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Ympäristönsuojelu, Vihti

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU 17.7.2017
Vihdin puolelta Vanjokeen laskevasta kahdesta sivu-uomasta Kyrönojasta ja Päivölänojasta otettiin vesinäytteet 17.7.2017. Näytteenotto perustuu Vihdin pintavesien seurantaohjelmaan, jota
toteutetaan Vihdin kunnan ympäristönsuojelun toimeksiantona. Samana päivänä otettiin näytteet myös Vanjoen pääuomasta liittyen Hiidenveden alueen yhteistarkkailuun. Vanjoen sivu-uomien tutkiminen on tarpeen, koska joessa on yhteistarkkailuun liittyvän säännöllisen näytteenoton yhteydessä todettu jo vuosia merkkejä voimakkaastakin hajakuormituksesta.
Näytteenotosta vastasi sertifioitu ympäristönäytteenottaja Arto Muttilainen (erikoistumispätevyyden ala vesi- ja vesistönäytteet) ja analyyseistä vastasi FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025: 2005. Vesianalyysitulokset toimitetaan myös ympäristöhallinnon ylläpitämään valtakunnalliseen vedenlaatutietokantaan ja tiedot päivitetään vesientila.fi- sivuille nettiin.
Kyrönoja ja Päivölänoja laskevat Vanjokeen lännestä runsaat kolme kilometriä Vanjärvestä ylöspäin.

Vanjoen ja sivu-uomien näytteenottopaikat heinäkuussa 2017. © MML (Maastokartta 1:100 000 1/2016)

Näytteenoton aikaan satoi rankasti, ilman lämpötila oli 15 oC ja tuuli kohtalaisesti lounaasta.
Veden lämpötila Kyrönojassa oli 11,6 oC ja Päivölänojassa 11 oC, Vanjoen pääuoman vesi oli noin
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6 astetta lämpimämpää. Kyrönojassa virtaama oli 0,3 l/s ja Päivölänojassa 0,5 l/s. Erityisesti Kyrönojan vesi oli erittäin sameaa.

Kyrönoja (yläkuva) ja Päivölänoja 17.7.2017. Kuva: Arto Muttilainen.

Tulokset

Kyrönojan ja Päivölänojan laskupaikat Vanjoessa sijoittuvat Vanjoen seurannassa käytettävien
havaintopaikkojen nro 12 (Karkkilan puhdistamon purkuputken alapuoli) ja 13 (juuri ennen Vanjärveä) väliin. Seuraavissa esimerkkikuvaajissa on esitetty kaikkien näiden neljän havaintopaikan
mittaustuloksia 17.7.2017. Kyrönojan ja Päivölänojan kaikki tulokset on esitetty oheisessa liitetaulukossa, Vanjoen tulokset esitetään tarkemmin Hiidenveden yhteistarkkailun yhteydessä.
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Kaikkien havaintopaikkojen happipitoisuus oli hyvä tai tyydyttävä, kuten virtavesissä on oletettavaakin.
Veden kiintoainepitoisuus ja sameus olivat poikkeuksellisen suuria Kyrönojassa johtuen todennäköisesti runsaasta sateesta näytteenottopäivänä. Toisaalta tilanne kuvaa hyvin sitä, miten jokiuomaan laskevien sivupurojen valuma-alueiden laatu ja niiden hiukkasaineiden kulkeutuminen voi vaihdella. Joen pääuomassa kiintoaine- ja sameuslukemat olivat keskikesälle ominaisia
eli pieniä.

Kuva 1. Vanjoen, Kyrönojan ja Päivölänojan kiintoainepitoisuudet 17.7.2017.

Vanjoki on kokonaisuutena erittäin ruskeavetinen johtuen maaperän laadusta; valuma-alueella
on sekä humusaineita tuottavia metsiä että peltoviljelyksiä. Veden väriluku oli jokiuoman havaintopaikoilla korkea (100), Päivölänojassa lukema oli pienempi, 40. Kyrönojan vesi oli niin sameaa, että värilukua ei pystytty mittaamaan edes näytteen suodatuksen jälkeen.
Veden epäorgaanisten suolojen pitoisuutta kuvaava sähkönjohtavuus on Vanjoella luontaisesti
pieni. Jokiuomaan laskevien Kyrönojan ja Päivölänojan sähkönjohtavuus oli sen sijaan selvästi
kuormitusta osoittava, kuormitetun veden rajana pidetään yleensä lukemaa 20 mS/m (kuva 2).

Kuva 2. Vanjoen, Kyrönojan ja Päivölänojan sähkönjohtavuus 17.7.2017.

Vesistön ravinteisuutta ja rehevyyttä mittaavat typpi- ja fosforipitoisuudet ovat Vanjoen pääuomassa yleensä keskitasoa ja pitoisuudet kasvavat jokea alaspäin mentäessä. Kyrönojan ravinnepitoisuudet, erityisesti kokonaisfosfori, olivat 17.7.2017 merkittävästi pääuoman tasoa suuremmat (kuva 3).
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Kuva 3. Vanjoen, Kyrönojan ja Päivölänojan kokonaisfosforipitoisuus 17.7.2017.

Kaikilta 17.7.2017 tutkituilta havaintopaikoilta mitattiin myös bakteeripitoisuuksia (E. colit
ja suolistoperäiset enterokokit) ja kaikilta niitä myös todettiin. Määrät olivat varsin korkeita. Uimavesille määritellyt raja-arvot (Escherichia coli 1000 pmy/100 ml, suolistoperäiset
enterokokit 400 pmy/100 ml) ylitettiin enterokokkien osalta molemmissa sivuojissa ja E.
colien osalta Kyrönojassa. Kyrönojassa bakteerien määrät olivat aivan omaa kertaluokkaansa (taulukko 1).
Taulukko 1. Vanjoen, Kyrönojan ja Päivölänojan ulosteperäisten bakteerien määrä 17.7.2017.

E.colit

Enterokok.

pmy/100 ml

pmy/100 ml

Vanjoki, puhdistamon alapuoli

580

390

Kyrönoja

24000

20000

Päivölänoja

410

3300

Vanjoki, Vanjärven yläpuoli

280

90

Johtopäätöksiä

Lähes kaikkien heinäkuussa 2017 mitattujen vedenlaatuominaisuuksien perusteella kävi ilmi,
että Kyrönojasta ja Päivölänojasta Vanjokeen virtaava vesi on heikompilaatuista kuin vesi joen
pääuomassa. Erityisesti Kyrönojan veden laatu oli heikko. Tilanteeseen saattoi osaltaan vaikuttaa näytteenoton aikainen sade, mutta saattoi olla hyväkin saada ”kiinni” ojien veden laatu
juuri sateen aikaan. Aikoina, jolloin sivu-uomien virtaamat ovat suuria, kasvaa niiden merkitys
Vanjokeen tulevassa kuormituksessa.
Korkeiden ravinne- ja bakteeripitoisuuksien perusteella sekä Kyrönojaan että Päivölänojaan
päätyy likaisia vesiä ja ulosteperäistä kuormitusta. Vanjoen ja sen purkuvesistön Hiidenveden
tilan kannalta kaikki ylimääräinen kuormitus tulee pyrkiä eliminoimaan.

Eeva Ranta
Vesistötutkija
eeva.ranta@vesiensuojelu.fi
p. 019 323 866

Vihdin alueen pintavesitutkimukset (VIHVEDET)
Pvm.

17.7.2017

Hav.paikka
Näytepaikka

Ulkonäkö

°C

Haju

Virt
m3/s

*Kiint.GFC *Sameus

mg/l

FNU

*O2 Happi%
mg/l Kyll %

*Sähkönj.

*Väriluku

Suod.väri *CODMn

mS/m

mg O2/l

*Kok.N *NH4-N
µg/l
µg/l

µg/l

*KOK.P
µg/l

*NO2+NO3-N

*PO4P(Np) *Ecoliler Enterokok.

µg/l

pmy/100 ml

pmy/100 ml

*koliler
pmy/100 ml

VIHVEDET / VANKYRÖ Kyrönoja, Vanjoki
Klo 11:47; Näy .o aja amu; Ilman T 15 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW;
0.1

17.7.2017

Lämpö la

11,6

WF

H 0,0003

230

230

8,7

80

34,1

E

34,5

40

E

11

2300

69

1400

310

57

24000

6,6

400

7,0

110

80

25

410

20000 >24000

VIHVEDET / VANPÄIV Päivölänoja, Vanjoki
Klo 11:22; Näy .o aja amu; Ilman T 14 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW;
0.1

*Akkreditoitu menetelmä

11,0

LB

H 0,0005

25

23

9,9

90

3300

12000

MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ
HAVAINTOPAIKAT
VIHVEDET / VANKYRÖ = Kyrönoja, Vanjoki
VIHVEDET / VANPÄIV = Päivölänoja, Vanjoki
MÄÄRITYKSET
Ilman T = ken ämi aus
Kok.syv. = ken ämääritys
Pilv. = ken ämääritys
Tuulnop. = ken ämääritys
Tuulsuunt. = ken ämääritys
SW = Lounas
Lämpö la = ken ämi aus
Ulkonäkö = ken ämääritys
LB = vaalea, kirkas
WF = ruskea, samea
Haju = ken ämääritys
H = hajuton
Virt = ken ämääritys
*Kiint.GFC = SFS-EN 872:2005
*Sameus = SFS-EN ISO 7027:2000
*O2 = Sis. menetelmä MENE10 (per. SFS 3040:1990, kum.)
Happi% = Sis. menetelmä MENE10 (per. SFS 3040:1990, kum.)
*Sähkönj. = SFS-EN 27888:1994
*Väriluku = SFS-EN ISO 7887:2012
Suod.väri = Sis. menetelmä MENE31 (per. SFS 3023:1987 (modif.), kum.)
*CODMn = SFS 3036:1981
*Kok.N = SFS-EN ISO 11905-1:1998+SFS-EN ISO 13395:1997, FIA-tekniikka
*NH4-N = SFS 3032:1976
*NO2+NO3-N = Skalar menetelmä 475-426 (perustuu ISO 13395:1996)
*KOK.P = Sis. menetelmä MENE8 (per. SFS 3026:1986, kum.)
*PO4P(Np) = Sis. menetelmä MENE7 (per. SFS 3025:1986, kum. Nuclep.)
*Ecoliler = ISO 9308-2:2012 (E) Part 2
Enterokok. = SFS-EN ISO 7899-2:2000
*koliler = ISO 9308-2:2012 (E) Part 2
MUITA MERKINTÖJÄ
P = määritys kesken, E = tulos hylä y, < = pienempi kuin,> = suurempi kuin, ~ = noin.

*Akkreditoitu menetelmä

