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Tiivistelmä Iso Myllylampi on pieni Karjaanjoen vesistöalueeseen kuuluva järvi Vihdissä. 
Järven rannalla on suosittu EU-uimaranta ja järven ympärillä on runsaasti haja- 
ja loma-asutusta. Järveen laskeva humuskuorma, veden muuttuminen tummem-
maksi ja järven pohjoisosan umpeenkasvu on huolestuttanut Myllylammen 
asukkaita. Asukkaat ovat halunneet tutkia järven nykytilannetta paremmin sekä 
selvittää mahdollisia syitä havaittuun muutokseen, jotta tilanteen huononemiseen 
voisi vaikuttaa ajoissa.

Järven valuma-alueella olevat turvemaat ovat suurelta osin ojitettuja ja järven 
humuspitoisuus on kaksinkertaistunut vuosien kuluessa. Järven veden ravinne-
pitoisuus ilmentää EU:n vesipuitedirektiivin mukaisesti tehdyn ekologisen tilan 
arvioinnin perusteella erinomaista kuntoa, samoin kasviplanktonin määrä ja 
koostumus. Järveä on viime vuosina kuitenkin vaivannut alusveden hapettomuus, 
mikä johtunee pohjalle kertyneestä humusmassasta. Alusveden hapettomuuden 
aiheuttama sisäinen kuormitus voi jatkossa rehevöittää järveä. Lisäksi pohjan 
hapettomuus vaikuttaa muun muassa pohjaeläimiin ja kaloihin.

Tässä tutkimuksessa haettiin näytteitä järvestä ja siihen laskevasta ojasta. Lisäksi 
tutkittiin laskeutusaltaan toimintaa. Järven humuskuormituksen hillitsemiseksi 
tarkasteltiin metsätalouden vesiensuojeluratkaisujen toimivuutta valuma-alueelle. 

Humuksen poistaminen valumavesistä on ainakin toistaiseksi hankalaa, eikä siihen 
ole kehitetty tehokkaita menetelmiä. Kiintoainekuormituksen vähentämistavat 
poistavat jossain määrin myös humusta, joten niiden käyttöönottoa kannattaa 
suunnitella valuma-alueelle. Nykyinen laskeutusallas ei toimi tällä hetkellä 
toivotulla tavalla. Järveen jo kertyneen humusmassan poistamiseksi ei ole muita 
tehokkaita tapoja kuin ruoppaus, jota voi harkita käytettäväksi sopivilla paikoilla. 
Järven tilan seurantaa on tärkeää jatkaa, jotta esimerkiksi sisäisen kuormituksen 
kiihtyminen tai kunnostustoimien vaikutus pystytään havaitsemaan. Lisäksi 
valuma-alueen metsänhoitotoimiin ja haja-asutuksen jätevesijärjestelmiin tulee 
kiinnittää huomiota.

Järven seurantaa tulee jatkaa alusveden happitilanteen, ravinteisuuden ja 
rehevyyden osalta ja analyysivalikoimaan olisi hyvä lisätä kloridi suolaantumis-
kehityksen seuraamiseksi. Kasvillisuuden, kalaston ja erityisesti pohjaeläinten 
tutkiminen järvestä toisi lisätietoa ja mahdollistaisi tulevaisuudessa muutosten 
havaitsemisen.

Asiasanat Iso Myllylampi, Vihti, Karjaanjoen vesistöalue, kunnostus, veden laatu, ekologinen 
tila, humus, kasviplankton, kuormitus, metsätalouden vesiensuojelu

Toimeksiantaja Myllylammen vesiosuuskunta (MVOK) ja Vihdin Myllylammen vesiensuojeluyh-
distys ry. Tutkimus on rahoitettu Vihdin kunnan ympäristöavustuksella.
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1 Johdanto
Iso Myllylampi sijaitsee Haapakylässä lähellä Lohjan ja Vihdin rajaa kehätie 25:n ja Turuntien (tie 110) risteyk-
sessä. Iso Myllylammen ja sen itäpuolella olevan Vähä Myllylammen välillä on puroyhteys. Vesi virtaa Iso 
Myllylammesta Vähä Myllylampeen. Täältä vesi jatkaa matkaa Hynnänojaa pitkin ja Heinälammen kosteikko-
alueen kautta Hiidenveteen. 

Iso Myllylammen itärannalla on Vihdin sekä Lohjan hieman toisistaan erillään olevat uimarannat. Lohjan 
uimaranta on lakkautettu 1.5.2020. Järveen laskee länsipuolelta oja, joka tuo vettä ojitetulta suoalueelta. Tätä 
nykyä suoalueella kasvaa metsä, jota on lähivuosina laajoilta alueilta hakattu. Ojaan on kaivettu pieni laskeu-
tusallas, josta yksityistiekunta tyhjentää syntyneen lietteen aika ajoin. Järvi on ranta-asukkaiden mukaan jonkin 
verran rehevöitynyt järven pohjoisosassa, missä ongelmana on umpeenkasvu. Suurimmaksi ongelmaksi on 
koettu veden tummuminen ja ojitetulta suoalueelta tulevan humuskuorma, joka kertyy järven pohjalle paksuksi 
kerrokseksi.

Myllylammen vesiosuuskunta ja alueelle vasta perustettu vesiensuojeluyhdistys halusivat selvittää järven tilaa 
ja saada ehdotuksia kunnostustyön aloittamiseksi. Vihdin kunta on rahoittanut vesiosuuskuntaa tämän työn 
toteuttamiseksi.

Kunnostustarkastelua varten tutkittiin valuma-alueen rakennetta, arvioitiin laskennallisesti sekä ojavesinäyt-
teiden avulla järveen tuleva ulkoinen kuormitus ja sen vähentämistarve sekä tarkasteltiin vanhoja vedenlaa-
tutuloksia ja otettiin vesinäytteitä järvestä ja järveen laskevasta suo-ojasta. Vesinäytteet analysoitiin akkredi-
toidussa laboratoriossa. LUVYLab Oy Ab on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147 
(akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025: 2017). Ojakuormituksen lisäksi tarkasteltiin suo-ojaan rakennetun 
laskeutusaltaan toimintatehokkuutta kahdella näytteenotolla. Iso Myllylammen kunnostamista ja ekologisen tilan 
parantamista pohdittiin Euroopan unionin vesipuitedirektiivissä määritellyn arvion perusteella. Tässä kunnostus-
tarkastelussa tarkastellaan yleisesti eri kunnostusvaihtoehtoja erityisesti humuskuorman vähentämiseksi. 

2 Iso Myllylammen ominaisuudet ja valuma-alueen 
rakenne

Iso Myllylampi on matala (keskisyvyys 2,3 m ja maksimisyvyys 5,6 m; taulukko 1) pikkujärvi Haapakylässä lähellä 
Lohjan ja Vihdin rajaa. Järvessä ei ole selvää syvännealuetta, vaan järven pohja on syvyysmuodoiltaan laakea 
(kuva 1). Näytteenottojen yhteydessä suurin löydetty maksimisyvyys on ollut 5,6 metriä, mutta ilmeisesti järveltä 
olisi löydettävissä noin 6 metrin syvännekohta. Pohjoisosa järvestä on hyvin matalaa. Järvi on suurten ja vilkas-
liikenteisten teiden risteyksessä. Järven valuma-alueen koko on 1,6 km2 ja se on Karjaanjoen suuren valuma-
alueen yksi pikkujärvi. Iso Myllylammen omaan valuma-alueeseen kuuluu pieni Ahvenlampi, jonka vedet laskevat 
ojitetun suoalueen kautta Iso Myllylampeen. 

Taulukko 1. Iso Myllylammen tietoja.
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Kuva 1. Ison Myllylammen syvyyskartoitus vuodelta 2007. Lähde: Matti Wallenius.

Järven viipymä on pitkä, lähes kolme vuotta. Iso Myllylampeen laskee yksi pieni uoma pohjoisesta ja suurempi 
lännestä. Luusua on järven itäpuolella ja laskee Vähä Myllylampeen. Iso Myllylampea ei ole tyypitelty vesienhoi-
toarvioinnissa eikä sille ole määritetty ekologista tilaa. Järvi on tässä kuitenkin tyypitelty epävirallisesti mataliin 
humusjärviin, jolloin sen tuloksia voitu verrata luokiteltujen järvien luokkarajoihin. 

Kuva 2. Laskuoja Iso Myllylampeen on biologisesti monipuolinen ja kaunis.

Järveä ympäröi pohjoisessa ja luoteessa moreenimaa ja kalliopaljastumat ja (kuva 3). Lisäksi järven länsipuolella 
on alue turvemaata. Loppua maaperästä ei ole tarkemmin selvitetty. Valuma-alueella ei ole luonnonsuojelualu-
eita eikä alueelta ole tunnistettu metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Metsäalueen kalliopaljastumien 
huipuilta on hienoja näkymiä ja ne ovat alueen virkistyskäytön kannalta merkittäviä. Osa Lohjanharjun vedenhan-
kinnalle tärkeää pohjavesialuetta, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (ns. 
E-luokan alue) sijaitsee valuma-alueen eteläosissa (kuva 4). Pohjavettä purkautuu todennäköisesti myös järveen.
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Kuva 3. Iso Myllylammen valuma-alueen maaperä.

Iso Myllylammen yläpuolisen valuma-alueen koko on 1,6 km2. Valuma-alueen rakennetta tutkittiin ympäristö-
hallinnon VALUE-työkalulla (Suomen ympäristökeskus 2020). VALUE:sta saa valuma-aluerajauksen lisäksi Corine-
maanpeite 2012 -aineiston tiedot. 

Järven valuma-alueesta on Corine-aineiston mukaan metsää 59 %, virkistysaluetta 8 %, maa-ainesten ottoalu-
etta 8 % ja teollisuusaluetta 6 % (kuva 5). Vesialueet muodostavat 18 % valuma-alueesta ja maanviljelysaluetta ei 
ole lainkaan. Corine-aineisto koostuu rasterimuotoisesta paikkatietokannasta (erotuskyky 20 x 20 m) ja vektori-
muotoisesta paikkatietokannasta, jossa pienin maastossa erottuva alue on vähintään 25 ha ja kapeimmillaan 100 
metriä. Valuma-alueen entiset suoalueet ovat luokittuneet metsäksi.

Valuma-alueesta laskettiin veden läpäisemättömyyden aste antamalla kullekin maankäyttötyypille valuntakerroin 
ja kertomalla se maankäyttötyypin pinta-alalla. Tämä laskenta tehtiin koko valuma-alueelle Corine-aineistolla. 
Vuonna 2012 koko Iso Myllylammen valuma-alueen veden läpäisemättömyys (total impervious area, TIA) oli 7 
%. Järven TIA-% on odotetusti niin pieni, ettei valuma-alueella ole ongelmia veden hallitsemattoman valunnan 
takia. Myös sadeveden pitäisi päästä imeytymään pohjavedeksi. Suurten valtateiden hulevedet olisi kuitenkin 
hyvä viivyttää ja suodattaa ennen niiden johtamista järveen. Teiden hulevedet ilmeisesti johdetaan valtatie 25:n 
itäpuolelle eikä Iso Myllylampeen.
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Kuva 4. Iso Myllylammen näytepisteet järvessä ja ojassa sekä valuma-alueen pohjavesialueen sijainti.

asuinalue
2 %

teollisuus
6 %

maa-ainesten otto
8 %

virkistys
8 %

metsä
59 %

vesi
18 %

Kuva 5. Iso Myllylammen valuma-alueen maankäyttötyyppien osuudet Corine-maanpeite 2012 -aineistolla.
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Kuva 6. Valuma-alueella on ojitettua suometsää, jossa on eri-ikäisiä hakkuualueita.

Kuva 7. Iso Myllylammen alue peruskartoilla ja uusimmassa maastotietokannassa. Tiheät ojitukset ilmestyvät vuoden 1984 
peruskartalle ja toinen lasku-uoma ojitetulta suolta järveen on poistunut vuoden 1994 kartalta. Lähde: Maanmittauslaitos 
/ Vanhat painetut kartat -palvelu.
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Vanhoja peruskarttoja tarkastelemalla saa käsityksen mitä valuma-alueella on vuosien kuluessa tapahtunut. 
Vanhimmassa kartassa vuodelta 1959 näkyy jo ensimmäiset suo-ojitukset valuma-alueella ja järveen suoalueelta 
laskevat kaksi uomaa (kuva 7). Vuoden 1984 kartassa näkyy ensimmäisen kerran suo-ojituksen runsastuminen, 
joten ojitusta lienee tehty lisää 1980-luvun alussa. 1994 toinen lasku-uoma on poistunut ja järven ympärillä 
olevat rakennukset on lähes kaikki rakennettu, joita siellä on tätä nykyä.

Valuma-alueen veden virtauspaikkoja tarkasteltiin lisäksi Metsähallituksen kehittämän DTW (Depth to 
water) -kosteusindeksin avulla (kuva 8). Indeksiä pystyy käyttämään Metsähallituksen Internet-sivujen kautta 
(Metsähallitus 2020a). DTW-kosteusindeksi perustuu 2 x 2 metrin tarkkuudella laserkeilattuun maanpinnan 
korkeusmalliin eli se on erittäin tarkka. DTW-kosteusindeksi on laskettu siten, että korkeusmallista on ensin tunnis-
tettu pintavesien virtausreitit, joista on yläpuoliselle valuma-alueelle annetun raja-arvon perusteella muodos-
tettu virtuaaliuomia. Oletuksena on, että maa on märkää, kun pintavesiä kertyy yhteen pisteeseen raja-arvoksi 
asetettua valuma-alueen pinta-alaa laajemmalta alueelta. Kosteusindeksikartta esittää maanpinnan korkeusar-
vojen ja märiksi tunnistettujen virtuaaliuomien maanpinnan korkeusarvojen erotusta. DTW-kosteusindeksikartalla 
on esitetty tummansinisellä kohdat, joissa maanpinnan korkeus on lähellä märäksi tunnistetun virtuaaliuoman 
kohdan maanpinnan korkeutta. Sinisen sävy on sitä vaaleampi, mitä suurempi korkeusero on. Kun korkeusero on 
vähintään metrin, oletetaan, että kohta on kuiva, eikä kohtaa piirretä kartalle. (Metsäkeskus 2020a)

Kuva 8. Iso Myllylammen valuma-aluetta kosteusmallilla kuvattuna. Tummansiniset alueet ovat niitä, mitä pitkin vesi virtaa. 
Lähde: Metsäkeskus/DTW-kosteusindeksikartta (Metsäkeskus 2020c).



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 20/2020

11 .

3 Iso Myllylammen ulkoinen ravinnekuormitus 
Iso Myllylammen ulkoinen kuormitus laskettiin ympäristöhallinnon ylläpitämällä ja kehittämällä VEMALA-
mallinnusohjelmalla. VEMALA sisältää useita osia: WSFS-hydrologinen ennustemallijärjestelmä käsittää sade- ja 
lämpötilahavainnot, lumen, maankosteuden ja pohjaveden valuntalaskennan sekä virtaamat ja vedenkorkeudet 
joissa ja järvissä. Vihma-työkalu ja Icecream-malli puolestaan keskittyvät peltojen kuormitukseen ja ravinnekier-
toon. Lisäksi mukana on typpimalli VEMALA-N, joka mallintaa prosesseja pelloilla ja metsissä. 

Peltokuormituksessa huomioidaan peltolohkon kaltevuus, maalaji, kasvi, fosforiluku ja pH. Peltotiedot ovat 
VEMALA:ssa 42 % lohkokohtaisina, muille pelloille arvot lasketaan kuntatasolla. Haja-asutuksen kuormituksessa 
käytetään alueittaisia omien puhdistamoiden puhdistustehojen arvioita sekä kiinteistön etäisyyttä uomasta tai 
järvestä. Pistekuormitustiedot tulevat VAHTI-rekisteristä. Ilmalaskeuma lasketaan lähimpien mittausasemien 
vuosittaisista tiedoista. Luonnonhuuhtouma mallinnetaan fosforin osalta VEPS-mallilla ja typpi VEMALA-N-
typpimallilla, joka on nykyisessä VEMALA-mallissa korjattu Metsävesi-hankkeen tuloksilla. Metsätoimenpiteiden 
vaikutus on silti todennäköisesti tämänhetkisessä VEMALA-mallinnuksessa huomattavasti aliarvioitu. Mallia 
kuitenkin päivitetään jatkuvasti.

VEMALA:n laskemat tulokset ovat olleet Länsi-Uudenmaan järvillä fosforin osalta luotettavia, mutta typen 
osalta malli paikoin yliarvioi kuormituksen. Malli ennustaa kuormituksen vuosille 2020–2049 nykytoimenpiteillä 
ilmaston muuttuessa (kaksi ilmastonmuutosskenaariota) sekä kuormituksen, jos maatalouden kuormitusvähen-
nykset (tarkennettu lannoitus, suorakylvö, suojavyöhykkeet, lietteen sijoitus nurmilla ja kerääjäkasvit) otettaisiin 
käyttöön. Näillä ei kuitenkaan ole merkitystä Iso Myllylammen tapauksessa, sillä valuma-alueella ei ole peltoja. 
VEMALA-malliin ei ole sisällytetty Iso Myllylampeen laskevia uomia niiden pienuuden takia.

Ulkoinen fosforikuormitus on VEMALA-mallin mukaan laskettuna ollut vuosina 2012–2019 keskimäärin 14 kg P/v. 
Ulkoinen fosforikuormitus koostuu mallin mukaan 37 % luonnonhuuhtoumasta, 25 % vakituisesta asutuksesta ja 
18 % loma-asutuksesta, 14 % ilmalaskeumasta ja 5 % ihmistoiminnan aiheuttamasta metsätaloudesta (kuva 9). 
Ilmastonmuutoksen takia fosforikuormituksen odotetaan kasvavan 2020–2049 tasolle 20 kg P/v. 

Typpikuormituksesta (350 kg N/v) yli puolet muodostuu VEMALA-mallin mukaan metsätaloudesta, luonnon-
huuhtoumana ja ihmistoiminnan aiheuttamana. Lisäksi laskeuma kattaa kolmasosan kuormasta. Haja- ja 
loma-asutuksen osuus on yhteensä vain 12 % (kuva 9). Ilmastonmuutoksen myötä typpikuormituksen ennuste-
taan kasvavan 450 kg/v.

Orgaanisen hiilen (TOC) kuorman mallinnetaan olevan 6850 kg/v, eikä sen odoteta juurikaan muuttuvan ilmaston-
muutoksen myötä.

Kuva 9. Isoon Myllylampeen tulevan fosfori- ja typpikuormituksen jakautuminen eri kuormituslähteisiin. VEMALA-mallin 
laskema keskiarvo vuosilta 2012–2019. Tiedot haettu 4.9.2020.
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4 Ulkoisen fosforiravinnekuormituksen vähentämistarve
Järven ulkoisen fosforikuormituksen sietokykyä on perinteisesti tarkasteltu Vollenweiderin (1976) julkaisemilla 
kaavoilla. Järven sallittava ulkoinen fosforikuormitus (Pa, g P m-2 v) lasketaan seuraavasti:

Kaavassa Q/A = hydraulinen pintakuorma, Q = järveen tuleva vesimäärä (m3/v) ja A = järven pinta-ala (m2). 

Ns. kriittinen kuorma (Pv, g P m-2 v) taas lasketaan kaavalla: 

Kummassakin laskukaavassa saatu tulos kerrotaan järven pinta-alalla (m2).

Iso Myllylammen VEMALA-mallilla laskettu ulkoinen fosforikuormitus (14 kg/v) ylittää vain hieman järven sallitun 
kuorman. Kriittisen fosforikuormituksen raja on vielä kaukana (taulukko 2 ja kuva 10). Järven fosforikuormituk-
sesta huomattava osa syntyy mallinnuksen mukaan haja- ja loma-asutuksen jätevesijärjestelmistä. Jos alueen 
järjestelmät eivät ole keskimääräisellä tasolla, on kuormitus huomattavasti mallinnettua suurempi. Toisaalta on 
epävarmaa, onko rakennus- ja huoneistorekisteri ajan tasalla viemäriin liittyneiden kiinteistöjen osalta. VEMALA-
mallinnus käyttää rakennus- ja kiinteistörekisterin tietoja, joten mallinnus on tarkempi, jos tiedot viemäriin 
liittyneistä on päivitetty järjestelmään. Länsirannan osalta on vesiosuuskunnalla tarkkaan tiedossa liittyneet 
kiinteistöt. Itärannan osalta tieto tulisi tarkistaa Vihdin kunnan järjestelmistä.

Myllylammen vesiosuuskunta on perustettu vuonna 2015 Myllylammen länsipuolelle ja sen jäseninä on jo lähes 
20 kiinteistöä. Vesi- ja jätevesijärjestelmän käyttöönotto on edennyt länsirannan osalta lyhyessä ajassa ja lähes 
puolet jäsenistä on jo ottanut järjestelmän käyttöön. Myllylammen itärannalla muutamalla kiinteistöllä on Vihdin 
Veden liittymä. (Kaitanen 2020.). Peruskartalta laskettaessa järven rannalla on 46 kiinteistöä, joilla on rakennuksia. 
Suuri osa rakennuksista ei siis ole vielä liittynyt jätevesiviemäröintiin. Alue ei ole ollut haja-asutuksen jätevesi-
neuvonta-alueena, mutta mahdollisesti neuvonta voisi olla tällekin alueelle tarpeen. Lisäksi kannattaa kannustaa 
kiinteistöjä liittymään viemäriin.

Taulukko 2. Ison Myllylammen kriittisen ja sallitun fosforikuorman rajat Vollenweiderin mallin mukaan sekä VEMALA-mallilla 
laskettu ulkoinen fosforikuormitus (keskiarvo vuosina 2012–2019).

Iso Myllylampi
Sallittu P-kuormitus (kg/v) 12
Kriittinen P-kuormitus (kg/v) 39
Todettu kuormitus (kg/v) 14
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Kuva 10. Ison Myllylammen laskennallinen kokonaiskuormituksen sietokyky. Järven sietokykyä ei ole laskennallisesti ylitetty, 
sillä se lasketaan ulkoisen kuormituksen perusteella. Pohjakuva: Erkki Saarijärvi / Vesi-Eko Oy.

5 Humuskuormitus	järveen	ojien	kautta
Järveen laskevan ojien yhtymäkohtaan on kaivettu laskeutusallas (kuvat 11–13). Allas sijaitsee tien vieressä, 
jotta se on helppo tyhjentää. Laskeutusaltaaseen tulee lännestä suo-oja ja etelästä tienvarsioja. Muut altaaseen 
laskevat uomat ovat virtaamaltaan vähämerkityksellisiä. Altaasta vesi jatkaa ilman kynnystä matkaansa tien 
toiselle puolelle rummussa. Tien toisella puolella on pienempi allas, josta vesi jatkaa matkaa kohti järveä.

Kuva 11. Tien viereen kaivettu laskeutusallas (vasemmanpuoleinen kuva) ja tien toisella puolella oleva pienempi allas. 
Tierumpu sijaitsee oikeanpuoleisessa kuvassa ylhäällä. Kuvat on otettu syyskuussa altaiden tyhjennyksen jälkeen. Kuvat: 
LUVY / Jorma Valjus.
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Kuva 12. Laskeutusallas, jonka kautta virtaa kaikki yläpuolelta tulevat vedet. Vasemmanpuoleinen kuva on otettu kesäkuussa 
ja siinä näkyy altaan keskelle kertynyttä turvetta. Oikeanpuoleisessa kuva on otettu syyskuussa ja allas on tyhjennetty pari 
viikkoa aikaisemmin. Tyhjennysmassoilla on tukittu pieni uoma yläkulmassa. Suo-oja tulee altaaseen kuvassa oikealta ja tieoja 
ylhäältä. Kuvat: Jorma Valjus ja Katja Pellikka.

Kuva 13. Laskeutusaltaan vedet virtavat tien ali tierumpua pitkin pieneen laskeutusaltaaseen, jossa nopeasti virtaava vesi 
pääsee syövyttämään altaan reunaa männyn juurelta. Vasemmanpuoleisessa kuvassa tierumpu on vasemmalla alhaalla ja 
oikeanpuoleisessa kuvassa on pieni laskeutusallas kuvattuna tieltä. Tämäkin allas oli pari viikkoa aiemmin tyhjennetty. Kuvat 
on otettu syyskuussa 2020.

Tämän työn yhteydessä LUVY otti näytteet kaksi kertaa kahdesta altaaseen tulevasta uomasta ja järveen 
laskevasta purosta. Samalla mitattiin virtaama, jotta pystyttiin laskemaan kuormitus kilogrammoina laskeu-
tusaltaaseen ja järveen. Näiden näytteiden lisäksi tilaaja otti kolme kertaa itse vesinäytteet järveen laskevasta 
uomasta ja nämä näytteet analysoitiin myös laboratoriossa. Tilaajan ottamia tuloksia ei kuitenkaan ole mahdol-
lista tallentaa ympäristöhallinnon tietokantaan, sillä näytteenottaja ei ole sertifioitu. Tilaajan ottamilta näytteen-
ottokerroilta ei ole virtaamamittauksia, joten tarkastelu tehtiin pitoisuuksien osalta.

Tien laitaa kulkee vettä, joka tulee ojitetun suoalueen eteläosista. Ilmeisesti osa vedestä on pohjavesialueelta 
tihkuvaa vettä, sillä alue rajautuu pohjavesialueeseen. Vesi on tässä ojassa hyvin hapanta (pH 3,9 ja 4,3) ja tummaa 
(TOC-pitoisuus 61 ja 110 mg/l) (kuva 14). Suoalueelta virtaava uoma tuo happamuudeltaan lähempänä neutraalia 
olevaa vettä (pH 7,5 ja 6,2). Suoalueelta virtaa yleisesti hapanta vettä, joten oletettavasti uoma tuo mukanaan 
myös pohjavettä tai muita vesiä valuma-alueen länsiosasta. Suo-ojan vesi ei myöskään ole yhtä humusrikasta 
(TOC-pitoisuus 6,3 ja 58 mg/l) kuin tieojassa. Virtaama suo-ojassa oli kummallakin havaintokerralla huomatta-
vasti suurempi kuin tieojassa.
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Kuva 14. Uomien orgaanisen hiilen kokonaispitoisuuden (TOC) ja kiintoaineen pitoisuuden vaihtelu. Kiintoaine analysoitiin 
ainoastaan järveen laskevasta uomasta. Laskeutusallas tyhjennettiin elokuun puolivälissä. 

Järveen laskeva vesi oli neutraalia (pH 7,0) ja TOC-pitoisuus oli keskimäärin 34 mg/l (kuva 14). Veden kiintoainepi-
toisuus oli pieni (keskimäärin 1,5 mg/l). Veteen tummaa väriä aiheuttavat orgaaniset hiiliyhdisteet ovat kooltaan 
niin pieniä, että ne eivät jää kiintoainemäärityksessä käytetylle suodattimelle. Kokonaistyppipitoisuus oli 460 ja 
1100 µg/l, josta liukoisten typpiyhdisteiden (lähinnä nitraattityppeä) osuus oli neljäsosa. Kokonaisfosforipitoisuus 
oli 10 ja 37 µg/l ja liukoisen fosfaattifosforin pitoisuus oli 4 ja 14 µg/l. Havaitut ravinnepitoisuudet ovat pieniä. 
Jälkimmäisellä havaintokerralla laskeutusallas oli kolme viikkoa aiemmin tyhjennetty, mikä selittää jälkimmäisen 
näytteenottokerran suuremmat pitoisuudet järveen laskevassa vedessä. Syyskuussa myös altaaseen tuleva vesi 
tieojan vesi oli aiempaa humusrikkaampaa, mikä saattoi johtua edellisten päivien sateista.

Laskeutusaltaaseen tulee kaksi merkittävää uomaa, joista kummastakin otettiin kesäkuussa ja syyskuussa 
näytteet. Valtaosa laskeutusaltaaseen tulevasta orgaanisen hiilen kuormasta tuli virtaamaltaan huomattavasti 
suuremmasta suo-ojasta (kuva 15). Merkille pantavaa on kuitenkin se, että humuskuorma järveen oli suurempi 
kuin laskeutusaltaaseen tulevien kahden uoman summakuorma (kuva 15). Mittaukseen sisältyy jonkin verran 
epävarmuutta, mutta selvää on kuitenkin se, että laskeutusallas ei pidättänyt kesäkuussakaan yläpuolelta 
tulevaa humuskuormitusta. Syyskuussa allas oli kolme viikkoa aikaisemmin tyhjennetty, joskin altaaseen tuleva 
kuormakin oli tuolloin suuri.
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Kuva 15. Humuskuorma (TOC=orgaanisen hiilen kokonaismäärä) laskeutusaltaaseen kahta uomaa pitkin sekä järveen. 
Humuskuorma oli kummallakin havaintokerralla hieman suurempi laskeutusaltaan jälkeen eli allas ei pidätä humusta. 

6 Järven	tila
Järven tilasta kertovia indikaattoreita on useita. Keskeiset ovat happi sekä fosforin ja typen eri muodot. Lisäksi 
tutkitaan a-klorofyllipitoisuutta, pH-arvoa, hygieenistä laatua, värilukua sekä kemiallista hapenkulutusta. 

Taulukko 3. Veden laatuun vaikuttavia parametreja. 
Mistä on kyse? Mihin liittyy?

Happipitoisuus Veteen liuenneen hapen määrä Veden happipitoisuus on esim. pohjan eliöille ja kaloille elintärkeä 
asia. Happi vähentää sedimentin ravinteita vapautumasta veteen.

Escherichia coli Indikaattoribakteerin pitoisuus
E. coli elää tasalämpöisten eläinten suolistossa, joten se kertoo 
yleensä ulostesaatumisesta.

Kokonaisfosfori ja 
fosfaattifosfori

Kasveille välttämätön ravinne, sisävesissä 
(järvet, joet) yleensä levien kasvua rajoittava 
tekijä

Fosforia päätyy vesiin pelloilta, metsistä, hulevesistä, haja-
asutuksen jätevesistä, jätevesistä sekä vapautuu sisäisenä 
kuormituksena pohjaan varastoituneesta fosforista.

Kokonaistyppi, nitraatti-
nitriitttyppi ja 
ammoniumtyppi

Kasveille välttämätön ravinne, merivedessä 
usein levien kasvua rajoittava tekijä, liukoisessa 
muodossa leville käyttökelpoista

Typpeä päätyy vesiin pintavaluntana pelloilta, metsistä, hulevesistä, 
haja-asutuksen jätevesistä, puhdistetuistakin jätevesistä, 
ilmalaskeumana.

Klorofylli-a :n pitoisuus
Vedessä olevien planktonlevien sisältämän 
klorofyllin eli lehtivihreän määrä vedessä.

Kertoo planktonlevien mm. sinilevien määrästä vedessä ja sitä 
voidaan käyttää rehevyyden määrittämiseen. 

Sähkönjohtavuus Liuenneiden suolojen määrä vedessä
Jätevesikuormitus ja lannoitteet lisäävät sähkönjohtavuutta, kuten 
myös maantiesuolaus.

pH
Luonnonvesissä maaperän koostumus määrää 
veden happamuuden

Suuret poikkeamat yleensä pistemäisestä happo- tai 
emäskuormituksesta, kiivas levätuotanto nostaa pH:ta.

Väriluku
Veteen liuenneet värilliset aineet, esim. humus 
ja rauta

Tyypillisesti väriluku on korkea humusvesissä, jolloin valuma-
alueelta tulevat humusaineet värjäävät veden ruskeaksi.

Kemiallinen hapenkulutus Eloperäisen aineen määrä vedessä
Eloperäistä aines voi olla humusta, jätevettä, karjatalouden päästöjä 
tai luonnonhuuhtoumaa.

Orgaaninen kokonaishiili 
(TOC) Eloperäisen aineen määrä vedessä Eloperäistä aines (hiili) on yleensä humusta.

Kloridi Suolaisuus Tiesuolauksen, jätevesikuormituksen tai meriveden vaikutus 
kohottaa makean veden klorodipitoisuutta.

Iso Myllylammen keskiosasta ja järven luusuasta on otettu satunnaisesti vesinäytettä vuodesta 1971. Iso 
Myllylampi kuului ympäristöhallinnon HAPRO-ohjelmaan, jossa seurattiin läntisen Uudenmaan pienten 
happamien järvien tilaa. Lisäksi järvi on kuulunut ympäristöhallinnon peruskartoitukseen, joskaan viime 
vuosina järvi ei ole enää ollut ELY-keskuksen seurannassa. Nykyisin järvi on osa Vihdin kunnan pintavesiseu-
rantaa ja suunnitelman mukaan vesinäytteitä haetaan järveltä seuraavan kerran kesällä 2024. Iso Myllylammen 
EU-uimarannan tilaa seurataan erikseen ja kesällä 2020 uimarannan veden laatu oli hyvä (Vihdin kunta 2020), 
eikä sinilevää havaittu. Myöskään kesän 2020 satelliittikuvissa ei näy järvellä sinileväkukintaa (kuva 16). 
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Kuva 16. Ison Myllyjärven lähiseutu 17.8.2020 satelliittikuvassa. Järvellä ei näy satelliittikuvassa sinileväkukintaa. Lähde: 
TARKKA-kaukokartoitustuotteet, SYKE. Alkuperäiset kuvat: ESA Copernicus Sentinel Data, SYKE.

Vuonna 2020 haettiin tämän toimeksiannon puitteissa Ison Myllylammen kahdelta havaintopaikalta näytteet 
kaksi kertaa. Lisäksi haettiin näytteitä laskuojasta, joka laskee järveen lännestä. Tähän ojaan on kaivettu laskeu-
tusallas ja ojanäytteenoton kanssa samaan aikaan tutkittiin myös laskeutusaltaan toimivuutta. Osakaskunnan 
jäsenet hakivat omatoimisesti lisäksi kolme kertaa näytteet samaisesta laskuojasta, mutta näitä näytetu-
loksia ei voida siirtää ympäristöhallinnon HERTTA-rekisteriin.  Ne on kuitenkin raportoitu aiemmin kappaleessa 
Humuskuormitus järveen ojien kautta.

Järvi kerrostuu heikosti kesäaikaan ja sekoittuu todennäköisesti melko helposti tuulen aiheuttamana. Järven vesi 
on melko ruskeaa (väriluku keskimäärin 58 mg Pt/l) ja pohjan lähellä vesi on pintaa tummempaa. Järven puskuri-
kyky happamoitumista vastaan (alkaliniteetti) oli vuonna 1971 pieni, mutta se ilmeisesti lähti kohentumaan jo 
1970-luvulla. Vuonna 1975 puskurikyky oli tyydyttävä ja se on 1980-luvulta alkaen ollut hyvä.

Kuva 17. Iso Myllylammen vesi on kirkasta, mutta humuksen tummaksi värjäämää. Vasemmanpuoleinen kuva on otettu 
uimarannalta ja oikeanpuoleinen järveen laskevasta uomasta syyskuussa. Kuvat: LUVY / Katja Pellikka ja Jorma Valjus.

Järven hygieeninen laatu on ollut hyvä. Vuonna 2020 veden hygieeninen laatu oli myös uimarantatulosten 
mukaan hyvä (Vihdin kunta 2020). Vedessä on esiintynyt joitakin ulosteperäisiä bakteereja, mutta pitoisuudet 
ovat olleet pieniä. 

Sähkönjohtavuus oli Iso Myllyjärvessä 1980-luvun lopulle saakka alle 10 mS/m, mutta on tämän jälkeen ollut 
11–17 mS/m. Sähkönjohtavuus on järvessä hieman koholla. Tämä voi liittyä teiden suolaukseen, sillä veden 

http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Overview3
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kloridipitoisuus oli 1970- ja 1980-luvuilla keskimäärin 10 mg/l ja 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa noin 18 
mg/l. Viime vuosilta ei ole valitettavasti kloridin mittaustuloksia. Järveen ei nykyisin ilmeisesti ohjata (suolaisia) 
tievesiä, mutta ilmeisesti niitä edelleen kuitenkin valuu järveen. Kloridimääritys kannattaisi lisätä järven 
analyysivalikoimaan.

Kokonaisfosforin pitoisuus on ollut pintavedessä 2000-luvulla keskimäärin 17 µg/l. 1970-luvulla pitoisuudet olivat 
suurempia (kuva 18), mikä on saattanut johtua esimerkiksi haja- ja loma-asutuksen jätevesistä. Kokonaisfosforin 
pitoisuus on viime vuosina ollut pieni ja järvi luokittuisi pintavesien ekologisen luokittelun kriteereillä erinomai-
seen tilaan. Liukoisen ja leville suoraan käyttökelpoisen fosfaattifosforin pitoisuus on järvessä ollut hyvin pieni.
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Kuva 18. Iso Myllylammen pintaveden kokonaisfosforipitoisuudet 1971–2020. Mukana on kaikki järven havaintopaikat. 
Vaakaviivat kuvaavat samantyyppisten järvien (matalat humusjärvet) huonon, välttävän, tyydyttävän ja hyvän veden luokka-
rajoja kesäajan (kesä–syyskuu) tuloksille (Aroviita ym. 2019). 

Iso Myllylammen pintaveden kokonaistyppipitoisuudet olivat 1970-luvulla nykyarvoja korkeampia (kuva 19). 
Pitoisuudet ovat pysyneet pieninä ja ilmentävät erinomaista veden laatua. Liukoisia typpiravinteita on tutkittu 
vain vähän. Näiden pitoisuudet ovat olleet melko pieniä. Talvella 2002 nitraattitypen pitoisuus oli kuitenkin melko 
suuri. Tulosten pienestä määrästä johtuen rajoittavaa ravinnetta ei voida järvelle laskea.
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Kuva 19. Iso Myllylammen pintaveden kokonaistyppipitoisuudet 1971–2020. Mukana on kaikki järven havaintopaikat. 
Vaakaviivat kuvaavat samantyyppisten järvien (matalat humusjärvet) huonon, välttävän, tyydyttävän ja hyvän veden luokka-
rajoja kesäajan (kesä–syyskuu) tuloksille (Aroviita ym. 2019).
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Happipitoisuutta on matalasta järvestä vaikea mitata normaalilla vesinäytteenotolla luotettavasti vaan tämä olisi 
tehtävä kenttämittarilla, jolla päästään mittaamaan lähelle pohjasedimentin pintaa. Kesällä 2020 näin tehtiinkin, 
joskin kenttämittarilla mitatut happitulokset eivät ole yhtä luotettavia kuin laboratoriossa tehdyt määritykset. 
Kenttämittarituloksia ei myöskään voi siirtää ympäristöhallinnon avoimeen HERTTA-tietojärjestelmään. 
Kalibroidun kenttämittarin happitulokset kertovat kuitenkin erinomaisesti happipitoisuuden suuruusluokan. 
Matalassa järvessä ei yleensä ole pinnan ja pohjan läheisessä vedessä suurta eroa happipitoisuudessa, mutta jos 
matala järvi kesäaikana kerrostuu hellejaksoilla, siitä voi seurata happikatoa veden ja sedimentin rajapinnassa 
sekä fosforin vapautumista sedimentistä (Knuuttila ym. 1994). 

Iso Myllyjärveltä on vain muutamalta näytteenottokerralta happituloksia. Talvella 2002 alusvesi ei ollut hapetonta, 
mutta kesällä 2017 alusvesi oli hapeton. Kesäkuussa 2020 alusveden happipitoisuus oli heikentynyt (kuva 20) ja 
alusvedessä oli heikko rikkivedyn haju. Elokuun lopussa 2020 happi oli loppunut neljän metrin syvyydessä ja 
sen alapuolella olevassa vedessä (kuva 20) ja vesi haisi selvästi rikkivedylle. Alusveteen oli eloperäisen aineen 
hajotuksen johdosta kertynyt elokuussa ammoniumtyppeä ja fosfaattifosforia. Myös kokonaisravinteiden 
pitoisuudet olivat elokuun lopun aikaan alusvedessä selvästi koholla. Alusveden hapettomuus saa rautayhdistei-
siin kiinnittyneen fosforin vapautumaan vesimassaan sekä vähentää pohjaeläinten menestymismahdollisuuksia 
järvessä. Pohjaeläinten määrä vaikuttaa kalojen ja lintujen menestymiseen. Lisäksi pohjan hapettomuus voi 
vaikuttaa kalojen lisääntymiseen.

Kuva 20. Iso Myllylammen happipitoisuus kenttämittarilla mitattuna kesällä 2020.

Iso Myllylampi on ollut järvien happamoitumisseurannassa. Kevättalvella 1971 veden pH oli vain 5,9. 1970-luvulla 
pH oli keskimäärin 6,7 ja 2000-luvulla 7,1 (kuva 21). Järvi on toipunut happamoitumiskehityksestä ja veden pH 
on nykyisin lähellä neutraalia. Ilmansaasteiden laskeuma (typen oksidit ja rikkidioksidi) happamoitti Suomen 
karuja järviä 1990-luvulla asti, mutta 2000-luvulla tilanne on selvästi kohentunut. Tähän on syynä ilmansaas-
teiden huomattava väheneminen, kun savukaasujen puhdistuksessa on otettu rikinpoistolaitteet ja katalysaattorit 
käyttöön. Happamat humusvedet laskevat yleensä myös järven pH-lukua, kuten on todennäköisesti ollut tilanne 
myös Iso Myllylammella. Järven rehevöityminen nostaa veden pH-arvoa, kun veteen kertyy happea. Talviajan 
lukemiin rehevyydellä ei yleensä ole kuitenkaan vaikutusta. Iso Myllylammelta on viimeisin talviajan pH-arvo 
vuodelta 2002 (pH 6,6), joten talvitilanteesta olisi hyvä saada ajankohtainen tieto myös pH:n osalta.
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Kuva 21. Iso Myllylammen pintaveden pH 1971–2020. Huomaa, että y-akseli alkaa arvosta 5.

Veden humusleimaa voidaan tutkia epäsuorasti usealla eri analyysillä: väriluku, biologinen hapenkulutus (BHK), 
kemiallinen hapenkulutus (KHK) ja orgaanisen hiilen määrä (TOC). Iso Myllylammesta on tutkittu veden kemial-
lista hapenkulutusta melko säännöllisesti (kuva 22). Kemiallinen hapenkulutus tarkoittaa orgaanisen aineen 
aiheuttamaa hapenkulutusta kemiallisissa reaktioissa. Mitä enemmän vedessä on humusta, sitä suurempi 
on veden kemiallinen hapenkulutus. Kemiallinen hapenkulutus on kasvanut huomattavasti vuosien kuluessa. 
1970-luvulla pitoisuus oli pintavedessä keskimäärin 8 mg/l, mutta 2000-luvulla puolet suurempi, 16 mg/l. 
Alusveteen vajoaa orgaanista ainetta, joten alusveden KHK-arvo on päällysvettä suurempi. Veden väriluvussa on 
tapahtunut samanlainen muutos kuin KHK:ssa. 1970-luvulla päällysveden väriluvun keskiarvo oli 40 mg Pt/l ja 
2000-luvulla noin 80 mg Pt/l. Humuspitoisuutta ei tarkastella vesipuitedirektiivin mukaisessa vesien ekologisessa 
luokittelussa. Jos Iso Myllylampi olisi virallisesti luokiteltu, sen ekologinen tila olisi todennäköisesti erinomainen. 
Humuskuorman aiheuttamat haitat järvelle ja sen pohjasedimentille ovat kuitenkin selvät. Pohjalle kertynyt 
humusmassa myös vie happea ja vapauttaa ravinteita hajotessaan. Lisäksi hapettomalla pohjalla on negatiivisia 
vaikutuksia pohjaeläimiin ja niitä syöviin eläimiin sekä kalojen menestymiseen. Humus muuttaa veden valais-
tusolosuhteita ja sitä kautta vaikuttaa vesistön veden lämpötilaan ja happipitoisuuteen. Humuskuorman lisään-
tyessä on kalojen elohopeapitoisuus todennäköisesti myös kasvanut, mutta tästä ei ole Iso Myllylammelta 
tutkimustietoa. Happipitoisessa vedessä rauta ja alumiini ovat sitoutuneena humukseen, eivätkä aiheuta haital-
lisia vaikutuksia kalastolle. Jos happitilanne heikkenee, niin vapaana vedessä esiintyvä epäorgaaninen rauta ja 
alumiini ovat eliöille myrkyllisiä. Kalojen elohopeapitoisuus olisi hyvä selvittää, sillä ranta-asukkaat todennäköi-
sesti kalastavat järven kaloja.

Järven kahden havaintopaikan tuloksissa ei havaittu merkittävää eroa kesällä 2020.
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Kuva 22. Iso Myllylammen kemiallisen hapenkulutuksen ja veden väriluvun vaihtelu 1971–2020. Veden humuspitoisuus on 
vuosien kuluessa kasvanut.



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 20/2020

21 .

Iso Myllylammesta on otettu yksi kasviplanktonnäyte kesällä 2017. Tämän näytteen perusteella järvi luokittuisi 
ekologiselta tilaltaan erinomaiseksi niin kokonaisbiomassan, haitallisten sinilevien kuin lajiston tasapainoisuutta 
mittaavan TPI-indeksin mukaan. Kesällä 2017 kasviplankton koostui lähinnä pienistä nielulevistä, Peridinium-
panssarisiimalevistä, Rhizosolenia longiseta -piilevistä ja pienikokoisista viherlevistä. Lajistossa esiintyi myös 
melko paljon Uroglena-kultaleviä. Uroglena- ja Peridinium-suvun levät ovat miksotrofeja eli ne voivat joko 
yhteyttää auringonvalon avulla tai syödä bakteereita. Tämä piirre voi liittyä järven runsaaseen humuspitoisuu-
teen, jota bakteerit hajottavat.

Lehtivihreän eli a-klorofyllin määrää vedessä on mitattu vain vuosina 2017 ja 2020. Heinäkuun lopulla 2017 
a-klorofyllipitoisuus oli 5,7 µg/l ja kesällä 2020 6,8–10 µg/l. Tämänkin parametrin mukaan järvi luokittuu 
erinomaiseen ekologiseen tilaan.

7 Ravinnekuormituksen vähentäminen
7 .1 Haja- ja vapaa-ajan asutuksen jätevedet
Iso Myllyjärven ulkoinen fosforikuormitus ei ole tällä hetkellä liian suuri verrattuna järven sietokykyyn. Tätä 
tukee järven erinomainen veden laatu. Toki on muistettava, että ulkoinen kuormitus on laskettu tässä mallin-
nusohjelmalla, joka ei esimerkiksi tiedä järvenrantakiinteistöjen jätevesijärjestelmien toiminnan tehokkuutta. 
Sekä Myllylammen vesiosuuskuntaan liittymistä järven länsipuolen osalta, että Vihdin kunnan vesi- ja jätevesi-
järjestelmään liittymistä järven itäosan osalta tulee jatkossa edistää. Tämä vähentäisi järven ulkoista kuormi-
tusta merkittävästi. Kiinteistöillä, jotka eivät ole pystyneet liittymään viemäriin, tulisi olla tehokkaasti toimivat 
kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät. Pienpuhdistamot ym. ratkaisut vaativat hyvin toimiakseen säännöl-
listä huoltoa. Lisäksi rantakiinteistöjen tulisi kiinnittää huomiota esimerkiksi puucee-tyyppisten käymälöiden 
sijoitteluun, sauna- ja muiden pesuvesien johtamiseen sekä esimerkiksi autojen ja mattojen pesun välttämiseen 
rannan läheisyydessä. Lisätietoja haja-asutuksen jätevesijärjestelmistä löytyy täältä: https://www.vesientila.fi/
vesistokunnostus/haja-asutuksen-jatevedet/

Järveen tulee ravinnekuormitusta valuma-alueelta. Tehtyjen mittausten perusteella suolta tuleva vesi sisältää 
vähän ravinteita, mutta runsaasti humusta. 

7 .2 Metsäkuormituksen vähentäminen
Iso Myllylammen valuma-alueesta 59 % on metsää (kuva 23). Maaperä on valuma-alueella moreenia ja kallio-
paljastumia, mutta valuma-alueen länsiosissa on myös huomattava määrä ojitettua turvemaata. Suuresta 
metsäalasta huolimatta kokonaistypen ja -fosforin kuormituksesta vain 5‒8 % on VEMALA-mallinnuksen mukaan 
Ison Myllyjärven valuma-alueella peräisin ihmisen tekemistä metsätoimenpiteistä. Metsäkuormitusarvot 
saattavat olla huomattavia aliarvioita VEMALA-mallinnuksessa, joka nojaa METSÄVESI-hankkeen lopputuloksiin 
(Nieminen 2020). Ravinteikkaan maaperän johdosta luonnonhuuhtouma metsistä on Suomen etelärannikolla 
suuri ja Iso Myllylammenkin valuma-alueella 37 % kokonaisfosforikuormituksesta tulee mallinnuksen mukaan 
luonnonhuuhtoumana metsistä. 

Suurin metsätalouden vesistökuormittaja on kunnostusojituksen seurauksena valumavesissä kulkeutuva kiinto-
aine, joka liettää vesistöjä ja jonka sisältämä orgaaninen aines kuluttaa happea hajotessaan. Kuormitusta aiheut-
tavat maanmuokkausmenetelmät, kuten ojitus-mätästys ja naveromätästys. Lisäksi kuormitusta voivat aiheuttaa 
uudistushakkuiden hakkuutähteistä liikkeelle lähteneet ravinteet sekä metsänlannoitus. (Joensuu ym. 2012). 
Voimaperäisissä metsätoimenpiteissä myös kivennäismailla on vaarana ravinnehuuhtouman lisääntyminen. 

Iso Myllylammen valuma-alueen metsäkuvioista osa on helposti erodoituvaa (kuva 23). Tämä asia on hyvä ottaa 
huomioon suunnitellessa valuma-alueen metsänhoitotoimia, jotta ne eivät jatkossa rehevöittäisi järveä. 
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Kuva 23. Iso Myllylammen valuma-alueen metsävarakuviot ja eroosioherkkyys (Rusle).

8 Järven pohjoisosan umpeenkasvun hillitseminen
Iso Myllylammen pohjoisosa on hyvin matalaa ja alue on kasvamassa umpeen. Umpeenkasvu on osin luontaista 
järven kehityskulkua, mutta valuma-alueelta tullut suuri humuskuorma on luultavasti myös kiihdyttänyt 
sedimentin kertymistä alueelle. Humuskuorman vaikutuksen suuruutta umpeen kasvussa ei tässä tutkimuksessa 
ole selvitetty. Tätä umpeenkasvua voi virkistyskäyttötarpeita ajatellen hillitä joko ruoppauksilla tai vesikasvien 
niitolla. Vesikasviniittoja kannattaa tehdä alueilla, jotka halutaan pitää avoimina, kuten laitureiden tai veneval-
kamien edustat. Niitot on hyvä suunnitella mutkitteleviksi uomiksi, jotta ne palvelisivat myös esimerkiksi vesilin-
tujen pesintää.

Sedimenttiä poistava ruoppaus lisää järven syvyyttä. Ruopatessa on myös mahdollista saada poistettua virkis-
tyskäyttöä haittaavia vesikasveja juurineen. Ruoppauksen aikana esiintyy veden voimakasta samentumista, 
kun kiintoainepitoisuus vedessä kasvaa.  Ruoppaus tulee yleensä kyseeseen vain veneväylien ja uimarantojen 
kohdalta, sillä se on kallista ja ruoppausmassojen läjitys ja käsittely voi olla hankalaa suuren määrän ja massan 
sekä erittäin suuren vesipitoisuuden vuoksi. Ruoppausta voisi soveltaa tarvittaessa Iso Myllylammella pienille 
alueille, joille halutaan vapaata vesipintaa ruovikoista tai voimakasjuurisista kelluslehtisistä tai humusmassaa 
on kertynyt erityisen runsaasti. Nämä alueet voisi valita siten, että ne suosisivat esimerkiksi lisäksi vesilin-
tuja, rantaeliöstöä (hyönteiset, sammakkoeläimet), kalastoa (hauen lisääntymisalueet) tai ovat virkistyskäytön 
kannalta tärkeitä. 

Monotoniset ja tiheät ruovikot heikentävät esimerkiksi hauen kutu- ja lintujen pesimismahdollisuuksia. Tuulen 
aiheuttaman löyhän pohjasedimentin pöllyämisen estämiseksi sedimenttiä sitovalla pohjakasvillisuudella olisi 
todennäköisesti positiivisia vaikutuksia vedenlaatuun. Yleisesti katsotaan, että matalalla järvellä voi olla kaksi 
vaihetta: kirkas ja vesikasvirunsas sekä sameavetinen ja sinileväpitoinen. Vesikasvillisuus siis kuuluu hyväkun-
toisen, matalan järven piirteisiin.

Vesikasveja poistetaan yleensä virkistyskäytön tarpeesta, mutta sillä saadaan jonkin verran poistettua myös 
ravinteita. Vesikasvien poistolla voi olla myös kielteisiä vaikutuksia vedenlaatuun. Vesikasvit ja niiden päällys-
levät kilpailevat planktonlevien (esimerkiksi sinilevät) kanssa veden ravinteista, toimivat korsien ja lehtien 
pinnoille muodostuvan biofilmin alustana (joka sitoo kasvuunsa vedestä ravinteita), sitovat pohjasedimenttiä 
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ja tarjoavat suojaa eläinplanktonille kalojen saalistusta vastaan. Lisäksi ne tarjoavat kaloille kutupaikkoja ja 
linnuille pesintäympäristöä. Suoalueelta tulevan ojan edustalla on luontaisesti muodostunut pieni ruovikko. Tätä 
ruovikkoa ei tule niittää pois, sillä se auttaa humuspartikkeleita laskeutumaan ojan edustalle, josta massaa on 
mahdollista ruopata pois. 

9 Humuskuormituksen vähentäminen ja 
kunnostusratkaisuja

Humuskuormituksen kasvu on järvessä tapahtunut todennäköisesti jo 1950-luvulla, kun ensimmäiset ojat kaivet-
tiin järven länsipuolen suolle. Humuskuormitus on ilmeisesti kiihtynyt 1980-luvun alussa, kun ojaverkostoa on 
laajennettu. Matti Walleniuksen teettämän tutkimuksen mukaan järveen on kertynyt pintasedimenttiä paksulti 
etenkin suoalueelta tulevan uoman kohdalle sekä järven pohjoisosaan (kuva 24). Järven pohjoisosat olivat liian 
matalia ja sedimentissä olevat kaasukuplat häiritsivät kartoituksen tekoa tuolla alueella (Wallenius 2020).

Kuva 24. Iso Myllylammen pintasedimentin paksuus metreinä vuonna 2007. Lähde: Matti Wallenius.

Ojitettujen soiden humuskuorman on todettu Suomessa yleisesti kasvaneen. Tähän on nähty syyksi alkuperäisten 
metsäpurojen oikaisun, kun ojat on aikoinaan kaivettu. Aiemmin suolta liikkeelle lähtenyt humus kertyi puron 
mutkiin, mutta ojissa ei ole mutkia. Itse ojituskaivaminen on tietenkin ollut myös merkittävä humuskuorman 
liikkeelle paneva voima. Sateiden ja lumen sulamisen seurauksena veden virtausnopeus pääsee suorissa 
ojauomastoissa kiihtymään ja vesi vie mukanaan ojien helposti erodoituvia penkkoja (kuva 25). Viime aikoina 
talvien lämpeneminen on todennäköisesti myös lisännyt jo ojitettujen alueiden humuskuormaa. Lumettomasta 
ja sulasta metsämaasta valuu irtonaista maata aikaisempaa enemmän alapuolisiin vesistöihin. Lisäksi puunkorjuu 
lisää humuskuormitusta, kun metsäkoneet rikkovat varvikkoa ja sammalpeitettä (kuva 26). 

Iso Myllylammen valuma-alueella on runsaasti 1980-luvun alussa tai aiemmin kaivettuja metsäojia. Näiden ojien 
kunnostaminen eli avaaminen kiihdyttäisi jo ennestään suurta humuskuormitusta. Ojia suositellaan Suomessa 
yleisesti kunnostettavan vain kohteissa, joissa ne tarvitaan ylläpitämään ja/tai lisäämään puuston kasvua, ja 
niiden kunnostaminen on taloudellisesti perusteltua. Metsänkasvatuksen näkökulmasta on suositeltavaa, että 
pohjaveden pinta olisi vähintään 35‒40 cm syvyydessä maanpinnasta kasvukauden loppuvaiheessa. Jos se on 
lähempänä maanpintaa, ojien kunnostus voi olla metsätalouden näkökulmasta tarpeen. (Finér ym. 2020).
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Iso Myllylammen humuskuormitusta saadaan jatkossa hillittyä, jos valuma-alueen suo-ojia ei kunnosteta (eli 
kaiveta uudelleen auki) ja valuma-alueen metsiä hoidetaan mahdollisimman vähän maaperää muokaten. Lisäksi 
uusia alueita ei tulisi ojittaa. Jos ojia joudutaan kunnostamaan, tulisi käyttöön ottaa tehokkaat kiintoainekuor-
mitusta hillitsevät toimet.

Kuva 25. Valuma-alueen ojat ovat paikoin voimakkaasti erodoituneita ja ojat on kaivettu paikoin kivennäismaahan saakka.

Humuskuorman poistamiseksi vedestä ei ole vielä kehitetty erityisen toimivia ratkaisuja, mutta alalla tehdään 
kehitystyötä. Erityisesti veteen liuenneen orgaanisen hiilen vähentämiseksi ei ole vielä kehitetty toimivia 
menetelmiä, sillä vedelle tumman värin antama liukoinen humus on hyvin pienikokoista. Seuraavaksi esitellään 
mahdollisia kunnostuskeinoja ja pohditaan niiden soveltuvuutta Iso Myllylammelle. Tehokkain keino humuskuor-
mituksen synnyn vähentämiseksi olisi ojien perkaamatta jättäminen tulevaisuudessa.
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Kuva 26. Iso Myllylammen valuma-alueen mätästetty avohakkuuala, jossa myös maanpeite on rikottu.

Suon ennallistaminen

Ojituksessa suo kuivataan, jotta alueelle saadaan kasvamaan metsä. Vedenpinnan laskiessa suoturve kuivuu ja 
alkaa hitaasti hajota. Tällöin vapautuu runsaasti hiiltä ilmakehään ja humusta valuu valumavesiin. Vaikka suo-ojat 
näyttäisivät umpeutuvan voivat ne edelleen johtaa vettä. Ojituksen jälkeen kasvanut puusto haihduttaa runsaasti 
vettä ja niin kauan kuin suo pysyy kuivana, ei uutta turvetta kerry. 

Ennallistamisessa suolle palautetaan sen vaatima vesitalous. Vedenpintaa nostetaan täyttämällä tai patoamalla 
ojat. Ojituksen seurauksena syntynyt puusto poistetaan niiltä suon osilta, jotka ovat aiemmin olleet avoimia ja 
harvapuustoisia. Tällöin suolle palautuu puustoisten ja avoimien osien vaihtelu. Soiden ennallistamista tehdään 
luontoarvojen lisäämiseksi, sillä suo- ja vesiluonto on voimakkaasti uhanalaistunut vuosikymmenien kuluessa. 
Ojitettujen soiden ennallistamisopas löytyy Metsähallituksen sivuilta (Aapala ym. 2013). Ennallistettujen soiden 
ravinnekuormitus voi kasvaa muutaman vuoden ennallistamisen jälkeen, mutta tästä on vielä niukasti tietoa. Iso 
Myllylammen valuma-alueen ojitettujen suoalueiden ennallistaminen ei ole vaihtoehto, jos valuma-alue halutaan 
säilyttää talousmetsänä.

Pintavalutuskenttä

Pintavalutuskenttä on ehkä tehokkain vesiensuojelullinen toimenpide suovesille ja siinä saadaan vähennettyä 
veden kiintoainepitoisuuden lisäksi ravinteita. Pintavalutuskentän koon tulisi olla vähintään 0,5‒1 % koko valuma-
alueen pinta-alasta, jotta se toimisi tehokkaasti (Finér ym. 2020). Pintavalutuksessa vesi ohjataan tasaiselle 
maa-alueelle, jossa vedet suodattuvat kasvillisuuden ja maaperän läpi. Parhaat pintavalutuskentät ovat luonnonti-
laisia soita. Pintavalutuksen teho perustuu alueella tapahtuviin fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin tapahtumiin. 
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Laskeutusaltaan ja pintavalutuskentän yhdistäminen lisää rakenteiden vesiensuojelullista tehoa (Metsäkeskus 
2020b). Pintavalutuskentät poistavat humusta kuitenkin heikosti ja voivat jopa lisätä sen kuormitusta. Tämä 
johtuu siitä, että kentästä voi vapautua orgaanista hiiltä (Nieminen ym. 2005, Kantonen 2011). Kenttien seuran-
nassa on huomattu, että vesi pyrkii kulkemaan tiettyjä reittejä pitkin eikä vettä saada välttämättä leviämään 
koko alueelle, jolloin puhdistuskyky kärsii. Pintavalutuskentän rakentaminen ei ole ensisijainen vaihtoehto Iso 
Myllylammelle, sillä se saattaa jopa lisätä humuskuormitusta.

Lietekuoppa

Lietekuopat ovat tilavuudeltaan 1‒2 kuution kokoisia syvennyksiä ojissa ja niitä suositellaan rakennettavaksi noin 
100 metrin välein ja ennen jokaista ojan risteystä. Lietekuopat rakennetaan sivuojiin, ei laskuojiin. Lietekuoppiin 
pidättyy lähinnä kaivuaikana pohjakulkeumana liikkuvaa karkeaa kiintoainetta ja niiden merkitys on todennä-
köisesti pieni. Ne eivät pysty pidättämään humusta, mutta näillä saattaisi olla vaikutusta karkean kiintoaineksen 
(eli lähinnä hiekan) pidättämiseen yläjuoksulle. Iso Myllylammen valuma-alueelle lietekuopat ovat ajankohtaisia 
mahdollisen uudistusojituksen yhteydessä.

Kaivukatko

Ojakohtaista kiintoainekuormaa voidaan vähentää jättämällä ojaan kaivu- tai perkauskatkoja. Kaivukatkon 
pituus riippuu virtaaman määrästä ja maalajista. Kaivukatkon suositellaan olevan vähintään 20 metriä pitkä. 
Lyhyempiäkin kaivukatkoja voidaan käyttää, mikäli varmistetaan ettei kaivukatkon muodostama kynnys 
huuhtoudu pois tulva-aikana. Yksittäisiä ojia perattaessa vesi voidaan maanpinnan kaltevuuden salliessa johtaa 
sivuun alkuperäisestä ojasta; vesi palautuu johteen alapuolella uudelleen ojaan pintavalutuksena. Tarvittaessa 
voidaan kaivaa veden keräämiseksi haarukkaoja kaivukatkon alapuolelle. (Metsäkeskus 2012). Iso Myllylammen 
valuma-alueelle on suositeltavaa jättää perkuukatkoja, jos ojien kunnostaminen tulee ajankohtaiseksi. 

Putkipato 

Putkipato pienentää hetkellisiä tulvahuippuja ja ojastossa virtaavan veden virtausnopeutta. Putkipadon toimin-
taperiaate perustuu ylivirtaamien aikana veden hetkelliseen varastoitumiseen padon yläpuolelle. Putkipadon 
tavoitteena on pienentää ylivirtaamien voimakkuutta, padottaa vettä hetkellisesti ojitusalueelle ja siten vähentää 
eroosiota padon ylä- ja alapuolella pienentyneen virtausnopeuden ansioista.

Putkipadon yhteyteen tehdään usein laskeutusallas. (Tapio 2012) Putkipato saattaa kuitenkin jäätyä talvella. Ison 
Myllylammen laskeutusaltaaseen voisi asentaa kunnostuksen yhteydessä putkipadon.

Pohjapato

Ojien ja naveroiden pohjille vieritetyistä kivistä, puusta tai muusta materiaalista tehdyillä pohjapadoilla pyritään 
hidastamaan ojassa kulkevan veden virtausnopeutta. Maa-ainesten syöpymisen vähenemisen lisäksi pohjapadot 
pidättävät myös pohjakulkeumana liikkuvaa karkeaa kiintoainetta. Pohjapatoja voi olla peräkkäin useita, jolloin 
puhutaan pohjapatosarjasta tai putousportaista. Putousportaiden avulla ojien kaltevuutta pienennetään siten, 
että pohjapatojen välillä veden virtausnopeus laskee ojien syöpymisen kannalta riittävän pieneksi. (Tapio 2012) 
Pohjapatoratkaisua voi käyttää myös laskeutusaltaan tai kosteikon veden säätelyssä. Iso Myllylammen laskeutus-
altaan kunnostustyössä voisi altaaseen rakentaa pohjapadon tai putkipadon. Lisäksi ojitetulle suoalueelle voisi 
rakentaa ojiin pohjapatoja, mutta valuma-alueen uomien erodoitumista ja virtaamia tulisi tutkia tarkemmin. 
Veden virtaus oli valuma-alueen länsiosassa jo suuri, joten veden virtaamaa saattaisi olla hyödyllistä pyrkiä 
hidastamaan jo tuolla alueella.
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Laskeutusallas

Laskeutusaltaiden toiminta perustuu veden virtausnopeuden hidastamiseen ja veden mukana kulkeutuvien 
hiukkasten laskeutumiseen painovoiman vaikutuksesta. Lasketusaltaat mitoitetaan vesimäärän perusteella. 
Laskeutusaltaan riittävä mitoitus on tärkeää, jotta veden virtaus hidastuu riittävästi ja allas säilyy toimivana 
eikä täyty liian nopeasti. Altaat toimivat parhaiten ojitusalueilla, joiden pohjamaa on keskikarkeaa tai karkeaa 
kivennäismaata. Laskeutusaltailla pystytään vähentämään valumavedestä tehokkaasti vain kiintoainetta ja siihen 
sitoutuneita ravinteita. Humusta laskeutusaltaat pystyvät vähentämään vedestä vain heikosti, sillä suurin osa 
humuksesta on vedessä liukoisessa muodossa. Etenkin orgaanista kiintoainetta on vaikea pidättää laskeuttamalla, 
koska se on kevyttä ja laskeutuu huonosti (Marttila & Kløve 2010). Tutkimuksissa on myös havaittu, että riittävillä 
virtaamilla laskeutusaltaista saattaa erodoitua kiintoainesta takaisin valumavesiin (Kløve 2000). Laskeutusaltaan 
mitoitukseen ja esimerkiksi luiskien kaltevuuteen löytyy ohjeita TASO-hankkeen koulutusohjeista (Metsäkeskus 
2012). Laskeutusaltaiden vesiensuojelullisten rajoitteiden vuoksi myös kaivuukatkot, virtausnopeutta hidastavat 
rakenteet ja pintavalutuskentät tulisivat ottaa käyttöön. Iso Myllylammen laskeutusaltaan mitoitus tulisi tarkistaa 
ja selvittää altaan muuttamismahdollisuudet laajavaikutteisemmaksi kosteikoksi, jonka pinta-ala olisi huomat-
tavasti nykyistä suurempi. Maatalousalueilla kosteikot toimivat merkittävästi tehokkaammin kuin kasvittomat 
ja yksipuoliset laskeutusaltaat, joita metsätaloudessa on tähän asti rakennettu. Tällä hetkellä Iso Myllylammen 
laskeutusallas kärsii voimakkaasta eroosiosta ja sen luiskat ovat liian jyrkät, jolloin ne erodoituvat helposti. 
Laskeutusaltaan/kosteikon yhteyteen tarvittaisiin myös putkipato tai pohjakynnys veden virtausnopeuden 
hidastamiseksi.

Kosteikko

Kosteikon tarkoituksena on veden mukana kulkevan kiintoaineksen laskeuttaminen ja ravinteiden sitominen 
kasvillisuuden avulla. Kasvillisuus lisäksi hidastaa virtaamaa ja edesauttaa kiintoaineen laskeutumista kosteikon 
pohjalle. Toimivassa kosteikoissa on syvempiä ja matalampia osia, jolloin eri vedenpuhdistusprosessit voivat 
toimia. Paras paikka kosteikolle on luontainen notkelma tai kostea alue. Kosteikot myös lisäävät luonnon 
monimuotoisuutta ja niillä voi olla riistanhoidollista arvoa. Kosteikkoja on rakennettu metsäalueille vähän, mutta 
maatalouden vesiensuojelutoimenpiteenä kosteikoista on saatu jo paljon hyviä kokemuksia. Iso Myllylammen 
laskeutusallas suositellaan laajennettavaksi ja muokattavaksi kosteikkomaiseksi.

Uppopuumenetelmä

PuuMaVesi-hankkeessa on testattu uutta uppopuumenetelmää. Menetelmässä kunnostusojien laskeutusaltai-
siin asennettiin rankapuunippuja tai -kasetteja. Menetelmä perustuu siihen, että uppopuurakenteiden pinnoille 
kehittyvä biofilmi ja sitä hyödyntävä eliöstö suodattavat vedestä ravinteita, humusta ja metalleja. Pieneliöstölle 
rakennetaan siis eräänlainen ruokapöytä puupinnoille. Rakenteet pidättävät tehokkaasti myös kiintoainesta. 
Uppopuuston hallitulla lisäyksellä tavoitellaan pysyvää, huoltovapaata ja täysin luonnonmukaista biologista 
puhdistamoa. Tulosten perusteella puukäsittely alentaa maa- ja metsätalouden aiheuttamaa ravinnepitoisuutta, 
orgaanisen hiilen määrää ja kemiallista hapenkulutusta. Puuta voi lisätä niin ojastoihin, vesiensuojelurakentei-
siin, purku-uomiin, pienvesiin kuin rantavyöhykkeille. Vesiensuojeluhyötyjen lisäksi parannetaan vesiluontotyyp-
pien ja kalakantojen tilaa, kun elinympäristöjen monimuotoisuus lisääntyy. Ilmastobonuksena on, että uponnut 
puuaines säilyy vedessä paitsi eliöstön ruokapöytänä myös hiilivarastona jopa tuhansia vuosia. Iso Myllylammen 
laskeutusaltaan korjaustyön yhteydessä suositellaan puun käytön lisäämistä altaaseen. Mahdollisesti samalla voi 
lisätä puuta myös ojastoihin.

Iso Myllylammelle suositellaan laadittavaksi suunnitelma ojavesien viivyttämiseksi ja humuskuorman vähentä-
miseksi. Tehtäville toimenpiteille tarvitaan maanomistajien suostumus. Suunniteltavista toimenpiteistä ja 
niihin saatavista rahallisista avustuksista kannattaa tiedustella Uudenmaan ELY-keskukselta ja Vihdin kunnalta. 
1990-luvulla tukitun toisen lasku-uoman avaamista ei suositella vesiensuojelullisista syistä. Tällä hetkellä vesi 
viivyttyy valuma-alueella ja uomat ovat kasvamassa umpeen. Olemassa oleva laskeutusallas kannattaa kuitenkin 
laajentaa ja kunnostaa paremmin toimivaksi ja mahdollisesti rakentaa toinen laskeutusallas valuma-alueen 
eteläosista tuleville vesille, jotka virtaavat tienvarsiojaa pitkin nyt samaan, pieneen laskeutusaltaaseen.
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10 Toimenpiteiden vaikutusten seuranta
Jotta tehtyjen kunnostustoimenpiteiden hyötyjä, haittoja, kannattavuutta ja tehokkuutta voidaan arvioida ja 
seurata, tulee kunnostusten vaikuttavuusseuranta suunnitella jo ennen toimenpiteitä. Seuranta voidaan jakaa 
kahteen osaan, jotka kumpikin ovat tärkeitä: kunnostustoimenpiteiden ja vaikutusten seuranta. Osa seuran-
nasta on mahdollista tehdä kunnostajien toimesta, kunhan seurantatavat on sovittu jo kunnostusta suunni-
tellessa tai tilattaessa. Vedenlaatuseurannassa voi tukeutua kunnan tai ELY-keskuksen seurantaan, jota voi 
täydentää hankkeiden ja vapaaehtoisten tekemillä seurannoilla. Esimerkkejä vapaaehtoisten seurannasta ovat 
drone-kuvaukset, lämpötilan, happipitoisuuden, vedenkorkeuden ja näkösyvyyden mittaukset ja sinilevätilan-
teen seuranta. Näille epävirallisille vedenlaatutuloksille on LUVY kehittämässä omaa tietokantaa, johon tulokset 
voi jatkossa tallentaa.

Taulukko 4. Iso Myllylammelle ehdotettuja toimenpiteitä ja niiden toteutuksen ja vaikutusten seuranta. Taulukko muokattu 
lähteestä Koljonen ym. 2020.

Toimenpide Toteutuksen seuranta Vaikutusten seuranta

Vesikasvillisuuden 
poistaminen

Laitteiston laatu ja lukumäärä, 
operointiaika. Käsitelty pinta-ala, 
poistettu biomassa ja lajisto, poistettu 
fosfori- ja typpimäärä.

Vesikasvillisuuden peittävyyden ja lajiston 
seuranta (esim. drone-kuvaus), toistotarpeen 
arviointi. Veden laadun seuranta.

Laskeutusaltaan toiminnan 
parantaminen

Ala ja osuus valuma-alueesta. Ravinteiden ja humuksen pidättyminen 
kosteikkoon ja veden laatu järvessä.

Pohjakynnykset Lukumäärä ja pituus. Ravinteiden ja humuksen väheneminen ja 
veden laatu järvessä.

Kaivukatkot Lukumäärä ja pituus. Ravinteiden ja humuksen väheneminen ja 
veden laatu järvessä.

Puun lisääminen 
laskeutusaltaaseen ja ojiin

Kuutiomäärä. Ravinteiden ja humuksen väheneminen ja 
veden laatu järvessä.

Pintavalutuskenttä Ala ja osuus valuma-alueesta. Ravinteiden ja humuksen väheneminen ja 
veden laatu järvessä.

Kunnostustoimien seuranta kannattaa yhdistää Iso Myllylammen veden laadun normaaliin seurantaan. Veden 
laadun seuranta olisi hyvä toistua vähintään parin vuoden välein ja järven talvisesta tilanteesta tulisi myös 
saada tietoa. Tärkeimmät tutkittavat asiat ovat liukoiset ja kokonaisravinteet, happipitoisuus, levien määrä, 
humuspitoisuus (kemiallinen hapenkulutus tai orgaaninen kokonaishiili), pH ja alkaliniteetti, väriluku, hygiee-
ninen laatu ja kloridi, joka olisi hyvä lisätä analyysivalikoimaan. Järven pohjaeläimistö, kasvillisuus ja kalasto olisi 
myös tärkeää selvittää, jotta muutoksia olisi mahdollista havaita. Etenkin pohjaeläimistö selvittäisi happitilan-
netta pohjan läheisestä vedestä pidemmältä aikaväliltä kuin yksittäinen happimittaus. Järven alusvesi on viimei-
simpinä tutkimuskertoina ollut hapetonta tai vähähappista, joten alusveden happitilanteen kehitystä olisi hyvä 
seurata. Samalla pystytään ravinnetulosten perusteella seuraamaan sisäisen kuormituksen muutoksia järvessä. 
Suositeltavinta olisi saada yhdeltä vuodelta useampia näytekertoja, jotta esimerkiksi hapettomuuskauden 
pituutta ja alusveden sisäisen kuormituksen suuruutta pystyttäisiin arvioimaan. 

Järven pohjoisosan umpeenkasvua on tehokkainta seurata drone-ilmakuvauksilla tai kasvillisuuskartoituk-
silla. Mahdolliset kuvaukset tulisi tehdä vuosittain samaan aikaan kesällä, jotta vesikasvillisuus on nähtävissä 
kuvista. Järven sedimentin rakennetta, syvyyttä, laatua ja sedimentaationopeutta olisi mahdollista selvittää 
sedimenttitutkimuksin.
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11 Esimerkkejä tulevista rahoitushauista
Metsäkeskuksen KEMERA-tukea voi hakea myös metsäluonnon hoitohankkeisiin. Tukea voi hakea metsäoji-
tuksista aiheutuneiden vesistöhaittojen estämiseen tai korjaamiseen, jos toimenpiteellä on tavanomaista 
laajempi merkitys vesien ja vesiluonnon hoidon kannalta eikä kustannuksia voida osoittaa tietylle aiheuttajalle. 
(Metsäkeskus 2020c)

Maa- ja metsätalousalueiden vesienhallinnan edistämiseen liittyvien hankkeiden harkinnanvaraiset avustukset 
tulevat haettavaksi loka-marraskuussa 2020. Rahoitus on käytettävissä vuonna 2021–2022. Avustuksen tavoit-
teena on edistää kestävää vesienhallintaa maa- ja metsätalousalueilla, tukea valuma-aluetasoista vesitalouden 
suunnittelua ja toteutusta sekä vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Avustettavien hankkeiden tulee 
vahvistaa maa- ja metsätalouden sopeutumista muuttuviin sää- ja vesioloihin sekä parantaa maatilatalouden 
vesitalouden toimintaedellytyksiä ilmasto- ja ympäristökestävyys huomioiden. (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
2020)

Vesistökunnostushankkeisiin voi hakea vuosittain valtionavustusta ELY-keskuksista. Seuraava haku 
avautuu lokakuussa 2020. Lisätietoja saa tältä Internet-sivulta: https://www.ym.fi/vesistokunnostus?utm_
source=google&utm_medium=ppc&utm_campaign=vesistokunnostus&utm_content=search_ad
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