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Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu 

Lamminjärven vedenlaatu elokuussa 2020 
 

Lamminjärvi on muodoltaan pitkulainen, pienehkö ja matala järvi Lohjan Pusulan alueella.  Sen pinta-ala on 
noin 19 ha ja syvyys noin 3,2 m. Lamminjärvi kuuluu osana Tyrylammen valuma-alueeseen (23.078) Kar-
jaanjoen (23) päävesistössä.  Karjaanjoen (M ust ionjoen) kaut ta vedet  päätyvät  Pohjanpitäjänlahden peruk-
kaan ja siten rannikkomereen Raaseporin kunnan alueella. Järven lähivaluma-alueella on metsää, mutta 
myös melko paljon viljelymaata varsinkin järven pohjoispuolella. Järven rantamilla on paljon kiinteistöjä. 

Lamminärven veden laatua on seurat tu Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta vuodesta 1995 läht ien muuta-
man vuoden välein vuoteen 2007 ast i. Vuona 2020 pitkän tauon jälkeen järvestä otet t iin näytteet , joka pe-
rustui Lohjan pintavesien tutkimusohjelmaan vuosille 2015-2025. Näytteenotolla halutt iin selvit tää järven 
nykyt ilaa. 

Näytteet ot t i sert ifioitu näytteenot taja Arto Mutt ilainen ja analyysituloksista vastasi LUVYLab Oy Ab, joka 
on FINAS-akkreditoint ipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147, akkreditoint ivaat imus SFS-EN 
ISO/ IEC 17025: 2017. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivuilta 
www.finas.fi. Laboratorio voi tarvit taessa lähet tää näyt teen tutkit tavaksi hyväksymälleen alihankkijalle, 
jonka tuloksista laboratorio vastaa. Sikajärven vesianalyysitulokset  toimitetaan myös ympäristöhallinnon 
ylläpitämään Hert ta-vedenlaatut ietojärjestelmään ja päivitetään vesient ila.fi-sivuille. 

Näyt teenoton yhteydessä mitatt iin kokonaissyvyydeksi järven keskiosassa 3,1 m. Näyt teitä otet t iin 1,0 met-
rin syvyydeltä päällysvedestä ja 2,5 metrin syvyydeltä eli noin 0,5 m pohjasta. Näkösyvyys oli vaat imaton, 
vain 0,4 m, sää oli aurinkoinen ja ilman lämpötila oli 15 oC. Vesi olikin levästä vihreää ja sameaa, mut ta haju-
tonta. Vesinäyt teistä analysoit iin mm. happea, kokonaisravinteita, a-klorofyllipitoisuut ta ja happamuutta ja 
bakteereita. 

Alkuperäiset  analyysitulokset  on esitet ty raport in lopussa olevassa taulukossa. 
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Lamminjärven  vesinäyt teen havaintopaikka. 

 

Lamminjärvi pilkot taa maalaismaisemassa elokuun lopulla 27.8.2020. Valokuva © luvy ry.., Arto Mut t ilainen 

Lamminjärven vesi oli elokuun lopulla 27.8.2020 tasalämpöistä (18,6 oC) pinnasta pohjaan. Vedestä tehdyt  
analyysit  osoit t ivat  järven erit täin suurta ravinteisuut ta sekä fosforin et tä typen osalta. a-klorofyllipitoisuus 
ilmensi erit täin suurta levätuotantoa. Happea oli pinnassa enemmän kuin pohjan lähellä, jossa sitä oli veden 
sekoit tumisenkin vuoksi tyydyt täväst i. Levätuotanto mitä ilmeisemmin kompensoi järvessä tapahtuvaa 
suurta hapen kulumaa, mikä ilmeni mm. veden pintakerroksen levätuotannon aiheut tamasta happamuuden 
kohoamisesta emäksiseksi (pH 7,5) verrat tuna pohjanläheisen veden alentuneeseen happamaan veteen (pH 
6,3). 
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Kokonaisravinteista erityisest i fosforipitoisuus (100 ja 120 µg/ l) on erit täin suuri ja ilmentää järven hyvin re-
hevää t ilaa yhdessä korkean a-klorofyllipitoisuuden kanssa. Pohjan lähellä sekä fosforipitoisuus et tä typpipi-
toisuus olivat  hieman suurempia kuin pintavedessä, mikä kertoo ravinteiden konsentroitumista syvemmälle, 
mahdollisest i myös resuspensaat iota sediment istä pohjanläheiseen veteen.  Näytepäivän happipitoisuus oli 
noin 0,5 m pohjasta eli tyydyt tävä, mut ta mahdollista on, et tä kesällä aikaisemmin happit ilanne on voinut  
olla heikompi ja ravinteita olisi liuennut myös sedimentin pintakerroksesta veteen.  

Analyysitulosten tulkinnan perusteita esitetään raport in lopussa olevassa taulukossa ennen analyysituloksia. 

                                  

  Aki Mett inen 

  Vesistöasiantunt ija, hydrobiologi 

  p. 0440 528 5001 

  aki.mett inen@luvy.fi 

 

  Liit teet :  Analyysien tulkinnasta lyhyt  kuvaus 

Analyysitulostaulukko  

mailto:aki.mettinen@luvy.fi
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Happipitoisuus on todennäköisesti tärkein yksit täinen ympäristötekijä järven ekosysteemissä. Hapen puute hidastaa vesistön hyvin-

voinnille tärkeitä hajotustoimintoja. Rehevissä vesissä t ilanne on vakavin lämpöt ilakerrostuneisuuden aikana, jolloin alusvesi ei saa 

happitäydennystä ilmakehästä, mut ta happea kuluu pohjalle joutuneen ja sinne päällysvedestä vajoavan orgaanisen materiaalin 

hajoamiseen. Järven happiongelmat johtuvat joko suoraan happea kuluttavasta kuormituksesta tai välillisest i rehevöit tävästä kuor-

mituksesta. Kysymys voi olla myös aikojen kuluessa kumuloituneesta kuormituksesta. Happipitoisuus katsotaan heikentyneeksi, 

mikäli happea on alle 5 mg/ l. 

 

Ravinnepitoisuudet  säätelevät  järven perustuotantoa ja sitä kautta rehevyystasoa. Typpi ja fosfori ovat  tärkeimmät  ravinteet , jotka 

rajoittavat  tuotantoa. Sisävesissä fosfori on yleensä perustuotantoa enemmän säätelevä ravinne. Lieväst i rehevässä järvessä fosfo-

ripitoisuus on välillä 15–25 µg/ l ja rehevissä yli 25 µg/ l. Humusvesissä fosforipitoisuus on luontaisesti kirkasta järveä korkeampi, 

koska ravinteiden hyödyntäminen ei ole yhtä tehokasta. Valo läpäisee ruskeaa humusvettä heikommin kuin väritöntä vettä, jonka 

vuoksi tuottava kerros jää kirkkaita vesiä ohuemmaksi. Luontaisesti fosforipitoisuus on tuotantokaudella talvikautta suurempi. 

 

Klorofylli a-pitoisuus mit taa leht ivihreällisten planktonlevien runsautta vedessä. M ittaukset  on tehtävä kesäkaudella. Tulos on ver-

rannollinen levämäärään ja siten vesistön rehevyystasoon. Vesistöt  voidaan luokitella klorofylli a:n määrän mukaan seuraavast i, 

jolloin esimerkiksi järvissä yli 10 µg/ l klorofylli-a pitoisuus kertoo jo rehevästä järvestä ja sitä pienemmät  mit taustulokset  lieväst i 

rehevästä tai karusta (alle 4 µg/ l) järvestä. 

  

Kokonaistyppipitoisuus on humusvesissä noin 400–800 µg/ l. Runsaast i viljellyillä alueilla typpipitoisuus voi olla yli 2 000 µg/ l. Typpeä 

tulee vesistöihin pintavaluntana sekä sadevesien ja jätevesien mukana. Typpimaksimit  ajoit tuvat  kevät tulviin ja runsaisiin sadejak-

soihin. Alimmat pitoisuudet vesissä mitataan yleensä kesällä perustuotannon ollessa suurimmillaan. Talvella t yppeä hyödynnetään 

hyvin vähän ja typpipitoisuus vesistössä nousee. Typpipitoisuus nousee myös syvyyden kasvaessa kun ravinteita vapautuu eloperäi-

sestä aineksesta hajotuksen seurauksena. 

  

Ammoniumtyppi on kasveille suoraan käyttökelpoisessa muodossa, joten sen pitoisuuden nousu vesistössä kiihdyt tää perustuotan-

toa ja lisää järven rehevyyt tä. Hapettomissa oloissa typpi esiintyy ammoniumin muodossa ja sitä vapautuu hapet tomasta sedimen-

t istä. Myös jätevesikuormitus nostaa ammoniumtyppipitoisuutta. Nit raat t i-nit riit t i-typpi on myös leville suoraan käyttökelpoista 

ravinnet ta. Tuotantokauden ulkopuolella typpi on yleensä nit raat in muodossa paitsi hapettomissa oloissa, joissa ammoniumtyppi 

on vallit seva typen muoto. 

  

Veden normaali pH on lähellä neutraalia. Suomen vesistöissä pH on yleensä lievästi happamalla puolella (6,5–6,8) vesien luontai-

sesta humuskuormituksesta johtuen. Vesien eliöstö on enimmäkseen sopeutunut elämään pH-alueella 6,8–8,0. Kesän tuotantokausi 

yleensä nostaa pH:ta jonkin verran. 

 

Bakteeripitoisuuksien mittaaminen vesistöistä perustuu siihen, että ns. indikaat toribakteerien läsnäolo osoit taa lisääntynyttä vaa-

raa sille, et tä vedessä on taudinaiheuttajia. Koliformisiin bakteereihin kuuluva Escherichia coli -bakteeri ilmentää tuoretta uloste-

saastutusta ja on peräisin lähes yksinomaan ihmisten tai eläinten ulosteesta. E. coli -bakteerilla onkin nykyt iedon mukaan indikaat -

toreista suorin yhteys mahdollisiin terveysriskeihin ja sitä pidetään hygieniaindikaattoreista parhaana. 

Rautapitoisuus on varsin pitkält i vesistölle tyypillinen arvo. Pienimmät  pitoisuudet  esiintyvät  kirkkaissa karuissa vesissä, joissa pääl-

lysveden rautapitoisuus on luokkaa 50-200 µg Fe/ l. Humusvesissä taso on selvästi korkeampi, koska rauta on sitoutunut  humusyh-

disteisiin. Erittäin ruskeissa vesissä rautaa on jopa 1000 µg/ l (suovedet). Myös eroosio lisää rautapitoisuuksia huuhtoutuvan maa-

aineksen mukana, jolloin rautapitoisuudet ovat esim. erit täin sameissa jokivesissä 3000-6000 µg/ l. Raudan liukoisuus sedimentistä 

veteen riippuu oleellisesti happitilanteesta; Hapet tomissa oloissa rauta liukenee veteen ja on tavallista, että hapet tomassa alusve-

dessä on rautaa 1000-10000 µg/ l. Vapautunut rauta hapet tuu täyskiertojen yhteydessä ja sitoo samalla osan fosforista sediment tei-

hin. Terveessä järvessä tämä systeemi huolehtii siitä, et tei veden fosforipitoisuus haitallisesti nouse. 
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Lohjan alueen vesistötutkimukset (LOHJA)
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Pvm. Hav.paikka Lämpötila Ulkonäkö Haju *O2 Happi% *pH *Kok.N *NH4-N *NO2+NO3-N *KOK.P *PO4P(Np) *a-klorofy *Ecoliler
Näytepaikka oC mg/l Kyll % µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l pmy/100ml

27.8.2020 LOHJA / LAMMINJÄ  Lamminjärvi, keskiosa 1, Lohjan PV 2020, kesä Kok.syv. 3,10 m; Näk.syv. 0,4 m; 
Klo 10:16; Näytt.ottaja amu; Ilman T 15 °C; Levä runsaasti; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. N; 

0-2.0 79
1.0 18,6 GF H 7,5 80 7,3 1400 <5 <5 100 <2 1
2.5 18,6 GF H 6,3 67 1600 <5 <5 120 <2
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MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ

HAVAINTOPAIKAT

LOHJA / LAMMINJÄ = Lamminjärvi, keskiosa 1, Lohjan PV 2020, kesä (6705309-327909)

MÄÄRITYKSET

Ilman T = Ilman lämpötila (kenttämittaus)
Jää = Jään paksuus (kenttämääritys)
Kok.syv. = Kokonaissyvyys (kenttämääritys)
Levä = Levä (kenttähavainto)

runsaasti = runsaasti
vähän = vähän
ei = ei levää

Lumi = Lumen paksuus (kenttämääritys)
Näk.syv. = Näkösyvyys (kenttämääritys)
Pilv. = Pilvisyys (kenttämääritys)
Tuulnop. = Tuulen nopeus (kenttämääritys)
Tuulsuunt. = Tuulen suunta (kenttämääritys)

N = Pohjoinen
NW = Luode
SW = Lounas
S = Etelä

Lämpötila = Lämpötila (kenttämittaus)
Ulkonäkö = Ulkonäkö (kenttämääritys)

GF = vihreä, samea
YEF = kellertävä, samea
YEB = kellertävä, kirkas
LF = vaalea, samea
WF = ruskea, samea
WB = ruskea, kirkas
CB = väritön, kirkas

Haju = Haju (kenttämääritys)
SRV = selvä rikkivedyn haju
LMT = lievä maan tai turpeen haju
H = hajuton

*O2 = Happi (SFS-EN 25813:1993)
Happi% = Happi% (makea vesi) (SFS-EN 25813:1993)
*pH = *pH (SFS 3021:1979)
*Kok.N = *Kokonaistyppi (SFA) (SFS-EN ISO 11905-1:1998,SFS-EN ISO 13395:1997, SFA-tekniikka)
*NH4-N = *Ammoniumtyppi (SFA) (SFA-tekn.,Skalar menet. 155-066(muunneltu Berthelot reaktio))
*NO2+NO3-N = *Nitraatti- ja nitriittitypen (ISO 13395:1996, SFA-tekniikka)
*KOK.P = *Kokonaisfosfori (SFS-EN ISO 6878:2004)
*PO4P(Np) = *Fosfaattifosfori (suod.Nuclep (SFS-EN ISO 6878:2004)
*a-klorofy = a-klorofylli (SFS 5772:1993)
*Ecoliler = *E.coli (37oC, 18h) (ISO 9308-2:2012 (E) Part 2)

MUITA MERKINTÖJÄ

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