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1 Johdanto 

Iso Myllylampi on pieni ja tummavetinen humusjärvi Lohjan ja Vihdin rajoilla. Järvi rajoittuu Lohjan Nummenkylän tie-
noilla vanhan Turuntien ja Lohjalta Hyvinkäälle suuntautuvan valtatien 25 kulmaukseen. Varsin lähellä on myös Helsinki-
Turku moottoritie E18, johon järven valuma-alue rajautuu. Valuma-alueesta (1,63 km2) 59 % on metsää, 18 % vesialu-
eita, 8 % virkistysalueita, 8 % maa-ainesten ottoalueita ja 6 % teollisuusaluetta. Valuma-alueeseen sisältyy lännessä ison 
Myllylammen lisäksi myös pieni suoreunainen Ahvenlampi. Järven länsipuolella on myös melko suuri ojitettu puustoinen 
suoalue, josta johtaa yksi kokoomaoja järven länsirannan keskivaiheille. Järven kaakkoisrannalla on ollut toiminnassa 
yleinen uimaranta ja ravitsemusliike, joka sittemmin on päätynyt yksityisomistukseen. Järvi kuuluu Hiidenveden valuma-
alueeseen.  

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 kas-
vaa metsä, jota on lähivuosina laajoilta alueilta hakattu. Ojaan on kaivettu pieni laskeutusallas, josta yksityistiekunta 
tyhjentää syntyneen lietteen aika ajoin. Järveen laskee myös pienempi oja järven pohjoisosaan. Järvelle laadittiin kun-
nostustarkastelu vuonna 2020 (Pellikka 2020). 
 
Iso Myllylampi on yhtenä pilottialueena Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME -
hankkeessa, joka toimii vuosina 2021–2022. Hankkeessa suunnitellaan valuma-alueen humuskuorman vähentämiseksi 
toimia ja pyritään myös pilotoimaan erilaisia rakenteita hankkeen aikana. 
 
Tässä tarkastelussa käydään läpi uusimmat tulokset vuoden 2021 ja osittain myös vuoden 2022 näytteenotosta koskien 
järven veden laatua, pohjaeläimiä, sedimenttiä, kalojen elohopeapitoisuutta ja laskeutusaltaan tehokkuutta poistaa hu-
musta ojavedestä. Vihdin kunta on rahoittanut suojeluyhdistystä tämän työn toteuttamiseksi. 
 

2 Havaintopaikat, -ajat ja analyysit 

Iso Myllylammesta haettiin vesinäyte kolme kertaa: 1.9.2021, 2.3.2022 ja 9.5.2022. Näytteet otettiin pintavedestä ja 
noin puoli metriä pohjan yläpuolelta. Havaintopaikan syvyys vaihteli 5,2–6,0 m eri näytteenottokertojen välillä. Näyte-
paikka sijaitsi jotakuinkin järven keskellä (kuva 1). 
 
Laskeutusaltaan toimintaa seurattiin kaksi kertaa: 25.4.2022 ja 9.5.2022. Näytteet otettiin kahdesta altaaseen tulevasta 
ojasta ja järveen laskevasta ojasta. Näytteenotosta vastasivat LUVY:n sertifioidut näytteenottajat. Järvi- ja ojanäytteet 
analysoitiin LuvyLab-laboratoriossa. LUVYLab Oy Ab on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio 
T147, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025: 2017. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on näh-
tävissä verkkosivuilta www.finas.fi. Laboratorio voi tarvittaessa lähettää näytteen tutkittavaksi hyväksymälleen alihank-
kijalle, jonka tuloksista laboratorio vastaa. 
 
Järviveden analyysit on koottu taulukkoon 1 ja havaintopaikat kuvaan 1.  
 
Sedimenttinäytteestä tehdyt analyysit on lueteltu liitteessä 1. Analyysit teki KVVY Tutkimus Oy, joka on FINAS-akkredi-
toitu testauslaboratorio (T064, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025) ja osa analyyseistä on heidän toimestaan 
teetätetty ALS-laboratoriossa. Näytteenoton suorittivat LUVY:n sertifioidut näytteenottajat. 
 
Pohjaeläinhavaintopaikat selviävät kuvasta 4. Näytteenoton suorittivat LUVY:n sertioidut nytteenottajat. 
 
Myllylammen vesiensuojeluyhdistys toimitti syksyllä 2021 10–25 cm pituisia ahvenia 10 kpl ja niistä analysoitiin selkäli-
haksen elohopeapitoisuus Suomen ympäristökeskuksen Oulun laboratoriossa. Laboratorio suoritti myös kalojen prepa-
roinnin. Laboratorion laiterikon vuoksi tuloksia päivitettiin muita tuloksia myöhemmin tässä raportin päivitysversiossa. 
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Kuva 1. Iso Myllylammen havaintopaikat.  

 
 
Taulukko 1. Käytetyt analyysit. *= akkreditoitu analyysi. 

Analyysi   Järvi Oja laskeutusaltaaseen Oja järveen 

Lämpötila °C x x x 
Ulkonäkö  x x x 
Haju  x x x 
Virtaama m3/s  x x 
*Kiintoaine (GFC-suodatin) mg/l   x 
*Happipitoisuus mg/l x   
Happi% Kyll % x   
*pH   x x 
*Väriluku  x   
*Kemiallinen hapenkulutus (Mn) mg O2/l x   
*Orgaanisen hiilen määrä mgC/l  x x 
*Kokonaistyppi µg/l x  x 
*Ammoniumtyppi µg/l x  x 
*Nitriitti- ja nitraattitypen summa µg/l x  x 
*Kokonaisfosfori µg/l x  x 
*Suodatettu fosfaatifosfori µg/l x  x 
*a-klorofylli µg/l x   
*Kloridi mg/l x     
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3 Järven vedenlaatutulokset ja niiden tarkastelu 

Järvi oli jokaisella näytteenottokerralla lämpötilan mukaan kerrostunut eli vesi sekoittuu kerrostuneisuusaikaan pysty-
suunnassa vain heikosti. Syyskuun alussa pintavesi oli vielä selvästi pohjan läheistä vettä lämpimämpää ja talvella tilanne 
oli päinvastainen. Toukokuun alussa 2022 pintavesi oli vain hieman alusvettä lämpimämpää, joten vesi oli juuri alkanut 
kerrostua. 

Järven vesi on selvästi tummunut vuosien kuluessa. Koko havaintojakson (1971–2022) kaikkien pintavesihavaintojen 
keskiarvo on 78 mg Pt/l, mutta syyskuun alussa 2021 väriluku oli 200 mg Pt/l, talvella 2022 väriluku oli 240 mg Pt/l ja 
toukokuun alussa 2022 160 mg Pt/l. Syyskuun näytteenottokerralla alusveden väri oli 400 mg Pt/l, mutta muilla kerroilla 
ei ollut eroa alus- ja pintaveden välillä. Väriarvon yksikkönä käytetään platina-asteikon väriarvoja ja sen takia yksikkö on 
mg Pt/l. Platinan kemiallinen tunnus on Pt. 

Pintaveden happipitoisuus oli varsin hyvä jokaisella näytteenottokerralla, mutta alusvedessä havaittiin hapen vajausta. 
Vesi oli kuitenkin joka kerta myös alusvedessä hajutonta, joten hapettomuus ei ollut voimakasta. Kesällä 2020 alusvesi 
oli ollut elokuun lopussa lähes hapetonta ja haisi rikkivedylle. 

Alusveteen oli eloperäisen aineen hajotuksen johdosta kertynyt ravinteita syyskuun alussa 2021. Alusveden hapetto-
muus saa rautayhdisteisiin kiinnittyneen fosforin vapautumaan vesimassaan sekä vähentää pohjaeläinten menestymis-
mahdollisuuksia järvessä. Pohjalta vapautuvat ravinteet kasvattavat veden ravinnepitoisuuksia. 

Veden humuspitoisuutta tutkittiin väriluvun lisäksi kemiallisella hapenkulutuksella (KHK).  Kemiallinen hapenkulutus tar-
koittaa orgaanisen aineen aiheuttamaa hapenkulutusta kemiallisissa reaktioissa. Mitä enemmän vedessä on humusta, 
sitä suurempi on veden kemiallinen hapenkulutus. Kemiallinen hapenkulutus on kasvanut huomattavasti vuosien kulu-
essa. 1970-luvulla pitoisuus oli pintavedessä keskimäärin 8 mg/l, mutta 2000-luvulla jopa 18 mg/l. Vuosien 2021–2022 
tuloksissa KHK oli 21 mg/l eli arvo oli hieman suurempi kuin 2000-luvulla keskimäärin. Pohjalle kertynyt humusmassa 
myös vie happea ja vapauttaa ravinteita hajotessaan. 

Pintaveden kokonaistyppipitoisuus vaihteli vuosina 2021–2021 410–610 µg/l ja kokonaisfosforipitoisuus 14–22 µg/l. Pi-
toisuudet ilmensivät edelleen erinomaisessa tilassa olevaa järveä (kuvat 2 ja 3). Pitoisuustasot ovat kuitenkin hieman 
kasvaneet vuosien kuluessa. 

Liukoiset typpiyhdisteiden pitoisuudet olivat pintavedessä pieniä, mutta etenkin syyskuun alussa 2021 oli paljon ammo-
niumtyppeä alusvedessä. Nitraattityppeä ei tuohon aikaa esiintynyt, mutta muina ajankohtina sitä esiintyi 110–220 µg/l 
eikä eroa esiintynyt pinta- ja alusveden välillä. 

 

 

Kuva 2. Iso Myllylammen pintaveden kokonaistyppipitoisuus 1971–2022. Mukana on kaikki järven havaintopaikat. Vaakaviivat kuvaa-
vat samantyyppisten järvien (matalat humusjärvet) huonon, välttävän, tyydyttävän ja hyvän veden luokkarajoja kesäajan (kesä–syys-
kuu) tuloksille (Aroviita ym. 2019). 
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Kuva 3. Iso Myllylammen pintaveden kokonaisfosforipitoisuus 1971–2022. Mukana on kaikki järven havaintopaikat. Vaakaviivat ku-
vaavat samantyyppisten järvien (matalat humusjärvet) huonon, välttävän, tyydyttävän ja hyvän veden luokkarajoja kesäajan (kesä–
syyskuu) tuloksille (Aroviita ym. 2019). 

Lehtivihreän eli a-klorofyllin määrä oli syyskuun alussa 2010 9,7 µg/l ja toukokuun alussa 2022 samoin 10 µg/l. Pitoisuu-
det ovat hivenen korkeampia kuin aiemmin 2000-luvulla, tosin tuloksia oli erittäin vähän. Vuosina 2021–2022 pintaleviä 
ei havaittu yhdelläkään näytteenottokerralla.  

4 Iso Myllylammen pohjaeläimet 

4.1 Johdanto 

Iso Myllylampea ei ole virallisesti tyypitelty ympäristöhallinnon toimesta, mutta koon, luonnollisten valuma-aluetekijöi-
den ja niihin liittyvän järven luonnollisen humuksisuuden (väriluvun) ja kokonaisfosforipitoisuuden järvi voisi sisältyä 
matalien humusjärvien (keskisyvyys alle 3,0 m) tyyppiin (Mh). Matalien järvien, varsinkaan näin pienikokoisten järvien 
luonnontilaisesta pohjaeläimistöstä ei ole riittävästi analysoitua tieto, jotta niistä voitaisiin virallisesti tehdä ekologista 
kokonaisarviota. Iso Myllylammen luonnollisen tumman humusveden laatuun vaikuttaa osaltaan Lohjanharjun lähei-
syys, josta purkautuvat niukkaravinteiset pohjavedet paitsi parantavat, myös tuntuvasti viilentävät ja ”kirkastavat” 
vettä. Valtateiden ja päällystettyjen pihojen läheisyys saattaa voimistaa vesimassan kerrostuneisuutta, mikäli niiden 
suolaukseen käytettyjä suoloja valuu lampeen. 

Iso Myllylammelta ei ole tiedossa aikaisempaa aineistoa järven vesiselkärangattomista eli pohjaeläimistä. Pohjaeläimis-
tötutkimuksilla voidaan saada tavoitteesta ja menetelmistä riippuen monia asioita. Käytännön vesistöjen tilan seuran-
nassa pyritään saamaan yleiskäsitys siitä, minkälainen pohjaeläimistö järvessä esiintyy. Sen perusteella voidaan asian-
tuntijanäkemykseen perustuen arvioida lähinnä suuntaa-antavasti järven tilaa ja rehevyysastetta. Näytteenotto suun-
nitellaan näissä tapauksissa ja varsinkin tässä järvessä, jossa ei liene kivikkorantaa, syvän veden pehmeän pohjan alu-
eelle, missä muutokset pohjan tilassa heijastuu muutoksina pohjaeläimistön laji- ja lukumäärissä. Tämä on myös kus-
tannustehokkain tapa, mikäli arvioidaan saavutettavan riittävä edustavuus näytteenotossa. Tuloksena ei saada eikä 
edes tavoitella yleiskuvaa koko järven pohjaeläinlajistosta. Tällöin olisi käytettävä monia menetelmiä sekä pohjassa 
esiintyvien lajien (hyönteistoukkien ja muiden lajien) ja rantamatalalla että rantakasvillisuudessa ja myös ilmassa par-
veilevien aikuisyksilöiden havaitsemiseksi. Suomessa ei taida tähän päiväänkään mennessä olla yhtään järveä, jonka 
koko pohjaeläimistö olisi edes tyydyttävästi selvitetty; lajien määrä olisi huikea, vähintään satoja!  

4.2 Tutkimusmenetelmät 

Tavoitteena oli selvittää Iso Myllylammen pohjan tilaa ja rehevyyttä pehmeän sedimentaatiopohjan alueella, missä jär-
ven ulkoinen eli valuma-alueelta tuleva kuormitus tai mahdollinen sisäinen kuormitus on nähtävissä. Näytemäärä peh-
meän syvännepohjien seurannoissa on esim. ympäristöhallinnon ohjelmassa kuusi näytettä syvännealueelta järveä koh-
den. Iso Myllylammen koko huomioiden kuusi näytettä on hyvinkin riittävä yleiskäsityksen saamiseen järven pehmeän 
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pohjan pohjaeläimistöstä. Jotta eri syvyiset pohjat saisivat edustavuutta, päätettiin ottaa näytteitä myös matalalta peh-
meän sedimentaatiopohjan alueelta. Näytepaikat, joita oli kolme (näytepaikkojen syvyydet 2,0 m, 3,0 m ja 4,2 m) esite-
tään kuvassa 4. Jokaiselta näytepaikalta otettiin kaksi näytettä. Näytteenottimena oli kvantitatiivinen Ekman-pohja-
kauha, pohjapinta-alaltaan 250 cm2. Näytteiden seulonnassa veneessä käytettiin sankoseulaa, jonka verkon silmän hal-
kaisija oli 0,5 mm. Näytteenotossa, näytteiden laboratoriokäsittelyssä ja määrityksessä seurattiin standardia SFS 5076 
ja ympäristöhallinnon uusimpia ohjeita. 

 

 

Kuva 4. Iso Myllylammen pehmeän pohjan (syvänteen) pohjaeläintutkimuksen näytepaikat. 

4.3 Tulokset ja tulosten tarkastelu  

Kaikilla näytepaikoilla pohja oli hyvin pehmeää orgaanista liejupohjaa, jossa oli seuloksessa hyvin erotettavissa hienoja-
koista hajonnutta kasviperäistä ainesta. Pohjoisimmalla näytepaikalla kolmen metrin pohjalla aines oli hieman kiinteäm-
pää kuin järven keskiosassa syvimmällä paikalla. Näytteenotin täyttyi kokonaan pohja-aineksesta kaikilla näytepaikoilla. 
Matalimmalla näytepaikalla 2,0 metrissä oli myös muutamia vesisammaleen versoja. 

Näytteissä oli yhteensä 9 eri pohjaeläintaksonia, mitä voidaan pitää odotettuna. Lajisto oli myös odotusta vastaava, 
pienille humusjärville ominainen.  Sulkasääskiä (Chaoborus flavicans) esiintyi kaikilla syvyyksillä, mutta selvästi eniten 
syvimmällä näytepaikalla keskellä järveä 4,2 m pohjalla. Tämä oli odotettua, sillä sulkasääski esiintyy runsaimpana pi-
meissä syvänteissä erityisesti valoisaan aikaan, jolloin ne ovat paremmin turvassa niitä näköaistinsa avulla saalistavilta 
kaloilta. Syvänteessä alhainen happipitoisuus joka tapauksessa on järvissä, jossa vesipatsas lämpötilakerrostuu, alim-
millaan estää kalojen ravinnonhaun ja oleskelun syvimmillä pohjilla. Käytännössä jo alle 4,0 mg happea/l on useimmille 
kaloille erityisesti lämpimän veden aikaan liian alhainen elinympäristötekijä. Mikäli happipitoisuus laskee lähelle nollaa, 
myös veden väriluku kasvaa veden ja pohjalle vajonneen hienojakoisiin humupartikkeleihin (kolloidinen humus) sitou-
tuneen raudan liuetessa veteen. Sulkasääski sietää vähän aikaa jopa veden hapettomuutta ja pystyy olojen vaikeutuessa 
aktiivisena uimarina siirtymään pystysuunnassa siedettävimpiin vesikerroksiin. Sulkasääskien tiheys oli Iso Myllylammen 
syvimmällä paikalla 4,2 metrin pohjalla yli tuhat yksilö nelimetrillä, 2,0 metrissä enää 140 yksilöä neliömetrillä. 
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Sulkasääskien lisäksi syvimmällä pohjalla näytteissä esiintyi neljä muuta pohjaeläintaksonia yksittäisinä esiintyminä. Yl-
lättäen näytteessä oli myös vesisiira (Asellus aquaticus), joka on todennäköisesti ajautunut litoraalista eli järven ranta-
alueelta järven keskialueelle. Sinänsä vesisiiran esiintyminenkin Iso Myllylammessa ei ollut mikään yllätys, sillä se on 
erittäin yleinen hajonnutta kasviainesta käyttävä pikku äyriäinen kaikkialla sisävesissämme. Odotettua oli myös Chiro-
nomus plumosus surviaissääsken esiintyminen nimenomaan Iso Myllylammen syvimmällä näytepaikalla, muilla näyte-
paikoilla sitä ei ollutkaan. Sulkasääsken ohella tämä isokokokoinen ”pilkkimiehen punainen mato” on myös tavallinen 
pehmeiden syvännepohjien laji, joka on kaikkiruokainen ”sedimentin syöjä” ja kestää pohjan hapettomuuttakin. Varsin-
kin runsaalla esiintymisellään se ilmentää myös pohjan suurta ravinteisuutta ja rehevyyttä, mutta hapettomuusjakson 
aikana niidenkin määrät ovat vähäisiä. Pitkäaikainen hapettomuus johtaa makroskooppisen pohjaeläimistön täydelli-
seen katoon. 

Hopeasaaren itäpuolella 3,0 m syvyydellä pohjalla oli polttiaisen (Ceratopogonidae) toukkia, jotka ovat petomaisia elin-
tavoiltaan saalistaen mm. harvasukamatoja ja muita pienempiä pohjaeläimiä ravinnokseen. Myös Cryptochironomus 
supplicans ja Procladius sp. surviaissääsken toukat ovat petoja. Saattaa olla, että Potamothrix/Tubifex torvimatojen 
puuttuminen (tai vähyys) olisi seurausta ainakin osittain niitä syövien petopohjaeläinten, mutta näiden lisäksi myös jär-
vessä mahdollisesti elävien kalojen voimakkaasta saalistuksesta, mikäli 3,0 metrissä happipitoisuus on kaloille riittävä.  

Matalin 2,0 m näytepaikka sijaitsi länsirannalla lähellä ojitetun suometsäalueelta kokoomaojaa. Pohja oli täälläkin peh-
meää liejupohjaa, mutta seassa oli myös vesisammalta, mikä oli merkki rantavaikutuksesta. Täältä löytyi näytteenoton 
ainoa pikkusimpukka, hernesimpukka (Pisidium sp.). 

Edellisestä voidaan tehdä kokonaisarvio, että Iso Myllylampi on vähintään lievästi rehevä, luonnontilaisesta rehevöity-
nyt. Tutkituilla syvyyksillä 4,2 metrin syvyydestä 2,0 metrin syvyyteen pohjan tila näyttäisi silti vähintään tyydyttävältä. 
Syvimmältä pohjalta noin 5,5–6,0 m syvyydeltä ei otettu näytteitä. Ennakkoarviona oli, että syvimmältä pohjalta löytyisi 
lähinnä vain sulkasääsken toukkia ja mahdollisesti myös Chironomus -suvun surviaissääsken toukkia, mikä on aika taval-
lista vastaavan tyyppisissä lammissa.  

Alkuperäiset tutkimustulokset näytteenotosta ja näytteistä on kirjattu Suomen ympäristökeskuksen SYKE ylläpitämään 
ympäristötiedon hallintajärjestelmä HERTTA/POHJE osioon. Keskeiset tulokset näytteenotosta ja näytteissä havaituista 
pohjaeläintaksoneista esitetään taulukossa 2. Näytteiden ominaisuuksia, muun muassa pohja-aineksen määrää ja laatua 
sekä seuloksen laatua esitetään taulukossa 3. 
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Taulukko 2. Pohjaeläintaksonit ja yksilömäärät Iso Myllylammella 17.9.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta / Pohjaeläimet, 17.12.2021 00:00

Iso Myllylampi, Lohja
Taksonit ja yksilömäärät
Paikan nimi
Kunta
Vesistöalue
Ympäristötyyppi
Paikan tyyppi
Kasvillisuustyyppi
Pohjatyyppi
Näytteenottoaika
Kvantitatiivisyys
Näytteenoton syvyysväli [m]
Näytteenotin
Noutimen pinta-ala [cm2]
Seulakoko [mm]
Näytteiden lukumäärä

Sum % Ka Kh Sum % Ka Kh Sum % Ka Kh

Ryhmä ja laji T17 T18 yks
yks/m
²

yks/m
²

x100 T12 yks
yks/m
²

yks/m
²

X98 X99 yks
yks/m
²

yks/m
²

                  Potamothrix/Tubifex 2 2 28,6 40 56,6 1 1 1,9 20 28,3

                  Pisidium 1 1 14,3 20 28,3

             Hydracarina 1 1 1,9 20 28,3

                      Asellus aquaticus 1 1 1,9 20 28,3

                      Chaoborus flavicans 1 1 2 28,6 40 0 4 14 18 81,8 360 283 25 23 48 92,3 960 56,6

                  Procladius 2 2 28,6 40 56,6 1 1 4,5 20 28,3
                      Chironomus plumosus -t. 1 1 1,9 20 28,3
                      Cryptochironomus supplicans 1 1 4,5 20 28,3

              Ceratopogonidae 1 1 2 9,1 40 0
Summa 6 1 7 100 140 141 7 15 22 100 440 226 27 25 52 100 1040 56,6
Lajiluku  (eri havaintopaikoilla)
Yksilömäärä, 6 näytettä, yhteensä = 81
Lajiluku, 6 näytettä, yhteensä = 9 lajia

4 4 5

      CRUSTACEA

      INSECTA
          DIPTERA
              Chaoboridae

              Chironomidae

              Ceratopogonidae

      ARACHNIDA

0,5
2

Näyte, yks. Näyte, yks. Näyte, yks.

0,5
2

   ANNELIDA
       OLIGOCHAETA

   MOLLUSCA
      BIVALVIA

   ARTHROPODA

pehmeä pohja
17.9.2021
Kvantitatiivinen
4,2
Ekman
250

0,5
2

Iso Myllylampi 4,0 m
Vihti
23.035
järvi
profundaali
ei kasvillisuutta

pehmeä pohja
17.9.2021
Kvantitatiivinen
3
Ekman
250

Iso Myllylampi 3,0 m
Vihti
23.035
järvi
profundaali
ei kasvillisuutta

250

Iso Myllylampi 2,0 m
Vihti
23.035
järvi
profundaali
ei kasvillisuutta
pehmeä pohja
17.9.2021
Kvantitatiivinen
2
Ekman
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Taulukko 3. Iso Myllylammesta otettujen pohjaeläinnäytteiden pohja-aineksen ja seuloksen laatu. 

 

4.4 Suositukset 

Vastaava pohjaeläimistötutkimus Iso Myllylammen tilan ja rehevyystason arvioimiseksi on suositeltava toistaa esimer-
kiksi 5-7 vuoden päästä, mikäli esim. järveen kohdistetaan kunnostustoimenpiteitä ja/tai sen tilassa on muun seurannan 
tuloksena havaittavissa muutoksia. 

5 Pohjasedimentti 

Iso Myllylammen pohjaan on kertynyt etenkin ojitetulta suoalueelta tulevan ojan edustalle runsaasti humusmassaa. 
Tutkimuksessa haluttiin selvittää sedimentin laatu läjityksen kannalta. 

Näyte haettiin 17.9.2021 ottamalla sedimenttiä yhdestä paikasta järveen laskevan ojan edustalta. Näyte otettiin putki-
mallisella sedimenttinoutimella (katso raportin kansikuva). 

Käytetyt analyysit ja tulokset löytyvät liitteestä 1.  

Sedimenttinäytteen hehkutushäviö oli 77 % eli kiintoaineesta tämä osuus oli orgaanista ainesta. Kuiva-ainesta oli vain 
8,4 % eli näyte oli hyvin vesipitoinen. Kuiva-ainesta oli 84 g/kg. Sedimenttinäytteestä oli tarkoitus määrittää saveksen 
osuus, jotta tulokset olisi saatu normalisoitua sen suhteen ja verrattua ruoppaus- ja läjitysohjeen (https://helda.hel-
sinki.fi/bitstream/handle/10138/154833/OH_1_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y) raja-arvoihin. Savespitoisuutta ei 
saatu määritettyä, sillä näytteen orgaanisen aineen määrä oli niin suuri. 

Tuloksia verrattiin sellaisenaan raja-arvoihin. Tulokset olivat pääosin alle laboratorion kyseisten analyysien määritysra-
jan tai hyvin pieniä. PAH-yhdisteistä (polyaromaattiset hiilivedyt) yli määritysrajan olivat fluoranteeni (12 µg/kg), 
bentso(b)fluoranteeni (12 µg/kg), bentso(k)fluoranteeni (10 µg/kg), indeno(1,2,3-cd)pyreeni (11 µg/kg) ja 
bentso(g,h,i)peryleeni (13 µg/kg). PAH-yhdisteitä oli yhteensä 59 µg/kg. PAH-yhdisteitä syntyy yleisesti palamisproses-
seissa ja niitä tulee esimerkiksi liikenteen päästöistä. 

Näytteiden laatu: pohja-aines, seulos ym.

Paikan nimi Näytteenotto Pohja-ainestyyppi Pohja-aineksen runsaus (0-3)

Iso Myllylampi 2,0 m 17.9.2021 Hieno detritus 2

Iso Myllylampi 2,0 m 17.9.2021 Lieju/Muta 2

Iso Myllylampi 2,0 m 17.9.2021 Turve 2

Iso Myllylampi 3,0 m 17.9.2021 Hieno detritus 1

Iso Myllylampi 3,0 m 17.9.2021 Lieju/Muta 3

Iso Myllylampi 4,0 m 17.9.2021 Hieno detritus 1

Iso Myllylampi 4,0 m 17.9.2021 Savi 3

Paikan nimi Näytteenotto Seuloksen laatu Muita havaintoja Tilavuus Näytteen 
tunnus

Näytteen 
tunnus

Näytesyvyys 
[m]

Iso Myllylampi 2,0 m 17.9.2021 detritusta, 
vesisammal 4 dl T17 T17 2

Iso Myllylampi 2,0 m 17.9.2021
vesisammal 4,5 dl T18 T18 2

Iso Myllylampi 3,0 m 17.9.2021 hienojakoinen 
karike 2 dl x100 x100 3,1

Iso Myllylampi 3,0 m 17.9.2021 hienojakoinen 
karike 2 dl T12 T12 3,1

Iso Myllylampi 4,0 m 17.9.2021 hienojakoista 
kariketta 2 dl X98 X98 4,2

Iso Myllylampi 4,0 m 17.9.2021 hienojakoista 
kariketta 2 dl X99 X99 4,2

Tumman ruskea liejupohja, kuten 
4,0 m mutta vähän kiinteämpi

Pehmeä pohja, vesisammalta

Pehmeä liejjupohja, runsaasti 
kuitua (turve?)
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PCB-yhdisteitä ei todettu ja orgaanisia tinayhdisteitä esiintyi erittäin pieninä pitoisuuksina. 

Metallit olivat pääasiassa luonnontilaisella tasolla, mutta kadmiumia (1,2 mg/kg kiintoainetta), elohopeaa (0,13 mg/kg 
ka), lyijyä (53 mg/kg ka) ja arseenia (18 mg/kg ka) esiintyi pitoisuuksissa, jotka olivat hieman yli luonnontilaisen tason. 
Pitoisuudet olivat kuitenkin niin pieniä, että niillä ei ole vaikutusta läjityskelpoisuuteen. Edellä mainitut metallipitoisuu-
det muunnettiin vastaamaan standardisedimentin pitoisuuksia ohjeesta löytyvän taulukon avulla ja nämäkin tulokset 
antoivat saman lopputuloksen eli pitoisuudet olivat yli luonnontilan, mutta niillä ei ole vaikutusta läjityskelpoisuuteen. 
Luonnontilasta poikkeavat tulokset johtuvat joko alueen luonnollisella pitoisuustasolla tai esimerkiksi sillä, että alueen 
vieressä on jo vuosikymmeniä ollut vilkkaasti liikennöityjä maanteitä. 

Iso Myllylammen pintasedimentin läjitykseen ei ole sedimentin haitta-ainepitoisuuksien puolesta estettä. Läjityksessä 
tulee huomioida, että vesipitoinen sedimentti ”karkaa” helposti läjityspaikalta, joten läjityksessä tulee varmistaa, että 
sedimentti ei pääse valumaan takaisin järveen. 

6 Kalojen elohopeapitoisuus 

Elohopea on metalli, jota esiintyy luontaisesti maaperässä ja vesissä pieniä määriä. Ihminen on toimillaan merkittävästi 
lisännyt ympäristön elohopeakuormaa ja tärkein päästölähde on fossiiliset polttoaineet. Nykyisin valtaosa Suomen elo-
hopeakuormasta saadaan ilmalaskeumasta ja kaukokulkeumana. Lisäksi metsänhakkuut ja maanmuokkaukset lisäävät 
elohopean kulkeutumista valuma-alueelta vesistöön. Vesistöissä ja soilla osa elohopeasta muuttuu metyylielohopeaksi, 
joka on eliöihin kerääntyvä ja ravintoketjussa rikastuva ympäristömyrkky. Metyylielohopealla on merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia sekä eliöille että ihmisille. Metyylielohopea rikastuu ravintoketjussa ja sen vuoksi sitä on hyvä seurata peto-
kaloista. (Malinen & Marttila 2018.) 

Vesistöjen ekologisen tilan lisäksi ympäristöhallinto on luokitellut vesistöjä kemiallisen tilan perusteella hyvään tai hyvää 
huonompaan tilaan. Kalojen elohopeapitoisuutta on käytetty yhtenä luokittelukriteerinä. Elohopean suurin sallittu pi-
toisuus (taustapitoisuus + ympäristönlaatunormi) ahvenen lihaksessa tuorepainoa kohti on runsashumuksisessa jär-
vessä (väriluku yli 90 mg Pt/l) 0,25 mg Hg/kg. Iso Myllylampi on runsashumuksinen järvi. 

Pyydetyt ahvenet olivat yhtä lukuun ottamatta hieman liian pieniä näytteenotto-ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeen mu-
kaan ahventen pituus tulisi olla 15–20 cm. Suurempia ahvenia ei kuitenkaan ollut tarjolla, joten päädyttiin tutkitutta-
maan ahventen elohopeapitoisuus hieman liian pienistä ahvenista. Tulosten mukaan Iso Myllylammen ahventen eloho-
peapitoisuuden keskiarvo alittaa raja-arvon, joskin yhden ahvenen pitoisuus oli hieman raja-arvoa korkeampi (taulukko 
4). Uudenmaan ELY-keskuksen vuosina 2016–2018 tehtyjen tutkimusten perusteella Uudenmaan runsashumuksisten 
järvien ahventen elohopeapitoisuus oli keskimäärin 0,26 mg Hg/kg (Malinen & Marttila 2018), joten Iso Myllylammen 
tilanne on hieman keskimääräistä parempi. Malisen tutkimuksissa Vihdin järviltä runsashumuksisten järvien ahventen 
(pituus 15 cm) elohopeapitoisuus oli Laihueessa 0,11 mg/kg, Mustalammella 0,52 mg/kg ja Ylimmäisessä 0,16 mg/kg 
(Malinen 2020). 

Yllä oleva koski vesistöjen kemiallista luokittelua ja sen raja-arvoja. Elintarvikekäytössä elohopean enimmäispitoisuus-
raja on ahvenelle 0,5 mg/kg eli myös tämän raja-arvon perusteella Iso Myllylammen pienet ahvenet sopivat ravinnoksi. 
Elohopeapitoisuudelle asetetut käyttörajat sopivat melko huonosti elohopean saannin rajoittamiseen. Suomessa kalo-
jen elohopeapitoisuudet eivät ole niin korkeita, että ne aiheuttaisivat akuutteja myrkytysoireita, vaan ongelmana on 
metyylielohopean kerääntyminen elimistöön sen hitaan poistumisen takia. Tällöin merkityksellistä on se, paljonko elo-
hopeaa saadaan pidemmällä aikavälillä. Sama elohopean saanti voidaan saavuttaa syömällä usein vähän elohopeaa si-
sältäviä kaloja tai syömällä harvoin paljon elohopeaa sisältäviä kaloja. (Malinen 2020.) 

Metyylielohopean saantisuosituksen (1,3 µg ruumiinpainokiloa kohti viikossa, EFSA 2012) perusteella voidaan esittää 
suuntaa-antavia laskelmia siitä, kuinka usein järven kaloja voi turvallisesti syödä. Laskennassa henkilön painona käytet-
tiin 60 kg ja annoskokona 150 g. Näin laskettuna Iso Myllylammen ahvenia (keskipituus 13 cm) voi syödä turvallisesti 
2,7 annosta viikossa (eli 0,4 kg ahventa) ja 12,3 annosta kuukaudessa (1,8 kg ahventa). Iso Myllylammen pieniä ahve-
nia voi siis turvallisesti syödä melko suuria määriä. Hauen tai suurien ahventen kohdalla tilanne voi olla toinen, sillä 
yleisesti hauessa elohopeapitoisuudet ovat selvästi ahvenen pitoisuuksia suurempia. Jatkossa hauen elohopeapitoi-
suus olisi hyvä selvittää, jos järvestä kalastetaan haukea. Säännöllisesti metyylielohopeapitoisia kaloja syövillä saanti 
voi ylittää helposti suosituksen.  
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Taulukko 4. Iso Myllylammen ahventen elohopeapitoisuus vuonna 2021. 

 

7 Laskeutusaltaan toiminnan seuranta 

Laskeutusaltaaseen tulevan veden laatua ja määrää tutkittiin suo-ojasta ja tienvarsiojasta. Lisäksi samaan aikaan otettiin 
näyte laskeutusaltaasta lähtevästä vedestä. Näytekertoja oli keväällä 2022 kaksi.  

Tienvarsiojasta tuli suo-ojaa huomattavasti vähemmän vettä. Vesi tässä ojassa oli hapanta (pH 4,1 ja 4,3) ja sen elope-
räisen hiilen määrä oli suuri (TOC-pitoisuus 43 ja 41 mg/l) (kuva 5). Suoalueelta virtaava uoma tuo vähemmän hapanta 
vettä (pH 5,8 ja 6,6). Suo-ojan vesi ei ollut yhtä humusrikasta (TOC-pitoisuus 21 ja 18 mg/l) kuin tieojassa. Virtaama suo-
ojassa oli kummallakin havaintokerralla huomattavasti suurempi kuin tieojassa. 

 

Kuva 5. Uomien orgaanisen hiilen kokonaispitoisuuden (TOC) ja kiintoaineen pitoisuuden vaihtelu. Kiintoaine analysoitiin ainoastaan 
järveen laskevasta uomasta. Kuvaan on otettu vertailun vuoksi mukaan myös vuoden 2020 tulokset. 

 

Järveen laskeva vesi oli hapanta (pH 5,8 ja 6,7) ja TOC-pitoisuus oli 23 ja 20 mg/l (kuva 5). Veden kiintoainepitoisuus oli 
pieni (1,8 ja 0,78 mg/l). Veteen tummaa väriä aiheuttavat orgaaniset hiiliyhdisteet ovat kooltaan niin pieniä, että ne 
eivät jää kiintoainemäärityksessä käytetylle suodattimelle. Kokonaistyppipitoisuus oli 840 ja 590 µg/l, josta liukoisten 
typpiyhdisteiden (lähinnä nitraattityppeä) osuus oli 26 ja 43 %. Kokonaisfosforipitoisuus oli 31 ja 23 µg/l ja liukoisen 
fosfaattifosforin pitoisuus oli 14 ja 13 µg/l.  

Nro Sukupuoli Pituus, cm Paino, g Perattu paino, g Pitoisuus, mg Hg/kg
1 Naaras 15,1 34,53 30,72 0,18
2 Naaras 13,3 20,84 18,1 0,20
3 Naaras 13,4 19,7 17,4 0,19
4 Naaras 13 19,72 17,32 0,14
5 Naaras 13,6 21,45 18,7 0,19
6 Naaras 13,3 20,07 17,88 0,25
7 Naaras 12,9 19,05 16,64 0,13
8 Koiras 12,8 18,27 16,62 0,10
9 Koiras 12,9 16,68 14,95 0,33

10 Koiras 12,4 16,52 14,67 0,15
keskiarvo 0,19
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Valtaosa laskeutusaltaaseen tulevasta orgaanisen hiilen kuormasta tuli virtaamaltaan huomattavasti suuremmasta suo-
ojasta (kuva 6). Tämä havaittiin jo vuoden 2020 tutkimuksissa. Järveen päätyvä humuskuorma oli huhtikuussa hieman 
suurempi ja toukokuussa hieman pienempi kuin ojien yhteenlaskettu kuorma. Mittaukseen sisältyy kuitenkin jonkin 
verran epävarmuutta etenkin virtaaman mittauksen osalta. Laskeutusaltaan humuksen pidätyskyky ei kuitenkaan vai-
kuta hyvältä näiden tulosten perusteella. 

Kaikki vedenlaatutulokset on koottu liitteeseen 2. 

 

Kuva 6. Humuskuorma (TOC=orgaanisen hiilen kokonaismäärä) laskeutusaltaaseen kahta uomaa pitkin sekä järveen. Humuskuorma 
oli huhtikuussa hieman suurempi ja toukokuussa hieman pienempi laskeutusaltaan jälkeen.  
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Tilausnro 462874 (X/Y), saapunut 21.9.2021

NÄYTTEET

Lab.nro Näytteen kuvaus

89537 Sedimentti, Iso Myllylampi, otettu 17.9 pakastettu 17.9

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys Yksikkö 89537

*Kiinteän näytteen kylmäkuivaus ja hienn Tehty
Dioksiinit ja furaanit ng/kg kts. liite
Typpihappohajotus kiinteä Tehty
*Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) Todettu
*Naftaleeni (PAH) µg/kg <10
*Asenafteeni (PAH) µg/kg <10
*Asenaftyleeni (PAH) µg/kg <10
*Fluoreeni (PAH) µg/kg <10
*Antraseeni (PAH) µg/kg <10
*Fenantreeni (PAH) µg/kg <10
*Fluoranteeni (PAH) µg/kg 12
*Pyreeni (PAH) µg/kg <10
*Bentso(a)antraseeni (PAH) µg/kg <10
*Kryseeni (PAH) µg/kg <10
*Bentso(b)fluoranteeni (PAH) µg/kg 12
*Bentso(k)fluoranteeni (PAH) µg/kg 10
*Bentso(a)pyreeni (PAH) µg/kg <10
*Indeno(1,2,3-cd)pyreeni (PAH) µg/kg 11
*Dibentso(a,h)antraseeni (PAH) µg/kg <10
*Bentso(g,h,i)peryleeni (PAH) µg/kg 13
Orgaaniset tinayhdisteet OJ-19a mg/kg ka Kts. liite
Saves (< 2 µm) E
*PCB yhdisteet sedimentti µg/kg Ei todettu
Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) summa µg/kg 59
*PCB 52 sedimentti µg/kg <1
*PCB 28 sedimentti µg/kg <1
*PCB 180 sedimentti µg/kg <1
Hehkutushäviö, LOI% % ka:sta 77
*PCB 101 sedimentti  µg/kg <1
*PCB 118 sedimentti µg/kg <1
*PCB 138 sedimentti µg/kg <1
*PCB 153 sedimentti µg/kg <1
*Kuiva-aine g/kg 84
*Kuiva-aine % 8,4
*Hehkutusjäännös g/kg tp 19
*Kadmium (Kiinteä, typpihappo) mg/kg ka 1,2
*Kromi (kiinteä, typpihappo) mg/kg ka 15
*Kupari (kiinteä, typpihappo) mg/kg ka 15
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Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.
Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET (jatkoa ed. sivulta)
Määritys Yksikkö 89537
*Elohopea, Hg mg/kg ka 0,13
*Nikkeli (kiinteä, typpihappo) mg/kg ka 8,4
*Lyijy (kiinteä, typpihappo) mg/kg ka 53
*Sinkki (kiinteä, typpihappo) mg /kg ka 100
*Arseeni (kiinteä, typpihappo) mg/kg ka 18
Öljyn hiilivetyindeksi C21-C40 fraktio mg/kg ka 22
Öljyn hiilivetyindeksi C10-C21 fraktio mg/kg ka <5
*Öljyn hiilivetyindeksi mg/kg ka 22
Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
*-merkitty on akkreditoitu menetelmä.

LAUSUNTO

Savesta ei pystytty määrittämään, koska näyte oli kokonaan eloperäistä materiaalia ja alihankintalabraan 
toimitetussa näytteessä oli kuivaa näytettä vain 12 g.

Liitteenä alihankintatulos ALS laboratoriosta.

Heli Orakangas
Ymp.asiantuntija(FM)
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MENETELMÄTIEDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*Kiinteän näytteen kylmäkuivaus ja hienn SFS-ISO 11464, 2007 (TL25)
Dioksiinit ja furaanit GC-HRMS (TL702)
Typpihappohajotus kiinteä  (TL25)
*Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) SFS-ISO 18287:2007 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)

*Naftaleeni (PAH) SFS-ISO 18287:2007 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
*Asenafteeni (PAH) SFS-ISO 18287:2007 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
*Asenaftyleeni (PAH) SFS-ISO 18287:2007 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
*Fluoreeni (PAH) SFS-ISO 18287:2007 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)

*Antraseeni (PAH) SFS-ISO 18287:2007 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
*Fenantreeni (PAH) SFS-ISO 18287:2007 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
*Fluoranteeni (PAH) SFS-ISO 18287:2007 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
*Pyreeni (PAH) SFS-ISO 18287:2007 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)

*Bentso(a)antraseeni (PAH) SFS-ISO 18287:2007 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
*Kryseeni (PAH) SFS-ISO 18287:2007 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
*Bentso(b)fluoranteeni (PAH) SFS-ISO 18287:2007 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
*Bentso(k)fluoranteeni (PAH) SFS-ISO 18287:2007 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)

*Bentso(a)pyreeni (PAH) SFS-ISO 18287:2007 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
*Indeno(1,2,3-cd)pyreeni (PAH) SFS-ISO 18287:2007 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
*Dibentso(a,h)antraseeni (PAH) SFS-ISO 18287:2007 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
*Bentso(g,h,i)peryleeni (PAH) SFS-ISO 18287:2007 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)

Orgaaniset tinayhdisteet OJ-19a ISO 23161:2011 (TL8888)
Saves (< 2 µm) SFS-EN 933-1 (TL226)
*PCB yhdisteet sedimentti SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 17322:2020 (TL25)
Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) summa SFS-ISO 18287:2007 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)

*PCB 52 sedimentti SFS-ISO 10382:2007 ja SFS-EN 17322:2020 (TL25)
*PCB 28 sedimentti SFS-ISO 10382:2007 ja SFS-EN 17322:2020 (TL25)
*PCB 180 sedimentti SFS-ISO 10382:2007 ja SFS-EN 17322:2020 (TL25)
Hehkutushäviö, LOI% SFS 3008:1981 (TL25)

*PCB 101 sedimentti SFS-ISO 10382:2007 ja SFS-EN 17322:2020 (TL25)
*PCB 118 sedimentti SFS-ISO 10382:2007 ja SFS-EN 17322:2020 (TL25)
*PCB 138 sedimentti SFS-ISO 10382:2007 ja SFS-EN 17322:2020 (TL25)
*PCB 153 sedimentti SFS-ISO 10382:2007 ja SFS-EN 17322:2020 (TL25)

*Kuiva-aine SFS 3008:1990 (TL25)
*Hehkutusjäännös SFS 3008:1990 (TL25)
*Kadmium (Kiinteä, typpihappo) SFS-EN ISO 17294-1;2006 ja SFS-EN ISO 17294-2;2016 (TL25)
*Kromi (kiinteä, typpihappo) SFS-EN ISO 11885, 2009 (HNO3 haj+ ICP-OES) (TL25)

*Kupari (kiinteä, typpihappo) SFS-EN ISO 11885, 2009 (HNO3 haj. +ICP-OES) (TL25)
*Elohopea, Hg EPA 7473,2007 (TL25)
*Nikkeli (kiinteä, typpihappo) SFS-EN ISO 11885, 2009  (HNO3 haj.+ ICP-OES) (TL25)
*Lyijy (kiinteä, typpihappo) SFS-EN ISO 17294-1;2006 ja SFS-EN ISO 17294-2;2016 (TL25)

*Sinkki (kiinteä, typpihappo) SFS-EN ISO 11885, 2009 (HNO3 haj. + ICP-OES) (TL25)
*Arseeni (kiinteä, typpihappo) SFS-EN ISO 17294-1;2006 ja SFS-EN ISO 17294-2;2016 (TL25)
Öljyn hiilivetyindeksi C21-C40 fraktio SFS-EN 14039:2005 sekä SFS-EN ISO 16703:2011 (TL25)
Öljyn hiilivetyindeksi C10-C21 fraktio SFS-EN 14039:2005 sekä SFS-EN ISO 16703:2011 (TL25)

*Öljyn hiilivetyindeksi SFS-EN 14039:2005 sekä SFS-EN ISO 16703:2011 (TL25)
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Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.
Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL226 Eurofins Environment Testing Finland Oy
TL25 KVVY/Tampere (FINAS T064)
TL702 Eurofins GfA Lab Service GmbH
TL8888 ALS Finland Oy

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

*Kiinteän näytteen kylmäkuivaus ja hienn 2021/89537 29.9.2021

Typpihappohajotus kiinteä 2021/89537 30.9.2021

*Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) 2021/89537 ±30% 23.9.2021

*Naftaleeni (PAH) 2021/89537 Määritysrajan alitus 23.9.2021

*Asenafteeni (PAH) 2021/89537 Määritysrajan alitus 23.9.2021

*Asenaftyleeni (PAH) 2021/89537 Määritysrajan alitus 23.9.2021

*Fluoreeni (PAH) 2021/89537 Määritysrajan alitus 23.9.2021

*Antraseeni (PAH) 2021/89537 Määritysrajan alitus 23.9.2021

*Fenantreeni (PAH) 2021/89537 Määritysrajan alitus 23.9.2021

*Fluoranteeni (PAH) 2021/89537 ±30% 23.9.2021

*Pyreeni (PAH) 2021/89537 Määritysrajan alitus 23.9.2021

*Bentso(a)antraseeni (PAH) 2021/89537 Määritysrajan alitus 23.9.2021

*Kryseeni (PAH) 2021/89537 Määritysrajan alitus 23.9.2021

*Bentso(b)fluoranteeni (PAH) 2021/89537 ±30% 23.9.2021

*Bentso(k)fluoranteeni (PAH) 2021/89537 ±30% 23.9.2021

*Bentso(a)pyreeni (PAH) 2021/89537 Määritysrajan alitus 23.9.2021

*Indeno(1,2,3-cd)pyreeni (PAH) 2021/89537 ±30% 23.9.2021

*Dibentso(a,h)antraseeni (PAH) 2021/89537 Määritysrajan alitus 23.9.2021

*Bentso(g,h,i)peryleeni (PAH) 2021/89537 ±30% 23.9.2021

*PCB yhdisteet sedimentti 2021/89537 Määritysrajan alitus 23.9.2021

Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) summa2021/89537 23.9.2021

*PCB 52 sedimentti 2021/89537 Määritysrajan alitus 23.9.2021

*PCB 28 sedimentti 2021/89537 Määritysrajan alitus 23.9.2021

*PCB 180 sedimentti 2021/89537 Määritysrajan alitus 23.9.2021

Hehkutushäviö, LOI% 2021/89537 ±15% 23.9.2021

*PCB 101 sedimentti 2021/89537 Määritysrajan alitus 23.9.2021
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Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.
Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT (jatkoa edelliseltä sivulta)

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.
*PCB 118 sedimentti 2021/89537 Määritysrajan alitus 23.9.2021
*PCB 138 sedimentti 2021/89537 Määritysrajan alitus 23.9.2021
*PCB 153 sedimentti 2021/89537 Määritysrajan alitus 23.9.2021
*Kuiva-aine 2021/89537 ±10% 22.9.2021
*Hehkutusjäännös 2021/89537 ±15% 23.9.2021
*Kadmium (Kiinteä, typpihappo) 2021/89537 ±25% 6.10.2021
*Kromi (kiinteä, typpihappo) 2021/89537 ±30% 4.10.2021
*Kupari (kiinteä, typpihappo) 2021/89537 ±26% 4.10.2021
*Elohopea, Hg 2021/89537 ±30% 14.10.2021
*Nikkeli (kiinteä, typpihappo) 2021/89537 ±30% 4.10.2021
*Lyijy (kiinteä, typpihappo) 2021/89537 ±19% 6.10.2021
*Sinkki (kiinteä, typpihappo) 2021/89537 ±25% 4.10.2021
*Arseeni (kiinteä, typpihappo) 2021/89537 ±20% 6.10.2021
Öljyn hiilivetyindeksi C21-C40 fraktio 2021/89537 ±30% 23.9.2021
Öljyn hiilivetyindeksi C10-C21 fraktio 2021/89537 Määritysrajan alitus 23.9.2021
*Öljyn hiilivetyindeksi 2021/89537 ±40% 23.9.2021
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::Laboratorio ALS Finland Oy KVVY Tutkimus OyAsiakas

: :Yhteyshenkilö Asiakaspalvelu TuloksetYhteyshenkilö

:: OsoiteOsoite Ruosilankuja 3 A 

00390 Helsinki 

Suomi 

Patamäenkatu 24

33101 Tampere

Suomi

::Sähköposti asiakaspalvelu.hki@alsglobal.com laboratorio@kvvy.fiSähköposti

::Puhelin +358 10 470 1200 Puhelin 032461111

::Faksi ---- Faksi ----

:Projekti 2021/89537

:Ostotilausnro / viite ---- Näytteiden 

vastaanottopäivä

: 2021-09-23  11:57

:Näytelähetteen 

numero

----

:Näytteenottaja ---- Päiväys : 2021-10-06  10:19

Paikka : ---- 1:Vastaanotettujen 

näytteiden lukumäärä

HL2019FI-KVV-TUT0001 (OF182236)Tarjousnumero : 1:Analysoitavien näytteiden 

lukumäärä

Yleiset kommentit

Jos näytteenottoaikaa ei ole toimitettu, käytetään näytteenottoajan oletusarvoa 00:00 näytteenottopäivänä. Jos 

näytteenottopäivää ei ole toimitettu, käytetään oletusnäytteenottopäivää ja se näytetään sulkeissa ilman kellonaikaa.

Tämä raportti edustaa alkuperäistä analyysiraporttia. Raporttia ei saa muokata ja sen saa kopioida vain kokonaisuudessaan. 

Muusta kopioinnista on saatava erillinen kirjallinen lupa laboratoriolta. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille 

näytteille. Lisätietoa laboratorion vastuuvelvollisuuksista löytyy kotisivuiltamme http://www.alsglobal.fi

Allekirjoitukset Asema

Jari Hautala Maajohtaja
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Analyysitulokset

2021/89537Asiakkaan 

näytetunnus

Näytematriisi: MAA

Laboratorion näytetunnus HL2103875001

2021-09-23 00:00Asiakkaan näytteenottopäivä/aika

Tulos Yksikkö LORParametri MU Menetelmä LaboratorioAnalyysipaketti

Näytteen esikäsittely

uutto S-P46- -kyllä LE---- OJ-19a/LE

Organometalliyhdisteet

monobutyylitina S-GC-46µg/kg 

k.a.

11.97 LE± 0.21 OJ-19a/LE

dibutyylitina S-GC-46µg/kg 

k.a.

11.03 LE± 0.13 OJ-19a/LE

tributyylitina S-GC-46µg/kg 

k.a.

1.0<1 LE---- OJ-19a/LE

tetrabutyylitina S-GC-46µg/kg 

k.a.

1<1 LE---- OJ-19a/LE

mono-oktyylitina S-GC-46µg/kg 

k.a.

1<1 LE---- OJ-19a/LE

dioktyylitina S-GC-46µg/kg 

k.a.

1<1 LE---- OJ-19a/LE

trisykloheksyylitina S-GC-46µg/kg 

k.a.

1<1 LE---- OJ-19a/LE

monofenyylitina S-GC-46µg/kg 

k.a.

1<1 LE---- OJ-19a/LE

difenyylitina S-GC-46µg/kg 

k.a.

1<1 LE---- OJ-19a/LE

trifenyylitina S-GC-46µg/kg 

k.a.

1<1 LE---- OJ-19a/LE

Fysikaaliset parametrit

kuiva-aine 105°C TS-105% 1.008.75 LE± 2.00 OJ-19a/LE

Analyysiraportin tulososa päättyy tähän

Lyhyt menetelmäkuvaus

Analyysimenetelmät Menetelmäkuvaukset

SE-SOP-0036 (SS-EN ISO 23161:2018) Orgaanisten tinayhdisteiden (OTC) määrittäminen maa-ja sedimenttinäytteistä 

GC-ICP-MS -tekniikalla.

S-GC-46

SE-SOP-0036 (SS-EN ISO 23161:2018) Orgaanisten tinayhdisteiden (OTC) esikäsittely.S-P46

SS-EN 15934:2012 edition 1. Kuiva-aineen määritys.TS-105
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Lyhenteet:  LOR = Raportointiraja (Limit Of Reporting) edustaa normaalia raportointirajaa kyseessä olevalle parametrille ja menetelmälle. Huomioithan, 

että raportointiraja voi nousta esim. liian pienen näytemäärän vuoksi tai jos näyte joudutaan laimentamaan matriisihäiriöiden vuoksi.

MU = Mittausepävarmuus

* = Merkki tuloksen yhteydessä tarkoittaa akkreditoimatonta analyysia.

Mittausepävarmuus:

Mittausepävarmuus on ilmoitettu laajennettuna mittausepävarmuutena (dokumentin ”Guide to the Expression of 

Measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010” määritelmän mukaan), jossa on käytetty kattavuuskerrointa 2, 

jolloin luotettavuustaso on noin 95%. Mittausepävarmuus raportoidaan vain havaituille yhdisteille, joiden pitoisuudet 

ovat yli raportointirajan.

Alihankkijoiden mittausepävarmuus on yleensä annettu laajennettuna mittausepävarmuutena, jossa on käytetty 

kattavuuskerrointa 2. Laboratoriolta saa lisätietoja pyydettäessä.

Analysoiva laboratorio

Laboratorio

LE Analysoinnista vastaa ALS Scandinavia AB Luleå, Aurorum 10 Luleå  Ruotsi 977 75 Akkreditointielin: SWEDAC Akkreditointinumero: 

2030
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KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi

Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH)

Menetelmä: SFS-ISO 18287:2007, SFS-EN 15527:2008
Matriisi: Kiinteät näytteet
Menetelmän kuvaus: GC-MS analyysi, näytteen esikäsittely liuotinuutto

Cas-nro Yhdisteen nimi       Määritysraja (µg/kg)
91-20-3 *Naftaleeni 10
83-32-9 *Asenafteeni 10
208-96-8 *Asenaftyleeni 10
86-73-7 *Fluoreeni 10
120-12-7 *Antraseeni 10
85-01-8 *Fenantreeni 10
206-44-0 *Fluoranteeni 10
129-00-0 *Pyreeni 10
56-55-3 *Bentso(a)antraseeni 10
218-01-9 *Kryseeni 10
205-99-2 *Bentso(b)fluoranteeni 10
207-08-9 *Bentso(k)fluoranteeni 10
50-32-8 *Bentso(a)pyreeni 10
193-39-5 *Indeno(1,2,3-cd)pyreeni 10
53-70-3 *Dibentso(a,h)antraseeni 10
191-24-2 *Bentso(g,h,i)peryleeni 10

* Analyysi on akkreditoitu (FINAS akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T064, akkredi-
tointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025).

KVVY Tutkimus Oy
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Polyklooratut bifenyylit (PCB)  

Menetelmä: SFS-ISO 10382:2007 ja SFS-EN 17322:2020  

Matriisi: Sedimentti 

Menetelmän kuvaus: GC-MS analyysi, näytteen esikäsittely liuotinuutto 

  

Cas-nro Yhdisteen nimi Määritysraja (µg/kg) 

7012-37-5 *2,4,4’-triklooribifenyyli (PCB 28) 1 

35693-99-3 *2,2’,5,5’-tetraklooribifenyyli (PCB 52) 1 

37680-73-2 *2,2’,4,5,5’-pentaklooribifenyyli (PCB 101) 1 

31508-00-6 *2,3’,4,4’,5-pentaklooribifenyyli (PCB 118) 1 

35065-28-2 *2,2’,3,4,4’,5-heksaklooribifenyyli (PCB 138) 1 

35065-27-1 *2,2’,4,4’,5,5’-heksaklooribifenyyli (PCB 153) 1 

35065-29-3 *2,2’,3,4,4’,5,5’-heptaklooribifenyyli (PCB 180) 1 

   
   

* Analyysi on akkreditoitu (FINAS akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T064, akkredi-

tointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025).  
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Liite 2. Vesitulokset

Tilausnumero: 128618  (ISOMYLLY/IsoMylly)
Iso Myllylammen ves.suoj.yhdistyksen tutkimukset
Iso Myllylampi 1

Näytteet saapuneet: 1.9.2021  ;  Näytteet otettu: 1.9.2021 (9:04)
Näytteenottaja: amu

 1/9

NÄYTTEET

7263 0-2.0
7264 1.0
7265 5.5

HAV.PAIKKATULOKSET

Määritys Yksikkö

Ilman lämpötila °C 12
Jään paksuus cm 0
Kokonaissyvyys m 6,00
Levä ei
Lumen paksuus cm 0
Näkösyvyys m 1,0
Pilvisyys /8 0
Tuulen nopeus m/s 6
Tuulen suunta NW

NÄYTEPAIKKATULOKSET

Määritys\Näyte Yksikkö N 7263 N 7264 N 7265

Lämpötila °C 15,7 10,4
Ulkonäkö WB WB
Haju H H
*Happi mg/l 8,6 0,4
Happi% (makea vesi) Kyll % 87 4
*Väriluku 200 400
*COD Mn mg O2/l 19 23
*Kokonaistyppi (SFA) µg/l 410 780
*Ammoniumtyppi (SFA) µg/l <5 310
*Nitraatti- ja nitriittitypen summa(SFA) µg/l <5 <5
*Kokonaisfosfori (SFA) µg/l 14 68
*Fosfaattifosfori (suod.Nuclep.) µg/l <2 14
*a-klorofylli µg/l 9,7
*Kloridi mg/l 27 26



Liite 2. Vesitulokset

Tilausnumero: 131089  (ISOMYLLY/IsoMylly)
Iso Myllylammen ves.suoj.yhdistyksen tutkimukset
Iso Myllylampi 1

Näytteet saapuneet: 2.3.2022  ;  Näytteet otettu: 2.3.2022 (9:48)
Näytteenottaja: jli

  2/9

NÄYTTEET (jatkoa ed. sivulta)

1169 0-2.0
1170 1.0
1171 5.0

HAV.PAIKKATULOKSET (jatkoa)

Määritys Yksikkö

Ilman lämpötila °C 4
Jään paksuus cm 54
Kokonaissyvyys m 5,50
Levä ei
Lumen paksuus cm 14
Näkösyvyys m 0,8
Pilvisyys /8 8
Tuulen nopeus m/s 2
Tuulen suunta SW

NÄYTEPAIKKATULOKSET (jatkoa)

Määritys\Näyte Yksikkö N 1169 N 1170 N 1171

Lämpötila °C 1,6 4,2
Ulkonäkö WB WB
Haju H H
*Happi mg/l 9,5 4,6
Happi% (makea vesi) Kyll % 68 35
*Väriluku 240 240
*COD Mn mg O2/l 27 21
*Kokonaistyppi (SFA) µg/l 610 560
*Ammoniumtyppi (SFA) µg/l 23 6,1
*Nitraatti- ja nitriittitypen summa(SFA) µg/l 190 220
*Kokonaisfosfori (SFA) µg/l 17 18
*Fosfaattifosfori (suod.Nuclep.) µg/l 8 10
*a-klorofylli µg/l <0,2
*Kloridi mg/l 26 31



Liite 2. Vesitulokset

Tilausnumero: 131843  (ISOMYLLY/AllasLas)
Iso Myllylammen ves.suoj.yhdistyksen tutkimukset
Laskeutusaltaasta järveen laskeva oja

Näytteet saapuneet: 25.4.2022  ;  Näytteet otettu: 25.4.2022 (13:02)
Näytteenottaja: jva

  3/9

NÄYTTEET (jatkoa ed. sivulta)

2432 0.1

HAV.PAIKKATULOKSET (jatkoa)

Määritys Yksikkö

Ilman lämpötila °C 8
Kokonaissyvyys m 0,400
Pilvisyys /8 1
Tuulen nopeus m/s 3
Tuulen suunta NW

NÄYTEPAIKKATULOKSET (jatkoa)

Määritys\Näyte Yksikkö N 2432

Lämpötila °C 2,0
Ulkonäkö WB
Haju H
Virtaama m3/s 0,065
*Kiintoaine GF/C tai MGC mg/l 1,8
*pH (mittaus huoneenlämmössä) 5,8
7)*Orgaaninen kok.hiili (TOC) mgC/l 23
*Kokonaistyppi (SFA) µg/l 840
*Ammoniumtyppi (SFA) µg/l 59
*Nitraatti- ja nitriittitypen summa(SFA) µg/l 160
*Kokonaisfosfori (SFA) µg/l 31
*Fosfaattifosfori (suod.Nuclep.) µg/l 14



Liite 2. Vesitulokset

Tilausnumero: 131844  (ISOMYLLY/AllasTu1)
Iso Myllylammen ves.suoj.yhdistyksen tutkimukset
Laskeutusaltaaseen tuleva oja 1

Näytteet saapuneet: 25.4.2022  ;  Näytteet otettu: 25.4.2022 (12:28)
Näytteenottaja: jva
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NÄYTTEET (jatkoa ed. sivulta)

2433 0.1

HAV.PAIKKATULOKSET (jatkoa)

Määritys Yksikkö

Ilman lämpötila °C 8
Kokonaissyvyys m 0,400

NÄYTEPAIKKATULOKSET (jatkoa)

Määritys\Näyte Yksikkö N 2433

Lämpötila °C 2,0
Ulkonäkö WB
Haju H
Virtaama m3/s 0,060
*pH (mittaus huoneenlämmössä) 5,8
7)*Orgaaninen kok.hiili (TOC) mgC/l 21



Liite 2. Vesitulokset

Tilausnumero: 131845  (ISOMYLLY/AllasTu2)
Iso Myllylammen ves.suoj.yhdistyksen tutkimukset
Laskeutusaltaaseen tuleva oja 2

Näytteet saapuneet: 25.4.2022  ;  Näytteet otettu: 25.4.2022 (12:24)
Näytteenottaja: jva
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NÄYTTEET (jatkoa ed. sivulta)

2434 0.1

HAV.PAIKKATULOKSET (jatkoa)

Määritys Yksikkö

Ilman lämpötila °C 8
Kokonaissyvyys m 0,150

NÄYTEPAIKKATULOKSET (jatkoa)

Määritys\Näyte Yksikkö N 2434

Lämpötila °C 0,6
Ulkonäkö WB
Haju H
Virtaama m3/s 0,0025
*pH (mittaus huoneenlämmössä) 4,1
7)*Orgaaninen kok.hiili (TOC) mgC/l 43



Liite 2. Vesitulokset

Tilausnumero: 132135  (ISOMYLLY/AllasLas)
Iso Myllylammen ves.suoj.yhdistyksen tutkimukset
Laskeutusaltaasta järveen laskeva oja

Näytteet saapuneet: 9.5.2022  ;  Näytteet otettu: 9.5.2022 (12:43)
Näytteenottaja: jva

  6/9

NÄYTTEET (jatkoa ed. sivulta)

2835 0.1

HAV.PAIKKATULOKSET (jatkoa)

Määritys Yksikkö

Ilman lämpötila °C 10
Kokonaissyvyys m 0,300
Pilvisyys /8 7
Tuulen nopeus m/s 2
Tuulen suunta SW

NÄYTEPAIKKATULOKSET (jatkoa)

Määritys\Näyte Yksikkö N 2835

Lämpötila °C 4,0
Ulkonäkö WB
Haju H
Virtaama m3/s 0,022
*Kiintoaine GF/C tai MGC mg/l 0,78
*pH (mittaus huoneenlämmössä) 6,7
7)*Orgaaninen kok.hiili (TOC) mgC/l 20
*Kokonaistyppi (SFA) µg/l 590
*Ammoniumtyppi (SFA) µg/l 36
*Nitraatti- ja nitriittitypen summa(SFA) µg/l 220
*Kokonaisfosfori (SFA) µg/l 23
*Fosfaattifosfori (suod.Nuclep.) µg/l 13



Liite 2. Vesitulokset

Tilausnumero: 132137  (ISOMYLLY/AllasTu1)
Iso Myllylammen ves.suoj.yhdistyksen tutkimukset
Laskeutusaltaaseen tuleva oja 1

Näytteet saapuneet: 9.5.2022  ;  Näytteet otettu: 9.5.2022 (12:22)
Näytteenottaja: jva
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NÄYTTEET (jatkoa ed. sivulta)

2839 0.1

HAV.PAIKKATULOKSET (jatkoa)

Määritys Yksikkö

Ilman lämpötila °C 10
Kokonaissyvyys m 0,400

NÄYTEPAIKKATULOKSET (jatkoa)

Määritys\Näyte Yksikkö N 2839

Lämpötila °C 3,7
Ulkonäkö WB
Haju H
Virtaama m3/s 0,025
*pH (mittaus huoneenlämmössä) 6,6
7)*Orgaaninen kok.hiili (TOC) mgC/l 18



Liite 2. Vesitulokset

Tilausnumero: 132138  (ISOMYLLY/AllasTu2)
Iso Myllylammen ves.suoj.yhdistyksen tutkimukset
Laskeutusaltaaseen tuleva oja 2

Näytteet saapuneet: 9.5.2022  ;  Näytteet otettu: 9.5.2022 (12:11)
Näytteenottaja: jva
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NÄYTTEET (jatkoa ed. sivulta)

2840 0.1

HAV.PAIKKATULOKSET (jatkoa)

Määritys Yksikkö

Ilman lämpötila °C 10
Kokonaissyvyys m 0,150

NÄYTEPAIKKATULOKSET (jatkoa)

Määritys\Näyte Yksikkö N 2840

Lämpötila °C 4,4
Ulkonäkö WB
Haju H
Virtaama m3/s 0,0030
*pH (mittaus huoneenlämmössä) 4,3
7)*Orgaaninen kok.hiili (TOC) mgC/l 41



Liite 2. Vesitulokset

Tilausnumero: 132136  (ISOMYLLY/IsoMylly)
Iso Myllylammen ves.suoj.yhdistyksen tutkimukset
Iso Myllylampi 1

Näytteet saapuneet: 9.5.2022  ;  Näytteet otettu: 9.5.2022 (13:20)
Näytteenottaja: jva
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NÄYTTEET (jatkoa ed. sivulta)

2836 0-2.0
2837 1.0
2838 pohja-0,5m

HAV.PAIKKATULOKSET (jatkoa)

Määritys Yksikkö

Ilman lämpötila °C 10
Jään paksuus cm 0
Kokonaissyvyys m 5,20
Levä ei
Lumen paksuus cm 0
Näkösyvyys m 0,8
Pilvisyys /8 7
Tuulen nopeus m/s 2
Tuulen suunta SW

NÄYTEPAIKKATULOKSET (jatkoa)

Määritys\Näyte Yksikkö N 2836 N 2837 N 2838

Lämpötila °C 7,8 6,9
Ulkonäkö WB WB
Haju H H
*Happi mg/l 9,9 9,2
Happi% (makea vesi) Kyll % 84 75
*Väriluku 160 160
*COD Mn mg O2/l 20 19
*Kokonaistyppi (SFA) µg/l 490 470
*Ammoniumtyppi (SFA) µg/l 14 14
*Nitraatti- ja nitriittitypen summa(SFA) µg/l 110 110
*Kokonaisfosfori (SFA) µg/l 22 20
*Fosfaattifosfori (suod.Nuclep.) µg/l <2 <2
*a-klorofylli µg/l 10
*Kloridi mg/l 25 25



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 
Västra Nylands vatten och miljö rf

PL 51, 08101 Lohja 
Puh. 019 323 623

vesi.ymparisto@luvy.fi 
www.luvy.fi
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