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Lohjan kaupunki, ympärist önsuojelu

Seljänalanen, vedenlaat u t alven lopussa 2020
maaliskuu 2020
Lohjan ja Raaseporin raja-alueella sijait seva Seljänalasen järvi on Uusmaalaisit t ain melko isokokoinen ja
syvä järvi (260 ha, suurin syvyys 26 m ja keskisyvyys 12,7 m). Se sijait see Fiskarsinjoen valuma-alueella
(82.002), jost a vedet laskevat Fiskarsinjokea myöt en Pohjanpit äjänlahden perukkaan. Seljänalaselt a otet t iin
vesinäyt t eet maaliskuussa 9.3.2020 Lohjan kaupungin ympärist önsuojeluyksikön t oimeksiannost a. Näyt teenotto perustuu Lohjan pintavesien tutkimusohjelmaan vuosille 2015-2025. Tarkoituksena oli selvittää
Seljänalasen t ila t alvikerrostuneisuuden lopussa. Talvi 2020 oli hyvin lämmin ja näyt epäivänä järvi oli jääpeit t eet ön ja vesi t asaläm pöist ä. Seljänalasest a on ympärist öhallinnon Hert ta-vedenlaat ut iet ojärjestelmän
mukaan otettu näyt teitä melko runsaasti, ensimm äiset näytteet on otet tu vuonna 1993. Lohjan tilaamana
tämä vuoden 2020 talviajan näytteenotto oli ensimmäinen.
Näytteet otti sertifioitu näytteenot taja Arto M uttilainen ja analyysituloksista vastasi LUVYLab Oy Ab on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/ IEC
17025: 2017. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivuilta w ww.finas.fi. Laborat orio voi t arvit t aessa lähet t ää näyt t een t ut kit t avaksi hyväksymälleen alihankkijalle, jonka t uloksist a laboratorio vast aa. Seljänalasen vesianalyysit ulokset toimit et aan ympärist öhallinnon ylläpit ämään
Hert t a-vedenlaat ut iet ojärjestelmään ja päivit et ään vesient ila.fi-sivuille, jot a LUVY ylläpit ää tilaajien t oimeksiannost a.
Seljänalasen syvänt een havaint opaikalla kokonaissyvyys oli 26,0 m ja näkösyvyys 3,0 m. Kent t ähavaint ojen
mukaan vesi oli humuksest a värit t ynyt tä mut t a muut en kirkast a. Analyysit ulokset on esit et ty raport in lopussa
olevassa t aulukossa. Seljänalasen vesinäyt t eist ä analysoit iin mm. veden happipit oisuut t a, happamuut t a, ravint eisuut ta ja ulost eperäisiä bakt eereit a.
Seljänalasen vesimassa oli t ammikuun alussa 9.3.2020 tasalämpöinen (1,7 oC) ja t asalaat uinen pinnast a pohjaan, mikä oli luonnollinen seuraus vesimassan kierrost a ilman jääpeit et tä. Vesi oli t ällöin myös hapekast a
(13,3 mgO/ l, 95 %) ja aika lähellä neutraalia (pH 7,3 ). Vesi sisälsi hyvin vähän fosforiravinnetta (kokP 7 µg/ l),
t yppiravint eit a oli sen sijaan suht eessa hiem an enemmän, mikä sopii hyvin humusvaikut teiselle järvelle.
Näytteessä ei havaittu ulosteperäisiä ecolibakteereita, joten veden hygieeninen laatu oli erinomainen. Näiden laatutietojen perusteella voidaan todeta, että Seljänalasen tila on erinomainen.
Analyysit ulost en t ulkinnan perust eit a esit et ään raport in lopussa olevassa t aulukossa ennen analyysit uloksia.

2/ 3

Vedenlaadun havaint opaikka Seljänalasella
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Analyysien t ulkinnast a lyhyt kuvaus
Analyysit ulost aulukko
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Happipitoisuus on todennäköisesti t ärkein yksit täinen ympärist öt ekijä järven ekosysteemissä. Hapen puut e hidastaa vesistön hyvinvoinnille tärkeitä hajotustoimintoja. Rehevissä vesissä t ilanne on vakavin lämpöt ilakerrostuneisuuden aikana, jolloin alusvesi ei saa
happit äydennystä ilmakehästä, mut ta happea kuluu pohjalle joutuneen ja sinne päällysvedestä vajoavan orgaanisen mat eriaalin
hajoamiseen. Järven happiongelmat joht uvat joko suoraan happea kulutt avasta kuormituksesta tai välillisest i rehevöit tävästä kuormituksesta. Kysymys voi olla myös aikojen kuluessa kumuloituneesta kuormituksesta. Happipit oisuus kat sotaan heikentyneeksi,
mikäli happea on alle 5 mg/ l.
Ravinnepitoisuudet säät elevät järven perustuot ant oa ja sitä kautt a rehevyystasoa. Typpi ja fosfori ovat t ärkeimmät ravint eet , jot ka
rajoittavat tuotantoa. Sisävesissä fosfori on yleensä perustuotantoa enemmän säät elevä ravinne. Lieväst i rehevässä järvessä fosforipitoisuus on välillä 15–25 µg/ l ja rehevissä yli 25 µg/ l. Humusvesissä fosforipitoisuus on luontaisesti kirkasta järveä korkeampi,
koska ravint eiden hyödyntäminen ei ole yhtä t ehokasta. Valo läpäisee ruskeaa humusvett ä heikommin kuin väritöntä vettä, jonka
vuoksi tuottava kerros jää kirkkaita vesiä ohuemmaksi. Luontaisesti fosforipitoisuus on tuotantokaudella t alvikautta suurempi.
Klorofylli a-pitoisuus mit taa leht ivihreällist en planktonlevien runsautt a vedessä. M ittaukset on t ehtävä kesäkaudella. Tulos on verrannollinen levämäärään ja sit en vesistön rehevyystasoon. Vesistöt voidaan luokit ella klorofylli a:n määrän mukaan seuraavast i,
jolloin esimerkiksi järvissä yli 10 µg/ l klorofylli-a pitoisuus kert oo jo rehevästä järvestä ja sitä pienemmät mit taust ulokset lieväst i
rehevästä t ai karust a (alle 4 µg/ l) järvestä.
Kokonaist yppipitoisuus on humusvesissä noin 400–800 µg/ l. Runsaast i viljellyillä alueilla t yppipit oisuus voi olla yli 2 000 µg/ l. Typpeä
t ulee vesistöihin pintavaluntana sekä sadevesien ja jätevesien mukana. Typpimaksimit ajoit tuvat kevät tulviin ja runsaisiin sadejaksoihin. Alimmat pitoisuudet vesissä mit ataan yleensä kesällä perustuotannon ollessa suurimmillaan. Talvella t yppeä hyödynnet ään
hyvin vähän ja typpipitoisuus vesistössä nousee. Typpipitoisuus nousee myös syvyyden kasvaessa kun ravint eit a vapaut uu eloperäisestä aineksesta hajot uksen seurauksena.
Ammoniumtyppi on kasveille suoraan käyttökelpoisessa muodossa, jot en sen pitoisuuden nousu vesistössä kiihdyt tää perustuotant oa ja lisää järven rehevyyt tä. Hapettomissa oloissa typpi esiintyy ammoniumin muodossa ja sitä vapautuu hapet tomasta sediment ist ä. M yös jät evesikuormit us nost aa ammoniumtyppipitoisuutta. Nit raat ti-nit riit ti-t yppi on myös leville suoraan käyttökelpoist a
ravinnet ta. Tuotantokauden ulkopuolella t yppi on yleensä nit raat in muodossa paitsi hapett omissa oloissa, joissa ammoniumt yppi
on vallit seva t ypen muot o.
Veden normaali pH on lähellä neutraalia. Suomen vesistöissä pH on yleensä lievästi happamalla puolella (6,5–6,8) vesien luont aisesta humuskuormituksesta joht uen. Vesien eliöstö on enimmäkseen sopeutunut elämään pH-alueella 6,8–8,0. Kesän tuot ant okausi
yleensä nost aa pH:ta jonkin verran.
Bakt eeripitoisuuksien mitt aaminen vesistöistä perustuu siihen, ett ä ns. indikaat toribakt eerien läsnäolo osoit taa lisäänt ynyttä vaaraa sille, et tä vedessä on taudinaiheutt ajia. Koliformisiin bakt eereihin kuuluva Escherichia coli -bakt eeri ilment ää tuorett a ulost esaast utusta ja on peräisin lähes yksinomaan ihmist en tai eläint en ulost eesta. E. coli -bakteerilla onkin nykyt iedon mukaan indikaat t oreista suorin yht eys mahdollisiin t erveysriskeihin ja sitä pidet ään hygieniaindikaatt oreista parhaana.
Raut apitoisuus on varsin pit kält i vesistölle t yypillinen arvo. Pienimmät pit oisuudet esiint yvät kirkkaissa karuissa vesissä, joissa päällysveden raut apitoisuus on luokkaa 50-200 µg Fe/ l. Humusvesissä taso on selvästi korkeampi, koska raut a on sitoutunut humusyhdist eisiin. Eritt äin ruskeissa vesissä rautaa on jopa 1000 µg/ l (suovedet). M yös eroosio lisää rautapitoisuuksia huuhtoutuvan maaaineksen mukana, jolloin rautapitoisuudet ovat esim. eritt äin sameissa jokivesissä 3000-6000 µg/ l. Raudan liukoisuus sedimentistä
vet een riippuu oleellisesti happitilant eesta; Hapet tomissa oloissa rauta liukenee veteen ja on tavallista, ett ä hapet tomassa alusvedessä on rautaa 1000-10000 µg/ l. Vapautunut raut a hapet tuu täyskiertojen yhteydessä ja sitoo samalla osan fosforista sediment t eihin. Terveessä järvessä tämä syst eemi huolehtii siitä, et t ei veden fosforipitoisuus haitallisesti nouse.
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Lohjan alueen vesistötutkimukset (LOHJA)
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LOHJA / SELJÄNAL Uusi Lohjan pv-kohde 2020 Kok.syv. 26,0 m; Näk.syv. 3,0 m;
Klo 11:57; Näytt.ottaja amu; Ilman T 4 °C; Levä ei; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. S;
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MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ
HAVAINTOPAIKAT
LOHJA / SELJÄNAL = Uusi Lohjan pv-kohde 2020 (6677784-312892)
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)
*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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