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Tiivistelmä Uudenmaan ELY-keskus toteuttaa toiminta-alueellaan pohjaeläinten seurantaa 
osana muuta biologista seurantaa. Tässä julkaisussa esitetään Uudenmaan 20 
järven syvännepohjaeläinten seurannan tulokset vuosilta 2019–2021. Raportissa 
esitetään pohjaeläinten määritystulokset sekä pohjaeläinindeksit ja näitä tuloksia 
verrataan aikaisempiin tuloksiin. Päätelmät ekologisesta tilasta ovat yhteen luokit-
telutekijään, pohjaeläimistöön, perustuvia eivätkä kokonaisarvioita järvien ekologi-
sesta tilasta. Raportin on laatinut Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). 

Syvännepohjaeläinseurannan 20 järveä edustivat kolmea Uudellamaalla yleistä 
järvityyppiä (pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh) 9 kpl, pieniko-
koiset humusjärvet (Ph) 7 kpl ja runsasravinteiset järvet (Rr) 4 kpl). Näytesyvyys 
(yleensä järvien syvännealue, suurin syvyys) vaihteli järvissä ollen alhaisimmillaan 
7,0 metriä ja syvimmillään 26,0 metriä. Järvisyvänteistä määritettiin yhteensä 37 
eri pohjaeläintaksonia. 

Pohjaeläinten perusteella järvistä parhaassa eli erinomaisessa ekologisessa tilassa 
oli Raaseporissa sijaitseva Seljänalanen. Hyvässä tilassa oli kuusi järveä: Raaseporin 
Degersjön, Lohjan Lehmijärvi ja Puujärvi, Hyvinkään Suolijärvi, Nurmijärven 
Sääksjärvi ja Tuusulan Tuusulanjärvi. Suurin osa eli yli puolet järvistä oli arvion 
mukaan tyydyttävässä tai välttävässä tilassa, joita oli suurin piirtein yhtä paljon. 
Huonossa tilassa olevaa järveä ei ollut yhtään. Suurimpana syynä erinomaista tai 
hyvää heikompaan tilaan ovat moninaiset ihmistoiminnat järvien valuma-alueilla. 
Tämä oli nähtävissä myös järvissä, joiden valuma-alueet ovat edelleen hyvin 
metsävaltaisia ja vaikka esimerkiksi kuormittavia viljelysmaita oli vähän. Metsiä 
onkin monin paikoin avohakattu ja ojitettu, mikä lisää kuormitusta.

Pohjaeläintaksoneista selvästi yleisin ja myös runsaslukuisin oli sulkasääski 
Chaoborus flavicans, jota tavattiin 18 seurannassa olevasta 20 järvestä (esiinty-
misfrekvenssi 90 %). Melkein joka toisella järvellä tavattiin myös Chironomus 
plumosus- tai Chironomus anthracinus -tyypin surviaissääsken toukkia. Vaikka 
karua ja hyvähappista pohjaa ilmentäviä surviaissääskilajejakin esiintyi, oli 
hieman yllättävää niiden melko vähäinen esiintyminen ja tiheydet. Protanypus 
morio ja Heterotrissocladius maeri Nurmijärven Sääksjärvessä, Sergentia coracina 
Lohjan Lehmijärvessä ja Micropsectra sp. Raaseporin Seljänalasessa ilahduttivat 
olemassaolollaan. 

Luonnostaan karuissa tai lievästi rehevissä järvissä, ja tässä aineistossa erityisesti 
pienikokoisissa humusjärvissä, olisi hyvä tutkia pohjaeläimistö myös seurannan 
ohjeiden mukaista syvännepohjaa matalammalta alueelta, jotta järvessä luonnos-
taan mahdollisesti harvalukuisena esiintyvät pohjaeläinindikaattorit saataisiin 
todennettua.

Asiasanat Pohjaeläimet, taksonit, ekologinen luokittelu, luokittelumuuttujat, indeksit, PICM, 
PMA, järvityypit, karu, rehevä

Toimeksiantaja Uudenmaan ELY-keskus
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1 Johdanto
Uudenmaan ELY-keskus seuraa seurantaohjelmansa mukaisesti vesistöjen tilaa toiminta-alueellaan. Seurantoihin 
sisältyvillä pohjaeläinnäytteenotoilla on usein keskeinen merkitys vesistöjen ekologisen tilan määrittelyssä. 
Tavoitteena on Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelman 2016–2021 mukaisesti saavuttaa Uudellamaalla 
ja sen rannikkoalueella vesistöjen hyvä ekologinen tila vuoteen 2027 mennessä. 

Uudenmaan ELY-keskus toteutti seurantavuosina 2019–2021 pohjaeläinnäytteenottoja järvien syvännepai-
koilta ja virtavesien koskipaikoilta. Näytteet on otettu Uudenmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta ja niistä on 
vastannut Eurofins Ahma Oy, Rovaniemi. Uudenmaan ELY-keskus tilasi pohjaeläinseurannan järvien syvännepaik-
kojen näytteenottojen tiedot määrityksineen ja niistä laadittavan yhteenvetoraportin Länsi-Uudenmaan vesi ja 
ympäristö ry:ltä (LUVY). Näytteenottoon liittyvät tiedot ja määritystulokset on tallennettu sopimuksen mukaisesti 
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämään Hertta-tietojärjestelmän POHJE-pohjaeläinrekisteriin ja 
tulokset tältä osin on myös toimitettu niiden valmistuttua keväällä 2022 Uudenmaan ELY-keskuksen käyttöön. 
Tämä raporttijulkaisu kokoaa yhteen vuosien 2019–2021 Uudenmaan järvien syvännepohjaeläinseurannan 
tulokset. Raportissa esitetään arviot järvien ekologisesta tilasta ja mahdollisesta kehityksestä olemassa olevien 
pohjaeläinaineistojen pohjalta. Näitä tuloksia voidaan hyödyntää uusimmissa tila-arvioinneissa vesienhoidon 3. 
suunnittelukautta 2022–2027 varten.

Uudenmaan ELY-keskuksen pohjaeläinseurantapaikkojen tilasta on valmistunut edellinen vastaava yhteenveto-
raportti vuosien 2016–2018 pohjaeläinnäytteenotoista (Mettinen 2019). Tämä raportti sisälsi järvien syvänne-
paikkojen lisäksi myös jokien pohjaeläinpaikkojen tulokset. Vuosien 2019–2021 jokien pohjaeläinnäytteenottojen 
tulosten raportointi on teetetty toisella tutkimuslaitoksella ja valmistuu myös vuoden 2022 aikana.

Järvien pohjaeläinaineistosta suurin osa on kerätty syvännealueilta, mistä myös muita järven ominaisuuksia 
mittaavia aineistoja on eniten saatavilla. Vesistöjen ekologista tilaa arvioivia makroskooppisiin pohjaeläi-
miin perustuvia indeksejä on kehitelty Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) toimesta (Aroviita ym. 2019). 
Näitä indeksejä on laskettu myös tästä Uudenmaan järvisyvänteiden pohjaeläinaineistosta ja käytetty hyväksi 
tila-arvioissa. Indeksien laskentapohjat ovat saatavilla ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa (www.
ymparisto.fi). Lasketut indeksit ovat vesienhoidon kolmannen luokittelukierroksen ohjeiden mukaisia. 

LUVYssa näytteiden määrityksestä ja raportoinnista vastaa vesistöasiantuntija, hydrobiologi FM Aki Mettinen.

2 Järvisyvänteiden pohjaeläinseuranta
Järvisyvänteiden pohjaeläimistö koostuu lajeista, jotka ovat suhteellisen paikallaanpysyviä ja pitkäikäisiä. Kuten 
kaikkien eliöiden myös näiden pääasiallisesti tai kokonaan akvaattisissa oloissa elämänsä viettävien pohjaeläinten 
levinneisyyteen ja runsauteen vaikuttavat monet sekä bioottiset että abioottiset ympäristötekijät. Syvännepohjilla 
keskeisimpiä ovat usein vedenlaatutekijät ja pohjalla saatavilla olevat ravintovarat. Syvänteen pohjalla happi, tai 
oikeammin hapen puute, voi usein osoittautua ratkaisevaksi ympäristötekijäksi, myös luonnostaankin. Muutokset 
elinympäristössä heijastuvat pohjaeläimistössä, sen lajistossa ja yksilömäärissä. Kuvaamaan ihmistoiminnan 
aiheuttamia muutoksia luonnontilaan nähden on kehitelty pohjaeläimistöön perustuvia ekologisen tilan luokit-
teluindeksejä, joiden avulla ekologinen tila voidaan esittää järvityypeittäin viisiluokkaisella asteikolla huono-
välttävä-tyydyttävä-hyvä-erinomainen. Erinomainen luokka vastaa lähinnä alkuperäistä luonnontilaa.

Järvisyvänteiden pohjaeläimistön luokittelussa käytössä on syvännepohjaeläinindeksi (PICM; Jyväsjärvi ja 
Hämäläinen 2011, Jyväsjärvi ym. 2014) sekä prosenttinen mallinkaltaisuus (PMA; Novak ja Bode 1992, Hämäläinen 
ym. 2007), joka on päivitetty tähän käyttöön sopivammaksi. PICM-indeksi perustuu 46 yleisen pohjaeläintak-
sonin esiintymiseen. Jokaiselle näistä on määritelty niiden elinympäristön ekologista tilaa kuvaava indeksi-
lukuarvo (0–5). Indeksistä on poistettu luotettavuuden lisäämiseksi mm. eräitä runsaslukuisia ja useita lajeja 
sisältäviä taksoneita. PMA-indeksi, Suhteellinen tai prosenttinen mallinkaltaisuus, Percent Model Affinity, PMA 
(Novak ja Bode 1992 ja Hämäläinen ym. 2007, ref. Aroviita ym. 2019) kuvaa lajiston koostumusta ja runsaussuh-
teita suhteessa vertailupaikoilta muodostettuun vertailuyhteisöön. Luokittelumuuttujassa verrataan arvioitavan 
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näytteen lajiston suhteellisia osuuksia vertailuaineistosta laskettuihin lajien keskimääräisiin suhteellisiin osuuksiin. 
Muuttuja mittaa siis arvioitavan näytteen yhteisön samankaltaisuutta tyyppikohtaisesti määriteltyyn vertailuyh-
teisöön. Muuttuja huomioi myös lajit, joita ei vertailuaineistossa ole havaittu. PMA kuvaa myös muutoksia, joissa 
yhteisön lajimäärä kasvaa ympäristön tilan muutoksen seurauksena. 

Näiden pohjaeläinindeksien lisäksi raportissa huomioidaan pohjaeläimistöstä saatavissa olevaa autekolo-
gista ja ekologista tietoa ja tarkasteltavilta järviltä saatavissa olevia aikaisempia pohjaeläintuloksia (Hertta/
POHJE-tietojärjestelmä). Luonnollisesti merkittävät elinympäristötekijät, kuten valuma-alueen ja järven luonne, 
hydromorfologia ja muut tekijät, joilla on vaikutusta tuloksiin ja niiden tulkintaan, pyritään tulosten käsittelyn eri 
vaiheissa ja niistä tehtävissä johtopäätöksissä huomioimaan.

3 Aineisto ja menetelmät
Uudeltamaalta otettiin ohjelman mukaan vuosina 2019–2021 pohjaeläinnäytteitä kymmenen kunnan alueelta 
yhteensä 20 järven syvänteestä. Järvien sijainnit esitetään kuvassa 1. Läntisin järvi Bonäsbåset sijaitsee 
Raaseporin Tenholassa ja itäisin Hunttijärvi Mäntsälässä. Perustietoja, mm. järvityyppi, pinta-ala, näytesyvyys 
(usein maksimisyvyys) ja sijaintikoordinaatit, sekä muita tietoja esitetään taulukossa 1. Järvet edustavat kolmea 
Uudellamaalla yleistä järvityyppiä, pienikokoista humusjärveä (Ph), runsasravinteista järveä (Rr) ja pieni- ja 
keskikokoista vähähumuksista järveä (Vh), joista eniten eli yhdeksän on pieniä ja keskikokoisia vähähumuksiaia 
järviä. Järvien pinta-ala vaihtelee suuresti 29 hehtaarista (Espoon Ruuhijärvi) 1268 hehtaariin (Sammatin Enäjärvi) 
järvien keskikoon ollessa noin 300 hehtaaria. Koska kyseessä oli syvännepohjaeläinten seuranta, näytteet otettiin 
järvien suurimmasta syvänteestä, joka vaihteli Nurmijärven Sääksjärven 7,0–8,0 metrin syvyydestä Raaseporin 
Seljänalasen 24,0–26,0 metrin syvyyteen. 

Kaikista järvistä näytteitä otettiin suosituksen mukainen vähimmäismäärä eli 6 nostoa. Näytteenottimena oli 
Ekman-pohjanoudin, jonka näyteala oli 240 cm2 tai 289 cm2, ja käytetty seulakoko oli 0,5 mm. Näytteenotossa on 
noudatettu standardia SFS 5076 ja Suomen ympäristöhallinnon ohjeita (Järvinen ym. 2019). Näytteet on otettu 
loka–marraskuun aikana. Varhaisin näytteenotto oli Bruksträsket-järvestä lokakuun alussa (2.10.2020). Suurin 
osa näytteistä on otettu marraskuussa.

Pohjaeläinpoiminnat, -lajimääritykset ja yksilömäärien laskennat on tehty näytekohtaisesti ja niissä on noudatettu 
ympäristöhallinnon ohjeita (Järvinen ym. 2019). Määrityksen apuna on käytetty suurimmaksi osaksi ympäristö-
hallinnon suosittelemia määrityslähteitä (Meissner 2012) ja myös joitakin näitä uudempia lähteitä. Biomassat 
on punnittu ns. märkäbiomassoina lajiryhmittäin hetkellisen imupaperikuivatuksen jälkeen näytepaikkakoh-
taisista kokoomanäytteistä. Kaikki tulokset, myös eri työvaiheissa tehtyjä havaintoja, on kirjattu ympäristöhal-
linnon Hertta-tietokannan POHJE-pohjaeläinrekisteriin. Keskeiset tulokset, havaitut taksonit (taksoni merkitsee 
lajia, sukua tai sitä suurempaa sukulaisuusryhmää kulloisenkin määritystason mukaan), niiden yksilömäärät ja 
märkäbiomassat esitetään liitteissä.

Pohjaeläinaineiston luokittelumuuttujien laskennassa ja tilaluokittelussa on noudatettu ympäristöhallinnon 
ohjeita. Myös arviointiperusteet on huomioitu sikäli, kun ne liittyvät syvännepohjaeläinten problematiikkaan 
ja ovat siis käytössä nyt vesien hoidon kolmannella kaudella (Aroviita ym. 2019). Tässä julkaisussa on käytetty 
yleisesti järvien taustatietolähteinä mm. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) ylläpitämää Vesientila.
fi-verkkosivustoa (LUVY: www.vesientila.fi), Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämiä ns. avoin tieto -lähteitä 
(SYKE: www.syke.fi/avointieto), Järvi-meriwikiä (SYKE: www.jarviwiki.fi) ja Ympäristöhallinnon Vesikartta-palvelua.  

http://www.vesientila.fi
http://www.syke.fi/avointieto
http://www.jarviwiki.fi
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Kuva 1. Uudenmaan ELY-keskuksen syvännepohjaeläinten seurantajärvet 2019–2021. 

Taulukko 1. Perustiedot syvännepohjaeläinseurannan järvistä.

Järvi, havaintopaikka Kunta Vesistöalue ETRS-P ETRS-I
Järven pinta-

ala ha
Näytesyvyys      
(m, max)

Pintavesi-
tyyppi

Väriluku Näytteenotto

Bonäsbåset syvänne 4 Raasepori 82.010 6665198 298152 57 11,0-12,0 Rr 50 17.11.2021
Degersjön keskiosa 2 Raasepori 82.002 6670993 310980 546 19,0-23,0 Vh 20 12.11.2019
Seljänalanen itäosa 1 Raasepori 82.002 6677797 312888 260 24,0-26,0 Vh 20 30.10.2019
Bruksträsket keskiosa 1 Inkoo 81.070 6659230 321694 326 14,0-14,9 Ph 70 2.10.2020
Tampaja syvänne Kirkkonummi 81.057 6680445 356937 104 13,0-15,0 Vh 20 11.11.2020
Enäjärvi Isosaari 5 Lohja 24.033 6691233 321813 1268 10,5-10,9 Vh 40 11.11.2020
Nummijärvi keskiosa 3 Lohja 24.032 6686437 314708 150 13,0-15,0 Vh 30 16.11.2021
Puujärvi Pussisaari 2 Lohja 23.023 6684080 318587 645 20,0-22,0 Vh 15 16.11.2021
Kolmperse Kolonnokka 3 Lohja 23.063 6719765 338551 143 15,0-15,7 Ph 80 9.11.2021
Saarijärvi Pitkänokka 2 Lohja 23.063 6720401 334699 144 11,0-13,5 Ph 80 16.11.2021
Valkerpyy Onkikallio 3 Lohja 23.024 6694990 333789 393 13,0-14,0 Rr 15 13.10.2021
Lehmijärvi Haapaniemi 1 Lohja 23.036 6688510 343590 259 15,0-19,0 Vh 25 13.11.2019
Vuotinainen syvänne Karkkila 23.082 6722596 340125 99 10,0-14,0 Ph 90 31.10.2019
Sääksjärvi syvänne 4 Nurmijärvi 23.097 6710207 372710 264 7,0-8,0 Vh 1 10.11.2021
Kytäjärvi keskiosa 1 Hyvinkää 21.032 6721685 370809 270 11,0-13,0 Ph 65 10.11.2021
Suolijärvi Holma 1 Hyvinkää 21.033 6725569 373393 190 14,0-16,0 Ph 45 10.11.2021
Hunttijärvi Takaranta 5 Mäntsälä 19.003 6736652 415408 150 11,0-13,0 Rr 55 12.11.2020
Tuusulanjärvi syvänne 89 Tuusula 21.082 6701598 392867 592 9,0-11,0 Rr 80 17.11.2020
Nuuksion Pitkäjärvi 5 Espoo 81.057 6683234 366711 245 14,0-16,0 Ph 60 17.11.2020
Ruuhijärvi eteläosa 1 Espoo 81.057 6688603 365834 29 17,0-18,5 Vh 30 16.10.2019
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4 Tulokset ja tulosten tarkastelu
4 .1 Bonäsbåset
Bonäsbåset on läntisellä Uudellamaalla Raaseporin Tenholassa sijaitseva pieni ja runsasravinteinen Rr-tyypin 
järvi. Sen pinta-ala on 57 ha, keskisyvyys 4,5 m ja suurin syvyys noin 12 m. Bonäsbåsetin korkeustaso on vain 0,70 
m merenpinnan tason yläpuolella. Järven vedet laskevat sen eteläpäästä Gennarbyvikeniin, joka on merenlah-
desta aikoinaan padottu makeavetinen allas. Bonäsbåsetin valuma-alue on kooltaan 42,11 km2. Maankäytön 
aiheuttaman kuormituksen kannalta merkityksellistä on melko suuri viljelysmaiden osuus, joka käsittää noin 14 % 
koko valuma-alueesta. Tämä viljelty maa-ala sijaitsee pääasiassa järven länsiosaan laskevan Ovanmalmträsketin 
laskuojan vaiheilla. Metsien osuus järven valuma-alueesta on silti suurin, yli 60 %.

Pohjaeläinnäytteenotoista ei ole Bonäsbåsetistä merkintää aikaisemmilta vuosilta ympäristöhallinnon 
POHJE-rekisterissä. Vertailuaineistoa aikaisemmasta pohjaeläimistön tilasta ei ole siten olemassa ja ainoat 
tiedossa olevat näytteet ovat järven syvännealueelta 17.11.2021 ohjelman mukaan otetut näytteet. Näytteissä 
esiintyi lähes yksinomaan Chironomus plumosus -tyypin surviaissääsken toukkia, jotka olivat lisäksi hyvin 
runsaslukuisia (5854 yksilöä/m2). Näiden lisäksi tavattiin vain yksittäin sulkasääsken (Chaoborus flavicans) 
toukkia. Tulokset ilmentävät järven pohjan suurta rehevyyttä ja ilmeisesti ainakin ajoittain heikkoja happioloja. 
Runsasravinteisille Rr-tyypin järville voidaan ekologisen luokittelun apuna käyttää vain syvännepohjaeläimille 
kehitettyä PICM-indeksiä, ei PMA-indeksiä. PICM-indeksi ilmentää välttävää ekologista tilaa Bonäsbåsetissa. 
Välttävä ekologinen tila näyttäisikin olevan ainoan näytteenoton tulosten perusteella järven todennäköisin tila, 
sillä pohjaeläinlajisto oli yksipuolinen ja sisälsi vain kahta edellä mainittua happikatoakin hyvin kestävää taksonia. 
Vedenlaatutietojen perusteella kesäaikana järven pohjan läheisessä vedessä esiintyy ajoittain happikatoa. 
Bonäsbåsetin ekologinen tila on arvioitu hyväksi (2019), mutta kehitys on ainakin pohjaeläimistön mukaan 
mennyt heikompaan suuntaan.

4 .2 Degersjön
Degersjön on Raaseporin Fiskarsin pohjoispuolella sijaitseva suurehko, melko kirkasvetinen, vähähumuksinen 
Vh-tyypin järvi. Se on pinta-alaltaan (546 ha) lähes kymmenkertainen Bonäsbåsetiin nähden ja on Uudenmaan 
11. suurin järvi. Degersjön keskisyvyys on 8,1 m ja suurin syvyys noin 21 m.  Pohjoisesta työntyvä Degernäsin 
niemi jakaa järven läntiseen ja itäiseen osaan. Yläpuolisen Seljänalasen vedet laskevat Degersjöniin pohjoisen 
suunnasta pienen Finnsjön kautta ja Degersjön puolestaan purkaa vetensä etelässä Fiskarsinjokea pitkin 
Pohjanpitäjänlahteen. Valuma-alue on kooltaan 86,74 km2. Vesistöjen osuus on suuri (noin 23 %) ja yleensä 
vesistöjä kuormittavien viljelysmaiden osuus vähäinen (koko valuma-alueesta noin 4,5 %). Tämä viljelty maa-ala 
sijaitsee kuitenkin pääasiassa Degesjön järven omilla rannoilla. Metsämaat vallitsevat alueella. 

Degersjön syvännealueelta otettiin pohjaeläinnäytteet 12.11.2019. Näytteissä esiintyi syvännealueiden pehmeille 
liejuisille pohjasedimenttikerrostumille tyypillisiä Potamothrix/Tubifex-harvasukasmatoja ja niiden rinnalla lähes 
yhtä runsaslukuisina Chironomus anthracinus -tyypin surviaissääsken toukkia sekä sulkasääsken (Chaoborus 
flavicans) toukkia. Näiden lisäksi tavattiin lähinnä yksittäin Procladius-suvun surviaissääsken toukkia, vesipunk-
keja (Hydracarina) ja hernesimpukoita (Pisidium sp.). Pohjaeläimistö ilmentää järven pohjan lähinnä keskimää-
räistä rehevyyttä tai keskiravinteisuutta ja yleisarviona kohtuullisen hyvää tilaa. PICM-indeksi, joka perustuu 
syvänteiden indikaattorilajien suhteelliseen runsauteen ja näiden lajien elinympäristövaatimuksiin, ilmentää 
Degersjön välttävää ekologista tilaa, joskin painottuen selvästi lähemmäksi tyydyttävän kuin huonon tilaluokan 
raja-arvoa. Pohjaeläinlajiston monipuolisuutta korostavan PMA-indeksin perusteella ekologinen tila on 
erinomainen johtuen varsin suuresta taksonimäärästä.

Degersjön syvännealueen pohjaeläimistöstä on aikaisempaa tietoa vuosilta 2006 ja 2010. Vuonna 2006 pohjaeläi-
mistö oli hyvin samantapainen kuin nyt vuonna 2019, mutta näytteenotossa esiintyi myös yksittäisenä havain-
tona melko karuja oloja ja vähintään tyydyttäviä happioloja vaativia Sergentia coracina -surviaissääskilajin 
toukkia. Vuonna 2010 taksoneita oli vain kolme, eikä tällöin esiintynyt Sergentia-surviaissääskiä eikä esimer-
kiksi syvänteissä esiintyvänä melko vaativaa hernesimpukkaa (Pisidium sp.). Näiden harvalukuisena esiinty-
vien lajien satunnainen esiintyminen aiheuttaa epävarmuutta ekologisen tilan määrittelyssä. On mahdollista, 
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että harvalukuisia lajeja olisi Degersjön syvännealueen pohjalla enemmänkin, mutta ne eivät kaikissa näytteen-
otoissa sattumatekijöiden vuoksi tule esille. Vuonna 2019 näytteenotto ulottui myös vertailuvuosia hieman 
syvemmälle pohjan alueelle, missä olot voivat kehittyä karuja oloja suosiville taksoneille epäsuotuisemmaksi 
kuin matalamman vesialueen pohjalla. Näiden seikkojen ja PMA-indeksin tuottaman erinomaisen luokitustu-
loksen perusteella arvioni on, että Degersjön pohjaeläimistö ilmentää vuoden 2019 tilanteessa edelleen pohjan 
hyvää ekologista tilaa.

4 .3 Seljänalanen
Seljänalanen on Raaseporin Antskogin pohjoispuolella sijaitseva melko kirkasvetinen, vähähumuksinen Vh-tyypin 
järvi. Järvi on pinta-alaltaan 260 hehtaaria ja nyt vertailtavina olevien järvien keskikokoa. Järven keskisyvyys on 
12,7 m ja suurin syvyys noin 27 m. Seljänalanen sijaitsee edellä kuvatun Degersjön-järven yläpuolella samalla 
Fiskarsinjoen vesistöalueella. Seljänalasen valuma-alueen yläpuolisesta osasta (54,1 km2) huomattava osa 
käsittää järven länsipuolella olevan monimuotoisen Määrjärvi-Orijärven valuma-alueen, jonka vedet laskevat 
lyhyttä Koskenjokea pitkin Seljänalaseen. Seljänalanen itsessään on pitkänomainen järvi, joka pohjoispäässä 
on kuroutunut Leilänlahdeksi. Leilänlahteen laskee parista pienestä lammesta vedet omia laskupuroja pitkin. 
Seljänalasessa juuri Leilänlahdessa suurin osa viljellystä maasta sijaitsee lähellä ranta-aluetta, mikä on kuormi-
tuksen kannalta selkeä riskitekijä. Kaiken kaikkiaan viljelysmaan osuus Seljänalasen koko valuma-alueesta on silti 
hyvin pieni (2 %), vesistöjen osuus on suuri ja metsämaata suhteessa hyvin paljon (yli 70 %) valuma-alueesta. 

Seljänalasen syvännealue sijaitsee järven keskivaiheilta itärannan puolella, mistä pohjaeläinnäytteet otettiin 
30.10.2019. Näytteissä esiintyi Micropsectra sp. -surviaissääsken toukkia ja hernesimpukoita (Pisidium sp.), jotka 
ilmentävät melko karua ja vähintään hyvää pohjan tilaa. Myös harvasukasmadoista Spirosperma ferox -lajin 
esiintyminen viittaa vähintään kohtalaisen hyvään pohjan tilaan. Molempien luokitteluindeksien PICM ja PMA 
mukaan vuoden 2019 pohjaeläimistö ylitti reilusti erinomaisen tilan luokitusrajan. Kokonaisuutena arvioiden 
voidaan lopullisena tuloksena erinomaista tilaa pitää luotettavana arviona etenkin, kun luokittelutaksonit olivat 
näytteissä varsin runsaslukuisia.

Vuonna 2010 oli samalla syvännepaikalla esiintynyt viisi taksonia, joista hernesimpukat (Pisidium sp.), Tanytarsus 
sp. -surviaissääski ja karua ja erinomaista pohjan tilaa ilmentävä Heterotrissocladius maeri -surviaissääsken 
toukka. Tämä tukee arviota järven silloisestakin erinomaisesta tilasta ja uusin näytteenotto 2019 erinomaisen 
tilan pysyvyydestä.

4 .4 Bruksträsket
Bruksträsket on Inkoon kunnassa sijaitseva keskikokoinen (326 ha), matalahko (keskisyvyys 3,7 m, suurin 
syvyys 11,7 m) järvi. Järveä kutsutaan myös suomenkielisellä nimellä Ruukinjärvi järven eteläosassa sijait-
sevan Fagervikenin ruukin vuoksi. Järven lonkeromainen pohjoisosa ulottuu Raaseporiin Karjaan puolelle ja 
kaiken kaikkiaan järvi on muodoltaan erittäin monimuotoinen ja vaihteleva kapeine salmineen ja lahtineen. 
Bruksträsketin valuma-alueen pinta-ala on 45,89 km2. Järveen pohjoispäästä laskeva Långån virtaa laajojen, 
pääasiassa ojitettujen suoalueiden läpi ja tuo järveen humuspitoista vettä. Valuma-alue on pääasiassa metsää, 
peltoalueiden osuus on suhteellisen vähäinen ja asutustakin rannoilla on melko vähän. Järven vedet laskevat 
Suomenlahteen Fagervikin kautta.

Näytteissä esiintyi neljä eri pohjaeläintaksonia, joista erittäin runsaslukuinen 99,7 % osuudella (noin 20 000 
kokonaisyksilötiheydestä (yksilöä/m2)) oli sulkasääsken Chaoborus flavicans toukka. Tämä ilmiö johtuu järven 
rehevyydestä ja edellyttää sitä vastaavaa erittäin runsasta eläinplanktonistoa, jota sulkasääsket saalistavat 
ravinnokseen. Sulkasääskikanta runsastuu usein rehevöitymisilmiön seurauksena, jolloin kalakanta muuttuu 
planktonsyöjistä pohjaeläinravintoon painottuvaksi (esim. särkikalat). Sulkasääskikanta voi olla rehevien järvien 
lisäksi silti myös luonnostaankin runsas melko karuissakin pienissä humuskuormitteisissa metsä- ja suolammissa. 
Näissä eläinplanktonkanta on päässyt runsastumaan kalakannan kääpiöityessä ja yksipuolistuessa kalapredaa-
tion vähyyden ja alusveden happikadon vuoksi. Tällöin sulkasääski on hyötynyt runsastuvasta eläinplankton-
kannasta erityisesti syvemmillä pohjilla ja syvännealueilla. Muita Bruksträsketin syvännepohjalla esiintyviä 
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pohjaeläintaksoneita olivat yleiset Potamothrix/Tubifex-harvasukasmadot sekä Procladius sp. ja Chironomus 
plumosus -tyypin surviaissääsken toukat. Pohjaeläimistö ilmentää järven pohjan suurta rehevyyttä ja alusveden 
happikatoa. PICM-indeksi luokitteli ekologisen tilan tyydyttäväksi ja PMA-indeksi hyväksi. Bruksträsketistä on 
syvännepohjaeläinnäytteitä otettu vastaavalta paikalta vuonna 2014, jolloin sulkasääsket olivat myös hyvin 
runsaslukuisia ja selkeä valtalaji. Vuoden 2020 pohjaeläimistön perusteella arvioni on, että pohjan tila on lähinnä 
tyydyttävän ja välttävän rajoilla, niukasti vielä tyydyttävä. 

4 .5 Tampaja
Tampaja on Kirkkonummen pohjoisosassa sijaitseva pienehkö, kirkasvetinen ja niukkaravinteinen vähähu-
muksinen Vh-tyypin järvi. Sen pinta-ala on 104 ha, suurin syvyys 14,5 m ja keskisyvyys 6,0 m. Tampaja kuuluu 
alueella sijaitsevaan niin sanottuun Kirkkonummen pohjoisosan järviryhmään, jotka Heparia ja Petäjärveä 
lukuun ottamatta muodostavat Mankinjoen vesistöalueen (81.057). Tampaja sijaitsee Mankinjoen vesistöalueen 
läntisen haaran latvoilla yhdessä siihen pohjoisesta laskevan pienen Särkijärven kanssa. Tampajaan laskee 
Särkijärven vesien lisäksi joitakin pikkupuroja. Tampajan valuma-alue on hyvin suppea, viljelysmaiden osuus 
pieni ja metsämaiden osuus edellisiin järviin nähden vähäisempi. Tampajasta vedet jatkavat Lapinkylänjärven 
ja Loojärven kautta Espoonlahteen. Tampaja on tärkeä virkistysalueena, mikä näkyy virkistys- ja vapaa-ajan 
alueiden sekä vakituisen asuin- ja taajamatoiminnan alueiden suhteellisen suurena osuutena järven lähivaluma-
alueesta. Tampajalla toimii aktiivisesti Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys.

Tampajan syvänteen pohjaeläimistöstä ei ole aikaisempaa tietoa POHJE-tietojärjestelmässä. Marraskuussa 2020 
(11.11.2020) otettujen syvännepohjaeläinnäytteiden perusteella pohjaeläimistöä voi luonnehtia monipuoliseksi, 
toisaalta yllättäväksikin. Näytteissä oli yhteensä kahdeksan eri pohjaeläintaksonia, joista monet ovat tavallisia 
pehmeille sedimenttipohjille ilmentäen pohjan kohtalaisen suurta rehevyyttä. Tällaisia olivat mm. Chironomus-
suvun surviaissääsken toukat Chironomus anthracinus ja sitä selvästi harvalukuisempana esiintynyt Chironomus 
agilis. Myös eläinplanktonia sekä pohjalta että vapaasta vedestä saalistavan sulkasääsken (Chaoborus flavicans) 
esiintyminen viittaa jonkinasteiseen rehevyyteen tai ainakin suureen eläinplanktontuotantoon. Tämä voi johtua 
toisaalta melko myöhäisestä näyteajankohdasta (marraskuun puolivälissä), jolloin sulkasääskien sukupolvi 
on jatkanut kasvuaan verrattuna lokakuun tilanteeseen ja suhteessa muihin pohjaeläimiin. Toisaalta mm. 
Psectrocladius-suvun surviaissääskitoukkien esiintyminen pohjalla osoittaa hieman lievempiasteista rehevyyttä, 
samoin reheville pohjille tyypillisesti runsaina esiintyvät Potamothrix/Tubifex-harvasukasmadot, joita oli 
Tampajalla vain niukasti.

Molemmat syvännepohjaeläimistön indeksit PICM ja PMA luokittelivat vuoden 2020 aineiston perusteella 
syvänteen pohjan tilaksi tyydyttäväksi, jota voi pitää lähinnä oikeana arviona. Ympäristöhallinnon kokonaisarvi-
ossa vuodelta 2019 Tampajan tila on luokiteltu hyväksi.

4 .6 Enäjärvi, Sammatti
Lohjan ja Salon alueella oleva Sammatin Enäjärvi on Kiskonjoen-Perniönjoen vesistöalueen (24.03) suurin järvi. 
Se on muodoltaan ja rannoiltaan hyvin monimuotoinen alueen kallioperän geologian ja jääkauden aikaisen ja 
jälkeisen muokkaustyön muutosten ansiosta. Kokonaisuudessaan Sammatin Enäjärven pinta-ala on 1268 ha 
ja keskeisen pääaltaan pinta-ala 640 ha. Järven keskisyvyys on 5,1 m ja suurin syvyys 16,6 m. Enäjärvellä on 
monimuotoisuudessaan useita altaita, joissa niiden hydrografia ja lähivaluma-alueiden ominaisuudet vaihtelevat. 
Sammatin Enäjärven valuma-alue on 104,76 km2, kun huomioidaan keskeisen pääaltaan lisäksi myös pääaltaan 
eteläosassa olevan Kahdenselän allas ja lounaisosassa Uitsalmen jälkeiset pitkänomaiset ja sokkeloiset altaat.

Sammatin Enäjärvi on tyypitelty pieniin ja keskikokoisiin vähähumuksisiin järviin (Vh). Uudenmaalaisittain järveä 
voidaan toki pitää jo varsin suurena ja se on tämän vertailun pinta-alaltaan selvästi suurin järvi. Sammatin 
Enäjärven pääaltaassa on runsaasti eri kokoisia lahtia, saaria ja luotoja. Suurimmat saaret ovat nimeltään Isosaari, 
Ruissaari, Latosaari, Valtsaari, Lappi, Koivusaari ja Rahikka. Pääaltaaseen virtaa pohjoisesta Lahnajärven vedet 
Suomusjärvenjokea pitkin ja etelässä Isosaaren erottamaan Kahdenkeskisen altaaseen Lohilammenojan vedet. 
Sammatin Enäjärven vedet purkautuvat lounaasta Lauttasalmesta Myllyjokea pitkin Karjalohjan Nummijärveen 
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ja sieltä Kärkelänkosken kautta mm. Kiskon Kirkkojärveen. Lopulta vedet kulkeutuvat Kiskonjokea pitkin aina 
rannikkomerelle Särkisaloon asti.

Sammatin Enäjärvi on jaettu vesien tilan luokittelussa kolmeen eri vesimuodostumaan: länsiosa, pääallas sekä 
Kahdenselkä. Sammatin Enäjärven näytteet otettiin pääaltaasta erillään olevasta Kahdenselän muodostumasta, 
Isosaaren näytteenottopaikasta, Isosaari 5 (10,0–11,0 m). Kahdenselälle ohjattiin vuoteen 2013 asti Sammatin 
kirkonkylän taajaman käsitellyt jätevedet. Pohjaeläimistö ilmensi täällä voimakasta pohjan rehevyyttä ja pohjan 
ravinteisuutta. Erittäin runsaslukuisena esiintyvien sulkasääskien (Chaoborus flavicans) ja muutaman Chironomus 
plumosus -tyypin surviaissääsken toukan lisäksi pohjalla oli runsaslukuisena myös Propsilocerus jacuticus -surviais-
sääsken toukkia (kuva 2). Tämän pohjaeläinnäytteenoton perusteella PICM-indeksi luokittelee ekologiseksi tilaksi 
välttävän ja PMA-indeksi ekologiseksi tilaksi huonon. Näytteenotto ei kuitenkaan edusta Sammatin Enäjärven 
pääaltaan tilaa vaan nimenomaan siitä erottuvan Kahdenselän altaan pohjan tilaa. Kahdenselän altaalta laskettua 
huonon ekologisen tilan luokittelutulosta voidaan pitää oikeana. 

Kuva 2. Propsilocerus jacuticus, hyvin rehevien pohjien surviaissääskilaji.

Ympäristöhallinnon uusimman luokittelun (vuodelta 2019) mukaan Sammatin Enäjärven pääaltaan ekologinen 
tila (biologinen, kemiallinen ja hydrografinen tila-arvio yhdessä) on hyvä, muiden järvialtaiden tila on tyydyttävä. 
Kuten Kirkkonummella Tampaja myös Lohjan Sammatin Enäjärvi on tärkeä virkistysalueena, mikä näkyy virkistys- 
ja vapaa-ajan sekä vakituisen asuintoiminnan alueiden suhteellisen suurena osuutena järven lähivaluma-alueella. 
Viljeltyjen alueiden osuus on melko suuri (8,9 %). Aikoinaan Enäjärven pääaltaan eteläosan Kahdenselän altaaseen 
johdettiin Sammatin kirkonkylän taajaman käsitellyt jätevedet. Enäjärvellä toimii erittäin aktiivisesti yksi suomen 
vanhimmista suojeluyhdistyksistä.

Ympäristöhallinnon ylläpitämään Hertan POHJE-rekisteriin on tallennettu tämän näytteenoton lisäksi vain yksi 
vuonna 2012 pääaltaalta, Ruissaaren edustan syvänteestä (10.10.2012, 15,5–16,5 m), otettu näytteenotto. Tällöin 
pääaltaan syvänteessä tavattiin kuusi pohjaeläintaksonia, jotka ilmensivät hyvää (PICM) ja jopa erinomaista tilaa 
(PMA). 
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Enäjärven pohjaeläimistöstä on lisäksi aineistoa, jota ei ole ympäristöhallinnon POHJE-rekisterissä. Lauri Paasivirta 
on kerännyt ja raportoinut omien pohjaeläinaineistonsa tuloksia kesäkuulta 1996, 1999 ja 2004. Näistä osa on 
julkistettu Enäjärven suojeluyhdistyksen juhlajulkaisussa (Paasivirta, L. 1999: Enäjärven pohjaeläimistö. Enäjärven 
suojeluyhdistyksen 25 v. juhlajulkaisu) sekä Sammatin Enäjärven suojeluyhdistyksen jäsenkirjeissä (mm. vuodelta 
1996 ja 2004). Paasivirran tutkimusten mukaan Isosaaren itäpuolinen Kahdenselän allas ja sen lisäksi Uitsalmen 
länsipuoleiset altaat ovat pohjaltaan hyvin reheviä. Isonselän pohja-alueet ovat reheviä. Sahanlahden pohjaeläi-
mistö ilmentää keskimääräistä ravinteisuutta. Enäjärven pohjaeläimistö on poikkeuksellisen runsaslajinen johtuen 
järven suuresta koosta ja monipuolisista elinympäristöistä. Isoselällä on hyvinkin karuja kivikkorantoja, joissa elää 
joitakin aikaisemmin vain Lapista tunnettuja lajeja. Toisaalta järvessä on runsaasti reheviä poukamia ja lahtia, 
joissa elää mm. 171 surviaissääskilajia (Lauri Paasivirta).

4 .7 Nummijärvi
Nummijärvi on pienikokoinen, vähähumuksinen (Vh) järvi Lohjan kaupungissa, Karjalohjan alueella. Nummijärven 
pinta-ala on 150 ha, keskisyvyys 5,1 m ja suurin syvyys noin 15,1 m. Järvi on muodoltaan sokkeloinen ja siinä on 
useita erikokoisia lahtia, joten ranta-alueita järvellä on pitkälti. Järvellä on myös yksi suurehko saari nimeltään 
Raatosaari. Järven pohjoispäähän virtaa vedet Myllyjoen kautta Sammatin Enäjärveltä, joten yläpuolisen valuma-
alueen vaikutus veden laatuun on huomattava. Nummijärveltä vedet jatkavat alapuoliseen Sikajärveen ja sieltä 
Kärkelänjokea myöten alapuolisen Kurkelanjärven kautta Kiskonjokea pitkin rannikolle Särkisaloon asti.

Nummijärveltä on otettu aikaisemmin näytteitä vuonna 2015. Marraskuun (16.11.2021) näytteissä Nummijärven 
keskiosan syvänteen pohjalta tavattiin yhteensä kuusi pohjaeläintaksonia. Sulkasääski (Chaoborus flavicans) oli 
näytteissä selvästi runsaslukuisin. Muista pohjaeläintaksoneista oli vain yksittäisiä havaintoja ja ne ilmensivät 
lähinnä eutrofiaa eli rehevyyttä. Voimakkainta pohjan rehevyyttä ilmentävää Propsilocerus jacuticus -toukkaa 
tavattiin myös täällä (pari yksilöä); yläpuolisessa Sammatin Enäjärven rehevässä Kahdenselän lahdessa se oli 
paljon runsaslukuisempi. Syvännepohjaeläinindeksit PICM ja PMA luokittelivat Nummijärven tilan välttäväksi. 
Järven ekologinen tila on ympäristöhallinnon kokonaisarvion mukaan tyydyttävä (2019).

4 .8 Puujärvi
Puujärvi on pinta-alaltaan Lohjan kaupungin alueella olevista järvistä toiseksi suuriin Lohjanjärven jälkeen, vain 
hieman Raaseporin ja Lohjan alueella olevaa Sammatin Enäjärveä pienempi. Puujärven pinta-ala on 645 ha. 
Ympäristöhallinnon tyypittelyssä Puujärvi kuuluu pieni- ja keskikokoisiin vähähumuksisiin järviin (Vh). Puujärven 
keskisyvyys on 8,3 m ja suurin syvyys noin 22 m. Järven valuma-alue 27,30 km2 on järven kokoon nähden melko 
pieni ja se koostuu pääasiassa metsistä ja viljelymaasta. Järven rannoilla on paljon vapaa-ajan asutusta ja sen 
virkistyskäyttöarvo hyväkuntoisena ja kirkasvetisenä järvenä on suuri. Järvellä toimii aktiivinen Puujärven vesien-
suojeluyhdistys ry.

Puujärven keskeisen selänteen Pussisaaren syvänteestä 20–22 metrin syvyydeltä otettiin pohjaeläinnäyt-
teet 16.11.2021. Näytteissä esiintyi seitsemän pohjaeläintaksonia. Chironomus anthracinus - ja Chironomus 
thummi -surviaissääsken toukat olivat runsaslukuisimmat taksonit ilmentäen keskiravinteista hieman ravintei-
sempaa pohjaa ja rehevyyttä. Puujärvellä esiintyi Chironomus dorsalis -toukka, joka POHJE-rekisterin mukaan on 
Chironomus-suvun harvinaisuus. Sitä on kuitenkin tavattu aikaisemmin juuri Puujärveltä samalla paikalla vuonna 
2007 ja sen lisäksi vain Joensuusta Rauanjärveltä vuonna 2010 ja Porin sisäsaariston merialueelta vuonna 1997. 
Kaikki havainnot on tehty syvänteistä. Kohtalaisen hyvästä pohjan tilasta kertoi hernesimpukan (Pisidium henslo-
wanum) esiintyminen pohjalla, vaikkakin hyvin harvalukuisena. Syville pohjille ominaisia Potamothrix/Tubifex-
harvasukasmatoja oli melko runsaasti. Myös pari Chaoborus flavicans -sulkasääskeä ja Procladius sp. -surviais-
sääsken toukkaa oli näytteissä. Syvännepohjaeläinindekseistä PICM-indeksi luokitteli pohjaeläimistön tilan 
tyydyttäväksi, PMA-indeksi erinomaiseksi.

Puujärven syvännepohjaeläimistöstä on havaintoja vuosilta 2003, 2007 ja 2013. Pussisaaren syvänteen 
pohjaeläinkoostumus on vaihdellut melko paljon, mutta esimerkiksi nyt 2021 esiintyneitä taksoneita on tavattu 
aikaisemminkin. Vuonna 2003 Puujärvellä toteutettiin ensimmäinen ja varsin laaja pohjaeläinnäytteenotto. 
Havaintopaikkoja oli tällöin peräti kuusi ja mukana oli tässä raportissa mukana olevan Pussisaaren syvännepaikan 
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(20–22 m) lisäksi myös kasvillisuusrannan edustalle ja kivikkorannalle sijoitettuja havaintopaikkoja. Vuonna 
2003 Pussisaaren syvänteessä esiintyi erinomaista pohjan laatua ilmentäviä Sergentia coracina -surviaissääsken 
toukkia, jota ei nyt havaittu. Vuoden 2021 pohjaeläimistö ilmensi arvioni mukaan edelleen kuitenkin hyvää 
pohjan tilaa.

4 .9 Kolmperse
Kolmperse on tämän raportin järvistä hieman keskikokoa pienempi, tummavetinen humusjärvi (Ph-tyyppiä). Sen 
pinta-ala on 143 ha, suurin syvyys 15,7 m ja keskisyvyys 4,0 m. Kolmperse sijaitsee Pohjois-Lohjan ja Karkkilan 
alueella, missä on useita muitakin pienikokoisia ja hieman suurempia järviä. Viljelymaan suhteellisen pieni osuus 
ja toisaalta metsämaan ja vesistöjen suuri osuus on tyypillistä Pohjois-Lohjan useimpien järvien valuma-alueille. 
Metsämaiden käsittely voi olla paikoin melko voimakastakin (ojitukset, hakkuut) ja mm. loma- ja muun asutuksen 
määrä voi olla myös melko suuri. Tämä kuvastaa hyvin myös Kolmperse-järveä.

Kolmpersen Kolonokan edustan 15,0–15,7 m syvänteestä otettiin pohjaeläinnäytteet 9.11.2021. Näytteistä 
tavattiin vain sulkasääsken Chaoborus flavicans toukkia, joiden tiheys oli 403 yksilöä/m2. Tulos sulkasääskien 
esiintymisen osalta oli odotettu, mutta muiden lajien puuttuminen oli varsin yllättävä, etenkin huomioiden järven 
syvänteestä aikaisemmin vuonna 2015 saadut tulokset. Tällöin syvänteen pohjalla tavattiin kuusi taksonia ja 
niiden joukossa myös melko harvinainen Sergentia prima. Sergentia prima, kuten Sergentia-suvun lajit ylipäätään, 
ilmentää erinomaista pohjan tilaa ja vaatii vähintään kohtuullista happea. Kolmpersen kaltaisilla runsashumuksi-
silla järvillä erittäin köyhä, yhdenkin taksonin (usein sulkasääski) esiintyminen on kuitenkin melko tavallista, sillä 
luontainen humuskuorma varsinkin pienialaisessa syvännekuopassa voi johtaa säätekijöistä riippuen luonnos-
taankin täydelliseen happikatoon. 

Kolmpersestä on otettu pohjaeläinnäytteitä myös matalammalta alueelta vuonna 2004. Tällöin pohjaeläimistössä 
oli myös kuusi taksonia, joiden joukossa mm. melko tyypillinen humusvesien Orthocladiinae-heimoon kuuluva 
Zalutschia zalutschicola. Laji ilmentää keskimääräistä rehevyyttä ja pohjan tilaa. 

Luokittelumuuttujat luokittelivat Kolmpersen ekologisen tilan PICM-indeksin perusteella tyydyttäväksi ja 
PMA-indeksin perusteella peräti erinomaiseksi. Näitä laskentatuloksia voidaan pitää ekologisen luokituksen 
kannalta yllättävinä, sillä tuloksethan perustuivat vain yhden luokitusarvoltaan lähinnä huonoa tilaa ilmentävän 
sulkasääsken esiintymiseen pohjalla. Tästä huolimatta voidaan Kolmpersen ekologinen tila arvioida lähinnä tyydyt-
täväksi. Vuoden 2021 aikaisempaan näytteenottovuoteen verrattuna voimakkaasti yksipuolistunut pohjaeläi-
mistö voi selittyä näytteenoton satunnaistekijöillä, mahdollisesti myös säätekijöistä johtuvilla ankarammalla 
happitilanteella. Myös näytteenottoajankohta oli noin kuukautta myöhäisempi. Myöhäissyksyllä ja talvea kohti 
sulkasääskien määrät ja dominoivuus pohjaeläinnäytteenotossa yleensä kasvaa. Kyseessä saattaa olla ainakin 
osittain näytemenetelmästä, suppeasta näytepaikan alasta ja toisaalta luontaisesta vaihtelusta johtuva tulos.

4 .10 Saarijärvi
Saarijärvi on pieni, tummavetinen humusjärvi (Ph-tyyppiä) Lohjan pohjoisosan ja Karkkilan rajoilla. Sen pinta-ala 
on 145 ha, keskisyvyys 3,2 m ja suurin syvyys 13,5 m. Järven valuma-alueesta pääosa on metsää ja sen 
rantamilla on runsaasti vapaa-ajan asutusta. Saarijärvi muodostuu useammasta niemien ja saarien suojaamasta 
poukamasta. Järven tila on ympäristöhallinnon ekologisen kokonaisarvion mukaan hyvä (2019). Alueella toimii 
Saarijärvi-Saloveden vesienhoitoyhdistys ry.

Saarijärveltä ei ole ympäristöhallinnon POHJE-rekisterissä aikaisempia pohjaeläinnäytteenottoja. Syvänteestä 
Pitkänokan edustalta 16.11.2021 otetuissa pohjaeläinnäytteissä tavattiin monille pienten humusjärvien syvänne-
pohjille tyypillisesti ominaisia sulkasääsken toukkia (Chaoborus flavicans) ja Chironomus plumosus - ja C. anthra-
cinus -tyyppien surviaissääskitoukkia. Näiden esiintyminen ja muiden makroskooppisten pohjaeläintaksonien 
puuttuminen ilmentää jonkinasteista happikatoa. Kuten muissakin tummavetisissä, humusvaikutteisissa järvissä, 
orgaaninen humuskuorma syvänteen pohjalla voi luonnollisestikin muuttaa alusveden hyvin vähähappiseksi tai 
jopa hapettomaksi. Syvännepohjaeläinindekseistä PICM luokitteli Saarijärven pohjaeläimistön tyydyttäväksi ja 
PMA-indeksi erinomaiseksi. Koska aikaisempia pohjaeläinaineistoja ei ole, ekologisen tilan määrittely on hieman 
epävarmaa, arvioni mukaan se on tyydyttävä.
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4 .11 Lehmijärvi
Lehmijärvi sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Lohjan keskustasta ja on pinta-alaltaan 254 hehtaaria. Järven 
suurin syvyys on 18,2 m ja keskisyvyys 5 m. Järvi on muodoltaan hyvin pitkänomainen, syntynyt Salpausselänteen 
Lohjan kielekkeen reunamuodostumana, jolloin siihen myös virtaa pohjavesiä. Järvi on tyypiltään pieni ja keskiko-
koinen vähähumuksinen järvi (Vh) ja sen vesi on melko kirkasta (veden väriluku alhainen). Lehmijärven valuma-
alue koostuu pääosin metsästä, suosta ja pellosta. Loma- ja vakituista asutusta on melko paljon.

Lehmijärven Haapaniemen syvännealueen pohjaeläimistö oli vuoden 2019 marraskuun näytteenoton mukaan 
monipuolinen käsittäen peräti kahdeksan taksonia. Taksonien esiintymistiheydet olivat rinnakkaisnäytteissä 
varsin tasaisia. Näytteissä esiintyi myös hyvää tai erinomaista tilaa ilmentäviä Sergentia coracina - ja Polypedilum 
pullum -surviaissääsken toukkia ja Pisidium-suvun hernesimpukka. Kohtalaista tilaa ilmentävää Spirosperma ferox 
-harvasukasmatolajia esiintyi myös pohjalla. PICM- ja PMA-indeksit luokittelivat syvänteen pohjaeläimistön 
perusteella järven luokkaan erinomainen.

Lehmijärven pohjaeläimistöstä on otettu samasta syvänteestä näytteet ympäristöhallinnon POHJE-rekisterin 
mukaan vuosina 2011 ja 2015. Tällöin pohjaeläimistö on ollut huomattavasti suppeampi eikä sisältänyt yhtään 
hyvää tai erinomaista tilaa ilmentävää taksonia. Ei ole tiedossa, mikä tekijä olisi ollut vaikuttamassa tilan mahdol-
liseen paranemiseen. Ympäristöhallinnon kokonaisarvion mukaan Lehmijärven ekologinen tila on tyydyttävä. 
Oma käsitykseni on, että ainakin vuoden 2019 perusteella pohjaeläimistön koostumus voisi hyvinkin painottaa 
kokonaisarviota hyvään tilaan.

4 .12 Valkerpyy
Valkerpyy on runsasravinteinen (Rr) järvi Lohjan Nummi-Pusulan eteläosassa. Sen pinta-ala on 393 ha ja suurin 
syvyys noin 14 m melko laajalla syvännealueella ja keskisyvyys noin 6,5 m. Järven vedet virtaavat Karstunjokea 
pitkin Lohjanjärven Karstunlahteen, joten järvi kuuluu Lohjanjärven kanssa samaan Karjaanjoen päävesistöön 
(23.00).

Valkerpyyn valuma-alue on järven kokoon nähden suppea, vain hieman järveä suurempi (513 ha). Pellot 
ympäröivät järveä lähes kauttaaltaan. Myös asutusta on Valkerpyyn rannalla paljon. Järveen laskee vain pieniä 
puroja ja ojia, joten veden vaihtuvuus on heikkoa eli veden viipymä on pitkä, lähes yhdeksän vuotta. Näistä syistä 
johtuen järveen kohdistuva hajakuormitus on johtanut järven tilan heikkenemiseen, jolloin vesi on keskimäärin 
samentunut ja rehevöitynyt. Leväkukinnat ovat tavallisia kesäaikaan. Kuitenkin järven luontainen näkösyvyys 
esimerkiksi talviaikaan on runsasravinteiselle järvityypille suuri, usein kolmekin metriä. Järven tila on ilmeisesti 
viime vuosina pysynyt ennallaan. 

Valkerpyyn Onkikallion syvännealueelta on melko paljon pohjaeläinaineistoa, josta jopa suurin osa ei ole kirjat-
tuna ympäristöhallinnon POHJE-rekisteriin. Valkerpyyjärven pohjaeläimistä on niinkin varhaista tietoa kuin 
1920-luvulta. Professori Heikki Järnefelt oli määrittänyt Valkerpyyjärvestä Chironomus-suvun toukkia vastaavan 
Tendipedidae-surviaissääskiheimon keskimääräiseksi yksilömääräksi 41 y./m2 ja harvasukasmatojen (Oligochaeta) 
keskimääräiseksi yksilömääräksi 20 y./m2 (Järnefelt 1925). 

Valkerpyyjärvestä on myös varhaisen kevään pohjaeläinaineistoja, jotka ovat melko harvinaisia. Nämä 2.5.1998 
Lauri Paasivirran ottamat ja määrittämät pohjaeläinnäytteet kuvastavat hyvin välittömästi talvikauden aikaista 
pohjan tilaa. Niiden perusteella syvänteen pohjan tila 13 metrissä ilmensi tuolloin rehevyyttä ja pohja kärsi myös 
mitä ilmeisemmin hapenpuutteesta. Paasivirran ottamissa 6 metrin näytteissä pohjaeläimistö oli monipuolinen 
ja osoitti pohjan laadun olevan hieman parempi, mutta ilmensi vielä pohjan suurta rehevyyttä ja alhaista happiti-
lannetta (Mettinen 2004).

Vuonna 2003 Nummi-Pusulan kunta tilasi neljästä järvestään Pitkäjärvestä, Tarkeelanjärvestä, Rausjärvestä ja 
Valkerpyyjärvestä pohjaeläimistötutkimuksen (Mettinen 2004). Valkerpyyjärven syvännealueella 12,5 metrin 
syvyydessä pohjaeläimistö oli tulosten mukaan erittäin köyhä koostuen vain parista ankariakin happioloja 
sietävästä Potamothrix hammoniensis -harvasukasmadosta ja sulkasääsken (Chaoborus flavicans) toukasta. 
Heikko happitilanne, todennäköisemmin täydellinen hapenpuute, oli syynä havaittuun köyhään pohjaeläimistöön. 
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Syvännealueen länsipuolella 6,0 metrin syvyydessä pohjasedimentti oli syvännealuetta hieman vaaleampaa, 
harmaata saviliejua. Pohjaeläimistö oli täällä myös lajistoltaan niukkaa, vaikkakin hieman monipuolisempaa 
kuin syvänteessä. On hyvinkin mahdollista, että hapeton tila järven syvänteessä on säännöllisesti toistuva ilmiö. 
Tällöin myös sisäisen kuormituksen todennäköisyys on suuri eli ravinteita vapautuu pohjasedimentistä veteen 
säännöllisesti (Mettinen 2004).

Tuoreimmat pohjaeläinnäytteet ympäristöhallinnon POHJE-rekisterissä ovat vuosilta 2009, 2015 ja nyt esitel-
tävät vuoden 2021 näytteenoton tulokset. 13.10.2021 toteutetun näytteenoton tulosten perusteella Valkerpyyn 
Onkikallion edustan syvänteen (13,5–14,0 m) pohjalta tavattiin 6 pohjaeläintaksonia. Tuloksissa on paljon 
samankaltaisuutta vuoden 2015 tulosten kanssa. Hernesimpukkaa Pisidium sp. ei vuonna 2015 esiintynyt. Vuonna 
2009 pohjaeläimistö oli vuotta 2015 vielä suppeampi (4 taksonia). Vuoden 2021 aineistossa luokitteluindek-
seistä PICM luokitteli pohjaeläimistön tilan välttäväksi. Oma arvioni on, että mikäli kehitys on järveltä saatavan 
aineiston antaman kuvan mukainen, voisi pohjaeläimistön tila olla jo hyvin lähellä tyydyttävää. 

4 .13 Vuotinainen
Vuotinainen sijaitsee Karkkilan pohjoispuolella lähellä Karjaan päävesistöalueen (23.00) latvoja. Vuotinainen on 
pienikokoinen humusjärvi (Ph), pinta-alaltaan noin 99 ha. Sen suurin syvyys on 14,2 m ja keskisyvyys 3,2 m. 
Porin valtatie 2 sisältyy noin kuuden kilometrin matkalta Vuotinaisen valuma-alueeseen. Vuotinaisen valuma-
alue on hyvin metsävaltainen, ja metsät ovat pääasiassa soistuneita ja ojitettuja. Vuotinainen on tämän seuran-
taraportin humuksesta eniten ruskeasävyiseksi värittynyt järvi yhdessä Kolmpersen ja Saarijärven kanssa. 
Vuotinaisen eteläpäästä vedet purkautuvat Nuijajokena reilun kymmenen kilometrin matkan varsin kiemurte-
levana ja ainakin kartan perusteella melko luonnonmukaisenakin jokiuomana yhtyen Saavajokeen ja Karkkilan 
Pyhäjärveen. Pyhäjärvestä alkava Vanjoki kuljettaakin jo vedet Hiidenveteen, mistä ne Lohjanjärven ja vesistön 
pääjoen Karjaanjoen kautta kulkeutuvat aina Pohjanpitäjänlahteen merialueelle asti. Vuotinaisen rannalla 
sijaitsee pienehkö leirikeskus ja rannoilla on myös jonkin verran asutusta.

Vuotinaisen syvin alue ja pohjaeläinten seurantapaikka sijaitsevat hieman syrjäisessä järven eteläpään pohjukassa. 
Näytteet otettiin lokakuun lopussa 31.10.2019. Pienille humusjärville tyypillisesti näytteissä esiintyi sulkasääsken 
(Chaoborus flavicans) toukkia kuten aikaisemminkin ja sen lisäksi tavattiin yksi Procladius-surviaissääsken toukka. 
Sulkasääskien määrä oli nyt selvästi suurempi kuin vuonna 2005, jolloin muita pohjaeläintaksoneita ei tavattu. 
Vuonna 2005 oli järven hieman matalammalta pohjoisosan avonaisemmalta selältä 5,0–7,0 m syvyydeltä tavattu 
sen sijaan monipuolinen ja myös hyvää pohjan tilaa ilmentävä lajisto. Matalammalla selkäalueella esiintyneen 
pohjaeläimistön perusteella olisi kuitenkin odottanut, että myös eteläosan melko vaihtelevalla syvyysalu-
eella (10–14 m) olisi esiintynyt muitakin pohjaeläintaksoneita kuin nyt havaitut kaksi taksonia. Arvioni on, että 
pohjaeläimistön perusteella Vuotinaisen tila on tyydyttävän ja hyvän rajamailla. Erityisesti metsäojitukset ovat 
suurin riskitekijä kokonaisarvion (2019) hyvän tilan muuttumiselle huonommaksi ja ne ovat todennäköisesti myös 
lisänneet järveen kohdistuvaa humuskuormitusta ja tummentaneet vettä.

4 .14 Sääksjärvi
Nurmijärven Sääksjärvi on tyypiltään pieni ja keskikokoinen vähähumuksinen järvi (Vh). Järven pinta-ala on 264 
ha, keskisyvyys 4,5 m, syvin kohta 8,0 m. Järven valuma-alueen koko on noin 600 ha. 

Sääksjärvi on hydrologisesti mielenkiintoinen, sillä se on pohjavesivaikutteinen, kirkasvetinen ja Suomen suurin 
laskujoeton järvi. Sääksjärvi on yksi Etelä-Suomen karuimmista ja kirkasvetisimmistä järvistä, näkösyvyys on 
keväällä-alkukesällä 5–6 m. Sääksjärvi sijaitsee hyvin vettä läpäisevän Salpauselän päällä, jossa sen vedet purkau-
tuvat suotautumalla Salpausselän läpi. Yhtenä erikoisuutena on Sääksjärvellä myös se, että vedet purkautuvat 
kahteen eri vesistöön, Vantaanjoen ja Karjaanjoen vesistöihin. Järvi on merkitty kuuluvaksi Karjaanjoen vesistöön, 
sen latvoilla sijaitsevan Mätäjoen (23.097) valuma-alueeseen. Vesi poistuu paitsi suotautumalla järvestä luonnol-
lisesti myös haihtumalla. Järvessä on muutama pieni saari, joista suurin on Mustasaari (0,26 ha). Sääksjärvi kuuluu 
Sääksjärven Natura 2000 -alueeseen ja valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelma-alueeseen. 
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Sääksjärven ekologinen tila on ympäristöhallinnon viimeisen määrittelyn (2019) mukaan hyvä. Kirkasvetisyydestä 
ja karuudesta huolimatta talvisin happitilanne on ajoittain heikentynyt pohjanläheisissä vesikerroksissa, kun 
jääpeitteen ja lämpötilakerrostuneisuuden vuoksi happea pääse juurikaan alusveteen. Vähähappisen veden 
osuus koko järven tilavuudesta on kuitenkin pieni. Järven valuma-alueella sijaitsee runsaan vapaa-ajan asutuksen 
ja myös vakituisen asutuksen lisäksi mm. kaksi sairaalaa, kaksi leirikeskusta, leirintäalue, Ilmatieteen laitoksen 
observatorio ja erittäin suositut uimarannat. Nämä kaikki tuovat kuormitusta järveen ja asettavat haasteita hyvän 
tilan säilyttämiselle tai tilan parantamiselle.

Nurmijärven kunta ottaa Kiljavan vedenottamolla pohjavettä Rajamäen ja Röykän taajamiin. Pohjaveden 
ottaminen laskee osaltaan Sääksjärven vedenkorkeutta, koska järvi saa osan vedestään pohjavesilähteistä. 
Vedenkorkeuden ylläpitämiseksi järveen juoksutetaan tarvittaessa lisävettä Vihtilammista.

Sääksjärven syvänteen (7–8 m) näytteenotossa 10.11.2021 esiintyi kahdeksan pohjaeläintaksonia. Taksoneiden 
määrää voidaan pitää odotetun suurena. Surviaissääskien Protanypus morio, Heterotrissocladius marcidus, 
Polypedilun pullum, Pagastiella sp. ja Demicryptochironomus sp. toukkien esiintyminen kertoo järven suhteel-
lisen karusta luonteesta ja hyvästä tilasta. Muita surviaissääskiä runsaslukuisempana esiintyneen Chironomus 
semireductus -tyypin surviaissääskien esiintyminen pohjalla viittaa kuitenkin ajoittaisiin happikatoihin ja mahdol-
lisesti myös pohjasedimentin lievään ravinteisuuden nousuun. Rehevyydestä kertova sulkasääsken toukka ei ollut 
ainakaan näytteenoton aikaan erityisen runsas vaan esiintyminen oli vastaavanlaista kuin surviaissääskitakso-
neilla. Erikoista oli harvasukasmatojen ja toisaalta hernesimpukoiden puuttuminen pohjaeläimistöstä.

Sääksjärven seurantaan kuuluvalta syvännepaikalta ei ole vertailunäytettä aikaisemmilta vuosilta. Sääksjärven 
syvänteen lisäksi pohjaeläinnäytteitä on otettu järven keskiosasta 6–7 m syvyydeltä vuosina 2008 ja 2014. 
Vuonna 2008 tavattiin peräti 23 eri pohjaeläintaksonia järven keskisyvännealueella, missä merkittävää oli 
lähempänä rantaa, tavallisesti kasvillisuusvyöhykkeellä esiintyvien taksonien suuri määrä. Näitä olivat mm. viisi 
vesiperhoslajia, kaksi juotikaslajia, vesisiira ja ranta-alueiden tyypilliset surviaissääsken toukkalajit. Vuonna 2014 
samalta keskialueelta ja syvyyksistä otetuissa näytteissä pohjaeläintaksoneita oli kuitenkin enää 18. Tällöin erityi-
sesti surviaissääskilajeja oli huomattavasti vähemmän samalla kun yksilömäärät olivat yleisesti suuresti vähenty-
neet. Kysymys voisi toki olla myös vuosittaisesta vaihtelusta, mutta vuoden 2020 syvänteen vain kahdeksan 
pohjaeläintaksonin esiintymisen perusteella voidaan olla jo jonkin verran huolestuneita mahdollisesta syvänne-
pohjan pohjaeläimistössäkin tapahtuneesta köyhtymisestä. 

Luokittelumuuttujista PICM-indeksillä järvi sijoittui erinomaiseen ekologisen tilaluokkaan, PMA-indeksillä tyydyt-
tävän tilaluokkaan. Huomioiden uusimmat näytteet ja aikaisemmat tulokset oma arvioni on, että Sääksjärven 
syvänteen pohjaeläimistöön perustuva ekologinen tila on hyvä.

4 .15 Kytäjärvi
Kytäjärvi sijaitsee Hyvinkään kaupungin alueella. Sen pinta-ala on noin 270 ha, suurin syvyys 12 m ja keskisyvyys 
noin 3,8 m. Kytäjärvestä vesi laskee säännöstelypadon kautta Kytäjokea pitkin Vantaanjokeen. Kytäjärvi onkin 
yksi Vantaanjoen päävesistön (21) latvajärvistä.

Kytäjärvi on tyypiltään pienikokoinen humusjärvi (Ph), jonka yläpuolisella valuma-alueella (137 km2) on pääasi-
assa metsämaata mutta myös erityisesti järven länsipuolella suhteellisen paljon viljelymaata. Järven länsipuo-
lella sijaitsee myös golfkenttä. Järven länsirannalle virtaa Mustajoki ja Koirajoki pienten laakson pohjassa olevien 
viljelymaiden ja metsämaiden läpi ja lopulta golfkentän kautta. Järven pohjoisrannalla on arvokkaita kallioalu-
eita ja sieltä alkaa myös Kytäjä-Usmin Natura 2000 -ohjelmaan sisältyvä metsäalue. Se sisältää paljon luonto- 
ja lintudirektiivien lajeja sekä useita luontodirektiivin luontotyyppejä. Pohjoisrantaan laskee kapeasta ja jyrkkä-
rantaisesta Suolijärvestä vedet myös Helsingin kaupungin säännöstelypadon kautta. Kytäjärven etelärannalle on 
viime vuosina muodostunut asutustaajama, joka kasvaa edelleen idän suuntaan.

Kytäjärven pohjaeläimistö koostui seitsemästä pohjaeläintaksonista. Vallitsevina olivat rehevyyttä ilmentävät 
sulkasääskien toukat (Chaoborus flavicans) sekä surviaissääsken toukista Chironomus anthracinus - ja Chironomus 
plumosus -tyypin toukat. Procladius-suvun surviaissääsken toukat olivat kaikkein runsaslukuisimpia surviaissääs-
kistä, mutta niiden määrittämisestä lajilleen ja samalla niiden ilmentävyydestä ei ole riittävästi tutkimustietoa.  
Luokittelumuuttajista PICM-indeksin mukaan ekologinen tila oli tyydyttävä ja PMA-indeksin mukaan erinomainen.
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Kokonaistaksonimäärä on pysynyt suurin piirtein ennallaan vuodesta 2009 lähtien samoin pohjaeläintaksonisto. 
Muutosta näyttäisi tapahtuneen rehevyyttä ilmentävien pohjaeläintaksonien eli sulkasääskien ja Chironomus-
suvun toukkien määrissä. Sulkasääskien määrä näyttäisi hieman olevan laskusuunnassa ja vaikka Chironomus-
toukkia olikin nyt enemmän kuin aikaisemmin, lukumäärän kasvu johtui hieman lievempää pohjan rehevyyttä 
ilmentävien C. anthracinus -tyypin toukkien lisääntymisestä. Tanytarsus sp. -surviaissääskien toukkia esiintyi 
nyt ensi kertaa Kytäjärven näytteissä. Niiden esiintyminen järvessä ei suoraan kerro pohjan tilan muuttumi-
sesta parempaan suuntaa, mutta ne ovat kuitenkin myönteinen merkki kertoen monipuolisemmasta syvänteen 
eliöstöstä. Monilajisuus voidaan nähdä tasapainottavana tekijänä pohjan ekosysteemissä. Kytäjärvestä on otettu 
pohjaläinnäytteitä myös vuonna 2015.

Kytäjärven ekologinen tila on voimassaolevan luokittelun (2019) mukaan tyydyttävä, mutta vedenlaatuluokka 
vain välttävä. Järven alusvedessä on happiongelmia lopputalvella ja -kesällä. Järven päällysveden fosforipitoisuus 
on korkea ja järvessä on todettu ajoittain sinilevien runsastumista. Kytäjärven saamiseksi virkistyskäytöllisesti ja 
ekologisesti hyvään tilaan tarvitaan vesiensuojelutoimia (Vahtera ym. 2019). Vuoden 2022 pohjaeläimistö antoi 
myönteisen kuvan järven pohjan tilasta, joka kokonaisuutena on vielä kuitenkin tyydyttävä.

4 .16 Suolijärvi
Hyvinkään Suolijärvi sijaitsee Kytäjärven pohjoispuolella, johon se laskee. Suolijärvi on nimensä mukaisesti 
pääasiassa hyvin kapea ja jyrkkärantainen järvi, mutta pohjoisosaltaan laakeampi. Suolijärven kapeaa alaosaa 
kutsutaan Ala-Suolijärveksi ja siihen nähden pohjoisessa olevaa laakeampaa pääallasta Ylä-Suolijärveksi. 
Suolijärven kokonaispinta-ala on noin 190 ha, suurin syvyys noin 16,0 m. Se sijaitsee Vantaanjoen päävesistön 
latvoilla Suolijärven-Hirvijärven (21.033) valuma-alueella. Hirvijärvestä vedet virtaavat Väliojaa Ylä-Suolijärveen 
ja sieltä vedet laskevat patojen kautta ensin nk. Ala-Suolijärveen ja edelleen Kytäjärveen. Suolijärveä on säännös-
telty 1960-luvulta saakka Helsingin vedenhankintaan liittyen. Suolijärvi on tyypiltään pienikokoinen humusjärvi 
(Ph) ja sen ekologinen luokka on voimassaolevan määrittelyn mukaan hyvä.

Suolijärven valuma-alue on hyvin metsävaltaista. Kapean ja jyrkkärantaisen Suolijärven eteläosan rannat ovat 
Kytäjän luonnonsuojelualuetta, joka kuuluu laajempaan Kytäjä-Usmin metsäalueen Natura 2000 -verkostoon. 
Natura-alueen arvo perustuu ennen kaikkea laajaan, rakentamattomaan luontokokonaisuuteen, jollainen on 
tiheään asutulla Uudellamaalla ainutlaatuinen. Alueella esiintyy luonto- ja lintudirektiivien lajeja sekä useita 
luontodirektiivin luontotyyppejä. Järven länsirannalla ja kaakkoiskulmassa on arvokkaita kallioalueita. 

Suolijärven pohjaeläinnäytteet otettiin 10.11.2021 järven pohjoisosan eli Ylä-Suolijärven avaramman pääaltaan 
ja siitä kaakkoon suuntautuvan ”suolimaisen” kapean Ala-Suolijärven vaiheilla sijaitsevasta Holman syvänteestä 
15,5–16,0 m syvyydeltä. Siellä pohjaeläimistö koostui neljästä pohjaeläintaksonista. Näytteistä tavatut 
sulkasääsken Chaoborus flavicans toukat, surviaissääskien Chironomus anthracinus ja Procladius toukat ja 
Potamothrix/Tubifex-harvasukasmadot ovat hyvin tyypillisiä syvännepohjille. Taksonimäärää voidaan pitää 
kuitenkin Suolijärven tyyppi ja järven hyvä ekologinen tila huomioiden yllättävän pienenä. Erityisesti kokonaisyk-
silömäärä oli pieni (556 yksilöä/m2) ja vallitsevana oli sulkasääskien toukat lähes 88 % osuudella.

Pohjaeläimistö kertoo ajoittaisista melko ankaristakin oloista syvänteen pohjalla, missä dominoivat happikatoa 
hyvin sietävät sulkasääsken toukat. Holman syvänne on alaltaan hyvin suppea, ja pienen alusveden happitilanne 
heikkenee laajempaa alusvesialuetta paljon nopeammin. Tällöin yksinään tämän suppean syvännekuopan edusta-
vuus ei ole koko järveä ajatellen kuitenkaan paras mahdollinen. Syvännepohjalla tämän tyyppisessä järvessä 
pohja on karu ja ravintoarvoltaan luonnostaankin heikko, mikä yhdessä heikentyneen happipitoisuuden kanssa 
karsii tehokkaasti lajistoa ja yksilöiden selviytymiskykyä. Holman syvännekuoppa sijaitsee lisäksi vielä järven 
kapealla kohdalla, mikä ei aikuisena lentävien vesihyönteisten muninnan kannalta ole niin helposti ”saavutetta-
vissa” kuin Ylä-Suolijärven selkävedet.

Vuonna 2011 on Järvi-meriwikin tietojen mukaan sulkasääskien toukkia esiintynyt Suolijärven syvännealueella 
kesäkuussa 2011 noin 500 yksilöä/m2 (https://www.jarviwiki.fi/), mikä vastaa hyvin nyt todettua sulkasääskien 
yksilötiheyttä. Suomen ympäristökeskuksen POHJE-rekisterissä ei ole aikaisempaa tietoa Suolijärvellä esiinty-
västä pohjaeläimistöstä. Luokittelumuuttujista PICM-indeksi luokitteli vuoden 2021 pohjaeläimistön perusteella 
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Suolijärven tyydyttävään tilaan ja PMA erinomaiseen tilaan. Oma arvioni on, että hieman epäsopivan syvännenäy-
tepaikan edustavuus huomioiden Suolijärven pohjaeläimistö voisi ilmentää lähinnä hyvää ekologista pohjan tilaa. 
Ehdotan, että pohjaeläinseurannassa voitaisiin tällaisissa tapauksissa laajentaa tutkimusalueetta vastaavalla 
näyteponnistuksella hieman syvemmälle alueelle, esimerkiksi 13,5–16,0 m syvyydelle.

4 .17 Hunttijärvi
Hunttijärvi on pieni runsasravinteinen Rr-tyypin järvi Mäntsälän koillisosassa Lahdenväylän länsipuolella. Järven 
pinta-ala on vain 150 ha, sen suurin syvyys on 13,3 m ja keskisyvyys on noin 4,9 m. Järven valuma-alue 13,8 km2 
on hyvin peltovaltainen (peltoja noin 30 % valuma-alueesta). Järven ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi 
vuoden 2019 luokituksessa. Järven rannoilla on paljon ranta-asutusta ja yhdessä peltoviljelyn kanssa ne ovat 
järven suurimmat kuormittajat. 

Hunttijärven Takarannan 16 m syvänteen pohjalta tavattiin 12.11.2020 suoritetun näytteenoton perusteella vain 
sulkasääsken (Chaoborus flavicans) toukkia ja Procladius-suvun surviaissääsken toukkia. Kokonaisyksilötiheydestä 
(noin 2400 yksilöä/m2) suurin osa (94 %) oli sulkasääsken toukkia. Pohjaeläimistö kertoo happiongelmista ja sen 
lisäksi ravinteikkaasta vedestä ja pohjalietteestä. Luokittelumuuttujan PICM-indeksin mukaan Hunttijärven 
pohjaeläimistö ilmentää vain välttävää ekologista tilaa. Hunttijärven syvänteessä tavattiin vuonna 2009 viisi 
pohjaeläintaksonia, mutta kolmea niistä vain yksittäin. Ilmeisesti happipitoisuus karsii pohjaeläimistöä, mutta 
kun huomioidaan järven runsasravinteisuuden tyyppi ja melko suuri näytesyvyys, voidaan pohjan tila arvioida 
ekologisessa luokittelussa käytettävän PICM-indeksin mukaisesti vähintään välttäväksi tai mahdollisesti jopa sitä 
paremmaksikin eli tyydyttäväksi.

4 .18 Tuusulanjärvi
Tuusulanjärvi on Järvenpään keskustan eteläpuolelle sijoittuva Uudenmaan maakuntajärvi. Se on pinta-alaltaan 
592 ha ja siten suurimpien järvien kokoluokkaan kuuluva uusmaalainen järvi. Tuusulanjärvi on melko matala, sillä 
sen keskisyvyys on vain 3,2 m ja suurin syvyys noin 10 m. Tuusulanjärven valuma-alue on 887 ha, josta viljelys-
maiden osuus on suuri, noin neljännes. Myös asutusta ja muuta yhdyskuntatoiminnan aluetta on järven lähialu-
eilla ja koko valuma-alueella paljon, jolloin myös hulevesienkin määrä lienee huomattava.

Kuormituksen ja rehevyyden torjuntaan ja haittojen ehkäisemiseksi Tuusulanjärvellä tehdään monenlaisia 
toimia mm. maataloudessa, valuma-alueella ja itse järvessä ravinneketjukunnostusta (kalastoon kohdistuen), 
kasvillisuuden niittoja ja ruoppauksia sekä keinotekoista hapetusta (kesäisin ja talvisin). Tuusulanjärvi on 
tunnettu kulttuurivaikuttajien järvi. Sen itäpuolella kulkevan Rantatien varrella sijaitsee useita museoita, kuten 
Halosenniemi ja Aleksis Kiven kuolinmökki.

Tuusulanjärven tilaa seurataan säännöllisesti vesinäyttein ja monin biologisin näyttein. Pohjaeläinnäytteitä 
on otettu Tuusulanjärven syvänteeltä 16 kertaa 1989 lähtien. Vuoden 2020 näytteenotossa 17.11.2020 järven 
keskivaiheilla Halosenniemen edustalla noin 10 m syvänteen pohjalla havaittiin 15 eri pohjaeläintaksonia. 
Pohjaeläintaksonien määrä osoittaa pohjan olevan hapekasta ja varsin hyvässä tilassa. Tämä lienee ainakin 
keinotekoisen hapetuksen ansiota, mutta myös säännöllisellä hoitokalastuksella ja muilla toimilla pohjan tila 
on saatu pysymään hyvänlaatuisena tarjoten monipuoliselle pohjaeläimistölle kohtuullisen hyvät olosuhteet. 
Pohjaeläimistö on tällä syvännealueella vaihdellut kuitenkin melko paljon. Vuosina 2005 (14 taksonia) ja 2008 
(15 taksonia) tavattiin runsaasti ja paljon samoja pohjaeläintaksoneita kuin nyt vuonna 2020. Vuoden 2020 
näytteenotto tapahtui marraskuun puolivälissä, mikä saattoi vaikuttaa siihen, että yksilöitä oli nyt keskimääräistä 
vähemmän (kokonaisyksilötiheys 954 yksilöä/m2), kun se tavallisesti on ollut 2000 yksilöä/m2 tai enemmänkin. 
Vuonna 2014 oli kuitenkin ollut poikkeuksellisen vähän sekä taksoneita että yksilöitä (kuusi taksonia ja noin 700 
yksilöä/m2).

Vuoden 2020 pohjaeläintaksonien suuri määrä ja tasainen esiintyminen näkyi myös PICM-indeksin arvossa, joka 
ilmensi erinomaista ekologista tilaa. Syvänteen eli pohjaeläinten näytepaikan keinotekoinen hapetus parantaa 
syvänteen pohjan oloja, joten siitä johtuen ei liene mahdollista, että erinomainen tila jatkuisi tilanteessa, jossa 
tätä keinotekoista happielvytystä ei olisi. Oma arvioni on, että pohjaeläimistön tila heikkenisi kenties yhden 
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vuoden hapetustauon aikana yhdellä luokalla hyvään luokkaan PICM-indeksillä mitattuna, jolloin mahdollisesti 
herkimmät eli nilviäisiin kuuluvat simpukka- ja kotilolajit jäisivät puuttumaan. Useamman peräkkäisen vuoden 
hapetustauko olisi mahdollinen riski, joka voisi johtaa syvännepohjan pohjaeläimistön tilan heikkenemiseen 
entisestään. Järven monipuolisilla kunnostustoimenpiteillä on kuitenkin myös todennäköisesti suuri merkitys 
hyvän perustilan pysyvyyteen, joten toimia on siksi syytä jatkaa.

4 .19 Nuuksion Pitkäjärvi
Nuuksion Pitkäjärvi sijaitsee Espoossa Mankinjoen valuma-alueella (81.057). Järvi rajautuu Nuuksion Natura 
2000 -suojelualueeseen. Nuuksion Pitkäjärvi on nimensä mukaisesti hyvin pitkänomainen, mutta on myös, 
kuten monet muutkin vastaavanmuotoiset ja suuntaiset järvet, jyrkkäreunainen rotkojärvi jääkauden kulutta-
vien voimien vaikutuksesta. Järven pinta-ala on 245 ha ja keskisyvyys 6,5 m ja sillä on kolme erillistä syvännealu-
etta, pohjoisesta laskien 10 m, 11 m ja 16 m syvännealtaat. 

Nuuksion Pitkäjärvi on tyypiltään pienikokoinen humusjärvi (Ph). Järven valuma-alue on suuri 6,04 km2 ja 
valuma-alueella on kymmeniä järviä ja lampia. Nuuksion Pitkäjärven ranta-alueista noin 45 % on rakennettu 
ja pääosaltaan yksityisten omistamaa. Suurin osa valuma-alueesta on kalliosta metsää Nuuksion järviylängön 
Natura 2000 -suojelualueella. Viljelymaiden osuus on hyvin vähäinen. Järven pohjoisosaan tulee vesiä Nuuksion 
järviylängöltä ja järven eteläosaan järven itä- ja länsipuolisilta alueilta. Nuuksion Pitkäjärven pohjoisosaan laskee 
Myllypuro Vihdin Iso-Parikas -järvestä sekä Haukkalammesta, joka kuuluu Nuuksion kansallispuiston alueeseen. 
Myllypuroon yhdistyy myös toinen jokireitti, josta Nuuksion Pitkäjärveen laskee vesiä Vihdin alueelta järvistä 
Levo-Antias, Iso-Antias ja Syvä-Antias.

Nuuksion Pitkäjärven pohjaeläinnäytteet otettiin järven eteläpään syvännealueesta 16,0 m 
syvyydestä marraskuussa (17.11.2020). Syvänteen pohjalla sulkasääsken (Chaoborus flavicans) 
toukkia (kuva 3) oli noin 4500 yksilöä/m2 käsittäen 97 % kaikista pohjaeläinyksilöistä. Taksoneita 
oli yhteensä neljä, joista toiseksi eniten oli rehevyyttä ilmentävä Chironomus anthracinus 
-tyypin surviaissääsken toukkia (19 yksilöä, tiheys 115 yksilöä/m2). Näytteissä oli myös kolme  
Potamothrix/hammoniensis-harvasukasmatoyksilöä ja vain yksi Propsilocerus jacuticus -surviaissääskitoukka 
(tiheys sillä noin 6 yksilöä/m2). PICM-indeksi luokitteli Nuuksion Pitkäjärven tyydyttävään luokkaan, PMA-indeksi 
erinomaiseen luokkaan. Nuuksion Pitkäjärveltä on pohjaeläimiä tutkittu aikaisemmin vuosina 2008 ja 2012, 
jolloin näytteitä otettiin selvästi matalamalta alueelta (9,5–10,0 m) kuin vuonna 2020 (16,0 m). Sulkasääskiä 
esiintyi tällöinkin, vähiten vuonna 2008, ja vuonna 2012 samaa tiheysluokkaa kuin nyt vuonna 2020 (noin 4400 
yksilöä/m2). Vaihtelua harvalukuisten (ja samalla harvinaisena esiintyvien) pohjaeläintaksonien kohdalla näyttää 
esiintyvän, mikä voi olla myös luonnollisista kannanvaihteluista ja myös alueen syvyyseroista ja niiden ympäris-
tötekijöiden eroista johtuvaa. Chironomus anthracinus - ja Propsilocerus jacuticus -lajien esiintyminen syvimmällä 
pohjalla on kuitenkin huomionarvoista ja myös se, että taksoneita oli aikaisempina vuosina 2008 ja 2012 vain 
kaksi tai kolme ja siis vähemmän kuin vuonna 2020, vaikka tutkitut alueet olivat matalampia ja vähemmän alttiita 
mm. happikadoille kuin vuoden 2020 näytteissä järven syvänteestä.

Pohjaeläimistön vuoden 2020 aineiston ja aikaisempia aineistoja tarkastellen tyydyttävä ekologinen tilaluokka 
on mielestäni lähinnä oikea arvio pohjaeläimistön tilaluokasta. Laajaan biologiseen aineistoon perustuvan 
luokituksen mukaan Nuuksion Pitkäjärven tila on kokonaisuutena arvioitu hyväksi vuonna 2019.
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Kuva 3. Sulkasääsken toukat (kuvassa ylinnä olevat vaaleimmat eläimet, joilla musta silmä) olivat yleisin ja runsaslu-
kuisin pohjaeläintaksoni vuoden 2019–2021 Uudenmaan järvien pohjaeläinseurannassa. Niiden ohella esiintyi usein myös 
Chironomus-suvun isokokoisia ”pilkkijän surviaissääsken toukkia” (kuvassa yksi yksilö keskellä).

4 .20 Ruuhijärvi
Ruuhijärvi sijaitsee Mankinjoen valuma-alueen (81.057) latvoilla Luoteis-Espoossa Espoon ja Vihdin rajalla. 
Ruuhijärvi on hyvin pieni järvi, pinta-alaltaan vain 29 ha. Sen eteläosan syvyys on jopa 18,5 m. Ruuhijärvi laskee 
Nuuksion Myllypuron kautta Nuuksion Pitkäjärveen. Ruuhijärvi sisältyy Nuuksion Natura 2000 -alueeseen.

Ruuhijärvi on Mankinjoen vesistöalueella ainoa luontaisesti vähähumuksinen Vh-tyypin järvi. Uudenmaan 
ELY-keskuksen vuoden 2019 luokittelun mukaisesti järven ekologinen tila on erinomainen. Huomionarvoista on, 
että järviveden pH on hyvin alhainen ja se on vaihdellut vuodesta 2003 alkaen välillä 5,2–6,1. 

Vuonna 2019 järven eteläosassa sijaitsevalla 18 m syvännepohjalla esiintyi koko näytteenotossa vain yksi 
Procladius-surviaissääsken toukka. Tällä perusteella makroskooppinen pohjaeläimistö ilmentää PMA-indeksin 
mukaan välttävää ekologista tilaa. PICM-indeksitulosta ei tällä aineistolla saatu, koska ainokaista pohjaeläintak-
sonia Procladius sp. ei ole PICM-indeksin taksonilistassa. Vain yhden lajin ja yhden yksilön esiintyminen (tässä 
tapauksessa indifferentin taksonin, jolla ei ole osoitettavissa sukutasolla määritettäessä ekologisen tilan ilmentä-
vyyttä) voi olla merkkinä pohjalla ja sen läheisessä alusvedessä vallitsevasta vakavasta happikadosta. Toisaalta 
luonnostaan karulla Ruuhijärvellä se voi kertoa myös pohjan luontaisesta karuudesta ja sen luonnostaa heikosta 
ravintoarvosta. Pohjaeläinnäytteenoton yhteydessä otetussa happinäytteessä pohjan lähellä hapen kylläisyys 
oli vain 11 % eli huomattavasti alentunut. Tämä hapenpuute on mahdollisesti myös tälle järvityypille toistuva, 
luontainen ominaisuus ja vaihtelee erityisesti säätekijöiden mukaan. Myös veden alhainen happamuus lienee 
luontaista ja aivan varmasti rajoittaa luonnostaan näissä oloissa selviytyvää pohjaeläinlajistoa ja runsautta. 
Arvioni mukaan Ruuhijärven ekologinen tila lienee vuoden 2019 tuloksen ja järven valuma-alueen ominaisuuk-
sien perusteella siksi ainakin tyydyttävä, mahdollisesti hyvä. Lisänäytteet paitsi syvänteestä myös sen reunoilta 
tai mieluiten järven keskisyvyydeltä antaisivat jatkossa vahvistusta Ruuhijärvenkin tapauksessa ekologisen 
tilaluokan tarkempaan määrittämiseen.
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5 Yhteenveto
Syvännepohjaeläinseurantaan valitut 20 järveä edustivat kolmea Uudellamaalla yleistä järvityyppiä: pieniko-
koista humusjärveä (Ph), runsasravinteista järveä (Rr) ja pieni- ja keskikokoista vähähumuksista järveä (Vh). Suurin 
osa (yhdeksän järveä) edusti pientä ja keskikokoista vähähumuksista Vh-järvityyppiä. Järvien pinta-ala vaihteli 
suuresti aina 29 hehtaarista (Espoon Ruuhijärvi) 1268 hehtaariin (Sammatin Enäjärvi) järvien keskikoon ollessa 
noin 300 hehtaaria. Koska kyseessä oli syvännepohjaeläinten seuranta, näytteet otettiin järvien suurimmasta 
syvänteestä, joka vaihteli Nurmijärven Sääksjärven 7,0–8,0 metrin syvyydestä Raaseporin Seljänalasen 24,0–26,0 
metrin syvyyteen. Näistä järvisyvänteistä määritettiin yhteensä 37 eri pohjaeläintaksonia.

Pohjaeläintaksoneista aivan ylivoimaisesti yleisin ja samalla myös runsaslukuisin oli sulkasääski Chaoborus 
flavicans, jota tavattiin 18 seurannassa olevasta 20 järvestä (esiintymisfrekvenssi 90 %). Toki tämä pohjaeläin-
taksoni, oikeastaan puolipelaaginen pystyvaelluksiin kykenevä planktonsyöjä, on yksi yleisimmistä lajeista 
vesistöissämme. Sulkasääskien dominoivuus pohjaelännäytteissä johtui melko myöhäisistä, pääasiassa marras-
kuulle ajoittuneista näytteenotoista. Tunnetusti sulkasääskien määrät runsastuvat loppusyksyä ja talvea 
kohti. Myöhäisellä näyteajankohdalla on saattanut olla merkitystä myös muiden hyönteislajien, käytännössä 
surviaissääskitaksonien esiintymiseen näytteissä. Syvännepohjaeläinnäytteenotot suositellaan ajoitettavaksi 
syys-lokakuulle, jolloin yhdellä näytteenottokerralla saadaan yleensä edustavin valikoima pohjalla esiintyvästä 
makroskooppisesta eläimistöstä. Pohjalla pysyvästi esiintyvä harvasukasmato Potamothrix/Tubifex oli toiseksi 
yleisin esiintyen joka toisella järvellä, mutta oli huomattavasti sulkasääskeä harvalukuisempi. 

Melkein joka toisella järvellä tavattiin myös Chironomus plumosus - tai Chironomus anthracinus -tyypin surviais-
sääsken toukkia, jotka ovat yleisiä vielä tämän syvyisten järvien ravinteikkailla sedimentaatiopohjilla (mutta 
ei enää paljon syvemmillä pohjilla). Huomioiden Chironomus-suvun kaikki havaitut taksonit (yhteensä kuusi 
erilaista), oli tämän Chironomus-suvun surviaissääskien edustavuus järvissä huomiota herättävää muihin surviais-
sääskitaksoneihin nähden. Niiden pohjan ravinteisuuden ja tilan ilmentävyys toki myös vaihtelee, yleisimpien 
Chironomus plumosus -tyypin ja Chironomus semireductus -tyypin toukkien kertoen runsasravinteisemmista 
ja happioloiltaan yleensä ankarammista pohjista. Pienenä erikoisuutena tiettyihin vesistöihin ilmeisesti jollain 
tavoin rajoittuneena rehevää pohjaa ilmentävää Propsilocerus jacuticus -surviaissääskeä esiintyi Lohjan Sammatin 
Enäjärvellä ja Karjalohjan Nummijärvellä ja toisaalta Espoon Pitkäjärvellä.

Vaikka karua ja hyvähappista pohjaa ilmentäviä lajejakin esiintyi surviaissääskien heimosta, oli hieman yllättävää 
niiden melko vähäinen esiintyminen ja pienet yksilötiheydet. Heterotrissocladius maeri sekä Protanypus 
morio Nurmijärven Sääksjärvessä, Sergentia coracina Lohjan Lehmijärvessä ja Micropsectra sp. Raaseporin 
Seljänalasessa ilahduttivat olemassaolollaan. Näiden surviaissääskien lisäksi hyvää syvännepohjan tilaa ilmensivät 
myös paikoin Spirosperma ferox -harvasukasmadot ja pikkuruiset hernesimpukat Pisidium sp. 

Uudenmaan ELY-keskuksen vuosien 2019–2021 syvänteiden pohjaeläinseurannassa olevat järvet olivat enimmäk-
seen muuttuneita luonnontilaa heikommaksi, useimmat olivat välttävässä tai tyydyttävässä tilassa. Raaseporin 
Seljänalanen oli erinomaisessa tilassa ja hyvässä tilassa oli kuusi järveä: Raaseporin Degersjön, Lohjan Lehmijärvi 
ja Puujärvi, Hyvinkään Suolijärvi, Nurmijärven Sääksjärvi ja Tuusulan Tuusulanjärvi. Tuusulanjärvellä erityisesti 
keinotekoinen syvänteen hapetus parantaa syvänteen pohjan tilaa mahdollistaen osaltaan monilajisen, tälle 
runsasravinteiselle järvityypille omaisen rehevän pohjan pohjaeläimistön menestymisen. Monipuoliset muut 
kunnostustoimet ylläpitävät myös osaltaan hyvää tilaa Tuusulanjärvessä. 

Suurimpana syynä erinomaista tai hyvää heikompaan tilaan ovat ihmistoiminnat järvien valuma-alueilla. Tämä 
oli nähtävissä myös järvissä, joiden valuma-alueet ovat hyvin metsävaltaisia, vaikka kuormittavien viljely-
maiden osuus oli samalla vähäistä. Metsiä onkin monin paikoin avohakattu ja ojitettu. Myös asutusta oli järvien 
rannoilla eräillä järvillä melko paljon. Pohjaeläimistö oli monissa järvissä siksi myös niukkalajinen ja kuormi-
tusta osoittava (Lohjan Kolmperse ja Saarijärvi, Hyvinkään Kytäjärvi ja Karkkilan Vuotinainen). Myös valuma-
alueeltaan suhteellisen luonnonkaltaisilla pienikokoisilla humusjärvillä, kuten Hyvinkään Suolijärvellä ja Espoon 
Ruuhijärvellä, havaittu niukka pohjaeläimistö ja heikko happitilanne voivat esiintyä luonnostaankin. Heikko 
happitilanne selittynee pääasiassa luonnollisella humuskuormituksella ja syvännepohjan heikko ravintoarvo ja 
karuus karsivat luonnostaankin monia pohjaeläinlajeja. Ruuhijärvellä veden suuri happamuus rajoittaa myös 
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monen pohjaeläinlajin esiintymistä. Yhtään huonossa tilassa olevaa järveä ei Uudenmaan seurannassa vuosina 
2019–2021 20 ollut järvien syvännepohjaeläinaineiston perusteella. Lohjan Sammatissa olevan Enäjärven 
Isosaaren 5 havaintopaikan näytteenotto ja sitä vastaava välttävä tila ei edusta koko Enäjärven keskisen pääaltaan 
tilaa vaan aikoinaan Sammatin oman jätevedenpuhdistamon purkupaikkana olleen erillisen Kahdenselän altaan 
tilaa.

Luonnostaan karujen tai lievästi rehevien järvien osalta, tässä aineistossa erityisesti pienikokoisten humusjär-
vien tapauksissa, olisi hyvä tutkia pohjaeläimistö myös seurannan ohjeiden mukaista syvännepohjaa matalam-
malta alueelta, jotta järvessä luonnostaan mahdollisesti harvalukuisena esiintyvät pohjaeläinindikaattorit saatai-
siin todennettua.

Yhteenveto Uudenmaan ELY-keskuksen vuosien 2019–2021 kahdenkymmenen järven pohjaeläimistöstä saaduista 
keskeisistä mittaustuloksista ja asiantuntija-arvio järvien ekologisesta tilasta esitetään taulukossa 2.

Taulukko 2. Yhteenveto Uudenmaan järvien vuosien 2019–2021 pohjaeläimistön mittaustuloksista sekä asiantuntijan arvio 
ekologisesta luokasta tuloksiin perustuen. PICM- ja PMA-indeksit taulukossa alkuperäisinä indeksiarvioina.

Järvi, havaintopaikka (Hertta) Kunta Tyyppi
Syvyys  
m (max)

Taksonit Yks/m2 PMA PICM
Asiantuntija-

arvio
Näytteet

Bonäsbåset syvänne 4 Raasepori Rr 12 2 5875 * 0,526 V 17.11.2021
Bruksträsket keskiosa 1 Inkoo Ph 15 4 19942 0,332 0,584 T 2.10.2020
Degersjön keskiosa 2 Raasepori Vh 23 6 1603 0,286 0,850 H 12.11.2019
Enäjärvi Isosaari 5 Lohja Vh 11 3 8731 0,054 0,394 V (1 11.11.2020
Hunttijärvi Takaranta 5 Mäntsälä Rr 13 2 2399 * 0,600 V 12.11.2020
Kolmperse Kolonnokka 3 Lohja Ph 16 1 403 0,328 0,600 T 9.11.2021
Kytäjärvi keskiosa 1 Hyvinkää Ph 13 7 4306 0,540 0,744 T 10.11.2021
Lehmijärvi Haapaniemi 1 Lohja Vh 19 8 374 0,412 2,320 H 13.11.2019
Nummijärvi keskiosa 3 Lohja Vh 15 6 2076 0,071 0,452 V 16.11.2021
Nuuksion Pitkäjärvi 5 Espoo Ph 16 4 4626 0,358 0,680 T 17.11.2020
Puujärvi Pussisaari 2 Lohja Vh 22 7 903 0,259 0,931 H 16.11.2021
Ruuhijärvi eteläosa 1 Espoo Vh 19 1 6 0,095 * T 16.10.2019
Saarijärvi Pitkänokka 2 Lohja Ph 14 3 986 0,353 0,644 T 16.11.2021
Seljänalanen itäosa 1 Raasepori Vh 26 5 231 0,416 3,508 E 30.10.2019
Suolijärvi Holma 1 Hyvinkää Ph 16 4 556 0,442 0,776 H 10.11.2021
Sääksjärvi syvänne 4 Nurmijärvi Vh 8 8 208 0,137 2,492 H 10.11.2021
Tampaja syvänne Kirkkonummi Vh 15 8 2151 0,136 0,905 T 11.11.2020
Tuusulanjärvi syvänne 89 Tuusula Rr 11 15 954 * 0,865 H 17.11.2020
Valkerpyy Onkikallio 3 Lohja Rr 14 6 1972 * 0,724 T 13.10.2021
Vuotinainen syvänne Karkkila Ph 14 2 1424 0,332 0,600 T/H 31.10.2019

Ekologisen tilan luokat Erinom. Hyvä Tyydyttävä Välttävä Huono
1) Ei edusta Sammatin Enäjärven pääallasta, jossa pohjaeläimistö ilmensi v. 2012 hyvää (PICM) ja erinom. (PMA) tilaa

6 Suositukset
Järvien pohjaeläinaineistosta suurin osa on kerätty syvännealueilta, mistä myös muuta järven ominaisuuksia 
mittaavia aineistoa on eniten saatavilla. Ympäristöhallinnon pohjaeläinseurannan näytteenotto-ohjeidenkin 
mukaan kuitenkin pienialaiset syvännepisteet saattavat edustaa eläimistöltään koko syvännealueella vallitsevia 
ympäristöoloja heikosti, minkä vuoksi tulee pyrkiä ottamaan satunnaistettuja näytteitä laajemmin syvännealueen 
eri osista, joiden syvyys on kuitenkin vähintään 90 % maksimisyvyydestä (Järvinen ym. 2019).

Suositus syvännepohjaeläinten näytteenotolle on SFS 5076 -standardin ja ympäristöhallinnon ohjeiden mukaan 
syys-lokakuu. Monista järvistä näytteet otettiin vasta marraskuun puolivälissä. Myöhäinen näytteenotto lisää 
ainakin sulkasääskien (Chaoborus flavicans) osuutta ja vaikuttaa myös pohjalla vallitsevaan hyönteistoukkien 
edustavuuteen näytteissä.

Kuten myös edellisessä Uudenmaan pohjaeläimistön seurantaraportissa vuodelta 2016–2018 (Mettinen 2019) 
todettiin, monien erityisesti välttävässä tilassa olevien järvien ekologisen tilan arvioinnissa ilmeni eniten 
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epävarmuutta liittyen näytteenoton edustavuuteen. Syvännepaikan edustavuus esimerkiksi sen pienialaisen 
koon ja sijainnin vuoksi on aina kriittisesti tutkittava ennen näytteenottoa. Erityisesti luonnostaan karujen tai 
lievästi rehevien järvien osalta olisi hyvä tutkia pohjaeläimistö myös syvänteitä matalammalta pohjan alueelta, 
jotta järvessä luonnostaan mahdollisesti harvalukuisena esiintyvät pohjaeläinindikaattorit saataisiin todennettua 
mahdollisimman oikeassa suhteessa. Toki tämä voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi nykyisten indeksien käytössä, 
johon nykyiset ohjeet ja näytemäärät perustuvat.
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Liite 2. Uudenmaan järvien syvännepohjaeläinseurannan 2019–2021 pohjaeläinmärkäbiomassat
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Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta / Pohjaeläimet, 14.3.2022 00:00
Uudenmaan järvien syvännepohjaeläimet 2019-2021
Taksonit ja  yksilömäärät
Paikan nimi
Kunta
Näytteenoton syvyysväli [m]
Seulakoko [mm]
Näytteiden lukumäärä

Sum % Ka Kh Sum % Ka Kh Sum % Ka Kh Sum % Ka Kh Sum % Ka Kh Sum % Ka Kh Sum % Ka Kh
Ryhmä ja laji yks yks/m² yks/m² yks yks/m² yks/m² yks yks/m² yks/m² yks yks/m² yks/m² yks yks/m² yks/m² yks yks/m² yks/m² yks yks/m² yks/m²
              Gordioidea
   NEMATODA
              Mermithidae
   ANNELIDA
       OLIGOCHAETA
       OLIGOCHAETA
                      Limnodrilus hoffmeisteri
                      Spirosperma ferox
                      Potamothrix hammoniensis
                  Potamothrix/Tubifex 8 0,2 46,14 41,91 116 41,7 668,97 250,16 43 6,9 298,61 194,39
   MOLLUSCA
      GASTROPODA
                      Bithynia tentaculata
                      Valvata piscinalis
      BIVALVIA
                  Pisidium 1 0,4 5,77 14,13
                      Pisidium henslowanum
                      Pseudanodonta complanata
   ARTHROPODA
      ARACHNIDA
             Hydracarina 1 0,4 5,77 14,13
      CRUSTACEA
       COPEPODA
      INSECTA
          DIPTERA
              Chaoboridae
                      Chaoborus flavicans 3 0,4 20,83 34,86 3446 99,7 19873 2749,6 76 27,3 438,29 253,96 1465 96,8 8448,7 1824,2 391 94 2254,9 592,26 58 100 402,78 270,89 335 54 2326,4 1289,5
              Chironomidae
                  Procladius 3 0,1 17,3 28,95 7 2,5 40,37 34,02 25 6 144,18 98,88 98 15,8 680,56 467,46
                      Protanypus morio
                      Heterotrissocladius marcidus
                      Propsilocerus jacuticus 45 3 259,52 399,8
                      Psectrocladius sordidellus -agg.
                      Chironomus agilis
                      Chironomus anthracinus 77 27,7 444,06 238,14 60 9,7 416,67 320,59
                      Chironomus plumosus -t. 843 99,6 5854,2 1292,8 1 0 5,77 14,13 4 0,3 23,07 17,87 10 1,6 69,44 119,8
                      Chironomus semireductus -t.
                      Chironomus thummi -t.
                      Chironomus dorsalis
                      Cryptochironomus supplicans
                  Demicryptochironomus vulneratus
                      Dicrotendipes pulsus
                  Glyptotendipes
                  Pagastiella orophila
                      Polypedilum nubeculosum
                      Polypedilum pullum
                      Sergentia coracina
                  Micropsectra
                  Tanytarsus 27 4,4 187,5 340,29
              Ceratopogonidae
              Ceratopogonidae 47 7,6 326,39 779,25
Summa 846 100 5875 1304,1 3458 100 19942 2740,2 278 100 1603,2 330,93 1514 100 8731,3 1805,2 416 100 2399,1 542,12 58 100 402,78 270,89 620 100 4305,6 1176,6
Taksoniluku, yhteensä 37 taksonia

0,5
6

11,8 - 11,9
0,5
6

21,0 - 25,0
0,5
6

14,0 - 15,0

Bruksträsket keskiosa 1
Inkoo

Bonäsbåset syvänne 4
Raasepori

0,5
6

10,0 - 11,0

Degersjön keskiosa 2
Raasepori

Enäjärvi Isosaari 5
Lohja

Hunttijärvi Takaranta 5
Mäntsälä

0,5
6

Kolmperse Kolonnokka 3
Lohja

13,2
0,5
6

15,5 - 16,0
0,5
6

11,6 - 11,8

Kytäjärvi keskiosa 1
Hyvinkää

2 4 6 3 2 1 7
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Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta / Pohjaeläimet, 14.3.2022 00:00
Uudenmaan järvien syvännepohjaeläimet 2019-2021
Taksonit ja  yksilömäärät
Paikan nimi
Kunta
Näytteenoton syvyysväli [m]
Seulakoko [mm]
Näytteiden lukumäärä

Ryhmä ja laji
              Gordioidea
   NEMATODA
              Mermithidae
   ANNELIDA
       OLIGOCHAETA
       OLIGOCHAETA
                      Limnodrilus hoffmeisteri
                      Spirosperma ferox
                      Potamothrix hammoniensis
                  Potamothrix/Tubifex
   MOLLUSCA
      GASTROPODA
                      Bithynia tentaculata
                      Valvata piscinalis
      BIVALVIA
                  Pisidium
                      Pisidium henslowanum
                      Pseudanodonta complanata
   ARTHROPODA
      ARACHNIDA
             Hydracarina
      CRUSTACEA
       COPEPODA
      INSECTA
          DIPTERA
              Chaoboridae
                      Chaoborus flavicans
              Chironomidae
                  Procladius
                      Protanypus morio
                      Heterotrissocladius marcidus
                      Propsilocerus jacuticus
                      Psectrocladius sordidellus -agg.
                      Chironomus agilis
                      Chironomus anthracinus
                      Chironomus plumosus -t.
                      Chironomus semireductus -t.
                      Chironomus thummi -t.
                      Chironomus dorsalis
                      Cryptochironomus supplicans
                  Demicryptochironomus vulneratus
                      Dicrotendipes pulsus
                  Glyptotendipes
                  Pagastiella orophila
                      Polypedilum nubeculosum
                      Polypedilum pullum
                      Sergentia coracina
                  Micropsectra
                  Tanytarsus
              Ceratopogonidae
              Ceratopogonidae
Summa
Taksoniluku, yhteensä 37 taksonia

Sum % Ka Kh Sum % Ka Kh Sum % Ka Kh Sum % Ka Kh Sum % Ka Kh Sum % Ka Kh Sum % Ka Kh
yks yks/m² yks/m² yks yks/m² yks/m² yks yks/m² yks/m² yks yks/m² yks/m² yks yks/m² yks/m² yks yks/m² yks/m² yks yks/m² yks/m²

1 0,3 6,94 17,01

3 4,8 18,12 44,37 4 10 23,07 28,25
39 30 270,83 34,86

4 6,5 24,15 43,88 4 1,3 27,78 34,02 3 0,4 18,12 19,85 14 35 80,74 35,74

6 9,7 36,23 72,46 1 0,8 6,94 17,01 11 27,5 63,44 40,45

1 1,6 6,04 14,79 290 97 2013,9 933,43 743 97 4486,7 597,73 3 2,3 20,83 22,82 128 90,1 888,89 494,18

2 3,2 12,08 29,58 1 0,3 6,94 17,01 3 2,3 20,83 34,86 1 100 5,77 14,13 4 10 23,07 41,91

2 0,7 13,89 21,52 1 0,1 6,04 14,79

19 2,5 114,73 98,34 59 45,4 409,72 213,14 1 0,7 6,94 17,01
1 0,3 6,94 17,01 13 9,2 90,28 61,33

21 16,2 145,83 133,72
4 3,1 27,78 68,04

1 1,6 6,04 14,79

1 1,6 6,04 14,79
44 71 265,7 185,69

7 17,5 40,37 67,16

62 100 374,4 235,55 299 100 2076,4 926,99 766 100 4625,6 608,29 130 100 902,78 141,09 1 100 5,77 14,13 142 100 986,11 494,88 40 100 230,68 110,87

Lehmijärvi Haapaniemi 1
Lohja

6

17,9 - 18,2

Nuuksion Pitkäjärvi 5
Espoo

Nummijärvi keskiosa 3
Lohja

16,2
0,5
14,7 - 15,2 18,0 - 18,0

0,5
6

Ruuhijärvi eteläosa 1
Espoo

20,0 - 21,2

Puujärvi Pussisaari 2
Lohja

Seljänalanen itäosa 1
Raasepori

Saarijärvi Pitkänokka 2
Lohja

26,0 - 26,0
0,5
13,1 - 13,5

6
0,5
6

0,5
66

0,5 0,5
6

3 58 6 4 7 1
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Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta / Pohjaeläimet, 14.3.2022 00:00
Uudenmaan järvien syvännepohjaeläimet 2019-2021
Taksonit ja  yksilömäärät
Paikan nimi
Kunta
Näytteenoton syvyysväli [m]
Seulakoko [mm]
Näytteiden lukumäärä

Ryhmä ja laji
              Gordioidea
   NEMATODA
              Mermithidae
   ANNELIDA
       OLIGOCHAETA
       OLIGOCHAETA
                      Limnodrilus hoffmeisteri
                      Spirosperma ferox
                      Potamothrix hammoniensis
                  Potamothrix/Tubifex
   MOLLUSCA
      GASTROPODA
                      Bithynia tentaculata
                      Valvata piscinalis
      BIVALVIA
                  Pisidium
                      Pisidium henslowanum
                      Pseudanodonta complanata
   ARTHROPODA
      ARACHNIDA
             Hydracarina
      CRUSTACEA
       COPEPODA
      INSECTA
          DIPTERA
              Chaoboridae
                      Chaoborus flavicans
              Chironomidae
                  Procladius
                      Protanypus morio
                      Heterotrissocladius marcidus
                      Propsilocerus jacuticus
                      Psectrocladius sordidellus -agg.
                      Chironomus agilis
                      Chironomus anthracinus
                      Chironomus plumosus -t.
                      Chironomus semireductus -t.
                      Chironomus thummi -t.
                      Chironomus dorsalis
                      Cryptochironomus supplicans
                  Demicryptochironomus vulneratus
                      Dicrotendipes pulsus
                  Glyptotendipes
                  Pagastiella orophila
                      Polypedilum nubeculosum
                      Polypedilum pullum
                      Sergentia coracina
                  Micropsectra
                  Tanytarsus
              Ceratopogonidae
              Ceratopogonidae
Summa
Taksoniluku, yhteensä 37 taksonia

Sum % Ka Kh Sum % Ka Kh Sum % Ka Kh Sum % Ka Kh Sum % Ka Kh Sum % Ka Kh
yks yks/m² yks/m² yks yks/m² yks/m² yks yks/m² yks/m² yks yks/m² yks/m² yks yks/m² yks/m² yks yks/m² yks/m²

1 0,3 5,77 14,13

1 0,6 6,04 14,79

61 38,6 368,36 237,5

1 1,3 6,94 17,01 4 1,1 23,07 17,87 49 14,3 282,58 59,6

1 0,6 6,04 14,79
2 1,3 12,08 18,71

6 3,8 36,23 45,83 1 0,3 5,77 14,13
1 0,6 6,04 14,79

2 1,3 12,08 29,58

1 0,3 5,77 14,13

70 87,5 486,11 236,68 1 3,3 6,94 17,01 323 86,6 1862,8 188,78 1 0,6 6,04 14,79 212 62 1222,6 217,38 246 99,6 1418,7 333,33

5 6,3 34,72 40,97 4 13,3 27,78 43,03 2 0,5 11,53 17,87 43 27,2 259,66 70,32 12 3,5 69,2 30,95 1 0,4 5,77 14,13
2 6,7 13,89 21,52
3 10 20,83 34,86

2 0,5 11,53 17,87
2 0,5 11,53 17,87

4 5 27,78 21,52 38 10,2 219,15 164,74 39 11,4 224,91 178,8
9 5,7 54,35 44,37 29 8,5 167,24 85,93

16 53,3 111,11 62,73 7 4,4 42,27 27,27

11 7 66,43 35,62
1 3,3 6,94 17,01

1 0,6 6,04 14,79
2 6,7 13,89 34,02

10 6,3 60,39 81,56
1 3,3 6,94 17,01

2 1,3 12,08 29,58
80 100 555,56 245,33 30 100 208,33 91,29 373 100 2151,1 263,9 158 100 954,11 270,81 342 100 1972,3 398,75 247 100 1424,5 329,3

7,4 - 7,6
0,5
6

Sääksjärvi syvänne 4
Nurmijärvi

15,5 - 16,0

Suolijärvi Holma 1
Hyvinkää

Tampaja syvänne
Kirkkonummi
14,0 - 14,5

Vuotinainen syvänne
Karkkila

Valkerpyy Onkikallio 3
Lohja

Tuusulanjärvi syvänne 89
Tuusula

14,0 - 14,2
0,5
6

13,5 - 14,010,2
0,5
6

0,5
66

0,5
6

0,5

6 24 8 8 15
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Uudenmaan järvien syvännepohjaeläimet 2019-2021
Märkäpaino
Paikan nimi
Kunta
Noutimen pinta-ala [cm2]
Seulakoko [mm]
Näytteiden lukumäärä

Summa %-osuus Keskiarvo Summa %-osuus Keskiarvo Summa %-osuus Keskiarvo Summa %-osuus Keskiarvo Summa %-osuus Keskiarvo Summa %-osuus Keskiarvo Summa %-osuus Keskiarvo Summa %-osuus Keskiarvo
Ryhmä ja laji g WW g WW/m² g WW g WW/m² g WW g WW/m² g WW g WW/m² g WW g WW/m² g WW g WW/m² g WW g WW/m² g WW g WW/m²
              Gordioidea
   NEMATODA
              Mermithidae
   ANNELIDA
       OLIGOCHAETA
       OLIGOCHAETA
                      Limnodrilus hoffmeisteri
                      Spirosperma ferox 0,003 2,2 0,015
                      Potamothrix hammoniensis
                  Potamothrix/Tubifex 0,003 0 0,017 0,141 23,3 0,813 0,061 2,5 0,424 0,003 2,2 0,015
   MOLLUSCA
      GASTROPODA
      GASTROPODA
      BIVALVIA
                  Pisidium 0,006 1 0,035 0,05 43,1 0,302
                      Pisidium henslowanum
                      Pseudanodonta complanata
   ARTHROPODA
      ARACHNIDA
             Hydracarina 0 0 0,001
      CRUSTACEA
       COPEPODA
      INSECTA
          DIPTERA
              Chaoboridae
                      Chaoborus flavicans 0,019 1 0,132 6,832 99,6 39,4 0,19 31,4 1,096 3,464 93 19,977 1,2 97,2 6,92 0,145 100 1,007 1,007 41,4 6,993 0,003 2,6 0,018
              Chironomidae
              Chironomidae 0,221 9,1 1,535 0,058 50 0,35
                  Procladius 0,002 0 0,009 0,018 3 0,104 0,035 2,8 0,202
                      Propsilocerus jacuticus 0,201 5,4 1,159
                      Psectrocladius sordidellus -agg.
                  Chironomus
                      Chironomus agilis
                      Chironomus anthracinus 0,25 41,3 1,442
                      Chironomus plumosus -t. 1,866 99 12,958 0,024 0,3 0,138 0,06 1,6 0,346 1,143 47 7,938
                      Chironomus semireductus -t.
                      Cryptochironomus supplicans
                  Glyptotendipes
                      Polypedilum nubeculosum
              Ceratopogonidae
              Ceratopogonidae 0,001 0,1 0,01
Summa 1,885 100 13,09 6,861 100 39,565 0,605 100 3,49 3,725 100 21,482 1,235 100 7,122 0,145 100 1,007 2,433 100 16,899 0,116 100 0,7

0,5
6

Lehmijärvi Haapaniemi 1
Lohja

240
0,5
6

276

Kytäjärvi keskiosa 1
Hyvinkää

0,5
6

289
0,5
6

240

Kolmperse Kolonnokka 3
Lohja

Hunttijärvi Takaranta 5
Mäntsälä

289
0,5
6

Enäjärvi Isosaari 5
Lohja

289
0,5
6

289

Degersjön keskiosa 2
Raasepori

0,5
6

Bruksträsket keskiosa 1
Inkoo

240

Bonäsbåset syvänne 4
Raasepori

0,5
6
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Uudenmaan järvien syvännepohjaeläimet 2019-2021
Märkäpaino
Paikan nimi
Kunta
Noutimen pinta-ala [cm2]
Seulakoko [mm]
Näytteiden lukumäärä

Ryhmä ja laji
              Gordioidea
   NEMATODA
              Mermithidae
   ANNELIDA
       OLIGOCHAETA
       OLIGOCHAETA
                      Limnodrilus hoffmeisteri
                      Spirosperma ferox
                      Potamothrix hammoniensis
                  Potamothrix/Tubifex
   MOLLUSCA
      GASTROPODA
      GASTROPODA
      BIVALVIA
                  Pisidium
                      Pisidium henslowanum
                      Pseudanodonta complanata
   ARTHROPODA
      ARACHNIDA
             Hydracarina
      CRUSTACEA
       COPEPODA
      INSECTA
          DIPTERA
              Chaoboridae
                      Chaoborus flavicans
              Chironomidae
              Chironomidae
                  Procladius
                      Propsilocerus jacuticus
                      Psectrocladius sordidellus -agg.
                  Chironomus
                      Chironomus agilis
                      Chironomus anthracinus
                      Chironomus plumosus -t.
                      Chironomus semireductus -t.
                      Cryptochironomus supplicans
                  Glyptotendipes
                      Polypedilum nubeculosum
              Ceratopogonidae
              Ceratopogonidae
Summa

Summa %-osuus Keskiarvo Summa %-osuus Keskiarvo Summa %-osuus Keskiarvo Summa %-osuus Keskiarvo Summa %-osuus Keskiarvo Summa %-osuus Keskiarvo Summa %-osuus Keskiarvo Summa %-osuus Keskiarvo
g WW g WW/m² g WW g WW/m² g WW g WW/m² g WW g WW/m² g WW g WW/m² g WW g WW/m² g WW g WW/m² g WW g WW/m²

0,008 1,1 0,056 0,34 95,4 1,961

0,092 16,9 0,635
0,002 0,1 0,009 0,003 1,6 0,017

0,009 2,5 0,052

0,723 96,2 5,021 1,55 98,5 9,36 0,08 14,7 0,556 0,317 73 2,201 0,145 90,9 1,007 0,005 1,7 0,035

0,007 2,1 0,043 0,011 3,7 0,076
0 0,1 0,003 0,002 0,3 0,01 0 100 0,002 0,008 5 0,056

0,014 1,9 0,097 0,005 0,3 0,03

0,117 27 0,813

0,017 1,1 0,103 0,37 68,1 2,566 0,004 2,5 0,028
0,007 0,9 0,045

0,283 94,6 1,965

0,752 100 5,222 1,574 100 9,502 0,543 100 3,767 0 100 0,002 0,434 100 3,014 0,356 100 2,055 0,16 100 1,108 0,299 100 2,076

0,5
6

Sääksjärvi syvänne 4
Nurmijärvi

240
0,5
6

240

Suolijärvi Holma 1
Hyvinkää

0,5
6

240
0,5
6

289

Seljänalanen itäosa 1
Raasepori

Saarijärvi Pitkänokka 2
Lohja

0,5
6

Ruuhijärvi eteläosa 1
Espoo

240
0,5
6

289

Puujärvi Pussisaari 2
Lohja

0,5
6

240
0,5
6

276

Nuuksion Pitkäjärvi 5
Espoo

Nummijärvi keskiosa 3
Lohja

Liite 2. Uudenmaan järvien syvännepohjaeläinseurannan 2019–2021 pohjaeläinmärkäbiomassat 
(2/3)



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 19/2022

30 .

Uudenmaan järvien syvännepohjaeläimet 2019-2021
Märkäpaino
Paikan nimi
Kunta
Noutimen pinta-ala [cm2]
Seulakoko [mm]
Näytteiden lukumäärä

Ryhmä ja laji
              Gordioidea
   NEMATODA
              Mermithidae
   ANNELIDA
       OLIGOCHAETA
       OLIGOCHAETA
                      Limnodrilus hoffmeisteri
                      Spirosperma ferox
                      Potamothrix hammoniensis
                  Potamothrix/Tubifex
   MOLLUSCA
      GASTROPODA
      GASTROPODA
      BIVALVIA
                  Pisidium
                      Pisidium henslowanum
                      Pseudanodonta complanata
   ARTHROPODA
      ARACHNIDA
             Hydracarina
      CRUSTACEA
       COPEPODA
      INSECTA
          DIPTERA
              Chaoboridae
                      Chaoborus flavicans
              Chironomidae
              Chironomidae
                  Procladius
                      Propsilocerus jacuticus
                      Psectrocladius sordidellus -agg.
                  Chironomus
                      Chironomus agilis
                      Chironomus anthracinus
                      Chironomus plumosus -t.
                      Chironomus semireductus -t.
                      Cryptochironomus supplicans
                  Glyptotendipes
                      Polypedilum nubeculosum
              Ceratopogonidae
              Ceratopogonidae
Summa

Summa %-osuus Keskiarvo Summa %-osuus Keskiarvo Summa %-osuus Keskiarvo Summa %-osuus Keskiarvo
g WW g WW/m² g WW g WW/m² g WW g WW/m² g WW g WW/m²

0,001 0 0,003

0,003 0,3 0,018

0,072 7,2 0,435

0,001 0,1 0,006 0,105 10,4 0,606

0,067 6,7 0,405

0,023 2,3 0,139 0,001 0,1 0,006
0,268 26,9 1,618

0 0 0,002

0 0 0,001

1,053 86,2 6,073 0,008 0,8 0,048 0,579 57,5 3,339 0,42 99,9 2,422

0,003 0,2 0,017 0,014 1,3 0,078 0 0,1 0,002

0,001 0,1 0,006
0,455 45,7 2,748 0,308 30,6 1,776

0,01 0,8 0,058
0,143 11,7 0,825

0,01 0,8 0,058

0,086 8,6 0,519
0,001 0,1 0,006
0,012 1,2 0,072

0,001 0,1 0,004
1,222 100 7,046 0,996 100 6,015 1,007 100 5,804 0,42 100 2,424

276
0,5 0,5

6

289
0,5
6

289

Vuotinainen syvänne
Karkkila

Valkerpyy Onkikallio 3
Lohja

6

Tuusulanjärvi syvänne 89
Tuusula

289

Tampaja syvänne
Kirkkonummi

0,5
6
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