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Yhteenveto 
 
Elohopea on myrkyllinen raskasmetalli, jonka pitoisuudet vesistöissä ovat kasvaneet ihmistoiminnan seu-
rauksena. Kalojen elohopeapitoisuudet ylittävätkin elintarvikekäytölle asetetut rajat monissa Suomen jär-
vissä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin Vihtijärven seudun järvien kalojen elohopeapitoisuuksia. Kaikilta 
yhdeltätoista tutkimusjärveltä määritettiin vähintään 20 erikokoisen ahvenen ja kaikkien saaliiksi saatujen 
haukien elohopeapitoisuudet. 
 
Järvien välinen vaihtelu sekä ahventen että haukien elohopeapitoisuuksissa oli suurta. Laihueella, Lapoossa 
ja Vihtijärvellä ahventen elohopeapitoisuudet olivat alhaisia mutta muilla tutkimusjärvissä ne olivat selvästi 
kohonneet luonnontilaisesta tasosta. Korkeimmat pitoisuudet havaittiin Vihtijärven pohjoispuolella sijaitse-
villa pikkujärvillä, Mustalammilla, Pikku-Kairilla, Valkealammilla ja Iso-Kairilla. Myös Ylimmäisellä ja Niemen-
järvellä elohopeapitoisuudet olivat kohonneet. Elohopeapitoisuudet nousivat lähes kaikilla järvillä nopeasti 
kalan koon kasvaessa. Riittävän alhaisen metyylielohopean saannin turvaamiseksi pahimpien ongelmajärvien 
ahvenia ja haukia tulisi syödä vain pari kertaa kuukaudessa (raskaana olevien ja imettävien äitien ei lainkaan). 
Suurikokoisten haukien (yli 1,5 kg) syöminen ei ole suositeltavaa tarkemman tiedon puuttuessa. Toisaalta 
Laihueen, Lapoon ja Vihtijärven alle 25 cm ahvenia voidaan huoletta käyttää ravinnoksi yli kymmenen kertaa 
kuukaudessa. Raportissa esitetään suuntaa-antavat, järvikohtaiset kalankäyttösuositukset, joiden avulla tut-
kimusjärvien kalaa syövien on mahdollista pienentää elohopean saantiaan turvalliselle tasolle luopumatta 
kokonaan kalojen käytöstä. 
 
Vihtijärven seudun järvien kalojen elohopeapitoisuuksia ovat nostaneet ennen kaikkea elohopean ilmalas-
keuma, josta suurin osa on peräisin Suomen rajojen ulkopuolelta. Lisäksi eräiden pikkujärvien elohopeaon-
gelmaa on voimistanut 1980-2000-luvuila tapahtunut happamoituminen. Nämä eivät kuitenkaan pysty selit-
tämään kaikkien järvien kohonneita pitoisuuksia. Mahdollisesti alueella harjoitettu tehokas metsätalous on 
voimistanut elohopeaongelmaa monilla järvillä. 
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1. Johdanto 
 
Elohopea on myrkyllinen raskasmetalli, jota esiintyy luontaisesti maaperässä ainoastaan hyvin pieniä määriä. 
Kuitenkin viime vuosikymmeninä maaperän elohopeapitoisuus on kasvanut huomattavasti ihmisen toimin-
nan seurauksena. Erityisen paljon elohopeakuormaa on kasvattanut laajamittainen fossiilisten polttoainei-
den käyttö. Lisäksi maaperään sitoutuneen elohopean siirtymistä vesistöihin on lisätty maanpintaa rikkovilla 
toimilla, kuten tehokkaalla metsätaloudella.  Suurin osa Suomen elohopeakuormituksesta on peräisin kauko-
kulkeumasta maamme rajojen ulkopuolelta. Vaikka viime vuosina elohopean ilmalaskeuma on pienentynyt, 
säilyy ilmalaskeumasta peräisin oleva elohopea maaperässä vielä pitkään. Tämä on merkittävä ongelma, 
koska metsätalouden vaikutusten voidaan olettaa lähitulevaisuudessa jopa voimistuvan. 

Elohopealla on merkittäviä haitallisia terveysvaikutuksia. Ihmisille ja eläimille suurimman riskin muodostaa 
ravintoketjuissa rikastuva myrkyllinen metyylielohopea (EFSA 2012), jonka ylivoimaisesti suurin lähde Suo-
messa on kala (Hallikainen 2009). Etenkin petokalojen elohopeapitoisuus ylittää lakisääteiset raja-arvot 
monissa Suomen järvissä. Elintarvikekäytössä elohopean enimmäispitoisuusraja on ahvenelle 0,5 mg/kg ja 
hauelle 1,0 mg/kg tuorepainoa kohti. Korkeiden pitoisuuksien takia Ruokavirasto (ent. Evira) on antanut 
kalankäyttösuositukset siitä, kuinka usein petokaloja tulisi enimmillään syödä (Evira 2010). Lisäksi ahvenen 
elohopeapitoisuus on yhtenä kriteerinä mukana järvien kemiallisen tilan luokittelussa, jossa mahdollisimman 
edustavasti valitut järvet luokitellaan haitta-aineiden pitoisuuksien avulla (Valtioneuvoston asetus vesiympä-
ristölle haitallisista ja vaarallisista aineista, 1022/2006). Ahvenen elohopeapitoisuuden ympäristönlaa-
tunormi eli pitoisuus, johon mittaustuloksia verrataan, on järven humuspitoisuudesta riippuen ainoastaan 
0,20-0,25 mg/kg (15-20 cm pituisessa ahvenessa, Verta ym. 2010, Karvonen ym. 2012). Jos tämä pitoisuus 
alittuu, järven kemiallinen tila luokitellaan ”hyväksi”. Jos se ylittyy, luokitellaan järven kemiallinen tila ”hyvää 
huonommaksi”. 

Suomessa raja-arvot ylittäviä kalojen elohopeapitoisuuksia on havaittu mm. teollisuuden aikoinaan kuormit-
tamissa järvissä, tekoaltaissa, humusjärvissä ja happamoituneissa järvissä (Verta 1990, Malinen 2014). Teol-
lisuuden päästöjen ja tekoaltaiden rakentamisen loputtua suurimmat elohopeariskit on ajateltu sisältyvän 
humusjärvien ja happamoituneiden järvien kaloihin. Kemiallisen tilan luokittelua varten paikalliset Ely-kes-
kukset ovat selvittäneet ahvenen elohopeapitoisuuksia monissa järvissä, mutta toistaiseksi mittaustuloksia 
on kuitenkin vain pienestä joukosta Suomen järviä. Uudellamaalla viime vuosina tehtyjen selvitysten perus-
teella elohopealle asetetut raja-arvot ylittyvät monissa järvissä (Malinen 2014, Marttila & Roikonen 2016, 
Malinen & Marttila 2018, Malinen 2019). Lisäksi Uudenmaan järvien kala-aineisto on paljastanut, että eloho-
peaongelmaa ei esiinny läheskään kaikissa humusjärvissä ja toisaalta kohonneita pitoisuuksia esiintyy myös 
järvissä, jotka eivät kuulu näihin arveltuihin riskiryhmiin eli humuspitoisiin tai happamoituneisiin järviin. 

Vihtijärven seudun elohopeatilannetta on selvitetty 1980-luvulla muutamista kaloista (Lodenius 1982). 
Kemiallisen tilan luokittelun piiriin kuuluvat Vihtijärvi, Ylimmäinen, Lapoo ja Niemenjärvi. Näillä järvillä kemi-
allisen tilan luokka on toistaiseksi jouduttu elohopeamittausten puuttuessa määrittelemään pelkän järvityy-
pin perusteella, mikä soveltuu uusien tulosten perusteella luokitteluun erittäin huonosti (Malinen & Marttila 
2018). Seudun pienemmät järvet eivät kuulu lainkaan luokittelun piiriin. Näihin kuuluu sekä humusjärviä että 
happamoitumishistorian omaavia järviä. Lisäksi näiden järvien valuma-alueella on harjoitettu tehokasta met-
sätaloutta, mikä on saattanut pahentaa elohopeaongelmaa. 

Tämän hankkeen päämääränä oli selvittää tutkimusjärvien ahventen ja haukien elohopeapitoisuutta kalojen 
syömäkelpoisuuden arviointia ja vesien kemiallisen tilan luokittelua varten. Lisäksi tutkittiin elohopeapitoi-
suuden kehitystä kalan koon kasvaessa, jotta voitaisiin antaa tarkempia suosituksia kalojen käytölle. 
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2. Aineisto ja menetelmät 
 
Tutkimusjärviksi valittiin yksitoista Vihtijärven seudun järveä (kuva 1 ja taulukko 1). Järvien pinta-ala vaihteli 
neljästä yli kolmeensataan hehtaariin. Muutamat järvet, etenkin Lapoo ja Vihtijärvi ovat luonnontilaisena 
olleet kirkkaita eli vähähumuksisia järviä (väriluku <30 Pt mg/l), kun taas useimmat muut ovat olleet selviä 
humusjärviä (väriluku ≥30 Pt mg/l). Joissakin järvissä veden väri on kasvanut viime vuosikymmeninä selvästi 
(taulukko 1).  Erityisen selvää kasvu on ollut Iso-Kairilla ja Komilla. Näissä järvissä myös järvien rehevyyttä 
kuvaava fosforipitoisuus on hiukan kasvanut. Veden värin on havaittu korreloivan kalojen elohopeapitoisuu-
den kanssa monissa tutkimuksissa (Verta 1990), mutta Uudellamaalla on tehty myös päinvastaisia havaintoja 
(Malinen 2014, Malinen & Marttila 2018). Monet tutkimusjärvet (Hiukkalammi, Komi, Laihue ja Mustalammi) 
ovat kärsineet happamoitumisesta (pH < 6,5) etenkin 1980-2000-luvuilla. Pikku-Kairikin saattaa kuulua tähän 
joukkoon, mutta sen veden laatua ei valitettavasti ole tutkittu. Muiden tutkimusjärvien pH on pysytellyt jat-
kuvasti lähellä neutraalia (pH 6,6-7,6). Kuten muuallakin Suomessa, happamoituneiden järvien pH on kään-
tynyt nousuun 2000-luvun jälkeen. Tutkimusjärvien vedenlaatuaineistossa on joitakin puutteita, täysin tutki-
mattoman Pikku-Kairin lisäksi nykytilaa ei ole tutkittu Hiukkalammilla eikä Laihueella. 
 

 

 
Kuva 1. Tutkimusjärvien sijainti ja lähiympäristö (Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 1/2017 
aineisto). Järvien numerot on esitetty taulukossa 1. 

 
Näytekalat pyydettiin vuosina 2017-2019. Iso-Kairin, Niemenjärven, Vihtijärven ja Lapoon näytekalat saatiin 
Vihdin kalastusseuran pilkkikilpailuista ja osa Ylimmäisen näytekaloista saatiin paikalliselta verkkokalasta-
jalta. Helsingin yliopiston tutkijat kalastivat loput näytekalat pilkillä ja uistimella. Kaikilta järviltä pyrittiin saa-
maan vähintään 20 ahvenen otos ja myös kaikki näytteeksi saadut hauet tutkittiin (taulukko 2). 
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Taulukko 1. Tutkimusjärvet ja niiden tärkeimmät vedenlaatuominaisuudet tämän tutkimuksen kannalta 
(Hertta-tietokanta ja Ranta 2016).  

 
Numero 
kartassa 

Pinta-
ala 

Kokonaisfosfori (µg/l) Väriluku pH-arvo 

 1985-
1995 

2000-
2006 

2015-
2019 

1985-
1995 

2000-
2006 

2015-
2019 

1985-
1995 

2000-
2006 

2015-
2019 

Hiukkalammi 1 10 - 8 - - 80 - - 5,1 - 
Iso-Kairi 2 43 12 - 16 60 - 130 6,7 - 7,1 
Komi 3 8 15 - 30 50 - 130 5,8 - 6,5 
Laihue 4 7 30 12 - 80 120 - 5,5 5,6 - 
Lapoo 5 110 15 21 24 30 50 40 7,6 6,9 7,3 
Mustalammi 6 19 15 10 12 140 180 200 6,4 6,0 6,8 
Niemenjärvi 7 80 29 18 16 100 80 100 6,7 7,1 7,2 
Pikku-Kairi 8 4 - - - - - - - - - 
Valkealammi 9 26 10 9 6 35 35 30 6,6 6,6 6,6 
Vihtijärvi 10 330 13 8 13 20 20 30 7,4 7,3 7,5 
Ylimmäinen 11 130 26 20 18 130 110 120 6,8 7,1 7,2 
 

Näytekalat pakastettiin myöhempää käsittelyä varten. Sulatettujen kalojen pituus, paino ja sukupuoli kirjat-
tiin ylös, jonka jälkeen kaloista otettiin lihaspala selkäfileen takaosasta elohopeapitoisuuden määrittämiseksi. 
Tämä jaettiin myöhemmin kahdeksi rinnakkaiseksi näytteeksi, jotka olivat tuorepainoltaan 0,10 - 0,25 g. Näy-
tepaloista määritettiin kokonaiselohopeapitoisuus atomiabsorptioon perustuvalla elohopea-analysaattorilla 
(Milestone DMA 80). Analysaattorin toiminta varmistettiin määrittämällä jokaisessa näyte-erässä standardi-
materiaalinäytteen (DORM-4) elohopeapitoisuus. Kalamäärityksissä riittää kokonaiselohopeapitoisuuden 
määrittäminen, koska kalojen sisältämä elohopea on lähes pelkästään ihmisille ja eläimille haitallista metyyli-
elohopeaa. 

Koska elohopeapitoisuuden tiedetään yleensä kasvavan voimakkaasti kalan koon kasvaessa, pyrittiin tässä 
tutkimuksessa määrittämään keskiarvojen lisäksi elohopeapitoisuuden kasvu kalan pituuden suhteen kaikilla 
tutkimusjärvillä. Tällöin tulosten tulkinta on paljon helpompaa kuin esimerkiksi käytettäessä kaikkien analy-
soitujen kalojen elohopeapitoisuuden keskiarvoa. Vertailukelpoisten arvojen saamiseksi sovitettiin ahvenen 
pituuden ja elohopeapitoisuuden välille lineaarinen regressioyhtälö ja laskettiin tällä keskimääräinen eloho-
peapitoisuus 15 cm, 17,5 cm, 20 cm ja 25 cm ahvenessa. Haukiaineistoon sovitettiin joko lineaarinen yhtälö 
tai eksponenttifunktio, joka tyypillisesti kuvaa paremmin elohopeapitoisuuden kasvua hauella (Malinen 
2014). Yhtälöillä laskettiin hauen keskimääräinen elohopeapitoisuus 40 cm, 50 cm ja 60 cm pituudessa. 
 
Taulukko 2. Tutkimusjärviltä analysoitujen kalojen lukumäärä, keskipituus ja pituuden vaihteluväli.  

  Ahven   Hauki  

 Luku- 
määrä 

Keski- 
pituus (cm) 

Vaihtelu- 
väli (cm) 

Luku- 
määrä 

Keski- 
pituus (cm) 

Vaihtelu- 
väli (cm) 

Hiukkalammi 
Iso-Kairi 

23 
29 

14,6 
17,8 

11,2-22,3 
9,3-28,4 

14 
3 

53,6 
40,4 

23,7-88,1 
37,8-43,4 

Komi 20 17,5 12,6-22,7 5 37,7 24,2-49,0 
Laihue 25 19,1 12,9-23,7 - - - 
Lapoo 30 16,5 8,7-25,5 5 41,4 34,1-47,1 
Mustalammi 22 14,3 10,8-19,2 - - - 
Niemenjärvi 26 15,7 9,8-31,8 3 48,3 41,8-54,2 
Pikku-Kairi 38 16,6 9,7-31,1 2 40,7 31,3-50,0 
Valkealammi 26 17,1 11,5-27,0 - - - 
Vihtijärvi 23 16,5 12,3-20,1 - - - 
Ylimmäinen 21 18,4 14,1-25,9 12 38,5 17,7-54,7 
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3. Tulokset 
 
3.1 Ahven 
 
Tutkimusjärvien välinen vaihtelu ahvenen elohopeapitoisuudessa oli todella suurta. Mustalammissa ja Pikku-
Kairissa 17,5 cm ahvenen keskimääräinen elohopeapitoisuus oli lähes 0,70 mg/kg, mutta Laihueella, Lapoossa 
ja Vihtijärvellä alle 0,15 mg/kg (kuva 2). Mustalammilla ja Pikku-Kairilla jopa lakisääteinen enimmäisraja elin-
tarvikekäytölle (0,5 mg/kg) ylittyi kaikilla tutkituilla yli 17 cm ahvenilla. Hiukkalammin, Iso-Kairin, Mustalam-
min, Niemenjärven, Pikku-Kairin, Valkealammin ja Ylimmäisen kemiallisen tilan luokka on elohopean perus-
teella ”hyvää huonompi” mutta Laihueen, Lapoon ja Vihtijärven luokka on ”hyvä”. Komilla ahvenen eloho-
peapitoisuus oli juuri näiden luokkien rajalla. 
 
Lähes kaikissa tutkimusjärvissä ahvenen elohopeapitoisuus kasvoi selvästi kalan pituuden kasvaessa (kuva 3 
ja taulukko 3). Pikku-Kairilla, Mustalammilla ja Valkealammilla kasvu oli nopeaa ja käyttöraja 0,5 mg/kg ylittyi 
jo alle 20 cm pituudessa. Iso-Kairilla, Niemenjärvellä ja Ylimmäisellä käyttöraja ylittyi keskimäärin 25-26 cm 
pituudessa. Laihueella, Lapoossa ja Vihtijärvellä kasvu oli hidasta ja korkeimmatkin havaitut pitoisuudet olivat 
alle 0,30 mg/kg. Toisaalta on huomattava, että Vihtijärven aineistossa ei ollut suuria ahvenia lainkaan. Näin 
ollen on vaikea arvioida, ylittyykö käyttöraja Vihtijärven suurilla ahvenilla. Elohopeapitoisuuden vaihtelu 
ahvenyksilöiden välillä oli joillakin järvillä melko suurta, mikä on ahvenelle tyypillistä (Malinen 2014 ja 2019).  

 
 

 

Kuva 2. Tutkimusjärvien ahventen keskimääräinen elohopeapitoisuus 17,5 cm pituudessa. Värit kuvaavat sitä, 
ylittyykö ympäristönlaatunormi (0,20-0,25 mg/kg) ja elintarvikelain käyttöraja (0,50 mg/kg). Vihreä = 
ympäristönlaatunormi ei ylity eli järven kemiallinen tila on ”hyvä”, keltainen = ympäristönlaatunormi ylittyy 
eli järven kemiallinen tila on ”hyvää huonompi”, mutta käyttöraja ei kuitenkaan ylity sekä punainen = järven 
kemiallinen tila on ”hyvää huonompi” ja käyttörajakin ylittyy. 
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Kuva 3. Ahvenen elohopeapitoisuuden kasvu kalan koon kasvaessa tutkimusjärvissä vuosina 2017-2019. 
Myös sovitetun suoran selitysaste (R2) on ilmoitettu. 
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Taulukko 3. Tutkimusjärvien ahventen keskimääräinen elohopeapitoisuus 15, 20, 25 ja 30 cm pituudessa 
sekä huomioita ahvenaineistoista. 

 Hg-pitoisuus (mg/kg) tietyn 
pituisessa ahvenessa Huomioita 

 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 
Hiukkalammi 0,24 0,32 0,39 - aineistossa vain yksi yli 20 cm ahven 
Iso-Kairi 0,28 0,40 0,51 0,62 - 
Komi 0,15 0,25 0,34 - - 
Laihue 0,11 0,11 0,10 - pitoisuus ei kasva pituuden kasvaessa 
Lapoo 0,10 0,14 0,18 - - 
Mustalammi 0,52 0,85 1,19 - aineistossa ei yli 20 cm ahvenia 
Niemenjärvi 0,25 0,37 0,49 0,62 - 
Pikku-Kairi 0,52 0,80 1,08 1,36 - 
Valkealammi 0,31 0,54 0,78 1,01 - 
Vihtijärvi 0,13 0,16 - - aineistossa vain yksi yli 20 cm ahven 
Ylimmäinen 0,16 0,31 0,46 - - 

 

3.2 Hauki 
 
Myös hauen elohopeapitoisuus vaihteli paljon tutkimusjärvien välillä mutta kasvoi selvästi kalan koon kas-
vaessa (kuva 4 ja taulukko 4). Lapoossa pitoisuudet olivat varsin alhaiset mutta aineistossa ei ollut lainkaan 
yli 48 cm haukia.  Sen sijaan Iso- ja Pikku-Kairissa haukien elohopeapitoisuus oli korkea ja hauen käyttöraja 
(1,0 mg/kg) voi ylittyä jo melko pienissäkin hauissa. Analysoitujen kalojen määrä oli kuitenkin näillä järvillä 
niin pieni, että tulokset ovat hyvin epävarmoja. Hiukkalammin, Ylimmäisen ja Komin aineistoista voidaan 
paremmin arvioida, missä pituudessa käyttöraja keskimäärin ylittyy. Hiukkalammilla se ylittyy n. 73 cm pituu-
dessa, Ylimmäisellä n. 61 cm:n pituudessa ja Komilla n. 50 cm:n pituudessa. Toisaalta Lapoota lukuun otta-
matta muille kaloille kuin hauelle säädetty raja 0,5 mg/kg (hauen suuremmalle raja-arvolle ei ole terveydel-
lisiä perusteita) ylittyy jo 50 cm:n pituudessa (taulukko 4). Kaiken kaikkiaan tutkimuksen haukiaineisto on 
valitettavan puutteellinen ja lähes kaikkien järvien aineistoa olisi hyvä täydentää. 

 

Taulukko 4. Tutkimusjärvien haukien keskimääräiset elohopeapitoisuudet 40, 50 ja 60 cm:n pituudessa sekä 
huomioita haukiaineistoista. 

 Elohopeapitoisuus (mg/kg) tietyn 
pituisessa hauessa Huomioita 

 40 cm 50 cm 60 cm 
Hiukkalammi 0,42 0,55 0,71 - 
Iso-Kairi 0,50 - - vain 3 pientä haukea 
Komi 0,57 0,99 - - 
Laihue - - - - 
Lapoo 0,17 0,22 - vain alle 50 cm haukia 
Mustalammi - - - - 
Niemenjärvi 0,23 0,50 - vain 3 haukea 
Pikku-Kairi 0,76 1,17 - vain 2 haukea 
Valkealammi - - - - 
Vihtijärvi - - - - 
Ylimmäinen 0,39 0,61 0,97 - 
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Kuva 4. Hauen elohopeapitoisuuden kasvu kalan koon kasvaessa tutkimusjärvissä vuosina 2017-2019. 
Alimpaan kuvaan on yhdistetty niiden järvien aineisto, joissa on vain muutamia kaloja. 
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3.3 Elohopean merkitys kalan käytölle 
 
Elohopeapitoisuudelle asetetut käyttörajat sopivat melko huonosti elohopean saannin rajoittamiseen. Suo-
messa kalojen elohopeapitoisuudet eivät ole niin korkeita, että ne aiheuttaisivat akuutteja myrkytysoireita, 
vaan ongelmana on metyylielohopean kerääntyminen elimistöön sen hitaan poistumisen takia. Tällöin mer-
kityksellistä on se, paljonko elohopeaa saadaan pidemmällä aikavälillä. Sama elohopean saanti voidaan 
saavuttaa syömällä usein vähän elohopeaa sisältäviä kaloja tai syömällä harvoin paljon elohopeaa sisältäviä 
kaloja. Metyylielohopean saantisuosituksen (1,3 µg ruumiinpainokiloa kohti viikossa, EFSA 2012) perusteella 
voidaan esittää suuntaa-antavia laskelmia siitä, kuinka usein tutkimusjärvien kaloja voidaan syödä. 

Säännöllisesti elohopeaongelmasta kärsivien järvien kaloja syövällä henkilöllä metyylielohopean saanti ylit-
tää helposti saantisuosituksen (kuva 5). Järvestä riippuen keskikokoisia ahvenia (17,5 cm) voidaan turvallisesti 
syödä 3-20 kertaa kuukaudessa ja 50 cm:n pituisia haukia 2-10 kertaa kuukaudessa. Ruokaviraston (Evira 
2010) antama suositus siitä, että haukea ei tulisi syödä kuin 1-2 kertaa kuukaudessa (raskaana olevien tai 
imettävien äitien ei kuitenkaan tulisi syödä ollenkaan) riittää estämään rajan ylittymisen, jos syödään kor-
keintaan 50 cm pituisia haukia. Ainakin Mustalammilla, Pikku-Kairilla ja Valkealammilla tätä suositusta on 
viisasta soveltaa myös ahveniin. Koska suurikokoisten haukien (yli 1,5 kg) elohopeapitoisuuksien on todettu 
olevan monissa Uudenmaan pikkujärvissä korkeita (Malinen 2014 ja 2019), ei niitä voi tutkimustiedon puut-
tuessa suositella ravinnoksi Vihtijärven seudunkaan järvissä. Vihtijärvessä ja Lapoossa tilanne on todennäköi-
sesti parempi, mutta suurten haukien turvallisuus ihmisravinnoksi olisi hyvä vielä varmistaa muutamilla mää-
rityksillä. Edellä esitetyt käyttösuositukset perustuvat siihen, että ruoaksi käytetään joko tutkimusjärvien 
ahvenia tai haukia. Jos esimerkiksi sekä pahimpien ongelmajärvien ahvenia että haukia syödään kaksi kertaa 
kuukaudessa, ylittyy metyylielohopean saantisuositus selvästi. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että laskelmissa 
oletetaan näiden järvien kalojen olevan ainoa metyylielohopean lähde. Usein ravinnoksi käytetään muutakin 
kalaa, joka sisältää aina lajista riippuen enemmän tai vähemmän elohopeaa.  

 

4. Tulosten tarkastelu 
 
4.1 Vertailu muihin järviin 
 
Uudellamaalla viime vuosina tehdyt tutkimukset (esim. Malinen 2014, Marttila & Roikonen 2016) tarjoavat 
hyvän vertailukohdan Vihtijärven seudun järvien tuloksille. Lapoon ja Vihtijärven ahventen keskimääräiset 
elohopeapitoisuudet ovat samalla tasolla tai jopa alhaisempia kuin vastaavantyyppisissä, luontaisesti kirk-
kaissa järvissä, jotka eivät ole kärsineet happamoitumisesta (kuva 6). Sen sijaan Vihtijärven seudun humus-
järvissä kalojen elohopeapitoisuuden vaihtelu on todella suurta. Esimerkiksi Laihueella ahvenen elohopeapi-
toisuus on selvästi alhaisempi kuin Uudenmaan humusjärvissä keskimäärin mutta Mustalammilla ahvenen 
elohopeapitoisuus on jopa yli kaksinkertainen keskiarvoon verrattuna. Humusjärvien kalojen elohopeapitoi-
suuksissa on havaittu voimakasta ja ennalta-arvaamatonta vaihtelua myös muualla Uudellamaalla (Malinen 
& Marttila 2018).  
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Kuva 5. Metyylielohopean korkeinta siedettävää saantia vastaava kala-aterioiden määrä kuukaudessa tutki-
musjärvien kaloja syötäessä. Laskelma perustuu EFSA:n (2012) esittämään metyylielohopean saantirajaan ja 
sen perusteena ovat seuraavat oletukset: henkilön paino 60 kg, annoskoko 150 g, syötävien ahventen pituus 
17,5 cm ja syötävien haukien pituus 50 cm. Laskelmassa henkilön oletetaan syövän vain ahvenia tai vain 
haukia – ei siis molempia. Lisäksi henkilön elohopean saanti muista lähteistä on oletettu merkityksettömäksi. 
Vinoviivoituksella on merkitty järvet, joiden tulokset ovat hyvin epävarmoja pienen näytekoon takia. 

    

 

Kuva 6. Tutkimusjärvien ahvenen keskimääräinen elohopeapitoisuus verrattuna muiden Uudenmaan järvien 
tuloksiin. 
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4.2 Mustalammi, Pikku-Kairi ja Iso-Kairi 
 
Näitä järviä on mielekästä tarkastella samassa luvussa, koska ne ovat suorassa yhteydessä toisiinsa (ks. esim. 
Pöytäniemi ym. 2018, s. 30). Mustalammi laskee Mustalamminojaa pitkin Pikku-Kairiin, josta puolestaan vesi 
virtaa Pikku-Kairin ojaa pitkin Iso-Kairiin. Pikku-Kairin vedestä valtaosa tulee Mustalamminojasta. Pelkkää 
Mustalammin vettä se ei kuitenkaan ole, vaan matkalla ojaan tulee vesiä mm. melko laajalta ja ojitetulta 
Anikkaansuolta. Alun perin Pikku-Kairin oja on ollut ainoa Iso-Kairiin laskeva oja. Vaikka nykyisin Iso-Kairiin 
tulee vesiä myös kaivetuista metsäojista, tulee Pikku-Kairin ojasta edelleen huomattava osa järven vedestä. 
Ojayhteyden takia Mustalammin elohopeakuormitus heijastuu voimakkaasti Pikku-Kairiin sekä näiden kah-
den järven kuormitus ainakin jossain määrin aina Iso-Kairiin asti. Koska Iso-Kairin vedet valuvat Kalakosken-
ojaa pitkin Vihtijärveen, vaikuttaa tämän järviketjun elohopeakuormitus jonkin verran myös Vihtijärven elo-
hopeatilanteeseen. 

Vanhempien tietojen puuttuessa on mahdotonta varmuudella sanoa, miksi Pikku-Kairin ja Mustalammin 
kalojen elohopeapitoisuudet ovat niin korkeita. Toisaalta tiedetään, että elohopean kaukokulkeuma on 
Uudenmaan alueella ollut suuri (Munthe ym. 2007) ja maaperän pintakerrokseen on sitoutunut runsaasti 
elohopeaa. Tämän lisäksi Pikku-Kairin ja Mustalammin valuma-alueella on harjoitettu tehokasta metsäta-
loutta, minkä tiedetään lisäävän elohopean kulkeutumista vesistöihin (Porvari 2003, Bishop ym. 2009). Alu-
een suometsät ovat laajalti ojitettuja ja erityisesti Pikku-Kairin lähivaluma-alueella on laaja-alainen avohak-
kuu, jossa maan pintaa on voimakkaasti rikottu. Molempien järvien valuma-alueet ovat myös varsin suuret 
järvien pinta-alaan nähden. Vaikuttaakin mahdolliselta, että näiden järvien elohopeaongelma johtuu sekä 
elohopean ilmalaskeumasta että valuma-alueella harjoitetusta tehometsätaloudesta. 

Iso-Kairissa ahventen elohopeapitoisuudet eivät ole toistaiseksi olleet erityisen korkeita. Toisaalta analysoi-
tujen haukien perusteella näyttäisi siltä, että elohopeapitoisuus kasvaa hyvin nopeasti kalan koon kasvaessa, 
minkä perusteella suurissa hauissa voidaan tavata korkeitakin pitoisuuksia. Lisäksi on mahdollista, että Iso-
Kairissa elohopeatilanne on vasta pahentumassa. Vuonna 2015 havaittu, aikaisempaa paljon korkeampi 
väriluku ja tiedossa olevat laajat avohakkuut (kuva 7) ovat huolestuttavia elohopeatilanteen kannalta. Vuo-
den 1982 aineistoon kuului yksi hauki Iso-Kairilta. Tämän 51 cm pituisen hauen elohopeapitoisuus oli 0,56 
mg/kg (Lodenius 1982). Kalan koko huomioiden pitoisuus oli pienempi kuin vuosina 2017-2019. Yhden kalan 
perusteella ei kuitenkaan voida tehdä johtopäätöksiä elohopeatilanteen muutoksista. 

Koska riski elohopeaongelman pahenemisesta vaikuttaa todelliselta, kannattaisi järviketjun Mustalammi – 
Pikku-Kairi – Iso-Kairi kalojen elohopeatilannetta seurata muutaman vuoden välein. Tässä tutkimuksessa näi-
den järvien aineisto oli lähes kokonaan vuodelta 2017, joten seuraava tutkimus olisi perusteltua toteuttaa jo 
lähivuosina. Samalla kannattaisi seurata myös näiden järvien veden laatua. Erityisesti tarvetta olisi Pikku-
Kairin veden laadun selvittämiselle, koska siitä ei ole lainkaan tietoja. 
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Kuva 7. Iso-Kairin valuma-alueella sijaitseva laaja avohakkuualue. Kuva: Mika Vinni. 

 

4.3 Lapoo, Niemenjärvi, Vihtijärvi ja Ylimmäinen 
 
Lapoo, Niemenjärvi, Vihtijärvi ja Ylimmäinen ovat tämän tutkimuksen suurimmat järvet. Lapoo ja Vihtijärvi 
ovat luontaisesti kirkkaita eli vähähumuksisia järviä, kun taas Niemenjärvi ja Ylimmäinen ovat ruskeampia, 
humuspitoisia järviä. Kaikki nämä järvet kuuluvat vesienhoidon suunnittelun piiriin eli Uudenmaan ympäris-
tökeskus seuraa niiden veden laatua ja joutuu myös päivittämään niiden kemiallisen tilan luokan kuuden 
vuoden välein. Tällöin ahvenen elohopeapitoisuus on yksi tärkeimmistä muuttujista. 

Lapoon ja Vihtijärven ahventen elohopeapitoisuudet olivat niin alhaisia, että elohopeaongelmasta ei näillä 
voida puhua. Tästä huolimatta olisi hyvä tarkistaa suurikokoisten haukien elohopeapitoisuus ainakin muuta-
masta kalasta. Niemenjärvellä ja Ylimmäisellä tilanne on huonompi: sekä ahvenen että hauen elohopeapitoi-
suus kasvaa nopeasti kalan koon kasvaessa ja niitä kannattaa syödä korkeintaan muutamia kertoja kuukau-
dessa. Yli 1,5 kg:n haukia ei voi määritystulosten puuttuessa suositella lainkaan ravinnoksi.  

 

4.4 Muut tutkimusjärvet 
 
Muut tutkimukseen kuuluneet järvet, Hiukkalammi, Komi, Laihue ja Valkealammi ovat pieniä latvajärviä. Nii-
den valuma-alueet ovat pieniä eikä niihin tule juurikaan ojia. Komin valuma-alueelle on kuitenkin tehty teko-
allas, josta tulee oja järven pohjoisrannalle. Hiukkalammi ja Laihue ovat suopitoisesta valuma-aluueesta joh-
tuen selviä humusjärviä mutta Valkealammi ja Komi ovat todennäköisesti olleet luonnontilaisina kirkasveti-
siä, vähähumuksisia järviä. Näistä etenkin Komi on kuitenkin nykyään pikemminkin humusjärvi. 
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Hiukkalammin kalojen elohopeapitoisuudet olivat hieman kohonneet mutta järven happamoitumishistorian 
huomioon ottaen pitoisuudet eivät olleet erityisen korkeita. Järven valuma-alue on säilynyt ojittamattomana 
eikä siellä ole myöskään tehty laajamittaisia avohakkuita viime vuosikymmeninä. 

Komilla erityisesti haukien elohopeapitoisuudet olivat kohonneet ja pitoisuudet kasvoivat nopeasti kalan 
koon kasvaessa. Tämä on hyvin selitettävissä järven happamoitumishistorialla ja lisäksi valuma-alueelle tehty 
tekoallas on saattanut nostaa järven elohopeakuormaa. Merkillepantavaa on myös se, että järven eteläpää-
hän rajoittuvan suon puusto on hakattu ja alue on voimaperäisesti ojitettu, mikä saattaa lisätä järven eloho-
peakuormaa. Näin ollen Komin kalojen elohopeapitoisuus saattaa nousta lähitulevaisuudessa. 

Laihueen ahventen elohopeapitoisuudet olivat kaikkein alhaisimpia tutkimusjärvistä. Sitä voidaan pitää yllät-
tävänä, koska järvi on ollut varsin hapan vielä 2000-luvulla. Ehkäpä ojittamaton ja pieni valuma-alue, joka on 
säästynyt suuremmilta avohakkuilta, on vaikuttanut suotuisasti elohopeatilanteeseen. Lisäksi on mahdollista, 
että tässä pikkujärvessä kalaston rakenne ja/tai ahvenen ravintoresurssit mahdollistavat ahvenen hyvän kas-
vunopeuden. Tällöin elohopea ei rikastu yhtä tehokkaasti järven ravintoketjussa kuin hidaskasvuisen ahven-
kannan tapauksessa. Valitettavasti järven kalastosta ei ole muuta tietoa. Olisi mielenkiintoista tietää, kuu-
luuko siihen ahvenen ja hauen (joista saatiin näköhavaintoja) lisäksi muita lajeja. 

Sen sijaan Valkealammin ahventen elohopeapitoisuus oli yllättävän korkea, koska vedenlaatutietojen perus-
teella se ei ole ollut kovin hapan, humuspitoinen eikä sen pienellä valuma-alueellakaan ole tehty mittavia 
toimia pientä tekoallasta lukuun ottamatta. Olisiko Valkealammi päinvastainen esimerkki kuin Laihue kalas-
ton rakenteen vaikutuksesta? Ainakin järven kalasto vaikuttaa pikkuahventen vallitsemalta ja ahventen kas-
vunopeus saattaa olla heikko. Tarkempaa tietoa järven kalastosta ei kuitenkaan ole. 

 

4.5 Tutkimuksen merkitys ja jatkoselvitystarpeet 
 
Vihtijärven seudun järvien suuret ja ennalta-arvaamattomat erot kalojen elohopeapitoisuuksissa osoittavat 
selvästi, että järvikohtaisista tiedoista voi olla paljon hyötyä järvien kaloja syöville. Esimerkiksi Mustalammin 
kaloja syötäessä suurin siedettävä määrä metyylielohopeaa (EFSA 2012) ylittyy jo muutamalla kala-aterialla 
kuukaudessa, kun taas esimerkiksi Laihueen, Lapoon ja Vihtijärven keskikokoisia ahvenia voi syödä huoletta 
yli kymmenen kertaa kuukaudessa. 

Eniten elohopeaa oli melko pienissä ja sijainniltaan syrjäisissä järvissä, joiden rannalla ei ole asutusta eikä 
juuri kesämökkejäkään. Näin ollen kalastus näillä järvillä lienee melko vähistä ja elohopean aiheuttama riski 
koskee vain harvoja ranta-asukkaita ja retkeilijöitä. Toisaalta heille riski on merkittävä. Toivottavasti tässä 
tutkimuksessa saatu tieto auttaa heitä säätämään riskijärvien kalojen syöntiään turvalliselle tasolle. 

Tämän tutkimuksen heikkoutena olivat haukiaineiston pienet järvikohtaiset otoskoot ja haukiaineiston puut-
tuminen monilta järviltä. Haukia kuitenkin tiedetään esiintyvän kaikissa tutkimusjärvissä ja syöntikokoisen 
hauen elohopeapitoisuus saattaa helposti olla moninkertainen syöntikokoisen ahvenen pitoisuuteen verrat-
tuna. Erityisesti virkistysarvoltaan tärkeiden Lapoon ja Vihtijärven haukien elohopeapitoisuuksia kannattaisi 
jatkossa tutkia ainakin muutamista hieman suuremmista yksilöistä (yli 50 cm), vaikkei niissä ahvenaineistojen 
perusteella näytäkään olevan elohopeaongelmaa. Lisäksi olisi tärkeää selvittää pahimpien ongelmajärvien, 
etenkin Mustalammin, Valkealammin sekä ehkä myös Iso-Kairin ja Niemenjärven haukien elohopeapitoisuu-
den kehitys kalan koon kasvaessa tarkempien syöntisuositusten laatimiseksi. Toisaalta suurikokoisia haukia 
olisi hyvä saada lisää kaikkien järvien aineistoihin. Myös ahvenaineisto oli joillakin järvillä puutteellinen. Suu-
rempien (yli 20 cm) ahventen elohopeamäärityksiä tarvittaisiin lisää etenkin Vihtijärven aineistoon. Lisäksi 
järviketjun Mustalammi – Pikku-Kairi – Iso-Kairi kalojen elohopeapitoisuuksia olisi hyvä seurata lähivuosina, 
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koska tehokkaiden metsänhoitotoimien takia on perusteltua olettaa, että näiden järvien elohopeaongelma 
saattaa olla voimistumassa. 

Kalojen kasvunopeus saattaa vaikuttaa paljonkin elohopean kertymiseen kalayksilössä ja rikastumiseen 
ravintoketjussa. Yleisesti ottaen samankokoisista kaloista hidaskasvuiset yksilöt sisältävät enemmän eloho-
peaa kuin nopeakasvuiset. On mahdollista, että kalaston rakenne (esim. ylitiheä ahvenkanta) selittää osan 
tämänkin tutkimuksen järvien elohopeatilanteen välisestä vaihtelusta. Jos ahvenkanta on ylitiheä ja hidas-
kasvuinen, saattaa haukienkin elohopeapitoisuus olla korkea, vaikka niiden kasvunopeus olisi hyvä. Petoka-
lojen elohopeapitoisuus nimittäin määräytyy pitkälti niiden ravinnon elohopeapitoisuuden mukaan. Jos jon-
kin järven ahvenkanta (ja/tai särkikanta) todetaan ylitiheäksi, saattaa tehokas kalastus pienentää merkittä-
västi järven elohopeaongelmaa (Göthberg 1983, Iivonen 1988). Vaikka kaikista tämän tutkimuksen kaloista 
on otettu ikänäytteet, niitä ei ollut vielä tämän hankkeen puitteissa mahdollista määrittää. Tämä on kuitenkin 
mahdollista myöhemmin, jos elohopeatutkimukset alueen järvillä jatkuvat. 

Vihdin järvien kalojen elohopeapitoisuuksien tutkimista jatketaan vuonna 2020 Vihdin kunnan myöntämän 
ympäristönsuojeluavustuksen turvin. Tämän hankkeen yhteydessä saattaa olla mahdollista myös täydentää 
Vihtijärven seudun järvien kalojen elohopea-aineistoja suuremmilla ahvenilla ja hauilla.  

 

Kiitokset 
 
Tutkimushankkeen rahoittamisesta kuuluvat kiitokset Vihtijärven-Lapoojärven suojeluyhdistykselle, Vihtijär-
ven osakaskunnalle ja Vihdin kunnalle. Näytekalojen hankinnasta kiitokset Jukka Horppilalle, Risto Kivistölle, 
Antero Sundellille, Joni Tiaiselle, Mika Vinnille, Antti Virmavirralle ja Vihdin Kalastusseuralle. 

 

Lähdeluettelo 
 
Bishop K., Allan C., Bringmark, L., Garcia, E., Hellsten, S., Högbom, L., Johansson, K., Lomander, A., Meili, M., 

Munthe, J., Nilsson, M., Porvari, P., Skyllberg, U., Sørensen, R., Zetterberg, T. & Åkerblom, S. 2009: The 
effects of forestry on Hg bioaccumulation in Nemoral/Boreal Waters and recommendations for good 
silvicultural practice. Ambio 38: 373-380. 

EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM) 2012; Scientific opinion on the risk for public health 
related to the presence of mercury and methylmercury in food. EFSA Journal 10(12): 2985. 241 s.  

Evira 2010: Kalaa vaihdellen kaksi kertaa viikossa. Esite. 2 s.  
Göthberg, A. 1983: Intensive fishing - a way to reduce the mercury level in fish. Ambio 12: 259-261.   
Hallikainen, A. 2009: Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat. Eviran julkaisuja 13/2009. 152 s. 
Iivonen, P. 1988: Tehokalastuksen vaikutus kalojen elohopeapitoisuuteen Hakojärvellä. Pro gradu -työ. 

Helsingin yliopisto, limnologian laitos. 100 s. 
Karvonen, A., Taina, T., Gustafsson, J., Mannio, J., Mehtonen, J., Nysten, T., Ruoppa, M., Sainio, P., Siimes, K., 

Silvo, K., Tuominen, S., Verta, M., Vuori, K.-M. & Äystö, L. 2012: Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 
aineista annettujen säädösten soveltaminen. Ympäristöministeriön raportteja 15/2012. 77 s. 

Lodenius, M. 1982: Vihdin kalanäytteet. Lausunto. Helsingin yliopisto, ympäristönsuojelun laitos. 1 s. 
Malinen, T. 2014: Nuuksion ja Pohjan-Kiskon järviylänköjen happamoituneiden järvien kalojen elohopeapi-

toisuus vuosina 2009-2013. Tutkimusraportti. Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos. 24 s. 
Malinen, T. 2019: Inkoon Fagervikin järvien kalojen elohopeapitoisuus vuosina 2016-2019. Tutkimusraportti. 

Helsingin yliopisto, Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma. 15 s. 
Malinen, T. & Marttila, J. 2018: Ahventen elohopeapitoisuus Uudenmaan järvillä 2016-2018. Elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus. Raportteja 53/2018. 24 s. 



16 
 

Marttila, J. & Roikonen, T. 2016: Ahventen elohopeapitoisuuden seuranta Uudellamaalla 2010-2014. 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Raportteja 79/2016. 11 s + liitteet. 

Munthe, J., Wängberg, I., Rognerud, S., Fjeld, E., Verta, M., Porvari, P. & Meili, M. 2007: Mercury in Nordic 
ecosystems. Swedish Environmental Research Institute. IVL Report B1761. 44 s. 

Porvari, P. 2003: Sources and fate of mercury in aquatic ecosystems. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 
Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos sekä Suomen ympäristökeskus. 52 s. 

Pöytäniemi, S., Vähä, J.-P. & Ikonen, E. 2018: Vihtijärven kuormitusselvitys. Länsi-Uudenmaan vesi ja 
ympäristö ry. Raportti 673/2018. 39 s. ja 2 liitettä. 

Ranta, E. 2016: Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016. Länsi-Uudenmaan vesi ja 
ympäristö ry. Moniste. 4 s. + liite. 

Verta, M. 1990: Mercury in Finnish forest lakes and reservoirs: anthropogenic contribution to the load and 
accumulation in fish. Publications of the Water and Environment Research Institute, National Board of 
Waters and the Environment. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, limnologian laitos. 34 s. 

Verta, M., Kauppila, T., Londesborough, S., Mannio, J., Porvari, P. Rask, M. Vuori, K.-M. & Vuorinen, P. 2010: 
Metallien taustapitoisuudet ja haitallisten aineiden seuranta Suomen pintavesissä – ehdotus laa-
tunormidirektiivin toimeenpanosta. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 12/2010. 45 s. 

 
 
 
 


