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LUVY/109 

Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu     
 
PIRUNLINNAN SUONIAN VEDEN LAATU  
Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin tutkimusksiin 
  

Karjalohjalla sijaitsevasta Pirunlinnan Suoniasta otettiin vesinäytteet järven keskiosan runsaan 
13 metrin syvänteeltä Lohjan kaupungin ympäristönsuojelun toimeksiantona 12.8.2015. Näyt-
teenotosta vastasi sertifioitu ympäristönäytteenottaja Arto Muttilainen (erikoistumispätevyy-
den ala vesi- ja vesistönäytteet) ja analyyseistä vastasi FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima 
testauslaboratorio T147, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025: 2005.  
 

 
                         Pirunlinnan Suonian näytteenottopaikka elokuussa 2015. © MML (Maastokartta 1:100 000 1/2015) 

 
Sää oli aamulla tehdyn näytteenoton aikaan kirkas ja tyyni, ilman lämpötila oli 20 oC. Järven nä-
kösyvyys oli havaintopaikalla 1,1 m. Veden lämpötila oli pintavedessä 21,9 oC ja 12,5 metrin sy-
vyydessä 6,3 oC, joten järvi oli selvästi lämpötilakerrostunut.  
 
Vesianalyysitulokset 12.8.2015 on esitetty oheisessa liitetaulukossa. Aikaisemmin Pirunlinnan 
Suonian veden laatua on keskiosasta tutkittu vuonna 1983 ja matalasta pohjoispäästä vuosina 
1990-1995, 1999 ja 2000. Mittaukset keskittyivät tuolloin lähinnä happamuuteen liittyviin ve-
denlaatuominaisuuksiin. 
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Pirunlinnan Suonia 12.8.2015. Kuva: Arto Muttilainen. 
 
 

Tulokset, Happipitoisuus 
 
Happipitoisuus on todennäköisesti tärkein yksittäinen ympäristötekijä järven ekosysteemissä. 
Hapen puute hidastaa vesistön hyvinvoinnille tärkeitä hajotustoimintoja. Rehevissä vesissä ti-
lanne on vakavin lämpötilakerrostuneisuuden aikana, jolloin alusvesi ei saa happitäydennystä 
ilmakehästä, mutta happea kuluu pohjalle joutuneen ja sinne päällysvedestä vajoavan orgaani-
sen materiaalin hajoamiseen. 
 
Hapen liukoisuus riippuu lämpötilasta siten, että kylmään veteen liukenee enemmän happea 
kuin lämpimään veteen. Myös sääolojen vaikutus, järven syvyyssuhteet, veden vaihtuvuus, re-
hevyystaso, happea kuluttava kuormitus ja kerrostuneisuusolot vaikuttavat happipitoisuuteen. 
Tilanne muuttuu järven kannalta vakavaksi, jos heikon happipitoisuuden alue ulottuu pohjalta 
väliveteen tai pintaveteen saakka. Happipitoisuus katsotaan heikentyneeksi, mikäli happea on 
alle 5 mg/l. 
 
Pirunlinnan Suoniasta aikaisemmin otetuista vesinäytteistä ei ole mitattu happipitoisuutta. 
12.8.2015 hapen pitoisuus oli pintavedessä hyvä, mutta syvänteen pohjan tuntumassa 12,5 met-
rissä happea oli enää 0,4 mg/l kyllästysasteen ollessa 3 %. 
 
 
Ravinnepitoisuudet ja rehevyys 
 
Järven rehevyyttä luokitellaan tavallisesti veden kokonaisfosforipitoisuuden perusteella. Luokit-
telua voidaan täydentää typpi- ja klorofyllipitoisuuksilla. Kokonaisfosforipitoisuus kuvaa vedessä 
olevan fosforin määrää. Järvi luokitellaan vähäravinteiseksi, jos sen kokonaisfosforipitoisuus on 
alle 15 µg/l, keskireheväksi, kun pitoisuus on 15 – 25 µg/l ja reheväksi, kun pitoisuus on yli 25 
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µg/l. Sisävesissä fosfori on yleensä levätuotantoa säätelevä minimiravinne – mitä enemmän fos-
foria, sitä enemmän tuotantoa järvessä.  

  
 Levätuotannon määrää mittaavalla klorofyllipitoisuudella vastaavat rajat ovat karulle järvelle 

alle 4 µg/l, keskirehevälle 4 – 10 µg/l ja rehevälle >10 µg/l. Erittäin rehevästä vesistöstä voidaan 
puhua klorofyllipitoisuuden ollessa yli 100 µg/l. 

 
Kokonaistypellä rajat ovat fosforia enemmän riippuvaisia valuma-alueen maaperän ominaisuuk-
sista: luonnontilaisten kirkkaiden vesien typpipitoisuus on 200-500 µg/l, humusvesien 400-800 
µg/l ja hyvin ruskeiden tai kuormitettujen vesien pitoisuudet ovat > 1000 µg/l.  
 
12.8.2015 kokonaisfosforipitoisuus oli Pirunlinnan Suonialla metrin syvyydessä 51 µg/l, koko-
naistyppipitoisuus 640 µg/l ja a-klorofyllipitoisuus 66 µg/l. Aikaisempia tietoja on vain kokonais-
fosforista: syyskuussa 1983 pitoisuus oli metrin syvyydessä 13 µg/l, joten ero nykyiseen on varsin 
suuri. 
 
Elokuun näytekerralla mitattiin ravinnepitoisuuksia myös syvänteen pohjalta mahdollisen sisäi-
sen ravinnekuormituksen (=ravinteet palautuvat hapen vähyyden vuoksi sedimentistä veteen) 
määrän kartoittamiseksi. Pitoisuudet olivat pintavettä pienempiä, joten viitteitä sisäisestä kuor-
mituksesta ei ollut. 
 
Pintavedestä mitatun liuenneessa muodossa olevan fosfaattifosforin pitoisuus oli alle analyysien 
mittaustarkkuuden, joten kesäkauden perustuotanto oli kuluttanut tämän ravinteen loppuun. 
Liukoisen typpiravinteen, ammoniumtypen pitoisuus oli normaali. 
  
Muu veden laatu 
 
Muiden mitattujen vedenlaatuominaisuuksien perusteella Pirunlinnan Suonian vesi oli elo-
kuussa 2015 kirkasta, mutta ruskeaa, väriluku oli 100 kun se 1990-luvulla vaihteli välillä 40-80. 
Pintavesi oli hajutonta, mutta syvänteen pohjalla vesi haisi lievästi turpeelle tai maalle. Näyt-
teessä oli muutama yksittäinen ulosteperäinen bakteeri. Vesi oli jonkin verran hapanta (pH 6,6) 
ja epäorgaanisten suolojen määrää mittaava sähkönjohtavuus oli pieni (2,8 mS/m). 1990-luvun 
mittauksissa pH vaihteli välillä 5,7-6,4 ja sähkönjohtavuus välillä 3,5-4,8 mS/m.  
  
Johtopäätöksiä 
 
Elokuun 2015 tulosten perusteella Pirunlinnan Suonia on rehevä ruskeavetinen järvi, jonka säh-
könjohtavuus on pienentynyt, mutta fosforipitoisuus, pH ja veden väri ovat kasvaneet 1990-lu-
vulta. 
 

               
 
  Eeva Ranta 
  Vesistötutkija 
 
  eeva.ranta@vesiensuojelu.fi 
  p. 019 323 866 
 
  Tiedoksi: Ympäristöhallinnon Hertta-tietokanta 
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WB= Ruskea kirkas, H= Hajuton, LMT= Lievä maan tai turpeen haju
*Akkreditoitu menetelmä

Karjalohjan (Lohja) pintavesitutkimukset (KARJALOH)

Pvm. Hav.paikka Lämpötila Ulkonäkö Haju *Sameus O2 Happi% *pH *Sähkönj. Väriluku *CODMn *Kok.N *NH4-N *KOK.P *PO4P(Np) a-klorofyl *Ecoli 44 Enterokok.

Näytepaikka °C FNU mg/l Kyll % mS/m mg O2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l pmy/100 ml pmy/100 ml

12.8.2015 KARJALOH / PIRUNLIN  Pirunlinnan Suonia 1 Kok.syv. 13,5 m; Näk.syv. 1,1 m; 
Klo 10:00; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 0 m/s; 

0-2.0 66
1.0 21,9 WB H 2,1 7,9 90 6,6 2,8 100 20 640 8,4 51 <2 3 0
12.5 6,3 WB LMT 0,4 3 510 7,1 28


	Pirunlinnan_Suonia2015
	Tuloste15

