (Kartta). Kunnostettavan alueen yhteispituus on 460 metriä, joista koneellista uomakunnos-
tusta toteutetaan 240 metrin matkalla ja käsin tehtävää pienimuotoisempaa talkookunnostusta 220 metrin mat-
kalla. 
 

 
Kuva 1. Kunnostusjaksot ja patojen sijainti 
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5.1 Jakso 1 

 
Kuva 2 Puukkotien yläpuolinen jakso on meanderoivaa ja luonnontilaistunutta 
 
Kunnostusjakso alkaa Puukkotien alittavasta rumpuputkesta ja jatkuu 178 metriä ylävirtaan, vanhan kalanvilje-
lyaltaan länsipuolelle. Pudotuskorkeutta tälle jaksolle kertyy noin 0,5 metriä. Jakso on luonnontilaistunut ja uo-
massa on runsaasti liekopuuta ja isompaa kivimateriaalia. Pääosa uoman pohjamateriaalista koostuu virran kul-
jettamasta hienosta hiekasta. Hiekka on mahdollisesti katujen hiekoituksessa käytettyä hiekkaa, joka on keväällä 
sulamisvesien ja katujen lakaisun yhteydessä päätynyt puroon ylävirrassa ja huuhtoutunut sieltä alueelle. 
 
Jakson kunnostus toteutetaan käsin esimerkiksi järjestämällä kunnostustalkoita alueen asukkaille. Jaksolle voi-
daan rakentaa taimenien kutuun soveltuvia kutusoraikoita lisäämällä sopiviin virran kohtiin halkaisijaltaan 16-
60mm pyöreää luonnonsoraa. Lisäksi virtausolosuhteita tulisi monipuolistaa lisäämällä uomaan isompaa kivima-
teriaalia kaikkien vesieliöiden suojapaikoiksi. Talkookunnostuksia varten käytettävä kivimateriaali otetaan kone-
kunnostuksen yhteydessä sivuun  
 
Alueen asukkaille järjestettävät kunnostus- ja siivoustalkoot ovat hyvä keino sitouttaa ihmisiä pitämään huolta 
omasta lähivesistöstään. Alueelle voidaan rakentaa myös virkistyskäyttöä parantamaan ja virtavesiluontoarvoja 
ja kulttuurihistoriaa huomioiva luontopolku, joka alkaa puukkotien kevyenliikenteenväylän ja suojatien jatkeena 
ja päättyy kevyenliikenteenväylälle Turuntien varteen. 
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5.2 Jakso 2 

 
Kuva 3 Vanhan kalanviljelyaltaan kohdalla puro on suoristettu kanavamaiseksi ränniksi 
 
Kunnostusjakso käsittää kalanviljelyaltaan eteläpuolella virtaavan uoman peratun ja suoristetun osuuden aina 
alemmalle betonipadolle saakka. Pituutta jaksolle kertyy 125 metriä ja pudotuskorkeutta tällä matkalla on 1,3 
metriä. Uoman alaosalla on muutama suurempi kivi, mutta pääosin luontainen kivimateriaali ja liekopuu puuttu-
vat. Alaosalla uoman pohja on pääosin hienoa hiekkaa. Patoa lähestyttäessä uoman kaltevuusprofiili jyrkkenee 
ja virtaus kiihtyy. 
 
Uomaan lisätään ulkopuolelta tuotua sora- ja kivimateriaalia ja sen syvyys ja leveysprofiilia monipuolistetaan 
luomalla mutkia ja syvänteitä uoman pohjaan. Alueelle tarvitaan toteutustavasta riippuen kasetti 16-60mm soraa 
ja 2 kasettia 100-300mm seulanpääkiveä. Lisäksi kunnostuksessa voidaan käyttää uoman ympäristössä olevaa 
perkuukiveä.  
 
Jakson kunnostus toteutetaan kaivinkoneella uoman pohjoispuolelta.  Kaivinkoneella voi edetä altaan ja puron 
välistä pengertä (kuva 4) pitkin noin altaan puoleen väliin saakka kaatamatta varjostavaa suurempaa puustoa. 
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Kuva 4 Altaan ja puron välistä pengertä voi kulkea kaivinkoneella 

5.3  Jakso 3 
Jakson pituus on 65 metriä ja pudotuskorkeutta kertyy 1,5 metriä. Jakso on patojen välissä koskimaista virta-
aluetta ja lohkokivipadon yläpuolella lähes seisovaa vettä. Patojen välinen kivimateriaali on osin vanhasta pato-
rauniosta peräisin olevaa sammalen peittämää lohkokiveä.  

Betonipato 

 

 
Kuva 5 Kalanviljelylaitoksen tarpeisiin rakennettu betonipato. Kuvan oikeassa laidassa näkyy myös kalanviljelyra-
kennukseen kuuluneita betonirakenteita. 
 
Kalanviljelylaitoksen tarpeisiin rakennettu betoninen patorakenne puretaan ja materiaali kuljetetaan jätease-
malle. Padon purku tapahtuu kaivinkoneen kauhalla tai puomiin kiinnitettävällä hydraulisella iskuvasaralla. Puron 
pääuoma ohjataan kulkemaan patoaltaan etelärannan kautta. Vapautunut koskipinta-ala kunnostetaan lisää-
mällä soraa ja kivimateriaalia. Purkaminen helpottaa vesieliöiden liikkumista Kaljärven ja Lamminjärven välillä 
varsinkin matalan veden aikaan.  
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Purku ja yläpuolisen uoman kunnostus tapahtuvat uoman pohjalla. Alueelle pääsee kaivinkoneella uoman poh-
joispuolelta vaurioittamatta alueen kulttuurihistoriallisia arvoja. Betonirakenteet nostetaan kaivinkoneen kau-
halla suoraan uoman pohjalta hiekkatiellä odottavan kuorma-auton lavalle. Betonipadon rakenteiden purkami-
sesta syntyy noin 10-15m3 betonijätettä, joka kuljetaan jäteasemalle. 

Lohkokivipato 

 
Kuva 6 Lohkokivipato (kesk.) ja vanhan myllypadon rauniot (oik.) 
 
Alemman betonipadon yläpuolella sijaitsee vanha lohkokivipato, sekä uoman etelärannalla padon alapuolella 
vanhan myllypadon rauniot.  
 
Lohkokivipadon ylävirran puolelle on valettu betonista todennäköisesti kalanviljelyn tarpeisiin tiivisterakenteet. 
Alavirrasta katsoen oikeanpuolimmainen lohkokivipadon aukko on täysin tukittu betonirakenteilla ja vasemman-
puoleista aukkoa on kavennettu ja korotettu. Kunnostuksessa betonirakenteet leikataan koskematta vanhaan 
lohkokivipatoon. Aukon laajentamiset helpottavat nykyistä tukkeutumisongelmaa ja hidastavat virtausnopeutta 
aukon kohdalla. Betonista tiivisterakennetta leikkaamalla saadaan aukon leveyttä lisättyä noin 40 cm. Betonira-
kenteita leikkaamalla mahdollistetaan ylivirtaama aikainen virtaama myös oikeanpuolimmaisesta aukosta. Pa-
don alapuolelle rakennetaan kivestä ja sorasta kynnyksiä, joilla nostetaan padon alapuolista vedenkorkeutta ja 
helpotetaan näin vesieliöiden liikkumista Kaljärvestä Lamminjärveen.  
 
Patojen välistä osuutta kunnostaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota vanhaan myllyraunioon ja siitä peräisin 
olevaan kivimateriaalin. Uoman etelärannalla oleviin kiviin ja kiviröykkiöön ei tule koskea, eikä niitä tule peittää. 
Museoviraston lausunnon mukaisesti lohkokivipadon ja myllypadon nykyinen visuaalinen ilme tulee säilyttää alu-
etta alavirrasta tarkasteltaessa.  
 
Myllypadon yläpuolella syntyvää virta-aluetta kivetään ja soraistetaan. Tarvittaessa kävelytien alittavan jyrkäh-
kön putken edustalle rakennetaan kivestä ja sorasta kynnys hidastamaan veden virtausta putken sisällä. Vaihto-
ehtoisesti putken sisään voidaan ankkuroida muutamia suurempia kiviä helpottamaan varsinkin heikkouintisten 
kalojen liikkumista ylävirtaan.  
 
Lohkokivipadon ja Turuntien välisen alueen kunnostus helpottaa hieman lohkokivipadon tukkeutumisongelmaa 
puuaineksen tarttuessa padon yläpuoliseen kivikkoon. 
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5.4 Jakso 4:  
Jakson pituus on 100 metriä ja pudotuskorkeutta hieman alle metri. Jakson alaosassa puro alittaa Turuntien ja 
kevyenliikenteenväylät betonisissa putkissa sen molemmin puolin. Turuntien pohjoispuolella puro on koski-
maista virta-aluetta, jolla on hieman kiveä ja soraa, alaosalla myös jonkin verran liekopuuta. Jakson puolivälissä 
siihen laskee idästä suodatinkankaalla ja murskeella pohjustettu hulevesiuoma. Jakson loppupisteessä puro 
muuttuu hidasvirtaiseksi ja sen vedenpinta on lähes samassa korkeudessa Lamminjärven vedenpinnan kanssa. 
 
Turuntien yläpuolisella alueella voidaan toteuttaa kunnostuksia, jos Lamminoja saadaan aikanaan meriyhteyteen 
ja alueelle kotiutetaan Mankinjoen kantaa olevia taimenia. Osuudella kunnostuksia voidaan toteuttaa esimer-
kiksi talkootyönä taimenen kutusoraikoita rakentamalla. Kunnostusten tulee olla pienimuotoisia ja tarkkaan 
suunniteltuja, jotta ne eivät vaikuta Lamminjärven vedenpinnankorkeuteen.   

6 Materiaalimäärät ja työaika 
Jaksojen kaksi ja kolme kunnostamiseen tarvitaan lopullisesta toteutustavasta riippuen 2-3 kasettia seulottua 
100-300mm luonnonkiveä ja 2-3 kasettia 16-60mm pyöreää luonnonsoraa. Jakson 2 yläosalla on myös hieman 
uomasta peräisin olevaa perkauskiveä käytettävissä kunnostukseen.  
 
Koneellisen kunnostuksen ja padonpurun osuudeksi on arvioitu noin 6 työpäivää. Ensimmäisellä jaksolla voidaan 
toteuttaa osallistujamäärästä riippuen lisäksi ainakin kolme talkoopäivää.  

7 Kustannusarvio 
Kustannusarvio kunnostustoimenpiteistä.  

Kunnostusalue Tavoite Sora Kivi 
Arvioitu työ-
määrä Hinta-arvio 

Jakso 2, kalanvil-
jelyallas - beto-
nipato 

 Purouoman 
kunnostus 150m 
matkalla 

1,5 Kasettia 1,5 kasettia 20h 
1 300 € 

Jakso 3 
Betonipadon 
poisto + jäte-
maksut 

- - 10h 
3 000 € 

Jakso 3 Lohkokivipadon 
sahaus     10h 1 000 € 

Jakso 3 
Patojen välisen 
osuuden kyn-
nystys 

0,5 kasettia 0,5 kasettia 7h 
450 € 

Jakso 3 
Lohkokivipadon 
ja turuntien vä-
lin kunnostus 

Yli jäänyt materiaali yli jäänyt materiaali 5h 
300 € 

  Yht  80 tonnia 80 tonnia 52h Yht (€) 
    1 200 € 1 600 €   8 850 € 
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4.5.2020 

Alustava tarkastelu Veikkola I vedenottamon vedenoton vaikutuksesta Lamminojan 
virtaamaan 

Työn tausta ja tavoite 
Veikkola I vedenottamo sijaitsee Kirkkonummen Veikkolassa sijaitsevalla Veikkola I pohjavesialueella. Pohja-
vesialue rajoittuu Lamminjärveen, johon Veikkola I pohjavesialueen pohjavesi luontaisesti purkautuu. Veden-
ottamo sijaitsee aivan Lamminjärven rannalla. Suurin osa pohjavesialueella muodostuvasta pohjavedestä 
(500 m3/d) otetaan talteen vedenottamolla. Lamminjärvestä tapahtuu jonkin verran rantaimeytymistä poh-
javesimuodostumaan silloin, kun pohjaveden pinnankorkeus alittaa Lamminjärven pinnantason. 

Tämän työn tavoitteena oli laatia alustava tarkastelu siitä, vaikuttaako vedenotto Kirkkonummen Veden Veik-
kola I pohjavedenottamolta Lamminjärvestä laskevan Lamminojan virtaamaan. Uoma on ollut erityisesti ke-
säaikoina kuiva. 

Veikkola I vedenottamon vedenottolupa 
Kirkkonummen kunnalla on Länsi-Suomen vesioikeuden 20.11.1975 myöntämä lupa ottaa pohjavettä 400 
m3/d Kirkkonummen kunnan Veikkolan kylässä, Övergård-nimisellä kiinteistöllä (RN:o 1:606) sijaitsevalta 
Veikkola I pohjavedenottamolta. Vuosina 2012-2015 Kirkkonummen kunnalla oli Etelä-Suomen aluehallinto-
viraston 14.12.2011 myöntämä lisävedenottolupa 600 m3/d vedenottomäärälle. Tässä tarkastelussa ko. ajan-
jaksosta puhutaan tehostettuna vedenottona. Lupaa haettiin pysyväksi mutta se myönnettiin määräaikai-
sena. Myös vuosina 2006-2008 Veikkolan vedenottamolta oli lupa ottaa vettä 600 m3/d. 

Veikkola I vedenottamon vedenottoluvassa (Länsi-Suomen vesioikeuden 20.11.1975) vedenottoa ei ole si-
dottu Lamminjärven pinnankorkeuteen. Ottomäärä on enintään 400 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna. 
Tehostetun vedenoton aikana ottomäärä oli sidottu Lamminjärven pinnankorkeuteen (+50,65 m N60). 

Vedenottomäärät vuosina 2012-2019 
Kirkkonummen Veikkola I pohjavedenottamon vedenottomäärät vuosina 2012-2019 on esitetty kuvassa 2 ja 
taulukossa 1. Vedenottomäärät ovat pääosin olleet lupamääräysten mukaiset; vuonna 2017 lupamäärä ylittyi 
lievästi (8 m3/d). 
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Kuva 1. Veikkola I vedenottomäärät kuukausikeskiarvona laskettuna vuosina 2012-2019. Kuvassa on esitetty harmaalla palkilla voi-
massa olevan vedenottoluvan mukainen vesimäärä. 

Taulukko 1. Veikkola I vedenottomäärät ja luvan mukainen enimmäisottomäärä vuosina 2012-2019.

Lamminjärven kriittinen pinta ja Lamminojan purkautumiskäyrä 

Vuosina 2012-2015 suoritetun tehostetun vedenoton aikana Veikkola I pohjavedenottamon vedenottomäärä 
oli sidottu Lamminjärven pinnankorkeuteen siten, että vedenottoa tuli vähentää, mikäli Lamminjärven pin-
nankorkeus laski ns. kriittisen tason alapuolelle. Lamminjärven kriittinen taso määriteltiin Länsi-Uudenmaan 
vesi ja ympäristö ry:n suorittamien virtaamamittausten mukaan ja se on +50,65 m (N60). Vuoden 2000 kor-
keusjärjestelmässä (N2000) ilmaistuna kriittinen taso on +50,90 m . Arvioitiin, että mikäli vesipinta Lammin-
järvessä laskee tason +50,85 m (N2000) alapuolelle, voi uoma tehtyjen virtaamamittausten perusteella pai-
koitellen kuivua. 

Perustana Lamminjärven kriittiselle vesipinnan tasolle oli Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laatima 
selvitys Lamminojan virtaamista ja kalastosta (Valjus & Kivimäki 2011). Lamminjärven pinnankorkeuden vai-
kutus Lamminojan virtaamaan selvitettiin tekemällä Lamminojassa virtaamamittauksia ja Lamminjärvessä 
pinnankorkeuden mittauksia. Lamminjärven luusuan vedenpinnan korkeuden ja Lamminojan virtaaman vä-
listä riippuvuutta selvitettiin laatimalla mittaustulosten perusteella purkautumiskäyrä (kuva 2). Mittaustulok-
set N2000-korkeusjärjestelmään muutettuna on esitetty taulukossa 2. 

0

100

200

300

400

500

600

700

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

m3/d Veikkola I vedenottomäärät m3/d

Vedenotto m3/d kk-ka Vedenottolupa m3/d

m3/d Vedenotto m3/d kk-ka Vedenottolupa m3/d
2012 477 600
2013 532 600
2014 563 600
2015 572 600
2016 384 400
2017 408 400
2018 389 400
2019 384 400

Liite 4. Vedenoton vaikutukset Lamminojan virtaamaan -selvitys
(2/11)



82 .

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 18/2021

3

Taulukko 2. Lamminojan virtaama ja Lamminjärven vedenkorkeus vuoden 2011 mittauksissa, johon Lamminojan purkautumiskäyrä 
perustuu (Valjus ja Kivimäki 2011). 

Kuva 2. Lamminojan purkautumiskäyrä (mukailtu Valjus & Kivimäki 2011). Purkautumiskäyrä on muunnettu korkeusjärjestelmään 
N2000. Kriittisen tason alapuolella Lamminojan virtaama on alle 10 l/s. 

Huhti-syyskuussa 2011 tehtyjen virtaama- ja pinnankorkeusmittausten (taulukko 2) perusteella laaditun pur-
kautumiskäyrän mukaan virtaama Lamminojassa laskee alle 10 l/s, kun Lamminjärven vedenpinta laskee alle 
tason +50,90 m mpy (N2000). Järviveden pinnan laskiessa alle tason +50,85 m mpy (N2000) voi uoma paikoi-
tellen kuivua (Valjus & Kivimäki 2011). Taulukon 2 ja kuvan 2 mukaisesti virtaama on hyvin pieni (0,55 l/s) 
järven pinnankorkeuden ollessa tasolla +50,87 m. Tämän alapuolella on vaarana, että uoma kuivuu.  

Edellä mainittuihin pinnankorkeuksiin ja virtaamamittauksiin perustuen järven pinnan tasoa +50,90 m ehdo-
tettiin pidettäväksi alivirtaamakauden hälytysrajana, joka otetaan huomioon Veikkola 1 pohjavedenottamon 
vedenottomäärissä. Mikäli vesipinta laskisi tehostetun vedenoton aikana Lamminjärvessä kriittisen tason ala-
puolelle, tulisi vedenottoa vähentää tasolta 600 m3/d tasolle 400 m3/d. 

Pöyry Finland Oy on arvioinut vuoden 2009 Veikkola I vedenottamon tarkkailuraportissa, että vedenoton 
vaikutus Lamminojan virtaamaan on noin 5 l/s. Tämä vastaa ottomäärää noin 430 m3/d. 

Lamminojan virtaama Lamminjärven vedenkorkeus N2000
488,00 51,27
154,50 51,12
143,67 51,06
59,67 50,99
22,60 50,95
21,00 50,94
12,05 50,91
2,90 50,88
0,55 50,87
3,00 50,88
1,00 50,87
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Vedenoton vaikutusten tarkkailu 
Veikkola I pohjavedenottamon vedenoton vaikutuksia suoritetaan hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesti. 
Tehostetun vedenoton aikana vuosina 2012-2015 tarkkailua suoritettiin tehostetusti Länsi-uudenmaan vesi 
ja ympäristö ry:n laatiman tarkkailuohjelman (Kivimäki ym. 2011) mukaisesti. Vuonna 2016 vedenottomää-
rien palauduttua normaalille tasolleen Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa sovittiin tarkkailun keventämi-
sestä. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on laatinut Veikkola I vedenottamolle tarkkailuohjelman (Loik-
kanen 2016), jonka Uudenmaan ELY-keskus on hyväksynyt päätöksellään 24.7.2019 (UUDELY/4498/2016). 
Vuodesta 2018 lähtien tarkkailua on suoritettu kevennetyn tarkkailuohjelman mukaisesti. 

Kirkkonummen Vesi mittaa pohjaveden pinnankorkeutta pohjavesialueella sijaitsevista havaintoputkista kes-
kimäärin kerran kuukaudessa. Samalla mitataan Lamminjärven vesipinnan korkeus. Vuoden 2018 kesällä, 
joka oli selvästi keskimääräistä kuivempi, vesilaitos mittasi pohjaveden ja järven pinnankorkeutta viikoittain. 
Myös tehostetun vedenoton aikana vuosina 2012-2015 pinnankorkeutta mitattiin tiheämmin. Lamminojan 
virtaamaa ei ole vesilaitoksen tarkkailussa mitattu. 

Vuosina 2012-2020 Lamminjärven vesipinta on usein erityisesti kesäisin alittanut Lamminjärven kriittisen pin-
nankorkeuden +50,90 m (N2000) (kuva 3).  

Kuva 3. Lamminjärven pinnankorkeus vuosina 2012-2020. 

Kuvasta 3 havaitaan, että Lamminjärven pinta alitti tehostetun vedenoton aikana kriittisen tason tyypillisesti 
kesällä, alimmillaan järven pinnankorkeus oli yleensä heinä-elokuussa. Vedenottoa vähennettiin tasolta 600 
m3/d tasolle 400 m3/d heinäkuussa 2014 ja syyskuussa 2015 tasolta 600 m3/d tasolle 500 m3/d. Vedenoton 
vähentämisen seurauksena Lamminjärven pinta nousi nopeasti. Tämä osoittaa, että vedenotto Veikkolan ve-
denottamolla vaikuttaa selvästi Lamminjärven pinnankorkeuteen ja sitä kautta myös Lamminojaan purkau-
tuvan veden määrään. 

Vuosina 2016 ja 2017 vedenotto Veikkolan vedenottamolla oli palautunut normaalille tasolleen, 400 m3/d
eikä järven pinta tehtyjen mittausten mukaan alittanut kriittistä tasoa. 
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Vuosina 2018 ja 2019 Lamminjärven kriittinen pinnankorkeus alittui; järven pinnankorkeus pysytteli kriittisen 
tason alapuolella heinäkuusta 2018 helmikuuhun 2019. Kevään sulamisvesien vaikutus vuonna 2019 oli vä-
häinen, ja järven vesipinta nousi vain hetkellisesti kriittisen tason yläpuolelle maalis-huhtikuussa 2019. Vapun 
tienoilta lokakuulle 2019 järven vesipinta oli jälleen kriittisen tason alapuolella. Myös keväällä 2020 järven 
pinta laski matalalle. Kevätsulamisen ja syyssateiden vaikutukset näkyvät Lamminjärvessä melko voimak-
kaina vedenpinnan nousuina. 

Keskimääräistä vähäsateisempia vuosia tarkastelujaksolla olivat vuodet 2013, 2014 ja 2018 sekä vuoden 2019 
kesä-elokuu. Erityisesti vuoden 2018 kesä ja syksy olivat hyvin vähäsateiset, mikä vaikutti järven pinnankor-
keuden tason laskuun. Vuodet 2012 ja 2017 sen sijaan olivat hyvin runsassateiset. Mm. syksyn 2017 runsaat 
sateet sekä leuto ja sateinen talvi 2019-2020 näkyvät Lamminjärven pinnankorkeuden kuvaajassa keskimää-
räistä korkeampina tasoina.  

Kuva 4. Kokonaissademäärät, vertailu pitkän ajan keskisadantaan sekä heinä-elokuun sademäärät Vihdin Hiiskulan sääasemalla vuo-
sina 2012-2019. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Lamminjärven pinnankorkeus on laskenut kriittisen tason alapuolelle voi-
makkaimmin tehostetun vedenoton päättymisen jälkeen. Järven pinnankorkeuteen vaikuttavat siten veden-
oton ohella myös muut tekijät, pääasiassa sadannan ja sulamisvesien suuruus sekä näiden vaikutus pohjave-
sialueella muodostuvan pohjaveden määrään. Vedenotto vaikuttaa muodostumasta Lamminjärveen purkau-
tuvaan vesimäärään siinä määrin, että kuivina aikoina järveen purkautuvan pohjaveden määrä vähenee sel-
västi, mistä aiheutuu järven pinnankorkeuden laskua. Näin ollen Lamminjärven pinnankorkeuden pitäminen 
tietyllä tasolla ja Lamminojan virtaaman turvaaminen edellyttäisivät vedenottomäärien vähentämistä kuivina 
ajanjaksoina. Runsas hyvälaatuisen pohjaveden virtaus Lamminjärveen on tärkeä, jotta järven vedenlaatu 
pysyisi hyvänä. 

Rantaimeytyminen Veikkola I vedenottamolla 
Kirves ry on esittänyt, että rantaimeytymisen osuus olisi Veikkolan vedenottamolla ajoittain merkittävä, 
koska Lamminjärveen Perälänjärvestä laskevan uoman virtaama on ajoittain ollut huomattavasti Lamminojan 
virtaamaa suurempi. 
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Rantaimeytymisen suuruutta Lamminjärvestä Veikkolan pohjavesimuodostumaan on selvittänyt mm. Pöyry 
Finland Oy vuosina 2006-2008. Tuolloin määritettiin alueen luontaisen pohjaveden, Lamminjärven ja veden-
ottamon raakaveden happi- ja vetyisotooppikoostumuksia. Vuosien 2006-2009 isotooppikoostumusten pe-
rusteella voitiin laskea, että keskimäärin noin 14 % vedenottamon vedestä oli Lamminjärvestä imeytynyttä 
vettä. Pöyryn arvion mukaan todellinen osuus on 10 %, koska vedenottamon raakaveden ja Lamminjärven 
veden isotooppikoostumukset eivät kaikilla näytteenottokerroilla poikenneet toisistaan riittävän paljon 
(Pöyry Finland Oy 2009). Pintaveden osuus Veikkola I vedenottamolla on joka tapauksessa isotooppitutki-
musten mukaan pieni. 

Raakaveden laatua seurataan 4-5 kertaa vuodessa otettavin vesinäyttein. Samaan aikaan otetaan vesinäyt-
teitä Lamminjärvestä. Raakaveden laadussa ei ole havaittu tarkkailun aikana merkittävää järviveden vaiku-
tusta tai voimistuneen rantaimeytymisen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia, kuten veden orgaanisen ainek-
sen määrän nousua, rauta- tai mangaanipitoisuuksien kasvua tai bakteeripitoisuuksia. Väriluku on ajoittain 
ollut elokuussa koholla. Samaan aikaan ei ole havaittu kuitenkaan muita muutoksia vedenlaadussa. Myös 
Veikkolan vedenottamon tarkkailun perusteella rantaimeytymisen osuus Lamminjärvestä on vähäinen. Pöy-
ryn arvion mukaan rantaimeytymisen vaikutus Lamminjärven virtaamaan on noin 0,5 l/s (10 % vedenoton 
kokonaisvaikutuksesta). 

Tehostetun vedenoton aikana vuosina 2012-2015 tai sen jälkeen ei ole suoritettu isotooppinäytteenottoa, 
jonka perusteella saataisiin tietoa rantaimeytyneen veden määrän mahdollisista muutoksista. 

On mahdollista, että osa Lamminjärven vedestä purkautuu maakerrosten kautta Kaljärveen. Pohjavesialueen 
raja ulottuu Kaljärven ja Lamminjärven väliselle alueelle. Pohjavesivaluntana purkautuminen voisi osaltaan 
selittää sitä, miksi Lamminojan virtaama on ajoittain selvästi pienempi kuin Lamminjärveen Perälänjärvestä 
tulevan uoman virtaama.  

Pohjavedenpinnan ja Lamminjärven pinnankorkeuden välinen korrelaatio 
Veikkolan vedenottamon havaintoputkessa L4 pohjaveden pinnankorkeus on usein selvästi Lamminjärven 
pinnan alapuolella. Putki sijaitsee lähellä Lamminjärven rantaa. Ranta-alueen maaperä on heikosti vettä joh-
tavaa, mikä vähentää rantaimeytyvän pintaveden määrää. Matalimmillaan pohjaveden pinta on ollut mar-
raskuussa 2015, jolloin pinnankorkeus havaintoputkessa L4 oli lähes kaksi metriä matalammalla tasolla kuin 
Lamminjärvessä. Myös vuosina 2016-2019 vesipinta havaintoputkessa L4 on ollut ajoittain yli metrin mata-
lammalla tasolla kuin järven pinta.  
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Kuva 5. Lamminjärven pinnankorkeus ja kriittinen taso sekä pohjaveden pinnankorkeus vedenottoalueen havaintoputkessa L4.  

Pohjaveden pinnankorkeus havaintoputkessa L4 ei suoraan korreloi Lamminjärven pinnankorkeuden kanssa. 
Putkeen vaikuttavat luonnollisesti vedenoton vaihtelut, lisäksi se reagoi sadannan ja sitä kautta muodostuvan 
pohjaveden vaihteluihin. 

Kauempana vedenottamosta sijaitsevissa havaintoputkissa pohjaveden pinnankorkeus vaihtelee samantyyli-
sesti kuin havaintoputkessa L4 mutta vedenotto vaikuttaa havaintoputkiin vähemmän. Pohjaveden pinnan-
korkeudet vedenottamon valuma-alueella reagoivat sadannan muutoksiin viiveellä Lamminjärven pintaan 
verrattuna (kuva 6). 

Kuva 6. Lamminjärven pinnankorkeus ja kriittinen taso sekä pohjaveden pinnankorkeus havaintoputkissa. 
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Havaintoputkesta L7 voidaan määrittää ohjeellinen pohjaveden pinnankorkeuden taso, jonka alittuessa tulisi 
Lamminjärven pinnankorkeus sekä Lamminojan virtaama tarkistaa. Tasona ehdotetaan käytettäväksi korko-
tasoa +50,20 m (N2000). Kun pohjaveden pinnankorkeus havaintoputkessa L7 on laskenut tason +50,20 m 
alapuolelle, on Lamminjärven pinta yleensä laskenut kriittisen tason alapuolelle (kuva 7). Ennen vedenoton 
päättymistä näin ei kuitenkaan ole aina ollut, joten pinnankorkeus on suuntaa antava. Havaintoputkeen L7 
ehdotetaan asennettavaksi jatkuvatoimisesti pinnankorkeutta mittaava paineanturi. Myös Lamminjärvessä 
olisi hyvä olla jatkuvatoiminen, etäluettava pinnankorkeuden mittaus.  

Kuva 7. Lamminjärven pinnankorkeus ja kriittinen taso sekä havaintoputken L7 pinnankorkeus ja ehdotettu ohjeellinen pinta. 

Vedenoton vaikutus Lamminojan virtaamaan 
Vedenotto Veikkola I vedenottamolla vähentää Lamminjärveen purkautuvan pohjaveden määrää. Vedenotto 
oli esimerkiksi vuonna 2019 keskimäärin 384 m3/d, mikä vastaa virtaamaksi muutettuna 4,4 l/s. Tämä vesi-
määrä oli vuonna 2019 pois Lamminjärveen päätyvästä vesimäärästä. Koska Lamminoja on ainoa Lamminjär-
vestä lähtevä purkuoja, vedenotto vähentää tämän verran myös Lamminojan virtaamaa. Pöyry Finland Oy:n 
arvion mukaan vedenoton vaikutus Lamminjärven virtaamaan vuonna 2009 oli noin 5 l/s, mikä vastaa noin 
430 m3/d vedenottomäärää. Rantaimeytymisen vaikutus Lamminjärven virtaamaan on arvioitu 0,5 l/s.  

Tehostetun vedenoton aikana vedenoton vähentäminen vuosina 2014 ja 2015 tasolta noin 600 m3/d tasoon 
400 m3/d tai 500 m3/d nosti melko nopeasti Lamminjärven pinnankorkeutta. Vedenoton vähentäminen 100 
m3/d vaikuttaa Lamminjärven ulosvirtaamaan noin 1,2 l/s ja 150 m3/d vähennys vaikuttaa noin 1,7 l/s. 

Lamminjärven ja pohjaveden pinnankorkeuden seurannoilla saadaan suuntaa-antavaa tietoa vedenoton vai-
kutuksista ojan virtaamaan mutta tarkimman kuvan Lamminojan virtaamasta saisi jatkuvatoimisella virtaa-
mamittauksella. 

Yhteenveto ja johtopäätökset 
Veikkolan pohjavesialueella muodostuva pohjavesi purkautuu luonnontilassa pohjavesialueen reunalla sijait-
sevaan Lamminjärveen. Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määrä on arviolta 500 m3/d. Veikkola I 
vedenottamolta oli tilapäisesti lupa ottaa keskimäärin 600 m3/d pohjavettä vuosina 2012-2015, ottomäärät 
olivat keskimäärin 477-572 m3/d. Normaalitilanteessa vedenottolupa on 400 m3/d. Vuosina 2016-2019 ve-
denotto oli keskimäärin 384-408 m3/d. 
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Vedenotto vähentää Lamminjärveen ja siitä edelleen purkautuvaa vesimäärää vedenottomäärän verran, 
koska Lamminoja on järven ainoa purku-uoma. Pöyry Finland Oy on arvioinut, että vedenotto Veikkola I ve-
denottamolla vähentää Lamminojan virtaamaa keskimäärin noin 0,3 m3/min (noin 5 l/s). Vuonna 2019 ve-
denotto vähensi Lamminjärven ulosvirtaamaa noin 4,4 l/s (vedenotto 384 m3/d).  

Rantaimeytyvän pintaveden määrä Veikkola I vedenottamolla on tehtyjen isotooppiselvitysten sekä raakave-
den laaduntarkkailun perusteella vähäinen, noin 10 % (Pöyry Finland Oy 2009). Raakavedessä ei ole havaittu 
voimistuneen rantaimeytymisen aiheuttamia vaikutuksia (rauta- ja mangaanipitoisuuksien tai kemiallisen ha-
penkulutuksen nousua, haitallista väriluvun nousua tai bakteereja). Raakaveden laatu vastaa hyvin pitkälti 
Veikkolan vedenottamon pohjaveden laatua. 

Pohjaveden pinta on ollut lähimpänä vedenottamoa sijaitsevassa havaintoputkessa L4 huomattavasti mata-
lammalla tasolla kuin Lamminjärven pinta; rantaimeytymistä tapahtuu silloin, kun pohjavesi on järven pintaa 
matalammalla tasolla. Rantaimeytymistä heikentää ranta-alueen heikosti vettä läpäisevä maaperä. 

Lamminjärven pintaa seuraamalla sekä suorittamalla Lamminojassa virtaamamittauksia erityisesti kuivina 
ajanjaksoina saadaan paras kuva vedenoton vaikutuksesta Lamminojan virtaamaan. Mikäli Lamminjärven 
pinnankorkeus laskee järven kriittisen tason +50,90 m alapuolelle, ehdotetaan vedenottoa vähennettäväksi 
tasolle noin 300 m3/d ja pidettäväksi vedenotto tällä tasolla, kunnes järven pinta nousee kriittisen tason ala-
puolelle. Tarvittaessa erityisen kuivina ajanjaksoina vedenottoa voidaan vähentää vielä tämän tason alapuo-
lelle, esimerkiksi tasoon 250 m3/d. Vedenoton säätelyssä voidaan hyödyntää vedenottamon itäpuolella sijait-
sevaa havaintoputkea L7, jonka pinnankorkeuden laskiessa tason +50,2 m alapuolelle vedenottoa voitaisiin 
vähentää. Tarkimman kuvan Lamminojan virtaamasta ja vedenoton vaikutuksista siihen saisi jatkuvatoimi-
sella virtaamamittauksella. 

Toimenpide-ehdotukset 
Alla on listattu toimenpide-ehdotuksia Veikkola I vedenottamon pohjavedenoton Lamminojaan aiheutta-
mien vaikutusten selvittämiseksi. 

- Mitataan Lamminjärven pintaa mittapaalusta kerran kuukaudessa. Alivirtaamakaudella (heinä-elo-
kuu) sekä kuivina ajanjaksoina pintaa mitataan kerran viikossa.  

- Lamminojan virtaamamittaukset otetaan mukaan Veikkola I vedenottamon tarkkailuun ja ne rapor-
toidaan osana vedenottamon muuta tarkkailua. 

- Havaintoputkeen L7 ehdotetaan asennettavaksi pohjaveden pinnankorkeutta jatkuvatoimisesti mit-
taava paineanturi. Mikäli vesipinta putkessa laskee esimerkiksi tason +50,2 m alapuolelle, tulisi Lam-
minjärven pinnankorkeus ja Lamminojan virtaama mitata. Mikäli järven pinta on alle kriittisen tason 
ja etenkin, jos virtaama Lamminojassa on hyvin pieni tai sitä ei ole, tulisi vedenottoa vähentää, kun-
nes pinta kääntyy nousuun. Vedenottoa ehdotetaan vähennettäväksi ensin tasolle 300 m3/d. Mikäli 
tämä ei riitä nostamaan Lamminjärven pinnankorkeutta, vähennetään vedenotto tasolle 250 m3/d. 

- Lamminjärvestä Veikkola I vedenottamolle rantaimeytyvän veden määrää tulisi selvittää tarkemmin 
erityisesti kuivina aikoina. Tämä voidaan selvittää isotooppitutkimusten avulla. 

- Mikäli Lamminjärveen tai Kaljärveen mahdollisesti purkautuvan pohjaveden purkautumista halutaan 
selvittää, sitä voidaan tehdä esimerkiksi lämpökameramittausten avulla. Pohjaveden lämpötila on 
vakio (noin +4…+8 °C). Kesäisin purkautuva pohjavesi näkyisi lämpökameramittauksissa pintavettä 
kylmempänä, talviaikaan lämpimämpänä.  

Liite 4. Vedenoton vaikutukset Lamminojan virtaamaan -selvitys
(9/11)
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Vastaanottaja Jonne Hyle
Niemenkatu 73
15140  LAHTI

Päivämäärä: 30-Oct-2020

FINLAND

Eurofins Env. Testing Finland Oy

Analyysisertifikaatti

Ohessa lähetämme seuraavien analyysien tulokset. 

Projektisi numero
Projektisi nimi
Tilauksen numero
Näytteet vastaanotettu 22-Oct-2020

PO-EUAA56-00001612
PO-EUAA56-00001612
PO-EUAA56-00001612
2020166421/1Sertifikaatin numero/Versio

Tätä analyysisertifikaattia saa käyttää vain kokonaisuutena.
Analyysitulokset koskevat vain näytemateriaaleja jotka ovat soveltuviksi testattuja.

Maaperänäytteet säilytetään neljä viikkoa ja vesinäytteet kaksi viikkoa siitä lähtien, 
ne ovat saapuneet laboratorioomme. Kun edellä mainittu aika on kulunut, näytteet hävitetään, ellei niiden
jatkosäilytystä erikseen pyydetä. Jos haluatte, että Analytico säilyttää näytteenne pidempään, täyttäkää tämä
sivu ja palauttakaa se Analytico-laboratorioon vähintään viikkoa ennen säilytysajan umpeutumista. Pidennetystä
säilytysajasta koituvat kustannukset on ilmoitettu hinnastossamme.

Säilytysaika:
Päivämäärä: Nimi: Allekirjoitus:

Toivomme, että olemme toimittaneet tilauksen odotustenne mukaisesti. Mikäli teillä on kysyttävää
analyysisertifikaatista, voitte ottaa yhteyden asiakaspalveluumme.

Eurofins Analytico B.V.

Ystävällisin terveisin,

Laboratorion johtaja
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No.  09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico  B.V on ISO 1400: 2015 TÜV:n  sertikoima ja
Vlaamen alueen (OVAM ja Dep. Omgeving), Brusselin alueen (BIM), 
Waalsen alueen (DGRNE-OWD), Luxeburigin 
viranomaisien (MEV) tunnustama.

Liite 5. Lamminojan maakuopan sedimenttitutkimuksen näytetulokset.
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1/8

PO-EUAA56-00001612

PO-EUAA56-00001612

Analyysisertifikaatti

30-Oct-2020/11:57

Projektisi numero

Projektisi nimi

Tilauksen numero

Näytteen ottaja

Aloituspäivä

Raportointipäivä

Liite

Sivu

Analyysi Yksikkö

22-Oct-2020

2020166421/1Sertifikaatin numero/Versio

30-Oct-2020

A,C,D

TerrAttesT

Ominaisuudet

Q 49.3% (w/w) 30.2Kuiva-aines

Q 2.2% (w/w) dm 8.4Orgaaninen aine

Q 22.8% (w/w) dm 16.1Fraktio < 2 µm (Savi)

Elementit

Q 3.3mg/kg dm 5.7Arseeni (As)

Q <3.0mg/kg dm <3.0Antimoni (Sb)

Q 140mg/kg dm 140Barium (Ba)

Q <1.0mg/kg dm <1.0Beryllium (Be)

Q <0.30mg/kg dm 0.35Kadmium (Cd)

Q 55mg/kg dm 56Kromi (Cr)

Q 12mg/kg dm 12Koboltti (Co)

Q 28mg/kg dm 30Kupari (Cu)

Q <0.050mg/kg dm 0.058Elohopea (Hg)

Q 12mg/kg dm 23Lyijy (Pb)

Q <1.0mg/kg dm <1.0Molybdeeni (Mo)

Q 26mg/kg dm 27Nikkeli (Ni)

Q <5.0mg/kg dm <5.0Seleeni (Se)

Q <5.0mg/kg dm <5.0Tina (Sn)

Q 67mg/kg dm 65Vanadiini (V)

Q 86mg/kg dm 120Sinkki (Zn)

Haihtuvat orgaaniset hiilivedyt

Q <0.1mg/kg dm <0.1bentseeni

Q <0.2mg/kg dm <0.2Etyylibentseeni

Q <0.2mg/kg dm <0.2Tolueeni

Q <0.2mg/kg dm <0.2o-Ksyleeni

Q <0.1mg/kg dm <0.1m,p-Ksyleeni

Q <0.3mg/kg dm <0.3Ksyleenit (summa)

Q <0.2mg/kg dm <0.2Styreeni

1
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750-2020-00074569 11654483

11654482

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Näytteen kuvaus Näyte-nr

Q: Alankomaiden valtuuttavan elimen (RvA) hyväksymä toimenpide

A: AP04 akkreditoitu käyttö

Nro

RvA L010

Eurofins Analytico  B.V on ISO 1400: 2015 TÜV:n  sertikoima ja

Vlaamen alueen (OVAM ja Dep. Omgeving), Brusselin alueen (BIM), 

Waalsen alueen (DGRNE-OWD), Luxeburigin 

viranomaisien (MEV) tunnustama.

TESTING

Tämän sertifikaatin saa jäljentää vain kokonaisuutena

S: AS SIKB akkreditoitu käyttö

V: VLAREL akkreditoitu käyttö

W: Vallonian alueen tunnustettu testi

Maaperä, kuiva lieju

Maaperä, kuiva lieju

Liite 5. Lamminojan maakuopan sedimenttitutkimuksen näytetulokset.
(2/20)
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PO-EUAA56-00001612

1 2
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PO-EUAA56-00001612

PO-EUAA56-00001612

Analyysisertifikaatti

30-Oct-2020/11:57

Projektisi numero

Projektisi nimi

Tilauksen numero

Näytteen ottaja

Aloituspäivä

Raportointipäivä

Liite

Sivu

Analyysi Yksikkö

22-Oct-2020

2020166421/1Sertifikaatin numero/Versio

30-Oct-2020

A,C,D

Q <0.05mg/kg dm <0.051,2,4,-Trimetyylibentseeni

Q <0.05mg/kg dm <0.051,3,5-Trimetyylibentseeni

Q <0.05mg/kg dm <0.05n-Propyylibentseeni

Q <0.05mg/kg dm <0.05Isopropyylibentseeni

Q <0.05mg/kg dm <0.05n-Butyylibentseeni

Q <0.05mg/kg dm <0.05sec-Butyylibentseeni

Q <0.05mg/kg dm <0.05tert-Butyylibentseeni

Q <0.05mg/kg dm <0.05p-Isopropyylitolueeni

Q <0.01mg/kg dm <0.01o/p-Kloorinitrobentseeni

Q <0.01mg/kg dm <0.01m-Kloorinitrobentseeni

Q --mg/kg dm --Monokloorinitrobentseenit (summa)

Q <0.01mg/kg dm <0.012,3+3,4-Dikloronitrobentseeni

Q <0.02mg/kg dm <0.022,4-Dikloorinitrobentseeni

Q <0.01mg/kg dm <0.012,5-Dikloorinitrobentseeni

Q <0.02mg/kg dm <0.023,5 Dikloorinitrobentseeni

Q --mg/kg dm --Dikloorinitrobentseenit (summa)

Fenolit

Q <0.01mg/kg dm <0.01Fenoli

Q <0.01mg/kg dm <0.01o-Kresoli

Q 0.01mg/kg dm <0.01m-Kresoli

Q 0.01mg/kg dm <0.01p-Kresoli

Q 0.03mg/kg dm --Kresolit (summa)

Q <0.01mg/kg dm <0.012,4-Dimetyylifenoli

Q <0.01mg/kg dm <0.012,5-Dimetyylifenoli

Q <0.01mg/kg dm <0.012,6-Dimetyylifenoli

Q <0.01mg/kg dm <0.013,4-Dimetyylifenoli

Q <0.02mg/kg dm <0.02o-Etyylifenoli

Q <0.01mg/kg dm <0.01m-Etyylifenoli

Q <0.01mg/kg dm <0.01Tymoli

Q <0.01mg/kg dm <0.012,3/3,5-Dimetyylifenoli + 4-Etyylifenoli

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt

1

2
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Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Näytteen kuvaus Näyte-nr

Q: Alankomaiden valtuuttavan elimen (RvA) hyväksymä toimenpide

A: AP04 akkreditoitu käyttö

Nro

RvA L010

Eurofins Analytico  B.V on ISO 1400: 2015 TÜV:n  sertikoima ja

Vlaamen alueen (OVAM ja Dep. Omgeving), Brusselin alueen (BIM), 

Waalsen alueen (DGRNE-OWD), Luxeburigin 

viranomaisien (MEV) tunnustama.

TESTING

Tämän sertifikaatin saa jäljentää vain kokonaisuutena

S: AS SIKB akkreditoitu käyttö

V: VLAREL akkreditoitu käyttö

W: Vallonian alueen tunnustettu testi

Maaperä, kuiva lieju

Maaperä, kuiva lieju

Liite 5. Lamminojan maakuopan sedimenttitutkimuksen näytetulokset.
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PO-EUAA56-00001612

PO-EUAA56-00001612

Analyysisertifikaatti

30-Oct-2020/11:57

Projektisi numero

Projektisi nimi

Tilauksen numero

Näytteen ottaja

Aloituspäivä

Raportointipäivä

Liite

Sivu

Analyysi Yksikkö

22-Oct-2020

2020166421/1Sertifikaatin numero/Versio

30-Oct-2020

A,C,D

Q <0.01mg/kg dm <0.01Naftaleeni

Q <0.01mg/kg dm <0.01Asenaftyleeni

Q <0.01mg/kg dm <0.01Asenafteeni

Q <0.01mg/kg dm <0.01Fluoreeni

Q <0.01mg/kg dm <0.01Fenantreeni

Q <0.01mg/kg dm <0.01Antraseeni

Q <0.01mg/kg dm <0.01Fluoranteeni

Q <0.01mg/kg dm <0.01Pyreeni

Q <0.01mg/kg dm <0.01Benso(a)antrasiini

Q <0.01mg/kg dm <0.01Kryseeni

Q 0.01mg/kg dm <0.01Benso(b)fluoranteeni

Q <0.01mg/kg dm <0.01Benso(k)fluoranteeni

Q <0.01mg/kg dm <0.01Benso(a)pyreeni

Q <0.01mg/kg dm <0.01Dibenso(ah)antrasiini

Q <0.01mg/kg dm <0.01Benso(ghi)peryleeni

Q <0.01mg/kg dm <0.01Indeno(123cd)pyreeni

Q --mg/kg dm --PAH 10 VROM (summa)

Q 0.01mg/kg dm --PAH 16 EPA (summa)

Haihtuvat halogenoidut hiilivedyt

Q <0.05mg/kg dm <0.05Tetrakloorimetaani

Q <0.1mg/kg dm <0.11,2-Dikloorietaani

Q <0.05mg/kg dm 0.051,1,1-Trikloorietaani

Q <0.05mg/kg dm <0.051,1,2-Trikloorietaani

Q --mg/kg dm 0.05Trikloorietaanit (summa)

Q <0.05mg/kg dm <0.051,1,1,2-Tetrakloorietaani

Q <0.05mg/kg dm <0.051,1,2,2-Tetrakloorietaani

Q --mg/kg dm --Tetrakloorietaanit (summa)

Q <0.2mg/kg dm <0.2Trikloorieteeni

Q <0.2mg/kg dm <0.2tetrakloorieteeni

Q <0.05mg/kg dm <0.051,2-Diklooripropaani

Q <0.05mg/kg dm <0.051,3-Diklooripropaani
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Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Näytteen kuvaus Näyte-nr

Q: Alankomaiden valtuuttavan elimen (RvA) hyväksymä toimenpide

A: AP04 akkreditoitu käyttö

Nro

RvA L010

Eurofins Analytico  B.V on ISO 1400: 2015 TÜV:n  sertikoima ja

Vlaamen alueen (OVAM ja Dep. Omgeving), Brusselin alueen (BIM), 

Waalsen alueen (DGRNE-OWD), Luxeburigin 

viranomaisien (MEV) tunnustama.

TESTING

Tämän sertifikaatin saa jäljentää vain kokonaisuutena

S: AS SIKB akkreditoitu käyttö

V: VLAREL akkreditoitu käyttö

W: Vallonian alueen tunnustettu testi

Maaperä, kuiva lieju

Maaperä, kuiva lieju

Liite 5. Lamminojan maakuopan sedimenttitutkimuksen näytetulokset.
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PO-EUAA56-00001612

PO-EUAA56-00001612

Analyysisertifikaatti

30-Oct-2020/11:57

Projektisi numero

Projektisi nimi

Tilauksen numero

Näytteen ottaja

Aloituspäivä

Raportointipäivä

Liite

Sivu

Analyysi Yksikkö

22-Oct-2020

2020166421/1Sertifikaatin numero/Versio

30-Oct-2020

A,C,D

Q <0.05mg/kg dm <0.051,2,3-Triklooripropaani

Q <0.1mg/kg dm <0.11,1-Diklooripropeeni

Q <0.05mg/kg dm <0.05cis1,3-Diklooripropeeni

Q <0.05mg/kg dm <0.05trans 1,3-Diklooripropeeni

Q --mg/kg dm --1,3-Diklooripropaanit (summa)

Q <0.05mg/kg dm <0.05Dibromometaani

Q <0.05mg/kg dm <0.051,2-Dibromietaani

Q <0.05mg/kg dm <0.05Tribromometaani

Q <0.1mg/kg dm <0.1Bromodikloorimetaani

Q <0.05mg/kg dm <0.05Dibromokloorimetaani

Q <0.05mg/kg dm <0.051,2-Dibromi-3-klooripropaani

Q <0.05mg/kg dm <0.05Bromobentseeni

Klooribentseenit

Q <0.01mg/kg dm <0.01Monoklooribentseeni

Q <0.01mg/kg dm <0.011,2,-Diklooribentseeni

Q <0.01mg/kg dm <0.011,3-Diklooribentseeni

Q <0.01mg/kg dm <0.011,4-Diklooribentseeni

Q --mg/kg dm --Diklooribentseenit (summa)

Q <0.01mg/kg dm <0.011,2,3-Triklooribentseeni

Q <0.01mg/kg dm <0.011,2,4-Triklooribentseeni

Q <0.003mg/kg dm <0.0031,3,5-Triklooribentseeni

Q --mg/kg dm --Triklooribentseenit (summa)

Q <0.003mg/kg dm <0.0031,2,3,4-Tetraklooribentseeni

Q <0.002mg/kg dm <0.0021245&1235 Tetraklooribentseeni

Q --mg/kg dm --Tetraklooribentseenit (summa)

Q <0.002mg/kg dm <0.002Pentaklooribentseeni

Q <0.002mg/kg dm <0.002Heksaklooribentseeni

Kloorifenolit

Q <0.01mg/kg dm <0.01o-Kloorifenoli

Q <0.01mg/kg dm <0.01m-Kloorifenoli

Q <0.01mg/kg dm <0.01p-Kloorifenoli
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Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Näytteen kuvaus Näyte-nr

Q: Alankomaiden valtuuttavan elimen (RvA) hyväksymä toimenpide

A: AP04 akkreditoitu käyttö

Nro

RvA L010

Eurofins Analytico  B.V on ISO 1400: 2015 TÜV:n  sertikoima ja

Vlaamen alueen (OVAM ja Dep. Omgeving), Brusselin alueen (BIM), 

Waalsen alueen (DGRNE-OWD), Luxeburigin 

viranomaisien (MEV) tunnustama.

TESTING

Tämän sertifikaatin saa jäljentää vain kokonaisuutena

S: AS SIKB akkreditoitu käyttö

V: VLAREL akkreditoitu käyttö

W: Vallonian alueen tunnustettu testi

Maaperä, kuiva lieju

Maaperä, kuiva lieju

Liite 5. Lamminojan maakuopan sedimenttitutkimuksen näytetulokset.
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PO-EUAA56-00001612

Analyysisertifikaatti

30-Oct-2020/11:57

Projektisi numero

Projektisi nimi

Tilauksen numero

Näytteen ottaja

Aloituspäivä

Raportointipäivä

Liite

Sivu

Analyysi Yksikkö

22-Oct-2020

2020166421/1Sertifikaatin numero/Versio

30-Oct-2020

A,C,D

Q --mg/kg dm --Monokloorifenolit (summa)

Q <0.002mg/kg dm <0.0022,3-Dikloorifenoli

Q <0.001mg/kg dm <0.0012,4/2,5-Dikloorifenoli

Q <0.001mg/kg dm <0.0012,6-Dikloorifenoli

Q <0.002mg/kg dm <0.0023,4-Dikloorifenoli

Q <0.001mg/kg dm <0.0013,5 Dikloorifenoli

Q --mg/kg dm --Dikloorifenolit (summa)

Q <0.01mg/kg dm <0.012,3,4-Trikloorifenoli

Q <0.001mg/kg dm <0.0012,3,5-Trikloorifenoli

Q <0.001mg/kg dm <0.0012,3,6-Trikloorifenoli

Q <0.001mg/kg dm <0.0012,4,5-Trikloorifenoli

Q <0.001mg/kg dm <0.0012,4,6-Trikloorifenoli

Q <0.002mg/kg dm <0.0023,4,5-Trikloorifenoli

Q --mg/kg dm --Trikloorifenolit (summa)

Q <0.002mg/kg dm <0.0022,3,4,5-Tetrakloorifenoli

Q <0.01mg/kg dm <0.012,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetrakloorifenoli

Q --mg/kg dm --Tetrakloorifenolit (summa)

Q <0.001mg/kg dm <0.001Pentakloorifenoli

Q <0.001mg/kg dm <0.0014-kloori-3-metylifenoli

Polyklooribifenyylit

Q <0.002mg/kg dm <0.002PCB 28

Q <0.002mg/kg dm <0.002PCB 52

Q <0.002mg/kg dm <0.002PCB 101

Q <0.002mg/kg dm <0.002PCB 118

Q <0.005mg/kg dm <0.005PCB 138

Q <0.005mg/kg dm <0.005PCB 153

Q <0.002mg/kg dm <0.002PCB 180

Q --mg/kg dm --PCB (6) (summa)

Q --mg/kg dm --PCB (7) (summa)

Muut klooratut CHC

Q <0.01mg/kg dm <0.012-Klooritolueeni
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BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Näytteen kuvaus Näyte-nr

Q: Alankomaiden valtuuttavan elimen (RvA) hyväksymä toimenpide

A: AP04 akkreditoitu käyttö

Nro

RvA L010

Eurofins Analytico  B.V on ISO 1400: 2015 TÜV:n  sertikoima ja

Vlaamen alueen (OVAM ja Dep. Omgeving), Brusselin alueen (BIM), 

Waalsen alueen (DGRNE-OWD), Luxeburigin 

viranomaisien (MEV) tunnustama.

TESTING

Tämän sertifikaatin saa jäljentää vain kokonaisuutena

S: AS SIKB akkreditoitu käyttö

V: VLAREL akkreditoitu käyttö

W: Vallonian alueen tunnustettu testi

Maaperä, kuiva lieju

Maaperä, kuiva lieju

Liite 5. Lamminojan maakuopan sedimenttitutkimuksen näytetulokset.
(6/20)
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 18/2021

PO-EUAA56-00001612

1 2

6/8

PO-EUAA56-00001612

PO-EUAA56-00001612

Analyysisertifikaatti

30-Oct-2020/11:57

Projektisi numero

Projektisi nimi

Tilauksen numero

Näytteen ottaja

Aloituspäivä

Raportointipäivä

Liite

Sivu

Analyysi Yksikkö

22-Oct-2020

2020166421/1Sertifikaatin numero/Versio

30-Oct-2020

A,C,D

Q <0.01mg/kg dm <0.014-Klooritolueeni

Q --mg/kg dm --Klooritolueenit (summa)

Q <0.005mg/kg dm <0.0051-Kloorinaftaleeni

Orgaaniset klooratut torjunta-aineet

Q <0.001mg/kg dm <0.0014,4 -DDE

Q <0.001mg/kg dm <0.0012,4 -DDE

Q <0.002mg/kg dm <0.0024,4 -DDT

Q <0.001mg/kg dm <0.0014,4 -DDD + 2,4 -DDT

Q <0.001mg/kg dm <0.0012,4 -DDD

Q --mg/kg dm --DDT/DDE/DDD (summa)

Q <0.002mg/kg dm <0.002Aldriini

Q <0.002mg/kg dm <0.002Dieldrini

Q <0.005mg/kg dm <0.005Endriini

Q --mg/kg dm --Drins (summa)

Q <0.05mg/kg dm <0.05alfa-HCH

Q <0.005mg/kg dm <0.005beta-HCH

Q <0.005mg/kg dm <0.005gamma-HCH

Q <0.02mg/kg dm <0.02delta-HCH

Q --mg/kg dm --Summa 4 HCH-yhdisteet

Q <0.01mg/kg dm <0.01a-Endosulfaani

Q <0.02mg/kg dm <0.02alfa-Endosulfaanisulfaatti

Q <0.002mg/kg dm <0.002a-Klordaani

Q <0.002mg/kg dm <0.002y-Klordaani

Q --mg/kg dm --Klordaani (summa)

Q <0.002mg/kg dm <0.002Heptakloori

Q <0.005mg/kg dm <0.005Heptaklooriepoksidi

Q <0.002mg/kg dm <0.002Heksaklooributadiini

Q <0.005mg/kg dm <0.005Isodriini

Q <0.005mg/kg dm <0.005Telodriini

Q <0.005mg/kg dm <0.005Tedion

Fosfori torjunta-aineet

1

2
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Näytteen kuvaus Näyte-nr

Q: Alankomaiden valtuuttavan elimen (RvA) hyväksymä toimenpide

A: AP04 akkreditoitu käyttö

Nro

RvA L010

Eurofins Analytico  B.V on ISO 1400: 2015 TÜV:n  sertikoima ja

Vlaamen alueen (OVAM ja Dep. Omgeving), Brusselin alueen (BIM), 

Waalsen alueen (DGRNE-OWD), Luxeburigin 

viranomaisien (MEV) tunnustama.

TESTING

Tämän sertifikaatin saa jäljentää vain kokonaisuutena

S: AS SIKB akkreditoitu käyttö

V: VLAREL akkreditoitu käyttö

W: Vallonian alueen tunnustettu testi

Maaperä, kuiva lieju

Maaperä, kuiva lieju

Liite 5. Lamminojan maakuopan sedimenttitutkimuksen näytetulokset.
(7/20)
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 18/2021

PO-EUAA56-00001612

1 2

7/8

PO-EUAA56-00001612

PO-EUAA56-00001612

Analyysisertifikaatti

30-Oct-2020/11:57

Projektisi numero

Projektisi nimi

Tilauksen numero

Näytteen ottaja

Aloituspäivä

Raportointipäivä

Liite

Sivu

Analyysi Yksikkö

22-Oct-2020

2020166421/1Sertifikaatin numero/Versio

30-Oct-2020

A,C,D

Q <0.005mg/kg dm <0.005Atsinfossi-etyyli

Q <0.005mg/kg dm <0.005Atsinfossi-metyyli

Q <0.02mg/kg dm <0.02Bromofossi-etyyli

Q <0.02mg/kg dm <0.02Bromofossi-metyyli

Q <0.01mg/kg dm <0.01Klooripyrifossi-etyyli

Q <0.01mg/kg dm <0.01Klooripyrifossi-metyyli

Q <0.005mg/kg dm <0.005Cumafos

Q <0.02mg/kg dm <0.02Demetoni-S/demetoni-O-etyyli

Q <0.005mg/kg dm <0.005Diatsinoni

Q <0.02mg/kg dm <0.02Disulfotooni

Q <0.005mg/kg dm <0.005Fenitrotioni

Q <0.002mg/kg dm <0.002Fentioni

Q <0.005mg/kg dm <0.005Malationi

Q <0.005mg/kg dm <0.005Parationi-etyyli

Q <0.01mg/kg dm <0.01Parationi-metyyli

Q <0.005mg/kg dm <0.005Pyratsofossi

Q <0.02mg/kg dm <0.02Triasofossi

Nitrogeenitorjunta-aineet

Q <0.01mg/kg dm <0.01Ametryyni

Q <0.02mg/kg dm <0.02Atrasiini

Q <0.02mg/kg dm <0.02Syanasiini

Q <0.005mg/kg dm <0.005Desmetryyni

Q <0.02mg/kg dm <0.02Prometryyni

Q <0.02mg/kg dm <0.02Propasiini

Q <0.02mg/kg dm <0.02Simasiini

Q <0.02mg/kg dm <0.02Terbutyyliasiini

Q <0.05mg/kg dm <0.05Terbutryyni

Muut torjunta-aineet

Q <0.005mg/kg dm <0.005Bifentriini

Q <0.05mg/kg dm <0.05Sypermetriini A,B, C ja D

Q <0.01mg/kg dm <0.01Deltametriini

1

2
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3771 NB  Barneveld
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Näytteen kuvaus Näyte-nr

Q: Alankomaiden valtuuttavan elimen (RvA) hyväksymä toimenpide

A: AP04 akkreditoitu käyttö

Nro

RvA L010

Eurofins Analytico  B.V on ISO 1400: 2015 TÜV:n  sertikoima ja

Vlaamen alueen (OVAM ja Dep. Omgeving), Brusselin alueen (BIM), 

Waalsen alueen (DGRNE-OWD), Luxeburigin 

viranomaisien (MEV) tunnustama.

TESTING

Tämän sertifikaatin saa jäljentää vain kokonaisuutena

S: AS SIKB akkreditoitu käyttö

V: VLAREL akkreditoitu käyttö

W: Vallonian alueen tunnustettu testi

Maaperä, kuiva lieju

Maaperä, kuiva lieju

Liite 5. Lamminojan maakuopan sedimenttitutkimuksen näytetulokset.
(8/20)
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 18/2021

PO-EUAA56-00001612

1 2

8/8

PO-EUAA56-00001612

PO-EUAA56-00001612

Analyysisertifikaatti

30-Oct-2020/11:57

Projektisi numero

Projektisi nimi

Tilauksen numero

Näytteen ottaja

Aloituspäivä

Raportointipäivä

Liite

Sivu

Analyysi Yksikkö

22-Oct-2020

2020166421/1Sertifikaatin numero/Versio

30-Oct-2020

A,C,D

Q <0.01mg/kg dm <0.01Permetriini  (A+B)

Q <0.02mg/kg dm <0.02Propakloori

Q <0.005mg/kg dm <0.005Trifluraliini

Eri orgaaniset yhdisteet

Q <0.005mg/kg dm <0.005Bifenyli

Q <0.1mg/kg dm <0.1Nitrobentseeni

Q <0.01mg/kg dm <0.01Dibensofuraani

Ftalaatit

Q <0.2mg/kg dm <0.2Dimetyyliftalaatti

Q <0.2mg/kg dm <0.2Dietyyliftalaatti

Q <0.5mg/kg dm <0.5Di-isobutyyliftalaatti

Q <0.5mg/kg dm <0.5Di-n-butyyliftalaatti

Q <0.2mg/kg dm <0.2Butyylibentsyliftalaatti

Q <0.2mg/kg dm <0.2Bisetyliheksyliftalaatti

Q <0.2mg/kg dm <0.2Di-n-oktyyliftalaatti

Q --mg/kg dm --Ftalaatit (summa)

Mineraaliöljyt

<3.0mg/kg dm <6.0Öljyhiilivedyt (C10-C12)

<5.0mg/kg dm <10Öljyhiilivedyt (C12-C16)

7.8mg/kg dm 18Öljyhiilivedyt (C16-C21)

36mg/kg dm 69Öljyhiilivedyt (C21-C30)

23mg/kg dm 41Öljyhiilivedyt (C30-C35)

<6.0mg/kg dm 14Öljyhiilivedyt (C35-C40)

Q 78mg/kg dm 150Öljyhiilivedyt Summa (C10-C40)

1

2
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Näytteen kuvaus Näyte-nr

AllekirjoitusQ: Alankomaiden valtuuttavan elimen (RvA) hyväksymä toimenpide

A: AP04 akkreditoitu käyttö

Pr.koord.

Nro

RvA L010

Eurofins Analytico  B.V on ISO 1400: 2015 TÜV:n  sertikoima ja

Vlaamen alueen (OVAM ja Dep. Omgeving), Brusselin alueen (BIM), 

Waalsen alueen (DGRNE-OWD), Luxeburigin 

viranomaisien (MEV) tunnustama.

TESTING

Tämän sertifikaatin saa jäljentää vain kokonaisuutena

S: AS SIKB akkreditoitu käyttö

V: VLAREL akkreditoitu käyttö

W: Vallonian alueen tunnustettu testi

Maaperä, kuiva lieju

Maaperä, kuiva lieju

FZ

Liite 5. Lamminojan maakuopan sedimenttitutkimuksen näytetulokset.
(9/20)



100 .

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 18/2021

Liite (A) sisältää osanäytteiden tiedot, jotka liittyvät analyysisertifikaattiin 2020166421/1

Sivu 1/1

Näyte-nr

Näytepisteen nr.JostakinJohonkinViivakoodi Näytteen kuvausNäytteenottopäivä

Näytteen kuvaus

 11654482 750-2020-00074568

0904232685

 11654483 750-2020-00074569

0904232686

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico  B.V on ISO 1400: 2015 TÜV:n  sertikoima ja

Vlaamen alueen (OVAM ja Dep. Omgeving), Brusselin alueen (BIM), 

Waalsen alueen (DGRNE-OWD), Luxeburigin 

viranomaisien (MEV) tunnustama.

Liite 5. Lamminojan maakuopan sedimenttitutkimuksen näytetulokset.
(10/20)
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 18/2021

Liite (C) sisältää analyysisertifikaattiin liittyvät menetelmäreferenssit 2020166421/1

Sivu 1/2

.

Analyysi ReferenssimenetelmäTekniikkaMenetelmä

Ominaisuudet

Sisäinen menetelmäGravimetriaW0104Kuiva-aine

NEN 5754GravimetriaW0109Orgaaninen aine

NEN 5753SedimentaatioW0171Rakeen koko < 2 µm, (Lutum) DMA 

robot

Elementit

NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423TerrAttesT metallit

Haihtuvat orgaaniset hiilivedyt

TerrAttesTGC-MSW6331Monoaromaattiset hiilivedyt

TerrAttesTGC-MSW6331Kloorinitrobentseenit

Fenolit

TerrAttesTGC-MSW6331Fenolit (GC-MS)

Haihtuvat halogenoidut hiilivedyt

TerrAttesTGC-MSW6331Haihtuvat halogenoidut hiilivedyt

Klooribentseenit

TerrAttesTGC-MSW6331Klooribentseenit (GC-MS)

Kloorifenolit

TerrAttesTGC-MSW6331Kloorifenolit (GC-MS)

Polyklooribifenyylit

TerrAttesTGC-MSW6331PCB (GC-MS)

Muut klooratut CHC

TerrAttesTGC-MSW6331Muut klooratut hiilivedyt

Orgaaniset klooratut torjunta-aineet

TerrAttesTGC-MSW6331Klooratut torjunta-aineet (GC-MS)

Fosfori torjunta-aineet

TerrAttesTGC-MSW6331Fosforia sisältävät torjunta-aineet 

(GC-MS)

Nitrogeenitorjunta-aineet

TerrAttesTGC-MSW6331Typpeä sisältävät torjunta-aineet 

(GC-MS)

Muut torjunta-aineet

TerrAttesTGC-MSW6331Muut torjunta-aineet

Eri orgaaniset yhdisteet

TerrAttesTGC-MSW6331Muut orgaaniset yhdisteet

Ftalaatit

TerrAttesTGC-MSW6331Ftalaatit (GC-MS)

Mineraaliöljyt

Eurofins Analytico  B.V on ISO 1400: 2015 TÜV:n  sertikoima ja

Vlaamen alueen (OVAM ja Dep. Omgeving), Brusselin alueen (BIM), 

Waalsen alueen (DGRNE-OWD), Luxeburigin 

viranomaisien (MEV) tunnustama.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Liite 5. Lamminojan maakuopan sedimenttitutkimuksen näytetulokset.
(11/20)
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 18/2021

Liite (C) sisältää analyysisertifikaattiin liittyvät menetelmäreferenssit 2020166421/1

Sivu 2/2

.

Analyysi ReferenssimenetelmäTekniikkaMenetelmä

TerrAttesTGC/FIDW0202Öljyhiilivedyt (C10-C40)

Lisätietoja käytetyistä menetelmistä sekä mittaustulosten tarkkuudesta löytyy liitteestä "Specification of 

methods of analyses", versio kesäkuu 2020.

Eurofins Analytico  B.V on ISO 1400: 2015 TÜV:n  sertikoima ja

Vlaamen alueen (OVAM ja Dep. Omgeving), Brusselin alueen (BIM), 

Waalsen alueen (DGRNE-OWD), Luxeburigin 

viranomaisien (MEV) tunnustama.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Liite 5. Lamminojan maakuopan sedimenttitutkimuksen näytetulokset.
(12/20)
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 18/2021

Liite (D) sisältää näytteenottoon ja säilytysaikaan liittyvät huomautukset. 2020166421/1

Sivu 1/1

On todettu poikkeamia annettuihin ohjeisiin nähden, jotka voivat vaikuttaa alla mainittujen näytteiden tulosten 

luotettavuuteen.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico  B.V on ISO 1400: 2015 TÜV:n  sertikoima ja

Vlaamen alueen (OVAM ja Dep. Omgeving), Brusselin alueen (BIM), 

Waalsen alueen (DGRNE-OWD), Luxeburigin 

viranomaisien (MEV) tunnustama.

Liite 5. Lamminojan maakuopan sedimenttitutkimuksen näytetulokset.
(13/20)
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 18/2021

PO-EUAA56-00001612

PO-EUAA56-00001612

PO-EUAA56-00001612Tilauksen numero

Projektisi nimi

Projektisi numero

Sivu 1/6

2020166421/1Sertifikaatin numero/Versio

Versio : 03 Jul 2020

Analyysi drel (%) Urel (%)Cas# Limit

Ominaisuudet

2.20.80Kuiva-aines 0.1 % (w/w)

104.0Orgaaninen aine 0.5 % (w/w) dm

28-11Fraktio < 2 µm (Savi) 1 % (w/w) dm

Elementit

12-3.0Arseeni (As) 307440-38-2 mg/kg dm

187.0Antimoni (Sb) 307440-36-0 mg/kg dm

11-1.0Barium (Ba) 207440-39-3 mg/kg dm

39-19Beryllium (Be) 107440-41-7 mg/kg dm

20-7.0Kadmium (Cd) 0.307440-43-9 mg/kg dm

8.9-2.0Kromi (Cr) 307440-47-3 mg/kg dm

135.0Koboltti (Co) 207440-48-4 mg/kg dm

165.0Kupari (Cu) 307440-50-8 mg/kg dm

124.0Elohopea (Hg) 0.0507439-97-6 mg/kg dm

124.0Lyijy (Pb) 307439-92-1 mg/kg dm

16-6.0Molybdeeni (Mo) 107439-98-7 mg/kg dm

187.0Nikkeli (Ni) 207440-02-0 mg/kg dm

8.80Seleeni (Se) 507782-49-2 mg/kg dm

114.0Tina (Sn) 507440-31-5 mg/kg dm

11-4.0Vanadiini (V) 207440-62-2 mg/kg dm

11-2.0Sinkki (Zn) 1007440-66-6 mg/kg dm

Haihtuvat orgaaniset hiilivedyt

46-11bentseeni 0.100071-43-2 mg/kg dm

29-13Etyylibentseeni 0.200100-41-4 mg/kg dm

15-3.0Tolueeni 0.200108-88-3 mg/kg dm

32-15o-Ksyleeni 0.2 mg/kg dm

29-13m,p-Ksyleeni 0.1MP-XYLEEN mg/kg dm

29-14Styreeni 0.200100-42-5 mg/kg dm

37-181,2,4,-Trimetyylibentseeni 0.0500095-63-6 mg/kg dm

35-171,3,5-Trimetyylibentseeni 0.0500108-67-8 mg/kg dm

34-16n-Propyylibentseeni 0.0500103-65-1 mg/kg dm

35-17Isopropyylibentseeni 0.0500098-82-8 mg/kg dm

34-16n-Butyylibentseeni 0.0500104-51-8 mg/kg dm

25-12sec-Butyylibentseeni 0.0500135-98-8 mg/kg dm
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Fax +31 (0)34 242 63 99
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico  B.V on ISO 1400: 2015 TÜV:n  sertikoima ja

Vlaamen alueen (OVAM ja Dep. Omgeving), Brusselin alueen (BIM), 

Waalsen alueen (DGRNE-OWD), Luxeburigin 

viranomaisien (MEV) tunnustama.

Liite 5. Lamminojan maakuopan sedimenttitutkimuksen näytetulokset.
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 18/2021

PO-EUAA56-00001612

PO-EUAA56-00001612

PO-EUAA56-00001612Tilauksen numero

Projektisi nimi

Projektisi numero

Sivu 2/6

2020166421/1Sertifikaatin numero/Versio

Analyysi drel (%) Urel (%)Cas# Limit

38-18tert-Butyylibentseeni 0.0500098-06-6 mg/kg dm

33-15p-Isopropyylitolueeni 0.05 mg/kg dm

32-15o/p-Kloorinitrobentseeni 0.01 mg/kg dm

32-15m-Kloorinitrobentseeni 0.0100121-73-3 mg/kg dm

30-142,3+3,4-Dikloronitrobentseeni 0.01 mg/kg dm

32-152,4-Dikloorinitrobentseeni 0.0200611-06-3 mg/kg dm

27-122,5-Dikloorinitrobentseeni 0.0100089-61-2 mg/kg dm

28-133,5 Dikloorinitrobentseeni 0.0200618-62-2 mg/kg dm

Fenolit

32-5.7Fenoli 0.0100108-95-2 mg/kg dm

8.52.1o-Kresoli 0.0100095-48-7 mg/kg dm

23-1.0m-Kresoli 0.0100108-39-4 mg/kg dm

241.6p-Kresoli 0.0100106-44-5 mg/kg dm

200.90Kresolit (summa) mg/kg dm

7.1-1.82,4-Dimetyylifenoli 0.0100105-67-9 mg/kg dm

20-9.52,5-Dimetyylifenoli 0.0100095-87-4 mg/kg dm

42-192,6-Dimetyylifenoli 0.0100576-26-1 mg/kg dm

272.03,4-Dimetyylifenoli 0.0100095-65-8 mg/kg dm

28-13o-Etyylifenoli 0.0200090-00-6 mg/kg dm

252.3m-Etyylifenoli 0.0100620-17-7 mg/kg dm

26-8.3Tymoli 0.0100089-83-8 mg/kg dm

200.472,3/3,5-Dimetyylifenoli + 4-Etyylifenoli 0.01 mg/kg dm

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt

38-18Naftaleeni 0.0100091-20-3 mg/kg dm

31-15Asenaftyleeni 0.0100208-96-8 mg/kg dm

33-16Asenafteeni 0.0100083-32-9 mg/kg dm

37-18Fluoreeni 0.0100086-73-7 mg/kg dm

36-18Fenantreeni 0.0100085-01-8 mg/kg dm

32-15Antraseeni 0.0100120-12-7 mg/kg dm

30-15Fluoranteeni 0.0100206-44-0 mg/kg dm

30-15Pyreeni 0.0100129-00-0 mg/kg dm

31-15Benso(a)antrasiini 0.0100056-55-3 mg/kg dm

27-13Kryseeni 0.0100218-01-9 mg/kg dm

32-14Benso(b)fluoranteeni 0.0100205-99-2 mg/kg dm

29-12Benso(k)fluoranteeni 0.0100207-08-9 mg/kg dm

41-20Benso(a)pyreeni 0.0100050-32-8 mg/kg dm

30-13Dibenso(ah)antrasiini 0.0100052-70-3 mg/kg dm

50-24Benso(ghi)peryleeni 0.0100191-24-2 mg/kg dm
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39-19Indeno(123cd)pyreeni 0.0100193-39-5 mg/kg dm

Haihtuvat halogenoidut hiilivedyt

62-28Tetrakloorimetaani 0.0500056-23-5 mg/kg dm

236.01,2-Dikloorietaani 0.100107-06-2 mg/kg dm

224.01,1,1-Trikloorietaani 0.0500071-55-6 mg/kg dm

22-101,1,2-Trikloorietaani 0.0500079-00-5 mg/kg dm

33-151,1,1,2-Tetrakloorietaani 0.0500630-20-6 mg/kg dm

43-201,1,2,2-Tetrakloorietaani 0.0500079-34-5 mg/kg dm

21-5.0Trikloorieteeni 0.200079-01-6 mg/kg dm

30-13tetrakloorieteeni 0.200127-18-4 mg/kg dm

22-4.01,2-Diklooripropaani 0.0500078-87-5 mg/kg dm

23-9.01,3-Diklooripropaani 0.0500142-28-9 mg/kg dm

39-181,2,3-Triklooripropaani 0.0500096-18-4 mg/kg dm

296.01,1-Diklooripropeeni 0.1 mg/kg dm

2711cis1,3-Diklooripropeeni 0.0510061-01-5 mg/kg dm

249.0trans 1,3-Diklooripropeeni 0.0510061-02-6 mg/kg dm

23-7.0Dibromometaani 0.0500074-95-3 mg/kg dm

30-141,2-Dibromietaani 0.0500106-93-4 mg/kg dm

39-18Tribromometaani 0.0500075-25-2 mg/kg dm

20-4.0Bromodikloorimetaani 0.100075-27-4 mg/kg dm

28-10Dibromokloorimetaani 0.05 mg/kg dm

36-181,2-Dibromi-3-klooripropaani 0.0500096-12-8 mg/kg dm

32-14Bromobentseeni 0.0500108-86-1 mg/kg dm

Klooribentseenit

27-12Monoklooribentseeni 0.0100108-90-7 mg/kg dm

29-141,2,-Diklooribentseeni 0.0100095-50-1 mg/kg dm

29-141,3-Diklooribentseeni 0.0100541-73-1 mg/kg dm

32-151,4-Diklooribentseeni 0.0100106-46-7 mg/kg dm

34-161,2,3-Triklooribentseeni 0.0100087-61-6 mg/kg dm

35-171,2,4-Triklooribentseeni 0.0100120-82-1 mg/kg dm

45-221,3,5-Triklooribentseeni 0.00300108-70-3 mg/kg dm

37-181,2,3,4-Tetraklooribentseeni 0.00300634-66-2 mg/kg dm

14-4.51245&1235 Tetraklooribentseeni 0.002 mg/kg dm

37-18Pentaklooribentseeni 0.00200608-93-5 mg/kg dm

33-16Heksaklooribentseeni 0.00200118-74-1 mg/kg dm

Kloorifenolit

14-4.8o-Kloorifenoli 0.0100095-57-8 mg/kg dm
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36-17m-Kloorifenoli 0.0100108-43-0 mg/kg dm

30-14p-Kloorifenoli 0.0100106-48-9 mg/kg dm

27-12Monokloorifenolit (summa) mg/kg dm

25-122,3-Dikloorifenoli 0.00200576-24-9 mg/kg dm

11-2.02,4/2,5-Dikloorifenoli 0.00100120-83-2 mg/kg dm

26-122,6-Dikloorifenoli 0.00100087-65-0 mg/kg dm

23-113,4-Dikloorifenoli 0.00200095-77-2 mg/kg dm

25-123,5 Dikloorifenoli 0.00100591-35-5 mg/kg dm

22-9.8Dikloorifenolit (summa) mg/kg dm

18-8.02,3,4-Trikloorifenoli 0.0115950-66-0 mg/kg dm

20-9.02,3,5-Trikloorifenoli 0.00100933-78-8 mg/kg dm

13-5.02,3,6-Trikloorifenoli 0.00100933-75-5 mg/kg dm

25-122,4,5-Trikloorifenoli 0.00100095-95-4 mg/kg dm

18-8.02,4,6-Trikloorifenoli 0.00100088-06-2 mg/kg dm

29-143,4,5-Trikloorifenoli 0.00200609-19-8 mg/kg dm

20-9.3Trikloorifenolit (summa) mg/kg dm

16-7.02,3,4,5-Tetrakloorifenoli 0.00204901-51-3 mg/kg dm

29142,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetrakloorifenoli 0.01 mg/kg dm

113.5Tetrakloorifenolit (summa) mg/kg dm

298.0Pentakloorifenoli 0.00100087-86-5 mg/kg dm

30-144-kloori-3-metylifenoli 0.00100059-50-7 mg/kg dm

Polyklooribifenyylit

47-23PCB 28 0.00207012-37-5 mg/kg dm

45-22PCB 52 0.00235693-99-3 mg/kg dm

50-24PCB 101 0.00237680-73-2 mg/kg dm

55-27PCB 118 0.00231508-00-6 mg/kg dm

49-24PCB 138 0.00535065-28-2 mg/kg dm

39-19PCB 153 0.00535065-27-1 mg/kg dm

49-24PCB 180 0.00235065-29-3 mg/kg dm

Muut klooratut CHC

32-152-Klooritolueeni 0.0100095-49-8 mg/kg dm

32-154-Klooritolueeni 0.0100106-43-4 mg/kg dm

37-181-Kloorinaftaleeni 0.00500090-13-1 mg/kg dm

Orgaaniset klooratut torjunta-aineet

31-154,4 -DDE 0.00100072-55-9 mg/kg dm

34-162,4 -DDE 0.00103424-82-6 mg/kg dm

33-144,4 -DDT 0.00200050-29-3 mg/kg dm
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29-134,4 -DDD + 2,4 -DDT 0.001 mg/kg dm

33-162,4 -DDD 0.00100053-19-0 mg/kg dm

32-14Aldriini 0.00200309-00-2 mg/kg dm

33-16Dieldrini 0.00200060-57-1 mg/kg dm

41-20Endriini 0.00500072-20-8 mg/kg dm

31-15alfa-HCH 0.0500319-84-6 mg/kg dm

54-27beta-HCH 0.00500319-85-7 mg/kg dm

27-13gamma-HCH 0.00500058-89-9 mg/kg dm

201.5delta-HCH 0.0200319-86-8 mg/kg dm

19-1.7a-Endosulfaani 0.0100959-98-8 mg/kg dm

17-7.0alfa-Endosulfaanisulfaatti 0.0201013-07-7 mg/kg dm

2612a-Klordaani 0.00205103-71-9 mg/kg dm

32-15y-Klordaani 0.00205103-74-2 mg/kg dm

31-15Heptakloori 0.00200076-44-8 mg/kg dm

33-16Heptaklooriepoksidi 0.00501024-57-3 mg/kg dm

33-16Heksaklooributadiini 0.00200087-68-3 mg/kg dm

39-19Isodriini 0.00500465-73-6 mg/kg dm

33-16Telodriini 0.00500297-78-9 mg/kg dm

27-13Tedion 0.005 mg/kg dm

Fosfori torjunta-aineet

41-13Atsinfossi-etyyli 0.00502642-71-9 mg/kg dm

260Atsinfossi-metyyli 0.00500086-50-0 mg/kg dm

38-10Bromofossi-etyyli 0.0204824-78-6 mg/kg dm

27-13Bromofossi-metyyli 0.0202104-96-3 mg/kg dm

32-15Klooripyrifossi-etyyli 0.010291-88-2 mg/kg dm

30-14Klooripyrifossi-metyyli 0.0105598-13-0 mg/kg dm

20-2.0Cumafos 0.005 mg/kg dm

309.0Demetoni-S/demetoni-O-etyyli 0.0208065-48-3 mg/kg dm

33-16Diatsinoni 0.00500033-41-5 mg/kg dm

182.0Disulfotooni 0.0200298-04-4 mg/kg dm

27-12Fenitrotioni 0.00500122-14-5 mg/kg dm

27-13Fentioni 0.00200055-38-9 mg/kg dm

31-13Malationi 0.00500121-75-5 mg/kg dm

30-13Parationi-etyyli 0.00500056-38-2 mg/kg dm

21-9.0Parationi-metyyli 0.0100298-00-0 mg/kg dm

300Pyratsofossi 0.005 mg/kg dm

322.0Triasofossi 0.02 mg/kg dm

Nitrogeenitorjunta-aineet
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41-20Ametryyni 0.01 mg/kg dm

56-28Atrasiini 0.0201912-24-9 mg/kg dm

65-27Syanasiini 0.0221725-46-2 mg/kg dm

30-14Desmetryyni 0.005 mg/kg dm

41-20Prometryyni 0.0207287-19-6 mg/kg dm

58-29Propasiini 0.0200139-40-2 mg/kg dm

87-41Simasiini 0.0200122-34-9 mg/kg dm

35-17Terbutyyliasiini 0.0205915-41-3 mg/kg dm

34-16Terbutryyni 0.0500886-50-0 mg/kg dm

Muut torjunta-aineet

52-25Bifentriini 0.005 mg/kg dm

4512Sypermetriini A,B, C ja D 0.05 mg/kg dm

44-15Deltametriini 0.01 mg/kg dm

123.0Permetriini  (A+B) 0.01 mg/kg dm

32-15Propakloori 0.0201918-16-7 mg/kg dm

15-3.0Trifluraliini 0.0051582-09-8 mg/kg dm

Eri orgaaniset yhdisteet

23-11Bifenyli 0.005 mg/kg dm

46-22Nitrobentseeni 0.100098-95-3 mg/kg dm

23-11Dibensofuraani 0.01 mg/kg dm

Ftalaatit

48-24Dimetyyliftalaatti 0.200131-11-3 mg/kg dm

37-18Dietyyliftalaatti 0.2 mg/kg dm

13-5.0Di-isobutyyliftalaatti 0.5 mg/kg dm

31-15Di-n-butyyliftalaatti 0.5 mg/kg dm

34-16Butyylibentsyliftalaatti 0.2 mg/kg dm

160Bisetyliheksyliftalaatti 0.200117-81-7 mg/kg dm

47-22Di-n-oktyyliftalaatti 0.2 mg/kg dm

Mineraaliöljyt

205.6Öljyhiilivedyt Summa (C10-C40) 38 mg/kg dm
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TERRATTEST SPECTRUM SHEET 7.23
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Metals

Aromatic compounds

Characteristics

Dry weight (% m/m)
  Clay content  (% m/m)
Organic matter
  
Conductivity (mS/m)
  

Arsenic
Antimony
Barium
Beryllium
  Cadmium
Chromium
Cobalt
Copper
Mercury
Lead
  Molybdenum
Nickel
Selenium
Tin  
Vanadium
Zinc  

Mono Aromatic Hydrocarbons
Benzene
  Ethylbenzene
Toluene
o-Xylene
m/p-Xylene
Xylenes (sum)
Styrene
  1,2,4-Trimethylbenzene
1,3,5-Trimethylbenzene
n-Propylbenzene
Isopropylbenzene
n-Butylbenzene
sec-Butylbenzene
tert-Butylbenzene
p-Isopropyltoluene

Phenols
Phenol
o-Cresol
m-Cresol  
p-Cresol  
Cresoles (sum)
2,4-Dimethylphenol
2,5-Dimethylphenol
2,6-Dimethylphenol  
3,4-Dimethylphenol
  o-Ethylphenol
m-Ethylphenol
Thymol  
4-Ethyl/2,3 ; 3,5 Dimethylphenol
  
PAH
Naphthalene
Acenaphthylene
Acenaphthene
Fluorene
Phenanthrene
Anthracene
Fluoranthene
Pyrene
Benzo(a)anthracene
Chrysene

Benzo(b)fluoranthene
Benzo(k)fluoranthene
Benzo(a)pyrene

Dibenzo(ah)anthracene
Benzo(ghi)perylene

Indeno(123cd)pyrene
PAHs (sum 10 Dutch VROM)
PAHs (sum 16 US EPA)

Volatile halogenated HC's

Trichloromethane (chloroform)
Tetrachloromethane (tetra)

1,2 Dichloroethane
1,1,1-Trichloroethan

Benzo(b/k)fluoranthene

Chloromethane
Dichloromethane
Vinylchlorine
1,1 Dichloroethene
tr-1,2 Dichloroethene
cis -1,2 Dichloroethene
Chloroethane
Trichlorofluoromethane

1,1 Dichloroethane
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