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1. JOHDANTO 

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry tilasi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyk-

seltä syksyllä 2017 vesistönäytteenoton koskien Nuutajärveen laskevia oja- ja jokivesiä. Näytteenot-

topisteet ja analyysit olivat suojeluyhdistyksen esittämät. Ojavesien veden laadun ja niiden aiheut-

taman, Nuutajärveen kohdistuvan kuormituksen perusteella voidaan arvioida Nuutajärven kuormi-

tukseen vaikuttavia osatekijöitä sekä priorisoida mahdollisia kunnostustoimenpiteitä. 

Tässä yhteenvedossa esitetään vesinäytteiden ja niiden perusteella tehtyjen kuormituslaskelmien 

tulokset. 

 

2. NÄYTTEENOTTO JA TUTKIMUSPISTEET 

Näytteet otti KVVY:n sertifioitu näytteenottaja Esa Hell 17.10.2017. Näytteenottopisteet on esitetty 

kuvassa 1. Näytteenoton yhteydessä havaintopaikkojen virtaama mitattiin siivikolla. Virtaamamitta-

usten tuloksia on pidettävä suuntaa-antavina, sillä täysin edustava virtaamamittaus (huomattavasti 

enemmän mittausvertikaaleja) ei aikataulullisesti ollut mahdollista. Näytepisteillä MUSTA2 ja MUS-

TA3 runsas vesikasvillisuus haittasi virtaamamittausta huomattavasti. 

Vesinäytteistä analysoitiin tilauksen mukaisesti sameus, kiintoaine, sähkönjohtavuus, pH, COD(Mn), 

väri, typpipitoisuus, ammoniumtyppipitoisuus, kokonais- ja fosfaattifosforipitoisuus sekä lämpökes-

toisten kolibakteerien määrä.  Näytteenoton yhteydessä mitattiin veden lämpötila. Näytteet analy-

soitiin KVVY:n laboratoriossa, joka on FINAS akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio 

T064. 

Näytteenotto ajoittui melko hyvin syksyn ylivirtaamakauteen, sillä etenkin lokakuun puolenvälin tie-

noilla simuloidut valumat Nuutajoen valuma-alueella 35.287 olivat koko vuoden suurimpia (kuva 2).  

http://www.kvvy.fi/
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Kuva 1. Nuutajärven kuormitusselvityksen näytteenottopisteiden sijainti karttapohjalla. 

 
Kuva 2. Simuloitu valunta Nuutajoen valuma-alueella 35.287 vuonna 2017 kahdella eri laskentamallilla. Lähde: 
Ympäristöhallinnon VEMALA-kuormituslaskentaohjelmisto. 
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3. TULOKSET 

3.1 Ihanajoen suunta 

3.1.1. Ihanajoki tanssilava (IHANAJ2) 

Ihanajoen pääuomassa tanssilavan kohdalla virtaamaksi mitattiin noin 650 l/s eli siis kyse on ainakin 

ylivirtaama-aikana runsasvirtaamaisesta joesta. Vesi oli fosforipitoisuuden (110 µg/l) perusteella yli-

rehevää, ja reilu neljäsosa kokonaisfosforipitoisuudesta koostui suoraan leville käyttökelpoisesta 

fosfaattifosforista. 

Vesi oli väriltään erittäin ruskeaa ja runsashumuksista. Vesi oli sameaa ja varsin kiintoainepitoista. 

Veden happamuustaso oli lievästi hapan ja veden sähkönjohtavuus peltoviljelyn hajakuormittamalle 

virtavedelle tyypillinen. Veden hygieeninen laatu oli hyvä. 

 

3.1.2. Kallensillanoja (IHANAJ3) 

Kallensillanoja saa alkunsa Kaakkosuon luonnontilaiselta suoalueelta ja laskee peltomaiseman lävitse 

Ihanajoen pääuomaan, johon se laskee Ihanajoen pääuoman alitettua valtatien E63. Kallensillanojan 

virtaamaksi mitattiin 175 l/s, eli se lisää Ihanajoen virtaamaa noin neljäsosan. Kyse on siten Ihanajoen 

vesimäärän ja veden laadun kannalta merkittävästä sivu-uomasta. 

Kallensillanojan vesi oli fosforipitoisuuden (110 µg/l) perusteella ylirehevää, ja reilu neljäsosa koko-

naisfosforipitoisuudesta koostui suoraan leville käyttökelpoisesta fosfaattifosforista. Typpipitoisuus 

oli hieman alhaisempi kuin Ihanajoen pääuomassa. Käytännössä merkittävää rehevyyseroa Ihanajoen 

ja Kallensillanojan veden laadussa ei ravinnepitoisuuksien perusteella ole. 

Vesi oli väriltään erittäin ruskeaa ja runsashumuksista, selvästi runsashumuksisempaa kuin Ihanajoen 

pääuoman vesi. Valuma-alueen perusteella tämä on oletettavaakin. Veden happamuustaso oli lieväs-

ti hapan, suovesien johdosta hieman happamempi kuin Ihanajoen pääuoman. Vesi oli sameaa ja 

hieman kiintoainepitoisempaa kuin Ihanajoen pääuomassa. Veden hygieeninen laatu oli hyvä ja sa-

maa tasoa Ihanajoen pääuoman kanssa.  
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Kuva 3. Kallensillanojan näytepiste sillalta alavirtaan kuvattuna. 

 

3.1.3. Ihanajoki Maunulan liittymäsilta (IHANAJ1) 

Maunulan liittymäsillan kohdalla valtaosa Ihanajoen kautta Nuutajärveen tulevista vesimääristä ja 

kuormituksesta on jo muodostunut. Maunulan liittymäsillan alapuolelle Ihanajokeen laskee kuitenkin 

vielä idän suunnalta Särkijärvestä alkunsa saava Särkänoja, joten aivan täydellisesti Ihanajoesta tule-

vaa kuormitusta Nuutajärveen ei pystytä tulosten perusteella arvioimaan. 

Ihanajoen virtaamaksi mitattiin 740 l/s. Mitattu virtaama oli hieman pienempi kuin Kallensillanojan ja 

Ihanajoen pääuoman yhteenlaskettu virtaama tanssilavan kohdalla, mutta joka tapauksessa virtaa-

mamittauksen tuloksissa on huomattavaa epävarmuutta. Ihanajoen kautta Nuutajärveen laskeva 

vesimäärä on kuitenkin ylivirtaamakausina erittäin merkittävä. 

Vesi oli fosforipitoisuuden (110 µg/l) perusteella ylirehevää, ja reilu neljäsosa kokonaisfosforipitoi-

suudesta koostui suoraan leville käyttökelpoisesta fosfaattifosforista. Kokonaistyppipitoisuus laski 

hieman tanssilavan kohtaan verrattuna, mutta humuspitoisuus sitä vastoin nousi. Muutokset johtui-

vat Kallensillanojasta tulleiden vesien vaikutuksesta. Veden hygieeninen laatu oli hyvä. Tulokset ylä-

puolisten näytepisteiden tuloksiin verrattuina olivat erittäin johdonmukaisia. 
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3.1.4. Ravinnevirtaamalaskelmat 

Ihanajoen havaintopisteiden ravinnevirtaamat 17.10.2017 havaintokerralla on esitetty taulukossa 1. 

Hetkellinen fosforivirtaama Maunulan liittymäsillan kohdalla oli noin 7 kg päivässä typpivirtaaman 

ollessa luokkaa 96 kg/d.  Kallensillanojasta tullut fosforimäärä muodosti enintään neljäsosan Ihanajo-

en fosforivirtaamasta Maunulan liittymäsillan kohdalla, typen osalta Kallensillanojan osuus oli alle 

viidesosan. 

Nettokuormituslaskelmassa ravinnepitoisuuksista on vähennetty luonnontilaiselta maa-alueelta 

huuhtoutuvien vesien keskimääräinen ravinnepitoisuus (20µgP/l, 600 µg N/l) eli luonnonhuuhtouma. 

Nettokuormitus vastaa siis ihmistoiminnasta peräisin olevaa kuormitusosuutta. Ihanajoen netto-

kuorma Maunulan sillan kohdalla on noin 6 kg P/d ja 58 kg N/d. Pääosa rehevöitymistä aiheuttavasta 

fosforikuormasta on siten ihmistoiminnan aiheuttamaa. Asukasvastineluvuksi muutettuna kuormitus 

vastaa noin 2600 ihmisen puhdistamattomien jätevesien fosforikuormaa.  

 

Taulukko 1. Ihanajoen brutto- ja nettoravinnevirtaamat 17.10.2017 havaintokerralla, ravinnevirtaamia vastaa-
vat asukasvastineluvut (AVL) sekä ylävirran havaintopisteiden ainevirtaamien osuus Maunulan liittymäsillalla 
(IHANAJ1) havaitusta ainevirtaamasta (%). 

 

 

3.2 Mustaojan suunta 

3.2.1. Kirkonoja (MUSTAO4) 

Kirkonoja on pieni Mustaojan sivuhaara, joka saa alkunsa Kaakkosuon ja Haisevasuon suoalueilta ja 

laskee Mustajokeen peltomaiseman halki etelän suunnasta. Ojan virtaamaksi mitattiin 20 l/s eli ve-

simäärän perusteella ojan vaikutus koko Mustanojan vedenlaatuun ja vesimääriin on vähäinen. 

Kirkonojan veden laatu oli tutkituista ojapisteistä heikoin. Vesi oli erittäin tummaa ja humuksista 

suovesien vaikutuksesta johtuen. Veden ravinnepitoisuudet olivat korkeat (200 µg P/l, 1800 µg N/l), 

fosforipitoisuus oli selvästi korkeampi kuin muissa tutkimuksen näytepisteissä. Valtaosa fosforista oli 

välittömästi leville käyttökelpoisessa fosfaattimuodossa (140 µg/l), fosfaattifosforipitoisuus oli yli 

kaksinkertainen muissa tutkimuspisteissä todettuihin pitoisuuksiin.  

Veden hygieenistä laatua voidaan pitää tyydyttävänä, sillä lämpökestoisia kolibakteereita todettiin 54 

pmy/100 ml. 

Ihanajoki brutto Q              

l/s

Kok.N

µg/l

Kok.N

kg/d

Kok.N

AVL

Kok.N

%

Kok.P

µg/l

Kok.P

kg/d

Kok.P

AVL

Kok.P

%

IHANA1 (Maunula) 742 1500 96,2 6869 110 7,1 3205

IHANA2 (tanssilava) 649 1600 89,7 6408 93 110 6,2 2804 87

IHANA3 (Kallensillanoja) 175 1200 18,1 1296 19 110 1,7 756 24

Ihanajoki netto Q              

l/s

Kok.N

µg/l

Kok.N

kg/d

Kok.N

AVL

Kok.N

%

Kok.P

µg/l

Kok.P

kg/d

Kok.P

AVL

Kok.P

%

IHANA1 (Maunula) 742 1500 57,7 4121 110 5,8 2623

IHANA2 (tanssilava) 649 1600 56,1 4005 97 110 5,0 2294 87

IHANA3 (Kallensillanoja) 175 1200 9,1 648 16 110 1,4 619 24
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Kuva 4. Kirkonoja ja näytteenoton apuhenkilö. 

3.2.2. Mustaoja Valajärven haara (MUSTAO2) 

Valajärven haara laskee Mustaojaan pohjoisesta peltomaiseman halki. Alkunsa oja saa Valajärvestä. 

Oja-uoma oli suurelta osin ilmaversoisen vesikasvillisuuden täyttämä, mikä vaikeutti etenkin virtaa-

mamittauksen toteuttamista. Havaintopaikan virtaamaksi mitattiin noin 120 l/s. 

Vesi oli muita havaintopaikkoja selvästi niukkahumuksisempaa, joskin veden humusleima oli vähin-

tään kohtalainen. Kiintoainepitoisuus oli korkea ja vesi sameaa. Veden fosforipitoisuus oli ylirehevälle 

luokalle ominainen, mutta kokonaisfosforipitoisuus (89 µg/l) oli kuitenkin alhaisempi kuin tutkituissa 

ojissa keskimäärin. Fosfaattifosforia kokonaisfosforista oli noin neljäsosa. Veden kokonaistyppipitoi-

suus oli vain hieman luonnontasoa korkeampi ja kokonaisfosforipitoisuuteen nähden alhainen. Ve-

den hygieeninen laatu oli hyvä. 

 

3.2.3. Mustaoja Valajärven haaran yläpuoli (MUSTAO3) 

Mustanoja saa alkunsa Iso- ja Vähä-Mustajärvestä sekä peruskartan mukaan Votsikkosuolle aikanaan 

raivatuista pelloista. Votsikkosuon alue toimii vedenjakajana, josta vesiä virtaa myös Vehkajärven 

suuntaan. Iso-Mustajärven valuma-alueella on runsaasti ojitettua suopinta-alaa.  Valajärven haaran 

yläpuolella oja-uoma oli suurelta osin ilmaversoisen vesikasvillisuuden täyttämä, mikä vaikeutti vir-

taamamittauksen toteuttamista. Havaintopaikan virtaamaksi mitattiin noin 150 l/s. 
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Kuva 5. Mustanojaa näytepisteiden MUSTANO2 ja MUSTANO3 alapuolella. 

Vesi oli lievästi sameaa ja kiintoainepitoisuus selvästi muita tutkimuksen havaintopaikkoja alhaisem-

pi. Puhtaisiin purovesiin nähden kiintoainepitoisuus oli kuitenkin yli kaksinkertainen. Vesi oli voimak-

kaan ruskeaa korkeasta humuspitoisuudesta johtuen.  

Veden kokonaisfosforipitoisuus (65 µg/l) ja fosfaattifosforipitoisuus (15 µg/l) olivat tutkituista ojista 

alhaisimmat. Vesi luokitellaan kuitenkin kokonaisfosforipitoisuuden perusteella edelleen ylireheväksi. 

Veden kokonaistyppipitoisuus (910 µg/l) oli puhtaiden suovesien keskimääräiseen pitoisuuteen ver-

rattuna noin puoltoistakertainen. Veden hygieeninen laatu oli tutkituista ojavesistä heikoin, pesäk-

keitä muodostavia lämpökestoisia kolibakteereita todettiin 74 pmy/100 ml. Hygieeninen veden laatu 

voidaan kuitenkin edelleen luokitella tyydyttäväksi. 

 

3.2.4. Mustaoja Tourunkulmantien silta (MUSTAO1) 

Mustaojan alin näytepiste sijaitsi Tourunkulmantien sillalla. Sillan jälkeen Mustaojaan laskee vielä 

pohjoisen suunnasta yksi isompi sivuhaara, joten tulosten perusteella ei saada kokonaiskuvaa Mus-

taojan kuormituksesta Nuutajärveen.  Mustaojan alaosan virtaamaksi mitattiin 0,5 m3/s. Kyseessä on 

siten hieman Ihanajokea pienemmät vesimäärät. Virtaamamittausten mukaan ojan vesimäärä lisään-

tyi vielä selvästi Valajärven haaran yhtymisen jälkeen. 

Mustaojan veden laatu heikentyi selvästi verrattuna yläjuoksun havaintopisteisiin MUSTAO2 ja MUS-

TAO3. Vesi oli varsin sameaa ja kiintoainepitoisuus kasvoi. Veden kokonaisfosforipitoisuus (130 µg/l) 

kasvoi lähes kaksinkertaiseksi ja fosfaattifosforipitoisuus yli kaksinkertaiseksi yläjuoksun havainto-

paikkojen MUSTAO2 ja MUSTAO3 keskimääräiseen pitoisuuteen verrattuna. Myös Ihanajoen alajuok-
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sun pitoisuuksiin verrattuina Mustaojan alajuoksun kokonais- ja fosfaattifosforipitoisuudet olivat 

selvästi korkeammat.  Vesi oli luokiteltavissa ravinnepitoisuuksien perusteella ylireheväksi. Fosforipi-

toisuuteen suhteutettuna veden kokonaistyppipitoisuus (1000 µg/l) oli melko alhainen. Veden hygi-

eeninen laatuluokka oli hyvä. 

 

 

Kuva 6. Mustaojan alajuoksua Tourunkulmantien sillalta alajuoksulle päin kuvattuna 17.10.2017. 

 

3.2.5. Ravinnevirtaamalaskelmat 

Mustaojan havaintopisteiden ravinnevirtaamat 17.10.2017 havaintokerralla on esitetty taulukossa 2. 

Hetkellinen fosforivirtaama Tourunkulmantien sillan kohdalla oli noin 5,6 kg päivässä typpivirtaaman 

ollessa luokkaa 43 kg/d.  Mustaojan fosforikuormitus Nuutajärveen on tulosten perusteella hieman 

vähäisempää kuin Ihanajoen fosforikuorma. Mustaojan typpikuormituksen määrä Nuutajärveen on 

alle puolet Ihanajoen typpikuormasta.  

Mustaojan fosforivirtaama kasvaa voimakkaasti alajuoksulla, sillä yläpuolen havaintopaikkojen 

(MUSTAO2-MUSTAO4) yhteenlaskettu fosforivirtaama muodosta ainoastaan 37 % Tourunkulmantien 

sillan kohdalla havaitusta fosforivirtaamasta. Suurin osa fosforikuormituksesta syntyy siten vastaha-

vaintopaikkojen MUSTAO2 ja MUSTAO3 jälkeen. Nettokuormituksen suhteen vielä suurempi kuormi-

tusosuus syntyy vasta ojan alajuoksulla. 

Kuten Ihanajoessakin, pääosa rehevöitymistä aiheuttavasta fosforikuormasta on ihmistoiminnan 

aiheuttamaa. Asukasvastineluvuksi muutettuna kuormitus vastaa noin 2150 ihmisen puhdistamat-

tomien jätevesien fosforikuormaa.  

Ihanajoesta (IHANAJ1) ja Mustaojasta (MUSTAO1) tuli havaintoajankohtana yhteensä lähes 13 kg 

fosforia Nuutajärveen päivässä.  Määrä vastaa lähes 6000 ihmisen puhdistamattomien jätevesien 

fosforimäärää. 
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Taulukko 2. Mustaojan brutto- ja nettoravinnevirtaamat 17.10.2017 havaintokerralla, ravinnevirtaamia vastaa-
vat asukasvastineluvut (AVL) sekä ylävirran havaintopisteiden ainevirtaamien osuus Tourunkulmantien sillalla 
(MUSTAO1) havaitusta ainevirtaamasta (%). 

 

 

 

 

KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY 

 

 

Laatinut: 

 

Vesistötutkija  Esa Hell 

 

 

Hyväksynyt:  

 

Vesiosaston johtaja Jukka Lammentausta 

 

 

LIITTEET: 

Liite 1. Tarkkailutulokset  
 

 
  

Mustaoja brutto Q              

l/s

Kok.N

µg/l

Kok.N

kg/d

Kok.N

AVL

Kok.N

%

Kok.P

µg/l

Kok.P

kg/d

Kok.P

AVL

Kok.P

%

MUSTA1 (Tourunkulmantie) 498 1000 43,0 3073 130 5,6 2543

MUSTA2 (Valajärven haara) 117 820 8,3 592 19 89 0,9 409 16

MUSTA3 (Valajärven haaran yp) 153 910 12,0 859 28 65 0,9 391 15

MUSTA4 (Kirkonoja) 20 1800 3,1 222 7 200 0,3 157 6

Mustaoja netto Q              

l/s

Kok.N

µg/l

Kok.N

kg/d

Kok.N

AVL

Kok.N

%

Kok.P

µg/l

Kok.P

kg/d

Kok.P

AVL

Kok.P

%

MUSTA1 (Tourunkulmantie) 498 1000 17,2 1229 130 4,7 2151

MUSTA2 (Valajärven haara) 117 820 2,2 159 13 89 0,7 317 15

MUSTA3 (Valajärven haaran yp) 153 910 4,1 293 24 65 0,6 270 13

MUSTA4 (Kirkonoja) 20 1800 2,1 148 12 200 0,3 141 7



Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Vesinäytteiden tutkimustuloksia

* akkreditoitu määritys. Mittausepävarmuustiedot toimitetaan pyydettäessä.
FINAS akkreditoitu testauslaboratorio T064

Nuutajärven suojeluyhdistyksen tutkimukset (NUUTASUO)

Liite 1, sivu 1/1

Pvm. Hav.paikka Virt. Lämpöti *Sameus *K-aine *Sähkonj *pH *Väri *KHT *Kok.N *NH4-N *Kok.P *PO4-P *Lämpkolif Ulkonäkö Haju
Syvyys (m) m3/s °C FNU mg/l mS/m mg/l Pt mg/l O2 µg/l µg/l N µg/l µg/l pmy/100 ml

17.10.2017 NUUTASUO / IHANAJ1  Ihanajoki Maunulan liittymäsilta
Klo 10:40; Näytt.ottaja EH; Virt. 0,742 m3/s;

0,1 0,742 7,0 48 12 7,1 6,6 300 32 1500 25 110 31 14 ruskea H

17.10.2017 NUUTASUO / IHANAJ2  Ihanajoki tanssilava
Klo 11:10; Näytt.ottaja EH; Virt. 0,649 m3/s;

0,1 0,649 7,0 42 10 7,7 6,5 270 28 1600 43 110 30 18 ruskea H

17.10.2017 NUUTASUO / IHANAJ3  Kallensillanoja
Klo 11:30; Näytt.ottaja EH; Virt. 0,175 m3/s;

0,1 0,175 5,9 49 16 5,0 6,0 370 43 1200 21 110 34 13 ruskea H

17.10.2017 NUUTASUO / MUSTAO1  Tourunkulmantien silta
Klo 13:00; Näytt.ottaja EH; Virt. 0,498 m3/s;

0,1 0,498 6,7 36 8,0 6,2 6,6 270 28 1000 21 130 53 20 samea H

17.10.2017 NUUTASUO / MUSTAO2  Mustaojantie Valajärven haara
Klo 14:20; Näytt.ottaja EH; Virt. 0,117 m3/s;

0,1 0,117 6,5 31 7,6 5,4 6,6 180 17 820 4 89 19 13 ruskea H

17.10.2017 NUUTASUO / MUSTAO3  Mustaoja Valajärven haaran yläpuoli
Klo 14:00; Näytt.ottaja EH; Virt. 0,153 m3/s;

0,1 0,153 6,2 14 4,4 5,0 6,3 260 34 910 22 65 15 74 ruskea H

17.10.2017 NUUTASUO / MUSTAO4  Kirkonoja
Klo 13:30; Näytt.ottaja EH; Virt. 0,020 m3/s;

0,1 0,020 6,0 19 7,2 7,7 6,5 400 55 1800 84 200 140 54 ruskea H
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