
   
 
 

 

27.10.2016 

Vihdin kunta, ympäristönsuojelu 

Vihdin Haukilammen (Huhmari) vedenlaatututkimus, heinä- ja lo-
kakuu 2016 
Vesinäytteet Vihdin Huhmarissa  sijaitsevasta Haukilammesta otettiin 20.7. ja 10.10.2016 Vihdin kunnan 
ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Työ perustuu kunnan pintavesien tutkimusohjelmaan vuosille 
2016 - 2025. Tarkoituksena oli selvittää kesän näytteenoton avulla Haukilammen tämänhetkinen perustila. 
Järven perustilaa koskevia näytteitä on otettu elokuussa 1991 ja maaliskuussa 1992 (Ympäristöhallinnon 
tietojärjestelmät/veden laatu. Tieto haettu 26.10.2016). 

Syksyn 2016 näytteenotossa painotettiin happamuuteen liittyviä vedenlaatuominaisuuksia, jotta saataisiin 
selvitettyä niissä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia; Haukilammesta on otettu happamuuteen liittyviä 
vesinäytteitä myös syksyllä 1988 (Helminen, O. 1988: Huhmarin Haukilammen veden laatu 5.9.1988. Mo-
niste, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. 4 s.) 

 
Kuva 1. Näytteenottopaikka on merkitty karttaan punaisella pallolla.© MML (Maastotietokanta 1/2016) 
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Näytteet otti sertifioitu näytteenottaja Arto Muttilainen ja analyyseistä vastasi Länsi-Uudenmaan vesi ja 
ympäristö ry:n laboratorio, joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147, ak-
kreditointivaatimus EN ISO/IEC 17025:2005. Vesianalyysitulokset toimitetaan myös ympäristöhallinnon yllä-
pitämään vedenlaatutietokantaan ja päivitetään LUVYn ylläpitämille vesientila.fi-sivuille. 

Kokonaissyvyys Haukilammen keskiosassa olevalla havaintopaikalla oli 3 m, näkösyvyys oli heinäkuussa 1,2 
m, lokakuussa 1,3 m. Näytteenottaja luonnehti vettä kellertävän tai ruskean kirkkaaksi. Vierasta hajua tai 
merkkejä leväkukinnoista ei havaittu. Järvellä oli runsaasti vesikasvillisuutta. 

 
Kuva 2. Vihdin Haukilammella oli runsaasti vesikasvillisuutta. Kuva: Arto Muttilainen 20.7.2016 

Järven tilan arvioinnissa keskeisimmät tekijät ovat yleensä happitilanne ja rehevyyttä määrittelevä ravinne-
taso. Happipitoisuus on todennäköisesti tärkein yksittäinen ympäristötekijä järven ekosysteemissä. Hapen 
puute hidastaa vesistön hyvinvoinnille tärkeitä hajotustoimintoja. Rehevissä vesissä tilanne on vakavin läm-
pötilakerrostuneisuuden aikana, jolloin alusvesi ei saa happitäydennystä ilmakehästä, mutta happea kuluu 
pohjalle joutuneen ja sinne päällysvedestä vajoavan orgaanisen materiaalin hajoamiseen. Lämpimässä ve-
dessä eliöstön hapentarve kasvaa. Myös sääolojen vaikutus, järven syvyyssuhteet, veden vaihtuvuus, rehe-
vyystaso, happea kuluttava kuormitus ja kerrostuneisuusolot vaikuttavat happitilanteeseen. Happipitoisuus 
katsotaan heikentyneeksi, mikäli happea on alle 5 mg/l. Tilanne on vakava, jos heikon happipitoisuuden alue 
ulottuu järven syvänteen pohjalta väliveteen tai peräti pintaveteen. 
 
20.7.2016 Haukilammen happipitoisuus oli 2 m syvyydessä heikko (1,8 mg/l, hapen kyllästysaste 18 %), pin-
tavedessä happea oli runsas 7 mg/l kyllästysasteen ollessa yli 80 %. Myös elokuussa 1991 happipitoisuus oli 
heikentynyt 2 m syvyydessä (3,4 mg/l, kyllästysaste 39 %). Todennäköisesti järven runsas perustuotanto ku-
luttaa hajotessaan happivaroja. Myöskään veden vaihtumisnopeus ei ilmeisesti ole suuri. 

Järven rehevyyttä arvioidaan tavallisesti veden kokonaisfosforipitoisuuden perusteella. Arviointia voidaan 
täydentää typpi- ja klorofyllimittauksilla. Kokonaisfosforipitoisuus kuvaa vedessä olevan fosforin määrää. 
Järvi katsotaan vähäravinteiseksi karuksi vedeksi, jos sen kokonaisfosforipitoisuus on alle 15 µg/l, keskirehe-
väksi, kun pitoisuus on 15 – 25 µg/l ja reheväksi, kun pitoisuus on yli 25 µg/l. Sisävesissä fosfori on yleensä 
levätuotantoa säätelevä minimiravinne – mitä enemmän fosforia, sitä enemmän tuotantoa järvessä.  
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Kokonaistypellä rajat ovat fosforia enemmän riippuvaisia valuma-alueen maaperän ominaisuuksista: luon-
nontilaisten kirkkaiden vesien typpipitoisuus on 200-500 µg/l, humusvesien 400-800 µg/l ja hyvin ruskeiden 
tai kuormitettujen vesien pitoisuudet ovat suurempia kuin 1000 µg/l. Mikäli typpeä esiintyy vesistöissä mer-
kittäviä määriä ammoniummuodossa (NH4N), on se yleensä merkki jätevesikuormituksesta tai pohjan tuntu-
massa myös hapen puutteen aiheuttamasta ravinteiden vapautumisesta. Veden perustuotannon määrää 
mittaava a-klorofyllipitoisuus täydentää ravinteiden antamaa kuvaa rehevyydestä, vesi on rehevää, jos sen 
pitoisuus on yli 10 µg/l. 

Haukilammen rehevyystaso näyttäisi käytettävissä olevien tulosten perusteella jonkin verran kasvaneen 
1980-luvun lopun tilanteesta. Heinäkuun 2016 mittausten mukaan järvi oli keskinkertaisen rehevä (pintave-
den kokonaisfosforipitoisuus 30 µg/l, kokonaistyppipitoisuus 690 µg/l ja a-klorofyllipitoisuus 17 µg/l). 

Veden normaali pH on lähellä neutraalia (pH 7.0). Vesien eliöstö on sopeutunut elämään pH-alueella 6.0–8.0. 
Suomen vesistöissä pH on yleensä lievästi happaman puolella vesien luontaisesta humuskuormituksesta joh-
tuen (pH yleensä 6.5–6.8). 

Vesistössä vallitsee ns. puskurisysteemi, joka vastustaa pH:n muutoksia. Jos puskurikyky on huono (pieni al-
kaliniteetti eli haponsitomiskyky), vähäinenkin happokuorma riittää vesien happamoitumiseen. Alkaliniteetti 
on heikko, jos arvo on alle 0,1 mmol/l. Epänormaaliksi tilanne muuttuu, jos jokin häiriö, esimerkiksi jätevesi-
kuormitus, nostaa alkaliniteettiarvon yli 1 mmol/l. 

Haukilammen pintaveden pH on vaihdellut välillä 6,4 – 7,2. Pienin lukema on mitattu maaliskuussa 1991, 
suurin elokuussa 1992. Alkalinitetti on mitattu vain syksyllä 1988 (0,41 mmol/l) ja syksyllä 2016 (0,35 mmol/l), 
tulosten perusteella tilanne ei näyttäisi muuttuneen. 

Sähkönjohtavuus kuvastaa vedessä olevien epäorgaanisten suolojen suhteellista määrää. Sisävesissä sähkön-
johtavuutta aiheuttavat lähinnä natrium, kalium, kalsium ja magnesium (kationeja) sekä kloridit ja sulfaatit 
(anioneja). Sähkönjohtavuuden vuodenaikaisvaihtelu on vähäistä, koska se on vesistölle tyypillinen, valuma-
alueen ominaisuuksiin liittyvä suure. Kirkkaissa karuissa järvissä sähkönjohtavuuden arvot ovat alle 5 mS/m. 
Yli 20 mS/m arvot osoittavat selvää kuormitusta. 

Haukilammen pintaveden sähkönjohtavuus oli vuoden 1988 näytteessä 8,5 mS/m, 1990-luvun näytteissä 9,5 
- 9,6 mS/m ja heinä-lokakuussa 2016 8,2 - 8,3 mS/m. Johtopäätöksiä muutoksesta ei voida näiden lukujen 
perusteella tehdä. 

Kemiallinen hapenkulutus mittaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden kokonais-
määrää. CODMn-analyysiä on Suomessa yleisesti käytetty kuvaamaan luonnonvesien humuspitoisuutta. Hu-
musvesissä CODMn-arvo on 10–20 mg O2/l. Mikäli arvo on yli 50 mg O2/l, on kysymys yleensä jätevesikuormi-
tuksesta. 

Veden väriluku kuvaa veden ruskeutta eli Suomessa lähinnä humusvaikutusta vedessä. Mitä enemmän on 
suota vesistön valuma-alueella, sitä ruskeampaa on vesi. Väriluku voi vaihdella valumaolojen mukaisesti. 
Runsassateisina aikoina ja niiden jälkeen väriarvot nousevat. Myös valuma-alueen soiden ja metsien ojitus 
yleensä lisää vesistöjen väriä. Värittömien vesien väriarvot ovat alueella <5–15 Pt mg/l. Lievää humusleimaa 
osoittaa lukema 20–40 Pt mg/l.  

Haukilammen kemiallinen hapenkulutus on ilmeisesti noussut 1980- ja 1990-luujen tilanteesta: v. 1988 tulos 
oli 9,8 mg O2/l, v. 1991 6,8 mg O2/l ja v. 2016 13 ja 14 mg O2/l. Kemiallisen hapenkulutuksen kasvaminen on 
yleinen ilmiö varsinkin pienillä järvillä ja johtuu todennäköisesti lauhtuneiden talvien myötä kasvaneista va-
lunnoista. 
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Myös väriluvussa on ilmeisesti tapahtunut Haukilammella vastaavaa muutosta: vuonna 1988 luku oli 50, ke-
sällä 1991 se oli 40 ja vuoden 2016 heinä- ja lokakuun luvut olivat 80 ja 100. 

 

                                   

  Eeva Ranta 
  Vesistötutkija 
  p. 019 323 866 
  eeva.ranta@vesiensuojelu.fi 
 
  Liitteet:  Analyysitulostaulukko 2016 
 
  Tiedoksi: Ympäristöhallinnon tietojärjestelmät/veden laatu. 
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*Akkreditoitu menetelmä

Vihdin alueen pintavesitutkimukset (VIHVEDET)

Pvm. Hav.paikka Lämpötila Ulkonäkö Haju *Sameus *O2 Happi% *Alkalit. *pH *Sähkönj. *Väriluku *CODMn *Kok.N *NH4-N *NO2+NO3-N *KOK.P *PO4P(Np) *a-klorofy *Ecoli 44 Enterokok. *Fe(Np) *Mn,liu
Näytepaikka °C FNU mg/l Kyll % mmol/l mS/m mg O2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l pmy/100 ml pmy/100 ml µg/l µg/l

20.7.2016 VIHVEDET / HAUKILAM  Haukilampi keskiosa 1 Kok.syv. 3,0 m; Näk.syv. 1,2 m; 
Klo 11:59; Näytt.ottaja amu; Ilman T 19 °C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. 36; 

0-2.0 17
1.0 20,2 YEB H 2,6 7,4 82 7,1 8,2 80 13 690 19 <10 30 <2 E 0 190
2.0 19,6 YEB H 1,8 19 640 16 35

10.10.2016 VIHVEDET / HAUKILAM  Haukilampi keskiosa 1 Kok.syv. 3,0 m; Näk.syv. 1,3 m; 
Klo 12:11; Näytt.ottaja amu; Ilman T 6 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 5,0; 

1.0 7,7 WB H 0,35 6,8 8,3 100 14 310 16



*Akkreditoitu menetelmä

MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ

HAVAINTOPAIKAT

VIHVEDET / HAUKILAM = Haukilampi keskiosa 1

MÄÄRITYKSET

Ilman T = kenttämittaus
Kok.syv. = kenttämääritys
Näk.syv. = kenttämääritys
Pilv. = kenttämääritys
Tuulnop. = kenttämääritys
Tuulsuunt. = kenttämääritys
Lämpötila = kenttämittaus
Ulkonäkö = kenttämääritys

YEB = kellertävä, kirkas
WB = ruskea, kirkas

Haju = kenttämääritys
H = hajuton

*Sameus = SFS-EN ISO 7027:2000
*O2 = Sis. menetelmä MENE10 (per. SFS 3040:1990, kum.)
Happi% = Sis. menetelmä MENE10 (per. SFS 3040:1990, kum.)
*Alkalit. = Sisäinen menetelmä MENE2 (per. SM 13th edit. 1971)
*pH = SFS 3021:1979, muunneltu
*Sähkönj. = SFS-EN 27888:1994
*Väriluku = SFS-EN ISO 7887:2012
*CODMn = SFS 3036:1981
*Kok.N = SFS-EN ISO 11905-1:1998 (mod.)+SFS-EN ISO 13395:1997 (mod.)
*NH4-N = SFS 3032:1976
*NO2+NO3-N = SFS-EN ISO 13395:1997, muunneltu, FIA-tekniikka
*KOK.P = Sis. menetelmä MENE8 (per. SFS 3026:1986, kum.)
*PO4P(Np) = Sis. menetelmä MENE7 (per. SFS 3025:1986, kum. Nuclep.)
*a-klorofy = SFS 5772: 1993
*Ecoli 44 = SFS 4088: 2001, muunneltu
Enterokok. = SFS-EN ISO 7899-2:2000
*Fe(Np) = SFS 3028:1976
*Mn,liu = SFS 3033:1976, muunneltu

MUITA MERKINTÖJÄ

P = määritys kesken, E = tulos hylätty, < = pienempi kuin,> = suurempi kuin, ~ = noin.


	Hauklampi_2016
	Tuloste2016

