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Lahnajärven ja Suomusjärven vedenlaatututkimus 7.9.2022 
 

Johdanto 
Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys on teettänyt Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ssä (LUVY) 

vedenlaatututkimuksia vuosina 2016 (Ranta 2016), 2018 (Mettinen 2018) ja 2020 (Mettinen 2020). Yhdistys 

tilasi kesällä 2022 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ltä näytteenoton ja näytteiden analysoinnin. 

Havaintopaikkoina olivat Lahnajärven eteläosa (LAHNAJÄR) ja Suomusjärven keskiosa (SUOMUSJÄ). 

Lahnajärven ja Suomusjärven näytteet otettiin järvien syvänteistä havaintopaikoilta, joista on olemassa 

aiempaa ympäristöhallinnon vedenlaatutietoa. 

 

Kuva 1. Vedenlaadun havaintopaikat Lahnajärven ja Suomusjärven syvännealueilla. 

Näytteenotosta vastasi sertifioitu ympäristönäytteenottaja (erikoistumispätevyyden ala vesi- ja 

vesistönäytteet). Vesianalyyseistä vastasi LUVYLab Oy Ab, joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima 

testauslaboratorio T147, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025: 2017. Akkreditoituun 

pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi. Laboratorio voi tarvittaessa 

lähettää näytteen tutkittavaksi hyväksymälleen alihankkijalle, jonka tuloksista laboratorio vastaa. 

Näytteet otettiin elokuun lopussa 7.9.2022, Lahnajärvestä 1 m ja 7 m ja Suomusjärvestä 1 m ja 5 m 

syvyyksistä sekä a-klorofylliä varten kokoomanäytteet 0-2 metristä. Pintaveden 1 m näytteistä analysoitiin 

happipitoisuus, kokonaisravinteet, pH, sähkönjohtavuus, veden väri ja Escherichia coli -bakteerit. 



 
 

 

Kokoomanäytteestä (0-2 m) analysoitiin a-klorofylli. Pohjanläheisestä vedestä (pohja-1 m) mitattiin 

happipitoisuus. Analyysitulostaulukko on liitteenä. 

Tulokset 
Lahnajärvellä pohjanläheisessä vedessä (7 m) happitilanne oli syyskuun alkupuolella hyvä (9,2 mg/l). Järven 

vesi oli saman lämpöistä pintavedessä ja alusvedessä, joten järvessä oli käynnissä jo syystäyskierto, jolloin 

vesi todennäköisesti on ollut saman laatuista pinnasta pohjaan. Vuonna 2020 elokuun lopussa happitilanne 

oli ollut heikohko, kun vesi oli vielä ollut lämpötilaltaan kerrostunut.  Vuoden 2018 näytteenotto tehtiin 

vasta syyskuun puolivälissä, jolloin vesi oli jo ehtinyt sekoittumaan Lahnajärvessä pohjaa myöten. 

Lahnajärvellä heikko happitilanne kehittyy tyypillisesti vedenkerrostuneisuuskausien eli kesän ja talven 

lopuilla, kun alusvesi ei saa happitäydennystä pinnasta.  Kovilla tuulilla veden lämpötilakerrostuneisuus voi 

myös kesäaikaankin murtua, mutta ns. luonnollisesti lämpötilan laskettua syystäyskierto tapahtunee 

pienemmillä järvillä syyskuun aikana. 

Lahnajärveä matalammalla Suomusjärvellä happitilanne on ollut viime näytteenottokerroilla (2018, 2020, 

2022) hyvä myös pohjan läheisyydessä. Lahnajärvellä 6 metrin syvännealue on hyvin pieni, joten 

happitilanne saattaa järven morfologiasta johtuen pysyä suhteellisen hyvänä läpi kesän eikä pienen 

syvännealueen mahdollinen happitilanteen heikkeneminen vaikuttaisi mahdolliseen sisäiseen 

ravinnekuormitukseen niin selvästi kuin esim. Lahnajärvellä, jossa syvännealue on laajempi. Suomusjärveltä 

voisi olla hyvä ottaa vesinäytteet hieman aiempaa aikaisemmin, jolloin järvessä on vielä todennäköisimmin 

lämpötilakerrostuneisuutta. 

 

Kuva 2. Lahnajärven (7,0 m) ja Suomusjärven (2018 ja 2020 4,5 m, 2022 5,0 m) pohjanläheisen veden happipitoisuus. 

Klorofyllipitoisuus, joka mittaa levätuotannon määrää ja siten myös rehevyyttä, oli vuonna 2022 

Suomusjärvellä vuoden 2020 tapaan pienempi kuin Lahnajärvellä. Molemmissa järvissä klorofyllipitoisuus 

ilmensi rehevyyttä vuosien 2018 ja 2020 tapaan: Lahnajärvi on viimeisten tutkimuskertojen 

klorofyllipitoisuuksien perusteella jonkin verran Suomusjärveä rehevämpi. Lahnajärvellä klorofyllipitoisuus 

oli vuonna 2022 aiempaa suurempi ja järvessä esiintyi runsaasti sinilevää. Lahnajärveltä otettiin myös 

levänäyte, joka määritettiin muutaman päivän päästä. Näyte koostui pääosin yhdestä pienestä lajista, joka 

oli jotain Dolichospermum-lajia (ent. Anabaena), joka saattaa muodostaa hermo- ja maksamyrkkyjä. 

Samakin sinilevälaji voi muodostaa tietyissä olosuhteissa myrkkyjä tai olla myrkytön. Sinileväistä vettä ei 



 
 

 

suositella käytettäväksi pesuvetenä, tiskivetenä eikä syötäväksi tarkoitettujen kasvien kasteluun. Myös 

uimista sinileväpitoisessa vedessä on syytä välttää. 

Myös fosforipitoisuus ilmensi vuonna 2022 Lahnajärvellä selvää rehevyyttä ja Suomusjärvellä hieman 

lievempää rehevyyttä. Suomusjärvellä pitoisuudet olivat samalla tasolla kuin aiempina vuosina, mutta 

Lahnajärvellä fosforipitoisuus oli suurempi kuin edellisillä tutkimuskerroilla (kuva 1). Suomusjärven 

ravinteisuus on käytettävissä olevien fosforipitoisuustulosten perusteella vaihdellut vähäravinteisemman ja 

runsasravinteisemman rajalla eli vedenlaatu ilmentää rehevyyttä. Lahnajärvellä kokonaisfosforipitoisuus on 

ilmentänyt veden selvää rehevyyttä. Kokonaistyppipitoisuudet olivat molemmilla järvillä vuotta 2020 

hieman pienemmät. 

 

Kuva 3. Suomusjärven ja Lahnajärven syvänteiden pintaveden (1,0 m) kokonaisfosforipitoisuus vuosina 2018, 2020 ja 2022 
osoittavat, kuinka kokonaisfosforipitoisuuden perusteella Lahnajärvi on rehevämpi kuin Suomusjärvi. 

Veden sähkönjohtavuus (Lahnajärvellä 7,6 ja Suomusjärvellä 6,1) ja pH luku (Lahnajärvellä 7,6 ja 
Suomusjärvellä 7,1) olivat järvelle tyypillisiä arvoja. Ne eivät ilmentäneet mitään erityistä 
kuormitusvaikutusta. Suomusjärven vesi oli aiempaan tapaan tummempaa (80 mg Pt/l) kuin Lahnajärven vesi 
(50 mg Pt/l), mikä kertoo Suomusjärven suuremmasta humusvaikutuksesta. 

Ulosteperäistä likaantumista ilmentäviä E. coli -bakteereita oli vain yksittäisiä (Lahnajärvellä 1 ja 

Suomusjärvellä 4 kpl /100 ml), joten järvien hygieeninen tila näiden näytteiden perusteella erinomainen. 

Lyhyt yhteenveto 
7.9.2022 tulosten ja käytettävissä olevien taustatulosten perusteella Lahnajärvi ja Suomusjärvi ovat 
peruskunnoltaan normaaleja reheviä järviä. Syvänteiden pohjanläheisessä vedessä todetaan ajoittain 
happipitoisuuden heikkenemistä, etenkin Lahnajärvellä, mikä voi olla osittain luonnollistakin. Pintavesissä 
happipitoisuus on pysynyt hyvänä. Järvet ovat ravinnepitoisuuksien perusteella reheviä ja Lahnajärvellä on 
syyskuun 2022 aikana ollut runsasta sinileväkukintoa. Järvien hygieeninen tila on järvillä pääsääntöisesti ollut 
hyvä tai erinomainen. 

Suosituksia 
Suosittelemme, että nykyistä vastaava näytteenotto toistettaisiin noin 2–4 vuoden välein. Seuraavalla 
näytteenottokerralla voisi näytteet yrittää ottaa viimeistään esim. elokuun puolivälissä, jolloin ehkä myös 
matalamman Suomusjärven vesi voisi olla selvemmin lämpötilakerrostunut. Yhtenä vaihtoehtoisena 
tutkimuksena voisi olla selvittää järvelle tulevan jonkin merkittävän puron veden laatua esim. voimakkaan 



 
 

 

huuhtouman ajankohtana (keväällä tai syksyllä). Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n jäsenyyden kautta 
hoitoyhdistys saisi alennuksia (-10 %) analyyseihin ja raportointiin sekä asiantuntija-apua esim. järven 
vedenlaatuseurannan suunnittelussa tai muussa asiantuntijatyössä.  
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Liitteet 
Kuvaukset järvien veden laatuun vaikuttavista tekijöistä ja niitä ilmentäväistä analyyseistä 

Analyysitulostaulukko 

Järven tilan arvioinnissa keskeisimmät tekijät ovat yleensä happitilanne ja rehevyyttä määrittelevä ravinnetaso. 
Happipitoisuus on todennäköisesti tärkein yksittäinen ympäristötekijä järven ekosysteemissä. Hapen puute hidastaa 
vesistön hyvinvoinnille tärkeitä hajotustoimintoja. Rehevissä vesissä tilanne on kriittisin lämpötilakerrostuneisuuden 
aikana, jolloin alusvesi ei saa happitäydennystä ilmakehästä, mutta happea kuluu pohjalle joutuneen ja sinne 
päällysvedestä vajoavan orgaanisen materiaalin hajoamisessa. Lämpimässä vedessä hajoamisnopeus kiihtyy ja eliöstön 
hapentarve kasvaa. Myös sääolojen vaikutus, järven syvyyssuhteet, veden vaihtuvuus, rehevyystaso, happea kuluttava 
kuormitus ja kerrostuneisuusolot vaikuttavat happitilanteeseen. Happipitoisuus katsotaan heikentyneeksi, mikäli 
happea on alle 5 mg/l. Tilanne on vakava, jos heikon happipitoisuuden alue ulottuu järven syvänteen pohjalta väliveteen 
tai peräti pintaveteen.  

Järven rehevyyttä arvioidaan tavallisesti veden kokonaisfosforipitoisuuden perusteella. Arviointia voidaan täydentää 
typpi- ja klorofyllimittauksilla. Kokonaisfosforipitoisuus kuvaa vedessä olevan fosforin määrää. Järvi katsotaan 

vähäravinteiseksi karuksi vedeksi, jos sen kokonaisfosforipitoisuus on alle 15 µg/l, keskireheväksi, kun pitoisuus on 15–
25 µg/l ja reheväksi, kun pitoisuus on yli 25 µg/l. Sisävesissä fosfori on yleensä levätuotantoa säätelevä minimiravinne – 
mitä enemmän fosforia, sitä enemmän tuotantoa järvessä.  

Kokonaistypellä rajat ovat fosforia enemmän riippuvaisia valuma-alueen maaperän ominaisuuksista: luonnontilaisten 

kirkkaiden vesien typpipitoisuus on 200–500 µg/l, humusvesien 400–800 µg/l ja hyvin ruskeiden tai kuormitettujen 

vesien pitoisuudet ovat suurempia kuin 1000 µg/l. Mikäli typpeä esiintyy vesistöissä merkittäviä määriä 
ammoniummuodossa (NH4N), on se yleensä merkki jätevesikuormituksesta tai pohjan tuntumassa myös hapen puutteen 
aiheuttamasta ravinteiden vapautumisesta. Veden perustuotannon määrää mittaava a-klorofyllipitoisuus täydentää 
ravinteiden antamaa kuvaa rehevyydestä, vesi on rehevää, jos sen pitoisuus sisävesissä on yli 10 µg/l. 

Veden epäorgaanisten suolojen pitoisuutta mittaa sähkönjohtavuus (mS/m). Sen lukema nousee esimerkiksi jätevesien 
tai muun likaamisen vaikutuksesta.  Veden happamuusominaisuuksia ilmentää pH, mikä pH on alle 7,0, on järvivesi 
hapanta ja pH luku on yli 7,0 on järvivesi emäksistä. Veden väriluku ilmentää yleensä veden humuksisuutta ja etenkin 
hapettomissa oloissa myös veden sisältämää liukoisen raudan tai mangaanin määrää. 



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

* akkreditoitu menetelmä

Salon alueen pintavesitutkimuksia (SALO)

Pvm. Hav.paikka Lämpötila Ulkonäkö Haju *O2 Happi% *Sähkönj. *pH *Väriluku *Kok.N *KOK.P *a-klorofy *Ecoliler
Näytepaikka oC mg/l Kyll % mS/m µg/l µg/l µg/l pmy/100ml

7.9.2022 SALO / LAHNAJÄR  Lahnajärvi, syvänne Kok.syv. 8,00 m; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 10:00; Näytt.ottaja amu; Ilman T 9 °C; Levä runsaasti; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. N; 

0-2 38
1.0 15,2 GF H 9,5 95 7,6 7,6 50 430 56 1
7.0 15,2 GF H 9,2 92

7.9.2022 SALO / SUOMUSJÄ  Suomusjärvi, syvänne Kok.syv. 6,00 m; Näk.syv. 1,1 m; 
Klo 11:15; Näytt.ottaja amu; Ilman T 10 °C; Levä ei; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. N; 

0-2 12
1.0 14,8 WB H 9,0 89 6,1 7,1 80 350 27 4
5.0 14,6 WB H 8,2 80



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

* akkreditoitu menetelmä

MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ

HAVAINTOPAIKAT

SALO / LAHNAJÄR = Lahnajärvi, syvänne
SALO / SUOMUSJÄ = Suomusjärvi, syvänne

MÄÄRITYKSET

Ilman T = Ilman lämpötila (kenttämittaus)
Kok.syv. = Kokonaissyvyys (kenttämääritys)
Levä = Levä (kenttähavainto)

runsaasti = runsaasti
ei = ei levää

Näk.syv. = Näkösyvyys (kenttämääritys)
Pilv. = Pilvisyys (kenttämääritys)
Tuulnop. = Tuulen nopeus (kenttämääritys)
Tuulsuunt. = Tuulen suunta (kenttämääritys)

N = Pohjoinen

Lämpötila = Lämpötila (kenttämittaus)
Ulkonäkö = Ulkonäkö (kenttämääritys)

GF = vihreä, samea
WB = ruskea, kirkas

Haju = Haju (kenttämääritys)
H = hajuton

*O2 = Happi (SFS-EN 25813:1993)
Happi% = Happi% (makea vesi) (SFS-EN 25813:1993)
*Sähkönj. = *Sähkönjohtokyky (25 oC) (SFS-EN 27888:1994)
*pH = *pH (SFS 3021:1979)
*Väriluku = Väriluku (SFS-EN ISO 7887:2012)
*Kok.N = *Kokonaistyppi (SFA) (SFS-EN ISO 11905-1:1998,SFS-EN ISO 13395:1997, SFA-tekniikka)
*KOK.P = *Kokonaisfosfori (SFA) (ISO 15681-2:2005, SFA-analysaattori)
*a-klorofy = a-klorofylli (SFS 5772:1993)
*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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