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Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu 
 
 

Mustikaisen vedenlaatu vuonna 2020 
Helmikuu ja heinäkuu 2020 
 
Mustikainen sijaitsee Karkkilan länsipuolella ja on pinta-alaltaan pieni 2,7 ha ja 9,5 m syvä järvi. Järvi kuuluu 

Pyhäjärven-Saavajoen (23.051) vesistöalueeseen Karjaanjoen (23) päävesistössä. Sen valuma-alueesta suurin 
osa on sulkeutunutta metsää (82 %), pieni osa (8 %) harvapuustoista kangasta, kalliota tai pensastoa ja loppu 
itse lampea. Järven eteläosassa on yksi kiinteistö, lammen rannalla ei ole asutusta. Mustikaisesta otettiin 
näytteet helmikuussa (27.2.2020) ja heinäkuussa (16.7.2020) Karkkilan ympäristösuojeluyksikön toimeksian-
nosta. Näytteenotto perustuu Karkkilan pintavesien seurantaohjelmaan vuosille 2020–2029. Näytteet otet-
tiin talvi- ja kesäaikaan, jolloin järvi on tyypillisesti lämpötilakerrostunut. Järven vedenlaatua on tutkittu 
aiemmin vain kerran, vuonna 2018.  
 
Näytteet otti sertifioitu näytteenottaja Arto Muttilainen ja analyysituloksista vastasi LUVYLab Oy Ab, joka on 
FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 
17025: 2017. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi. 
Laboratorio voi tarvittaessa lähettää näytteen tutkittavaksi hyväksymälleen alihankkijalle, jonka tuloksista 
laboratorio vastaa. Vesianalyysitulokset toimitetaan myös ympäristöhallinnon ylläpitämään Hertta ympä-
ristö-tietojärjestelmään ja päivitetään vesientila.fi-sivuille. 
 

 
Kuva 1. Mustikaisen havaintopaikka on järven keskiosassa. 

Järven näkösyvyys vaihteli talven 1,1 metristä kesän 1,6 metriin. Vesi oli ruskeaa ja kirkasta. Sekä talvella että 
kesällä pohjan läheisessä vedessä tuntui selvä rikkivedyn tuoksu. Vesi oli sekä helmikuussa että heinäkuussa 
lämpötilakerrostunut. Jään paksuudeksi mitattiin talvella näytteenottopaikalla 10 cm. 
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Kuva 2. Mustikainen heinäkuussa 2020. Valokuva: Arto Muttilainen/LUVY. 

Happipitoisuus 
Mustikaisen happipitoisuus oli sekä heinäkuun että elokuun mittauskerroilla heikko lähellä pohjaa ja käytän-
nössä happi oli loppu. Hapen loppuminen johtuu ilmeisesti pääasiassa humuksen hajoamisesta bakteerien 
toimesta. Alusveden pohjanläheisen tilan hapettomuus on todennäköisesti toistuva, luonnollinen tapahtuma 
tälle lammelle talvi- ja kesäaikaan. 

 
Ravinteet ja rehevyys 
Ravinne- ja a-klorofyllipitoisuuksien perusteella Mustikainen on lievästi rehevä järvi. Sekä kesällä että talvella 
happitilanteen heikentyessä ravinteita on liuennut alusveteen ja kokonaispitoisuudet olivat kaksinkertaistu-
neet päällysveteen verrattuna.  
 
Muu veden laatu 
Mustikaisen vesi oli talvella hapanta (pH 6,1) ja veden puskurikyky välttävä, heinäkuussa vesi oli lähellä neut-
raalia ja puskurikyky parantunut talvesta. Veden väriluku oli suurehko, 130–140 Pt/l ja se kertoo järven ole-
van selvästi humusvaikutteinen, mikä johtuu järven metsä- ja suovaltaisesta valuma-alueesta. Myös liuen-
neen orgaanisen hiilen määrä (DOC) ilmentää järven selvää humuskuormitusta. Veden hygieenista tilaa ei 
vuonna 2020 tutkittu, koska rannoilla ei ole asutusta ja vuoden 2018 tutkimuksissa löytyi vain muutama suo-
listoperäinen enterokokkibakteeri. 
 

Analyysitulosten tulkinnan perusteita esitetään raportin lopussa olevassa taulukossa ennen analyysituloksia. 

  
 Tiina Asp 
 Vesistöasiantuntija 
 p. 045 7750 7726 
 tiina.asp@luvy.fi 
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Analyysien tulkinnasta lyhyesti: 
Happipitoisuus on todennäköisesti tärkein yksittäinen ympäristötekijä järven ekosysteemissä. Hapen puute 
hidastaa vesistön hyvinvoinnille tärkeitä hajotustoimintoja. Rehevissä vesissä tilanne on vakavin lämpötila-
kerrostuneisuuden aikana, jolloin alusvesi ei saa happitäydennystä ilmakehästä, mutta happea kuluu pohjalle 
joutuneen ja sinne päällysvedestä vajoavan orgaanisen materiaalin hajoamiseen. Järven happiongelmat joh-
tuvat joko suoraan happea kuluttavasta kuormituksesta tai välillisesti rehevöittävästä kuormituksesta. Kysy-
mys voi olla myös aikojen kuluessa kumuloituneesta kuormituksesta. Happipitoisuus katsotaan heikenty-
neeksi, mikäli happea on alle 5 mg/l. 
 
Ravinnepitoisuudet säätelevät järven perustuotantoa ja sitä kautta rehevyystasoa. Typpi ja fosfori ovat tär-
keimmät ravinteet, jotka rajoittavat perustuotantoa. Sisävesissä fosfori on yleensä perustuotantoa enemmän 
säätelevä ravinne. Lievästi rehevässä järvessä fosforipitoisuus 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 suu-
rempi. 
 
Klorofylli a-pitoisuus mittaa lehtivihreällisten planktonlevien runsautta vedessä. Mittaukset on tehtävä kesä-
kaudella. Tulos on verrannollinen levämäärään ja siten vesistön rehevyystasoon. Vesistöt voidaan luokitella 
klorofylli a:n määrän mukaan seuraavasti, jolloin esimerkiksi järvissä yli 10 μg/l klorofylli-a pitoisuus kertoo 
jo rehevästä järvestä ja sitä pienemmät mittaustulokset lievästi rehevästä tai karusta (alle 4 μg/l) järvestä. 
 
Kokonaistyppipitoisuus on humusvesissä noin 400–800 μg/l. Runsaasti viljellyillä alueilla typpipitoisuus voi 
olla yli 2 000 μg/l. Typpeä tulee vesistöihin pintavaluntana sekä sadevesien ja jätevesien mukana. Typpimak-
simit ajoittuvat kevättulviin ja runsaisiin sadejaksoihin. Alimmat pitoisuudet vesissä mitataan yleensä kesällä 
perustuotannon ollessa suurimmillaan. Talvella typpeä hyödynnetään hyvin vähän ja typpipitoisuus vesis-
tössä nousee. Typpipitoisuus nousee myös syvyyden kasvaessa, kun ravinteita vapautuu eloperäisestä ainek-
sesta hajotuksen seurauksena. 
 
Happamuus: veden normaali pH on lähellä neutraalia. Suomen vesistöissä pH on yleensä lievästi happamalla 
puolella (6,5–6,8) vesien luontaisesta humuskuormituksesta johtuen. Vesien eliöstö on enimmäkseen sopeu-
tunut elämään pH-alueella 6,8–8,0. Kesän tuotantokausi yleensä nostaa pH:ta jonkin verran. 
 
Veden humuspitoisuutta voidaan arvioida mm. väriluvun, kemiallisen hapenkulutuksen, DOC:n (liuennut or-
gaaninen hiili) ja TOC:n (orgaaninen kokonaishiili) perusteella. DOC on veteen liuennutta humusta, joka antaa 
vedelle ruskean värin. Metsävaltaisilla valuma-alueilla, jotka sisältävät mineraali- ja turvemaita, DOC-pitoi-
suudet ovat keskimäärin 15–20 mgC/l.  Lievästi humuspitoisen veden väriluku on 20–40 mg Pt/l (vesi heikosti 
ruskeaa) ja selvästi humuspitoisen 40–100 mg Pt/l (vesi ruskeaa). Suovesissä veden väri saattaa olla yli 100 
mg Pt/l (vesi todella ruskeaa).  
 
Bakteeripitoisuuksien mittaaminen vesistöistä perustuu siihen, että ns. indikaattoribakteerien läsnäolo osoit-
taa lisääntynyttä vaaraa sille, että vedessä on taudinaiheuttajia. Koliformisiin bakteereihin kuuluva Esche-
richia coli -bakteeri ilmentää tuoretta ulostesaastutusta ja on peräisin lähes yksinomaan ihmisten tai eläinten 
ulosteesta. E. coli -bakteerilla onkin nykytiedon mukaan indikaattoreista suorin yhteys mahdollisiin terveys-
riskeihin ja sitä pidetään hygieniaindikaattoreista parhaana 

 
 
 
  



Karkkilan vesistötutkimuksia (KARKKI)

Pvm. Hav.paikka Lämpötila Ulkonäkö Haju *O2 Happi% *Alkalit. *pH *Väriluku *Kok.N *KOK.P *a-klorofy *DOC
Näytepaikka oC mg/l Kyll % mmol/l µg/l µg/l µg/l mgC/l

27.2.2020 KARKKI / MUSTIKAI  Mustikainen Jää 10 cm; Kok.syv. 9,00 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 1,1 m; 
Klo 9:45; Näytt.ottaja amu; Ilman T -5 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. NE; 

1.0 3,0 WB H 11,6 86 0,069 6,1 140 610 12 20
8.0 4,1 WB SRV <0,2 <1 990 30

16.7.2020 KARKKI / MUSTIKAI  Mustikainen Kok.syv. 9,50 m; Näk.syv. 1,6 m; 
Klo 9:30; Näytt.ottaja amu; Ilman T 15 °C; Levä ei; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. N; 

0-2 5,3
1.0 19,0 WB H 8,2 89 0,12 6,9 130 470 11 16
8.5 5,3 WB SRV <0,2 <1 890 28



MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ

HAVAINTOPAIKAT

KARKKI / MUSTIKAI = Mustikainen

MÄÄRITYKSET

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

ei = ei levää

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

N = Pohjoinen
NE = Koillinen

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

WB = ruskea, kirkas

Haju = Haju (kenttämääritys)
SRV = selvä rikkivedyn haju
H = hajuton

*O2 = Happi (SFS-EN 25813:1993)
Happi% = Happi% (makea vesi) (SFS-EN 25813:1993)
*Alkalit. = *Alkaliteetti (SFS-EN ISO 9963-1, standardin kansallinen liite)
*pH = *pH (SFS 3021:1979)
*Väriluku = Väriluku (SFS-EN ISO 7887:2012)
*Kok.N = *Kokonaistyppi (SFA) (SFS-EN ISO 11905-1:1998,SFS-EN ISO 13395:1997, SFA-tekniikka)
*KOK.P = *Kokonaisfosfori (SFA) (ISO 15681-2:2005, SFA-analysaattori)
*a-klorofy = a-klorofylli (SFS 5772:1993)
*DOC = 3)*Liuk.orgaaninen hiili (kts.liite)

MUITA MERKINTÖJÄ

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