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YHTEENVETO

Sammatin  Lohilampi  on  rehevä, matala  ja  luonnoltaan,  mm.  linnustoltaan,
monipuolinen järvi. Se on tärkeä virkistyskohde sitä ympäröivälle asutuksel
le. Lohilammen kyläyhdistys ry käynnisti vuonna 2003 toimenpiteet  järven
kunnostamiseksi.

Lohilammen ongelmana on  liiallinen rehevyys  ja  järven vesialueen valloit
tanut vesirutto. Järven sedimenttiin on kertynyt runsaasti ravinnevarastoa ja
ulkoinen  kuormituskin  on  kriittisen  korkea.  Runsas  kasvimassa  kuluttaa
talvella  järvestä  hapen  ja  nostaa  kesällä  pHarvon  jopa  yli  9.    Molemmat
tekijät  aiheuttavat  ravinteiden  vapautumista  pohjasedimentistä.  Tämä  luo
sopivat  olosuhteet  vesiruton  esiintymiselle.  Vesiruttoa  on  järvestä  lähes
mahdoton poistaa ellei voida muuttaa järven olosuhteita sellaisiksi, että ve
sirutto  ei  enää  siellä  viihdy.  Vaarana  kuitenkin  saattaa  olla,  että  vesiruton
korvaa jokin muu vesikasvi tai planktonleväkukinta, joka käyttää hyväkseen
vesiruttoon  nyt  sitoutuvat  ravinteet.  Esimerkiksi  sinilevät  saattavat  runsas
tua.

Pitkäjänteisellä  työllä  järven  tilaa  todennäköisesti  pystytään  parantamaan.
Ulkoista kuormitusta voidaan alentaa perustamalla järveen ja sen laskuojiin
viistäville pelloille suojakaistoja tai vyöhykkeitä ja rakentamalla mahdolli
nen  laskeutusallas  suurimman  ojan  suulle.  Alueen  talouksien  aiheuttamaa
kuormitusta  voidaan  pienentää  tehostamalla  ja  keskittämällä  kiinteistöjen
jätevesien puhdistusta.

Lampeen kohdistuvat  toimenpidesuositukset  lähtevät  siitä,  että  järven  asu
mattomalle  länsiosalle  jätetään osaalue koskemattomaksi vesilintujen viih
tymisen turvaamiseksi. Muilla osilla  järveä  tehdään kunnostustoimia. Lam
men tyhjennysvaihtoehdossa osaa alueesta ei voida jättää ennalleen.

Vesiruttoa  pyritään  vähentämään  käyttämällä  apuna  raivausnuottaa,  jolla
koko järven puhdistettava alue nuotataan useana vuotena peräkkäin. Samalla
järvestä  poistuu  huomattava  määrä  sinne  varastoituneita  ravinteita.  Näin
myös pHarvo todennäköisesti saadaan alenemaan. Vesiruton poiston kans
sa tulisi aloittaa järven talviaikainen hapetus, millä estetään järven hapetto
muus ja ravinteiden siirtyminen pohjasedimentistä veteen.

Jotta sedimenttiin varastoituneet ravinteet saataisiin pysymään sedimentissä,
aloitetaan samalla selvitykset siitä, voidaanko sedimentti käsitellä kemikaa
lilla,  joka sitoo fosforin pohjalietteeseen.  Kemikaalina voidaan käyttää po
lyalumiinikloridia,  jota on kokeiltu  Kuusamon Nälkämönlammessa. Mene
telmä  vaatii  erityislaitteiston  kemikaalin  pohjaan  levittämiseksi  sekä  tutki
muksia  sedimentin  laadusta  oikean  annostuksen  selvittämiseksi.  Lisäksi
hankkeen vaikutuksia tulee seurata.
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Toisena vaihtoehtona on tarkasteltu lammen väliaikaista tyhjentämistä, mil
lä tiivistetään pohjasedimenttiä  ja siten saadaan lisää vesisyvyyttä. Vesiru
ton poistaminen kuitenkin edellyttää, että lammen ravinnepitoisuudet ja pH
arvo saadaan pysyvästi alenemaan.

Rahoituksien  osalta  ulkoisen  kuormituksen  alentamiseksi  varat  hankitaan
hankekohtaisesti  esim.  maatalouden  ympäristötuen  tai  hajaasutuksen vesi
huollon  rahoituslähteistä.  Järveen  kohdistuvista  toimenpiteistä  voidaan
muodostaa  erillinen  noin  10  vuotta  kestävä  projekti,  jolla  edellä  luetellut
toimenpiteet  toteutetaan  ja  samalla  seurataan  riittävän  tarkasti  järven  tilan
kehitystä. Projektista voisi olla hyötyä myös muille samankaltaisista ongel
mista kärsiville järville.
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1 JOHDANTO

Sammatin  Lohilampi  on  matala,  rehevä  ja  vesikasvustojen  valtaama  järvi.
Se  on  luonnoltaan  monipuolinen,  ja  tärkeä  ympäristön  asukkaille  ja  yhtei
söille.  Lohilammen kyläyhdistys  ry perustettiin  vuonna 2003  yhtenä  tehtä
vänään Lohilammen tilan parantaminen. Kunnostustarpeen selvitystä varten
laadittiin ohjelma (Lohilammen kyläyhdistys ry 2003), jonka toteuttamiseen
kyläyhdistykselle  myönnettiin  Euroopan  unionin  Almarahoitusta.  Osa
hankkeen  toteutuksesta  ja  rahoituksesta  on  tehty  kyläyhdistyksen  jäsenten
talkootyönä.

Lohilammen kyläyhdistys  ry pyysi  tarjousta  asiantuntijayrityksiltä kunnos
tustarpeen  selvittämiseksi.  Yhdistys  valitsi  selvityksen  tekijäksi  Kala  ja
Vesitutkimus Oy:n.

Selvitys käsittää  järveä  ja sen valumaaluetta koskevan  jo olemassa olevan
aineiston  läpikäymisen  sekä  vuonna  2004 tehdyn  kuormitusselvityksen,
järven  vedenlaadun  seurantoja,  vesikasvillisuuden  poistokokeilun  nuottaa
malla  ja  koekalastuksen  sekä  koeravustuksen.  Tulosten  avulla  on  haettu
mahdollisia  ja  toteuttamiskelpoisia  suosituksia  Lohilammen  nykyisen  tilan
parantamiseksi.

2 NYKYTILAKUVAUS

2.1  Yleiskuvaus

2.1.1  Historiaa

Lohilammen  nimi  viittaa  mahdollisesti  Lohjanjärveen  –  Lohjan    lampi  –>
Loh´lampi jne. (Rautiainen 2004, Kuparinen ym. 2003).

Seuraavassa on luetteloitu järven ”melkoista” kuormitushistoriaa, huomatta
vampia muutoksia ja niiden vaikutuksia:

· 1800luvulla laskuoja oli ummessa ja rannat tulvaniittyjä, joilla karja
ja hevoset laidunsivat pitäen maisemaa aukeana.

· 1905 järven pintaa laskettiin rantapeltojen tulvimisen estämiseksi.
· 1906  meijeri  aloitti  toimintansa  päästäen  jätevetensä  järveen  laske

vaan ojaan  ja muuttaen veden sameaksi, ajoittain aivan valkoiseksi.
Päästöjen  seurauksena  kalojen  tiedetään  kuolleen,  ainakin  kerran,
koko järvessä.

· 1950luvulla  rannoilla  laidunsivat  viiden  karjatilan  eläimet  pitäen
rantapusikot matalina. Järvessä pystyi vielä uistelemaan.
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· 1956  aloitti  vanhainkoti  toimintansa  laskien  jätevetensä  järveen,
minkä seurauksena jään päälle kertyi talvisin ikävä ruskea peitto.

· 1960 järjestäytyi kalastuskunta järven saastumisen vuoksi.
· 196061  aloitettiin  laskuojan  perkaustyö,  joka  kesti  kahdesta  kol

meen  vuotta  ja  tämän  seurauksena  järven  pinta  laski  noin  40  cm.
Vedenkorkeuden säätelyä varten rakennettiin pato ja tässä vaiheessa
alkoi myös rantojen pusikoituminen.

· 1972 rakennettiin vanhainkodille jätevedenpuhdistamo.
· 1973 meijeri lopetti toimintansa ja myöhemmin tiloihin muutti siipi

karjateurastamo. Vaikka  teurastamolle  rakennettiin puhdistamo niin
järveä kuormittivat aika ajoin veriset päästöt.

· 1990luvun lopulla, 70luvulla lopetettu läheinen kaatopaikka peitet
tiin. Lisäksi sille rakennettiin laskeutusallas ja pato.

· 1996 entisen meijerin tiloihin muutti Sammatin Vapaa kyläkoulu
· 1998 vanhainkoti lopetti ja tila oli tyhjillään kolmisen vuotta
· 2001 vanhainkodin tiloissa aloitti koulu toimintansa
· 2001 laskuojan patoa korotettiin 1015 cm, vedenpinta nousi

(Rautiainen 2004, Kuparinen ym. 2003 ja Oinonen 2004)

2.1.2  Ympäristö

Lohilammen lähiympäristö on länsipuolella metsämaastoa. Etelä, itä ja
pohjoispuolelta järveä ympäröivät pellot ja tonttimaa.

Valumaalueesta  osa  on  myös  suoaluetta.  Lohilammen  valumaalueen  ja
kautuminen eri tyyppisiin alueisiin on esitetty kuvassa 1.

2.2  Hydrologia

2.2.1  Valumaalue

Lohilammen pintaala on 36 ha. Sen suurin pituus on 1 040 m ja leveys 480
m. Rantaviivaa järvellä on noin 2 860 m. Järven valumaalueen pintaalat on
tässä  työssä  määritetty  peruskartan  (1:20  000)  ja  maastokartan  (1:15  000)
perusteella  planimetrillä.  Sadealue  järven  luusuassa  on  2,86  km2.  Järven
valumaalueen pintaala on 2,50 km2. Valumaalueesta on peltoa 18 % (45
ha), metsää 72 % (181 ha), suota ja vesijättömaata 9 % (23 ha) sekä vettä <1
% (1 ha).

Järven valumaalue on esitetty kuvassa 1.
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ã  Maanmittauslaitos, lupa nro 7/MYY/05

Kuva 1. Lohilammen valumaalue

Lohilammen  vedenpinnan korkeustaso on  NN60+60,5  m.  Lohilampi  laskee
2,0 km pitkää ojaa pitkin Enäjärveen,  jonka vedenpinta on 2,9 m Lohilam
pea alempana.
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2.2.2   Syvyystiedot

Lohilammesta  tehty  syvyyskartta  on  peräisin  vuodelta  1959  tehdystä  per
kaussuunnitelmasta. Sen mukaan Lohilammen vedenkorkeudet (N43+) olivat
seuraavat:

HW 60,70
MHW 60,50
MW 60,00
MNW 59,80
NW 59,80

Pohjan taso suurimman syvyyden kohdalla oli  tuolloin merkitty tasoon N43
+ 57,81 eli keskivedestä 2,19 m. Syyskuussa eli 12.9.2004 tehtyjen pistemit
tausten  mukaan  suurin  mitattu  syvyys  oli  2,1  m  hyvin  pienellä  alueella  ja
pääosassa syvännettä se oli 1,5 – 1,7 m. Kesäheinäkuussa 2004 vedenpinta
oli noin 20 cm syyskuun tasoa alempana. Summittainen syvyyskartta,  joka
on tehty vanhan kartan ja muutamien pistemittausten perusteella, on esitetty
kuvassa 2.

ã   Maanmittauslaitos, lupa nro 7/MYY/05
Kuva 2. Lohilammen epävirallinen syvyyskartta.
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2.3  Vedenlaatu

Lohilammesta on vedenlaatutietoja 1960luvulta alkaen (ympäristöhallinnon
Herttatietojärjestelmä).  Talvinäyte  vuodelta  1966  osoitti    Lohilammen ol
leen  tuolloin  runsasravinteinen,  ja  sen  happitilanne  oli  heikko.  Vuosina
19761984 Lohilammen veden laatua seurattiin säännöllisesti sekä kevättal
visin  että  kesäisin,  koska  vanhainkodin  jätevesien  vuoksi  järvi  kuului  vel
voitetarkkailun  piiriin.  Havaintojaksolle  oli  tyypillistä  lopputalven  heikko
happitilanne (kuva 3) ja sitä seurannut fosforin purkautuminen sedimentistä.
Kesäisin Lohilampi sen sijaan ei juurikaan kerrostunut, ja happitilanne säilyi
hyvänä.  Kokonaisfosforitaso oli kuitenkin  korkea  ilmentäen useimpina ke
sinä erittäin reheviä olosuhteita.  Kesäaikaiset kokonaistypen pitoisuudet sen
sijaan näyttävät laskeneen 1970 ja 1980luvun vaihteen tilanteesta (kuva 4).

0

1

2

3

4

5

78 79 80 81 82 83 84 04
Vuosi

O
2 m

g/
l

Kuva 3.   Lohilammen happipitoisuus 1 m syvyydellä kevättalvisin vuo
sina 19791984 ja vuonna 2004.

Veden  typpifosforisuhde (N/P)  ilmentää planktonlevien kasvua  rajoittavaa
minimiravinnetta  vesistössä.  Kun  N/P  on  selvästi  yli  20,  levätuotantoa  ra
joittava  minimiravinne on  fosfori,  ja  kun  se  on  alle  10,  minimiravinne on
typpi. Kun N/P sijoittuu välille 1020, molemmat pääravinteet saattavat toi
mia minimiravinteena.  Lohilammen N/P vaihteli 1970luvun kesinä välillä
1219. 1980luvulle tultaessa kokonaistypen pitoisuudet laskivat ja sen seu
rauksena  N/P  aleni,  eli  ravinnesuhde  muuttui  typpirajoitteeseen  suuntaan
(kuva 5). Typpirajoitteisessa tilanteessa, jossa kasviplanktonin käytettävissä
on  ylimäärä  fosforia  typpeen  verrattuna,  eräät  typensidontaan  kykenevät
sinilevät  saavat  merkittävän  kilpailuedun  muihin  leviin  verrattuna.  Nämä
sinilevät kykenevät käyttämään typen lähteenään ilmakehän typpeä, ja saat
tavat suotuisissa oloissa muodostaa massiivisia leväkukintoja.
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Kuva 4.   Lohilammen  loppukesäiset kokonaisfosforin  ja kokonaistypen
pitoisuudet vuosina19791984 ja vuonna 2004.
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Kuva 5.   Lohilammen  N/Psuhde  loppukesäisin  vuosina  19791984  ja
vuonna 2004.

Lohilammen  veden  kesäaikainen  pHarvo  vaihteli  1970  ja  1980luvuilla
välillä  6,77,6.  2000luvulle  tultaessa  pHarvo  on  merkittävästi  kohonnut
(kuva  6).    Korkean  pHarvon  aiheuttavat  runsaat  vesiruttokasvustot,  jotka
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yhteyttäessään kuluttavat vedestä hiilidioksidia, mikä puolestaan nostaa pH
arvoa.

6
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Kuva 6. Lohilammen pHarvot kesäisin vuosina 19791984 ja 2004 1m
syvyydellä.

Myös  vuonna  2001  Kiskonjoen  vesistön  65  järven  tutkimuksen  (Joki
Heiskala ja Vogt 2002) yhteydessä otetuissa vesinäytteissä talvinen happiti
lanne osoittautui huonoksi. 80 cm syvyydellä happea oli maaliskuussa jäljel
lä enää 1,5 mg/l. Kokonaisfosforipitoisuus oli 59 µg/l ja typpipitoisuus 1000
µg/l.  Lähempänä  pohjaa  happi  oli  kokonaan  lopussa,  ja  on  todennäköistä,
että ravinnepitoisuudet ovat syvemmällä olleet korkeammat. Kesänäytteen
ottokerralla elokuussa päällysveden  (kokoomanäyte 0 – 1  m)  ravinnepitoi
suudet olivat 72 µg/l fosforia ja 820 µg/l typpeä. Veden pH oli 8,2. Kasvi
planktonin klorofylli a –pitoisuus  (12 µg/l) oli rehevän veden tasolla.

Vuosi 2004

Talvella 2004 seurattiin Lohilammen hapen kulumista kuukausittain  järven
pohjoisosan keskeltä syvimmästä kohdasta eri syvyyksiltä otetuista näytteis
tä  (liite  1).  Tammikuussa  happitilanne  oli  vielä  kohtalainen  suurimmassa
osassa vesipatsasta. Ainoastaan aivan pohjan lähellä happi oli lähes lopussa.
Helmikuun  loppupuolella  erittäin  vähähappinen  vesikerros  ulottui  jo  0,5
metrin  syvyydelle  ja  tilanne  oli  vastaava  maaliskuun  näytteenottokerralla
(kuva 7).

Kesällä  Lohilampi  ei  juurikaan  kerrostunut,  ja  happitilanne  säilyi  hyvänä.
Veden pH arvo kohosi toukokuun arvosta 7,5 heinäkuun loppupuolelle tul
taessa arvoon 9,2 (kuva 8). Näin korkea pH arvo aiheuttaa fosforin liukene
mista  sedimentistä,  vaikka  happitilanne  olisikin  hyvä.  Kokonaisfosforin
pitoisuus  kohosikin  heinäkuussa korkeaksi,  arvoon  140  µg/l,  mikä  ilmensi
ylireheviä olosuhteita. Klorofyllia:n arvo oli koko kesän ajan fosforitasoon
nähden alhainen (11,417,5 µg/l).
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Kuva 7. Lohilammen  happipitoisuus  0,5m,  1m  ja  1,5  m  syvyydellä
metrin syvyydellä talvella 2004

Kuva 8. Lohilammen kokonaisfosforipitoisuus ja pHarvo kesällä 2004
1 m syvyydellä.

2.4  Lohilammen hygieeninen tila

Lohilammen  uimarannan  uimaveden  valvontanäytteiden  perusteella  veden
hygieeninen  laatu on vuosina 19982001 ollut hyvä  (näytekertoja  yhteensä
22).  Ainoastaan  yhden  kerran  (28.7.1999)  suolistoperäisten  enterokokkien
määrä ylitti uimaveden laatuvaatimuksen.

Vuosina  2002  ja  2003  sen  sijaan  suolistoperäisiä  enterokokkeja  tavattiin
uimarantavedessä ajoittain erittäin suuria määriä. Kesällä 2002 enterokokki
en  määrä  ylitti  uimaveden  laatuvaatimuksen  (alle  250  pmy/100  ml)  koko
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uimakauden,  kesäkuun  alusta  syyskuun  loppupuolelle  saakka.  Vastaavana
aikana  toisen  hygienian  indikaattoribakteeriryhmän,  lämpökestoisten  koli
formibakteereiden,  määrä  ylitti  uimaveden  laatuvaatimuksen  (500
pmy/100ml) kerran, 22.7.2002. Kesällä 2002 näiden kahden indikaattoribak
teeriryhmän  runsaushuiput  osuivat  yhteen  vain  yhden  kerran,  muun  ajan
niiden vaihtelu näytti olevan toisistaan riippumatonta. Kesällä 2003 sen si
jaan ryhmien runsausvaihtelut olivat saman kaltaiset, mikä viittaa yhteiseen
lähteeseen.  Bakteeripitoisuudet  olivat  laskeneet  kesän  2002  tasosta,  mutta
ylittivät enterokokkibakteereiden osalta uimaveden rajaarvon edelleen koko
elo ja syyskuun ajan (kuva 9).
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Kuva 9.   Lohilammen  uimarannan  hygienian  indikaattoribakteerien
määrän vaihtelu kesällä 2002.
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Kuva 10.   Lohilammen  uimarannan  hygienian  indikaattoribakteerien
määrän vaihtelu kesällä 2003.
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Kesällä 2004 uimarantanäytteet otettiin kesä  ja elokuussa. Hygienian indi
kaattoribakteerien  pitoisuudet  olivat  selvästi  kahta  edellistä  kesää  alhai
semmat.  Vesi  täytti  uimaveden  laatuvaatimukset  lukuun  ottamatta  entero
kokkien pitoisuuden lievää ylittymistä 2.8.2004 (kuva 11).
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Kuva 11.   Lohilammen hygienian indikaattoribakteerien määrän vaihtelu
vuosina 20012004.

Heinä  ja elokuussa 2002 bakteerilähdettä yritettiin  jäljittää ottamalla näyt
teitä  eri  puolilta  järveä.  Enterokokkeja  osoittautui  olevan  paljon  lähes  kai
kissa  näytteenottopaikoissa,  poikkeuksena Härjässuonojan  suu,  jossa  pitoi
suus ei ylittänyt uimaveden rajaarvoa. Bakteerien lähdettä ei saatu varmuu
della selvitettyä.

2.5  Plankton

2.5.1  Kasviplankton

Kasviplanktonnäytteet otettiin touko, kesä, heinä, elo ja syyskuussa 2004
kokoomanäytteinä. Näytteet säilöttiin Lugolin liuoksella. Lajikoostumuksen
ja  lajien runsaussuhteiden selvittämistä varten näytteistä  laskeutettiin kyve
tissä 10 – 50 ml. Lajiluettelot ovat liitteenä 2.

Toukokuussa Lohilammen planktonissa olivat valtalajeina viherlevät Mono
raphidium contortum ja Ankistrodesmus falcatus, joista edellinen on runsas
ravinteisuuden  ilmentäjä  (Tikkanen  1986).  Lisäksi  näytteessä  oli  runsaasti
pieniä, irrallisia, siimallisia soluja, mahdollisesti hajonneista Uroglena ame
ricana –yhdyskunnista peräisin.
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Kesäkuussa  pääosan  kasviplanktonista  muodostivat  erikokoiset Crypto
monaslajit.  Cryptomonaslajit  suosivat  humusvesiä  ja  ravinnepitoista  ym
päristöä, mutta niitä ei pidetä varsinaisina  runsasravinteisuuden  ilmentäjinä
(Tikkanen 1986).

Heinäkuussa kasviplanktonin lajimäärä oli suuri. Cryptomonaslajien lisäk
si  valtalajina oli  viherlevä Eudorina elegans. Chroococcaleslahkon  viher
leviä  esiintyi  useita  lajeja.  Joukossa oli  myös  sini  ja  piileviä. Lajeista  osa
oli runsasravinteisuuden ilmentäjiä.

Elokuussa  valtalajeina  olivat  sinilevät Snowella  lacustris  ja Woronichinia
naegiliana.  Myös Cryptomonas  –lajit  esiintyivät  runsaina.  Heinäkuun  ta
paan  planktonissa  oli  monia  viherlevälajeja.  Mukaan  tuli  elokuussa  myös
runsasravinteisuutta ilmentäviä silmäleviä.

Syyskuussa  planktonissa  vallitsivat  jälleen Cryptomonaslajit  sekä  samat
sinilevälajit  kuin  elokuussa.  Melko  runsaana  esiintyi  myös  runsasravintei
suutta  ilmentävä  piilevä Nitschia  acicularis.  Viherlevälajeja  oli  edelleen
useita.

Lohilammen  kasviplanktonkoostumus  oli  kesällä  2004  monilajinen.  Rehe
vyyden ilmentäjälajeja esiintyi useita. Rehevyydestä kertoi myös Chroococ
caleslahkon  viherlevälajien  runsaus. Tyypillistä  oli  myös päällyslevästöön
kuuluvien  piilevien  ja  sinilevän Gloeotrichia  natans  esiintyminen  plankto
nin  joukossa.  Tämä  on  luonnollista,  koska  järven  runsas  vesiruttokasvilli
suus tarjoaa runsaasti sopivaa kasvualustaa päällyslevästölle.

Lohilammen  lajistossa  esiintyi  myös  sinilevälajeja,  jotka  ovat  mahdollisia
kukinnan  aiheuttajia  (Woronichinia naegiliana, Planktothrix agardhii, Ap
haizomenon  sp, Anabaena  variabilis).  Näiden  joukossa  oli  myös  typensi
dontaan  pystyviä  lajeja.  On  mahdollista,  että  vesiruton  valtaasema  Lohi
lammessa  hillitsee  sinilevien  massaesiintymistä. Ellei  vesiruttoa olisi,  sini
levät  saattaisivat  käyttää  vapautuvat  kasvutekijät  hyväkseen  ja  aiheuttaa
leväkukintoja.

2.5.2  Eläinplankton

Eläinplanktonnäytteet  kerättiin  kerran  kuukaudessa  kuten  kasviplankton
näytteetkin. Niistä  määritettiin  lajisto  ja määräsuhteet. Tulokset on esitetty
liitteenä 3 olevassa erillisraportissa.

Eläinplanktonia esiintyi eniten toukokuussa. Kesän aikana sekä vesikirppu
että hankajalkaislajisto olivat runsaita. Joukossa oli vesikasvillisuuden seas
sa  ja  rantavyöhykkeellä  viihtyviä  lajeja.  Rataseläimistä  runsaimpana  esiin
tynyt Anuraeopsis fissa ilmentää runsasravinteisuutta.
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2.6  Vesikasvustot

2.6.1  Kasvustoalueet ja kasvustot

Päijänneinstituutti  kartoitti  kesällä  2002  Lohilammen  vesikasvillisuutta.
Erityisesti  mainittiin  vesiruton  valtaasema  järven  kasvistossa  ja  ojasuiden
osmankäämikasvustot. Tavattujen kasvien  luettelo oli  seuraava  (Kuparinen
ym. 2003):

Rantakasvit
Nuokkurusokki Bidens cernua
Rentukka Caltha palustris
Myrkkykeiso Cicuta virosa
Rantamatara Galium palustre
Lehtopalsami Impatiens nolitangere
Rantaalpi Lysimachia vulgaris
Rantakukka Lythrum salicaria
Suoputki Peucedanum palustre
Kurjenjalka Potentilla palustris
Luhtavuohennokka Scutellaria gelericulata
Nevaimarre Thelypteteris palustris

Ilmaversoiset
Vehka Calla palustris
Jokapaikansara Carex nigra
Pullosara Carex rostrata
Järvikorte Equisetum fluviatile
Keräpäävihvilä Juncus conglomeratus
Röyhyvihvilä Juncus effusus
Järviruoko Phragmites australis
Kapeaosmankäämi Typha angustifolia
Leveäosmankäämi Typha latifolia

Kelluslehtiset
Ulpukka Nuphar lutea
Lumme Nymphaea candida
Purovita Potamogeton alpinus
Uistinvita Potamogeton natans
Rantapalpakko Sparganium emersum

Uposlehtiset
Vesirutto Elodea canadensis
Tylppälehtivita Potamogeton obtusifolius

Irtokellujat
Pikkulimaska Lemna minor
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Kiskonjoen vesistön  järvitutkimus raportissa Sammatin Lohilammen tila  ja
hoito (JokiHeiskala ja Vogt 2002) todetaan:

”Vesikasvillisuuden  merkitys on  Lohilammessa  erittäin  suuri.  Rannat  ovat
loivat  ja paikoin pehmeät ja paikoin hiekkapohjaiset. Suomessa melko har
vinainen  uposlehtinen  vesikasvi  vesirutto  (Elodea  canadensis)  kasvaa  jär
vellä runsaana lähes kauttaaltaan. Syvemmällä varsinkin järven keskiosassa
tylppälehtivita  (Potamogeton  obtusifolius)  kilpailee  elintilasta  vesiruton
kanssa. Rantavyöhykkeellä  ilmaversoisten valtalajina on  leveäosmankäämi.
Lahdissa on 20 – 30 m leveät kelluslehtisten vyöhykkeet, missä kasvaa pää
osin ulpukkaa,  mutta  seassa on  myös vähän  lummetta, uistinvitaa sekä sii
ma  ja  rantapalpakkoa.  Järven pohjoispäässä  ja  länsipuolen  lahdissa  melko
harvinainen irtokelluja isolimaska muodostaa laajoja kasvustoja.”

Kesällä 2004 vesinäytteenottojen yhteydessä havainnoimalla voitiin todeta,
että  vesialueen  yleisin  ja  koko avovesialueella  esiintyvä  vesikasvi oli  vesi
rutto. Paikoitellen etelä ja länsiosassa esiintyi runsaana ulpukkaa ja palpak
koa. Kasvustorannat olivat lähinnä järviruo'on ja leveäosmankäämin valloit
tamia.  Itärannalla  ja  järveen  laskevissa  ojissa  esiintyi  ajoittain  pikkulimas
kaa. Yleiskuva Lohilammen vesikasvustoalueista on esitetty kuvassa 12.

ã   Maanmittauslaitos, lupa nro 7/MYY/05
Kuva 12.   Lohilammen yleisimmät vesikasvustoalueet.
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2.6.2  Vesirutto

Vesirutto (Elodea canadensis) on uudelta mantereelta (USA ja Kanada) peräi
sin  oleva  monivuotinen  uposlehtinen  vesikasvi.  Eurooppaan  se  levisi  1800
luvulla  ja tehokkaan  lisääntymisensä ansiosta on vallannut alaa monin paikoin
(Simpson 1984). Vesirutto on kaksikotinen, eli emit ja heteet ovat eri kasveissa.
Suvullista  lisääntymistä ei kuitenkaan tapahdu Euroopassa, sillä vain emiyksi
löitä on levinnyt Eurooppaan (Bowmer ym. 1995). Euroopassa vesirutto leviää
kasvin  osista  suvuttomasti. Kasvista  irtoaa  helposti  palasia  joko  tuulen,  aalto
jen, eläinten tai ihmisten vaikutuksesta ja irronneista palasista kasvaa uusi kas
vi,  joka  on  identtinen ”emokasvinsa”  kanssa. Suvuton  lisääntyminen  on mah
dollistanut vesiruton nopean leviämisen ja samalla tekee sen hävittämisen erit
täin vaikeaksi.

Vesirutto viihtyy parhaiten emäksisessä (optimaalinen pH 9,0 – 9,5)  ja  lämpi
mässä (optimi 22 0C) vesistössä (Lehtonen 2000). Lisäksi kasvi tarvitsee paljon
valoa (Bowmer ym. 1995). Suotuisissa olosuhteissa vesirutto kasvaa nopeasti ja
muodostaa valtavia massaesiintymiä. Lohilammella vesirutto on vallannut käy
tännössä  koko  järven  ja siten häiritsee virkistyskäyttöä. Vesiruton massaesiin
tymien  vilkas  fotosynteesi  nostaa  veden  pH:n  kasville  optimaaliseksi.  Tämä
puolestaan kiihdyttää  fosfaattifosforin  liukenemista  sedimentistä  ja siten  rehe
vöittää  järveä.  Massaesiintymät  kuluttavat  myös  happea  hajotessaan,  jolloin
happikadon  todennäköisyys  kasvaa.  Toisaalta  kasvien  hajoaminen  alentaa
pH:ta,  jolloin vesiruton hiilenottokyky vähenee  ja yhteytysteho heikkenee. Tä
män seurauksena kasvillisuus alkaa  taantua. Vesiruton  taannuttua muut kasvit
valtaavat  alaa    esimerkiksi  Littoistenjärvessä  Karvalehti  (Ceratophyllum  de
mersum) runsastuu – jolloin yhteytys jälleen lisääntyy, pH kohoaa ja olosuhteet
muuttuvat vesiruton massaesiintymille suotuisiksi.

Vesiruton  esiintymisessä  on  todettu  selvä  jaksollisuus.  Mm.  Littoistenjärvellä
veriruton  runsausvaihtelu  noudattaa  noin  viiden vuoden  jaksoa. Kahden  huip
puvuoden jälkeen on seurannut noin kolmen vuoden ajanjakso, jolloin vesirut
toa on ollut verrattain niukasti (Sarvala ja Perttula 1994).

Vesirutto  talvehtii  vihreänä  ja aloittaa  kasvunsa  heti  jäiden sulamisen  jälkeen,
joten sillä  on ylivoimainen kilpailuasema muihin  kasveihin  nähden  (Lehtonen
2000).

2.7  Pohjan tila

2.7.1  Sedimentin laatu

Lohilammen pohja on pääosin pehmeää mutaliejua,  johon esim. keppi uppoaa
helposti metrin verran.

Rantojen tuntumassa saattaa olla paikoin myös hiesu tai hiekkapohjaa.
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2.7.2  Pohjaeläimet

Pohjaeläimistön valtalajeina ovat vuonna 2002 tehdyn selvityksen mukaan
harvasukasmadot, surviaissääskien toukat ja simpukat. Hernesimpukoiden
lisäksi järvessä havaittiin useita suurikokoisia järvisimpukoita. Lisäksi vesi
kasvustojen lehdillä ja joukossa esiintyy vesieläimiä (Kuparinen ym. 2003).

2.8  Kalasto ja ravut

2.8.1  Koekalastustulokset

Koekalastus suoritettiin 1.2.8.2004 kolmella NORDICyleiskatsausverkolla
(1 verkko/ pyyntipaikka) veden lämpötilan ollessa 20 0C (kuva 13).  NOR
DICyleiskatsausverkko on 30 m pitkä ja 1,5 m korkea pohjaverkko. Verkko
koostuu 12 eri solmuvälistä (5 – 55 mm), jotka on sijoitettu verkkoon satun
naisessa  järjestyksessä. NORDICverkon pyyntiteho on teoriassa  vakio ka
lan koon suhteen (Jenssen 1986) lajista riippumatta. Käytännössä pyyntiteho
ei kuitenkaan ole vakio, sillä kaikkein suurimpia kaloja ei saada NORDIC
verkoilla (Kurkilahti & Rask 1999).

ã   Maanmittauslaitos, lupa nro 7/MYY/05
Kuva 13. Koeverkkojen ja rapumertojen sijainti sekä vesinäytteiden

ottopaikka vuonna 2004.
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Koekalastuksessa  saatiin  saaliiksi  neljää  eri  kalalajia:  ahventa  (Perca  flu
viatilis), särkeä (Rutilus rutilus), haukea (Esox lucius) ja ruutanaa (Carassi
us  carassius).  Lisäksi  vuonna  2002  toteutetussa  koekalastuksessa  saatiin
saaliiksi sorvia (Scardinius erythrophalmus) (Kuparinen ym. 2003). Kappa
lemääräisesti  yleisimmät  kalalajit  olivat  ahven  (53,3  %)  ja  särki  (43,9  %)
(taulukko 1). Pienien saman kesän ahvenen poikasten lisäksi verkoista saa
tiin  ”pannukarkeita”  yksilöitä.  Suurien  ja  vanhojen  kalayksilöiden  esiinty
misen perusteella voidaan päätellä, että vaikka Lohilammessa on esiintynyt
happikatoa, ovat kalat ainakin osittain selvinneet hengissä. Tätä edesauttavat
pohjalla  mahdollisesti  esiintyvät  lähteet  (Kuparinen  ym.  2003).  Kalalajien
runsaussuhteet eivät juurikaan ole muuttuneet vuodesta 2002 (kuva 14).

Taulukko 1. Koeverkkokalastuksen saalis (kpl) kalalajeittain sekä kalalaji
en suhteelliset osuudet.

Paikka 1 2 3 yht. %
Pyyntisyvyys, m 01,5 01,5 01,5 kpl kpl/verkko
Ahven, > 1v 17 8 10 35 12 13,0
Ahven,  0+ 51 18 39 108 36 40,1
Hauki 3 2 5 2 1,9
Särki 66 30 22 118 39 43,9
Ruutana 1 1 1 3 1 1,1
Yht. 138 59 72 269 90 100,0

Kuva 14. Kalalajien suhteelliset osuudet yksilömäärästä laskettuina vuo
sina 2002 ja 2004.

Biomassan mukaan laskettaessa särki on valtalaji ja muodostaa 44,6 % saa
liista (taulukko 2). Ahvenen osuus pienenee, koska saman kesän poikasia on
runsaasti.  Myöskään  biomassan  mukaan  laskettaessa  kalaston  runsaussuh
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teissa ei ole  tapahtunut merkittävää muutosta vuosien 2002  ja 2004  välillä
(kuva 15).

Taulukko 2. Koeverkkokalastuksen  saalis  (g)  kalalajeittain  sekä kalalajien
suhteelliset osuudet.

Paikka 1 2 3 yht. %
Pyyntisyvyys, m 01,5 01,5 01,5 g g/verkko
Ahven, > 1v 1 359 906 590 2 855 952 24,2
Ahven, 0+ 71 25 65 161 54 1,4
Hauki 372 1 709 2 081 694 17,6
Särki 3 262 1 041 955 5 258 1 753 44,6
Ruutana 363 285 792 1 440 480 12,2
Yht. 5 064 3 681 1 610 10 355 3 932 100,0

Kuva 15. Kalalajien suhteelliset osuudet biomassan mukaan  laskettuina
vuosina 2002 ja 2004.

Haukien  pieneen  keskikokoon  vaikuttaa  todennäköisesti  NORDIC
yleiskatsausverkkojen  huono  isojen  kalojen  pyytävyys  (taulukko  3).  Lohi
lammesta  on  saatu  suuriakin  haukia  urheilukalastusvälinein  (Kuparinen
ym. 2003).

Taulukko 3. Eri kalalajien keskikoko koekalastus saaliissa vuonna 2004.

Paikka 1 2 3 Yht.
Pyyntisyvyys, m 01,5 01,5 01,5 g/kpl
Ahven  1 v 80 113 59 82
Ahven  0+ 1 1 2 1
Hauki 124 855 416
Särki 49 35 43 45
Ruutana 363 285 792 480
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2.8.2  Koeravustustulos

Koeravustus toteutettiin 1.2.8. 2004 putkimerroilla. Merrat (15 kpl) asetet
tiin pyyntiin Lohilammen pohjoispäähän, tekosaaren ympärille kolmen met
rin välein,  eli pyyntialue oli  yhteensä 45  rantametriä  (kuva 13). Koeravus
tuksessa ei saatu saalista.

2.9  Kuormitus

2.9.1  Ulkoinen kuormitus

Lohilammen  ulkoinen  ravinnekuormitus koostuu valumaalueelta  tulevasta
hajakuormituksesta,  ilman  kautta  järveen  kohdistuvasta  laskeumasta  sekä
pistekuormituksena  järveen  johdettavista  puhdistetuista  jätevesistä.  Järven
valumaalueen  reunassa  sijaitsee  myös  Karjalohjan  kunnan  entinen,  nyt
kunnostettu, lietekaatopaikka.

2.9.1.1  Hajakuormitus

Hajakuormitus sisältää peltoviljelyn, metsänhoidon, hajaasutuksen ja muun
valumaalueelta  tulevan  kuormituksen  sekä  luonnonhuuhtouman,  joka  ku
vaa luonnon taustakuormaa ilman ihmistoiminnan vaikutusta.

Peltoviljely

Lohilammen  valumaalueesta  on  peltoa  45  ha  (18  %).  Pelloilta  kulkeutuu
ravinteita  vesistöön  erityisesti  kasvipeitteettömänä  aikana  sateiden  huuhto
essa  mukaansa  maaaineksia  ja  niihin  sitoutuneita  ravinteita.  Peltoviljelyn
aiheuttamasta vesistökuormituksesta on tutkimusten perusteella tehty erilai
sia  arvioita  (mm.  Rekolainen  1989).  Lohilammen  kuormitusta  arvioitaessa
on  käytetty  keskimääräisinä  vuotuisina  ominaiskuormitusarvoina  160
kg/km2 fosforia ja 1500 kg/km2 typpeä (JokiHeiskala ja Vogt 2002). Tämän
perusteella peltoviljelystä Lohilampeen kohdistuva fosforikuormitus on noin
72 kg ja typpikuormitus  675 kg vuodessa.

Karjankasvatus

Peltoviljelyn lisäksi vesistökuormitusta saattaa aiheutua karjataloudesta joko
pistekuormituksena suorina päästöinä karjasuojista tai  laidunnuksen kautta.
Lohilammella karjatalouden kuormitusosuuden arvioidaan olevan vähäinen.
Kuitenkin esimerkiksi rantalaidunnuksella saattaa olla paikallista merkitystä
lähinnä veden hygieeniseen laatuun.
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Metsätalous

Lohilammen valumaalueesta on metsää 181 ha (72 %). Talousmetsiä käsi
tellään  monin  eri  tavoin,  niissä  tehdään  mm.  hakkuita,  ojituksia,  maan
muokkausta  ja  lannoituksia. Nämä vaikuttavat sekä vesistöihin valuvan ve
den määrään että laatuun, ja erityisesti vesistöjen latvaosien puroissa, pikku
järvissä  ja  lammissa  vaikutukset  voivat  olla  merkittäviä.  Ojitusten,  maan
muokkauksen ja hakkuiden aiheuttama kiintoaine ja ravinnekuormitus ovat
voimakkaimmillaan  yleensä  toimenpidettä  seuraavina  vuosina,  mutta  huo
mattavia vielä 5 – 10 vuoden jälkeenkin (Alatalo 2000). Ominaiskuormitus
lukuihin perustuvan arvion mukaan metsätaloudesta Lohilampeen kohdistu
va ravinnekuormitus on fosforin osalta 2 kg ja typen osalta 19 kg vuodessa.

Hajaasutus

Lohilammen  valumaalueella  on  noin  30  ympärivuotista  tai  vapaaajan
asuntoa. Asumisesta aiheutuva vesistökuormitus on peräisin pääosin käymä
lä ja pesuvesistä. Mitä lähempänä vesistöä kiinteistö sijaitsee, sen tärkeäm
pää on jätevesien tehokas puhdistaminen ennen vesistöön johtamista.
Ominaiskuormituslukuihin perustuvan arvion  mukaan hajaasutuksesta Lo
hilampeen kohdistuva kuormitus on 12 kg fosforia ja 78 kg typpeä vuodessa
(JokiHeiskala ja Vogt 2002).

Lohilammen ympäristön talouksille jaettiin syksyllä 2004 kysely, jonka tar
koituksena oli kartoittaa hajaasutuksen vesi ja jätevesihuollon tilaa alueel
la. Kyselyyn vastasi seitsemän taloutta, joista neljä ympärivuotista ja kolme
osan vuotta käytössä olevaa. Talouksissa asuu yhteensä 13 henkilöä. Talo
uksista neljä sai käyttöveden pintakaivosta, kaksi porakaivosta  ja yksi kun
nan vesijohtoverkosta. Yhdellä vastaajalla ei ollut  juoksevaa vettä. Neljällä
vastaajalla  seitsemästä  ei  ollut  käytössä  vesikäymälää,  vaan  komposti
käymälä.  Näissä  talouksissa  pesuvedet  käsiteltiin  joko  saostuskaivoissa  tai
imeytettiin  maahan.  Kahdessa  taloudessa  käymälä  ja  pesuvedet  johdettiin
saostuskaivojen kautta maaperäkäsittelyyn. Yhdessä taloudessa käymäläve
det johdettiin umpisäiliöön ja harmaat vedet saostuskaivojen kautta maape
räkäsittelyyn.  Kyselyn  perusteella  hajaasutuksen  jätevesihuolto  on  kohta
laisen hyvin hoidettu. Tulokset eivät kuitenkaan ole suoraan yleistettävissä
kaikkia Lohilammen valumaalueen talouksia koskevaksi.

Lohilampeen laskevat ojat

Toukokuussa  otettiin  vesinäyte Härjässuonojasta  noin  250  metriä  ennen
Lohilampea. Ojan virtaamaksi arvioitiin 0,1 l/s (6 l/min). Vesi oli ojavedeksi
vähäravinteista  (70 µgP/l  ja 1 040 µgN/l). Yleistettäessä yhden näytteenot
tokerran tulokset koskemaan koko vuotta saataisiin Härjäsojan kautta Lo
hilampeen tulevaksi kuormitukseksi 0,22 kg  fosforia  ja 3,3 kg typpeä vuo
dessa.  Purovesien  ainemäärät  kuitenkin  vaihtelevat  suuresti  eri  vuodenai
koina, joten yhden näytteen perusteella tehty arvio vuosittaisesta kuormituk
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sesta on hyvin epävarma. Tavanomaisena vuonna suurin osa vesistökuormi
tuksesta päätyy järviin kevättulvien ja syysateiden aikana. Myös kesäkuulta
2004 (1.6.2003) on käytettävissä fosforituloksia sekä Härjässuonojasta noin
100  m  ennen  järveä  että  peltoojista,  jotka  yhtyvät  Härjässuonojaan  juuri
ennen sen laskemista Lohilampeen. Kokonaisfosforipitoisuudet ojissa olivat
silloinkin pienehköt vaihdellen välillä 5 – 44 µg/l.

2.9.1.2  Pistekuormitus

Yläaste ja päiväkoti

Vuonna  1998  toimintansa  lopettaneen  vanhainkodin  tiloissa  on  vuodesta
2002 toiminut yläaste ja päiväkoti. Tiloissa toimii myös iltapäiväkerho. Ylä
astetta käy 25 oppilasta ja päiväkodissa on 8 lasta. Lisäksi kiinteistössä asuu
muutama henkilö. Jätevesiä muodostuu noin 2 m3 vuorokaudessa. Ne käsi
tellään  vuonna  1973  vanhainkotia  varten  rakennetussa  pienpuhdistamossa.
Puhdistamon  toimintaa  ja  sen  aiheuttamaa  vesistökuormitusta  tarkkaillaan
kaksi  kertaa  vuodessa  otettavin  näyttein.  Näytteet  on  analysoitu  Länsi
Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laboratoriossa. Puhdistamon puhdistustu
los on ollut hyvä,  ja se on täyttänyt pienille puhdistamoille asetetut puhdis
tustavoitteet.  Vuosina  20022004  puhdistamon  aiheuttama  kuormitus  on
ollut seuraava:

2002 2003 2004*

Kiintoaine   kg/a 11,9 13,1 12,4
BHK7ATU  kg/a 3,2 3,18 1,75
Kokonaisfosfori kg/a 0,28 0,62 0,36
Kokonaistyppi   kg/a 25,7 38,3 29,2

*Koko vuoden kuormitus on laskettu 1. puolivuotisjakson pitoisuuksien perusteel
la. Vuosien 2002 ja 2003 arvot perustuvat kahden puolivuotisjakson tuloksiin.

Puhdistamo on nitrifioinut hyvin.

Sammatin Vapaa kyläkoulu

Sammatin  Vapaa  kyläkoulu  on  toiminut  entisen  meijerin  tiloissa  vuodesta
1986.  Koulussa  on  tällä  hetkellä  75  oppilasta  sekä  8  –  10  henkilökuntaan
kuuluvaa. Jätevedet johdetaan kahden saostuskaivon kautta meijeriä seuran
neen entisen siipikarjanteurastamon vanhaan  laskeutusaltaaseen  ja  siitä Lo
hilampeen  laskevaan Härjässuonojaan noin 200 m päähän järvestä. Puhdis
tustulosta ei ole säännöllisesti seurattu. Vuonna 2004 laskeutusaltaan purku
putken suulta on kuitenkin otettu vesinäyte 16.5. ja 30.8. (taulukko 4). Näyt
teet  on  tutkittu  LänsiUudenmaan  vesi  ja  ympäristö  ry:n  laboratoriossa.
Näytteenottokerralla  16.5.  arvioitiin  purkuputken  virtaamaksi  0,02  l/s
(1,3l/min),  mikä  tarkoittaa  1,9  m³/vrk.  Koululla  käytetään  vettä  noin  1
m³/vrk, joten on ilmeistä, että jäteveteen on sekoittunut hulevesiä laimentaen
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ravinnepitoisuuksia.  Jos  virtaaman  arvioidaan  olevan  koko  vuoden  samaa
suuruusluokkaa, saadaan puhdistamon  laskennalliseksi kuormitukseksi  tou
kokuun  pitoisuuksia  käyttäen  0,3  kg  fosforia  ja  1,2  kg  typpeä  vuodessa  ja
elokuun pitoisuuksia käyttäen 1,1 kg fosforia ja 14 kg typpeä vuodessa.

Taulukko 4.  Sammatin  Vapaan    kyläkoulun  jätevesien  laskeutusaltaasta
purkautuvan  veden  ravinnepitoisuudet  ja  1,9 m3/vrk  virtaaman  perusteella
laskettu vuosikuormitus.

P mg/l P kg/a N mg/l N kg/a
____________________________________________________
16.5.04 0,05 0,034 1,2 0,8
30.8.04 1,6 1,1 14 9,6
____________________________________________________

Kuormitus  vaihteli  huomattavasti  näytteenottokertojen  välillä,  eikä  kahden
näytteenottokerran perusteella voida tehdä luotettavia arvioita koko vuoden
kuormituksesta. Todennäköistä on, että sekä pitoisuudet että virtaama vaih
televat  huomattavasti  vuoden  kuluessa.  Vuoden  2004  molemmilla  näyt
teenottokerroilla  laskeutusaltaasta Härjässuonojaan purkautuva vesi oli kui
tenkin yllättävän hyvälaatuista. Elokuun näytteestä määritettiin ravinnepitoi
suuksien  lisäksi  myös  mm.  sähkönjohtavuus  ja  biologinen  hapen  kulutus,
jotka  nekin  molemmat  olivat  huomattavasti  pienempiä  kuin  jätevesissä
yleensä.  Osasyynä  pieniin  pitoisuuksiin  voivat  olla  minimikuormituksen
aikaan  sattuneet  näytteenotot  tai  runsaat  hulevedet,  jotka  laimentavat  jäte
vettä. On myös mahdollista, että osa jätevedestä purkautuu vanhasta järjes
telmästä ympäristöön jotain muuta kautta kuin purkuputkesta.

Asumajätevesille yleisesti käytössä olevien ominaiskuormituslukujen perus
teella  lasketun    Sammatin  Vapaan  kyläkoulun  kuormituksen  on  arvioitu
olevan mittauksiin perustuvaa arviota selvästi suurempi, n. 12 kg fosforia ja
73 kg typpeä vuodessa (JokiHeiskala ja Vogt 2002). Todennäköisesti todel
linen  kuormitus  sijoittuu  mittaustuloksiin  perustuvan  ja  ominaiskuormitus
lukujen perusteella arvioidun kuormituksen välille.

Leirikeskus

Lohilammen rannalla sijaitsee seurakunnan leirikeskus. Leirikeskuksen pää
rakennuksen  käymälävedet  ja  harmaat  vedet  johdetaan  umpisäiliöön.  Ran
tasaunan,  jossa  ei  ole  suihkutiloja,  pesuvedet  johdetaan  vanhastaan  maas
toon.  Aittarakennukseen  on  valmistumassa  uudet  käymälä  ja  suihkutilat,
joista käymälävedet johdetaan omaan umpisäiliöön ja harmaat vedet maape
räkäsittelyyn.

Kaatopaikka

Lohilammen  valumaalueen  reunalla  noin 800  m  päässä  järvestä on Karja
lohjan  kunnan  entinen  lietekaatopaikka.  Kaatopaikkaalue  on  kunnostettu
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vuonna  1990.  Suotovedet  kerätään  patoaltaaseen,  josta  on  järjestetty  ta
kaisinpumppaus. On mahdollista, että patoaltaasta suotautuu kaatopaikkave
siä pohjoiseen, josta niitä voi kulkeutua Lohilampeen laskeviin ojiin.

2.9.2  Kuormitusosuudet ja ulkoisen kuormituksen sietokyky

86,9 kg/km2
0,9

19,4
4,5
3,9
0,4

26,8

Lohilammen ulkoinen fosforikuormitus (kg/v)

Haja ja lomaasutus
Peltoviljelykset
Metsätalous
Ilmalaskeuma
Luonnonhuuhtouma
Pistekuormitus

Lohilammen ulkoinen typpikuormitus (kg/v)

Haja ja lomaasutus
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Metsätalous
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Luonnonhuuhtouma
Pistekuormitus

Kuva 16.  Eri  kuormituslähteiden  suhteelliset  osuudet  Lohilammen  ul
koisesta fosfori ja typpikuormituksesta.

Hajakuormituksen  arvioinnissa  käytetyt  eri  maankäyttömuodoille  lasketut
ominaiskuormitusluvut eivät ole tarkkoja, mutta niiden perusteella on mah
dollista  luoda karkea kokonaiskuva kuormituksen  jakautumisesta eri  lähtei
den  välillä.  Tämä  auttaa  ymmärtämään  kullakin  eri  osaalueella  tehtävien
vesiensuojelutoimien merkittävyyttä kokonaisuuden kannalta.

Kuvan  16  pistekuormitus  sisältää  Sammatin  Vapaan  kyläkoulun  jätevedet
sekä päiväkodin ja yläasteen jätevedet. Kyläkoulun kuormituksena on tässä
kuvassa käytetty ominaiskuormituslukujen perusteella arvioitua kuormitus
ta,  vaikka  kyläkoulun  todellinen  kuormitus  on  mittaustulosten  perusteella
ominaiskuormituslukuihin  perustuvaa  arviota  selvästi  pienempi.  (ks  tau
lukko  4).  Luonnonhuuhtoumalle  käytettiin   EteläSuomen  keskiarvoa  6
kg P/km2/a ja 200 kg N/km2/a  (Räike 2003) sekä laskeumalle 10 kg P/m2/a
ja 800 kg N/m2/a.



29

Edellä  kerrotulla  tavalla  laskettuna  Lohilammen  ulkoiseksi  fosforikuormi
tukseksi saadaan 117 kg vuodessa ja typpikuormitukseksi 1 682 kg vuodes
sa.

Jokaisella järvellä on tiettyyn rajaan asti kyky käsitellä siihen tulevaa ravin
nekuormitusta  ilman,  että  järven  luonne  muuttuu.  Järven  ulkoisen  fosfori
kuormituksen sietokykyä voidaan arvioida Vollenweiderin kehittämän mal
lin  avulla  (Vollenweider  1975).  Mallissa  esitetään  kaksi  rajaviivaa,  joista
alempi osoittaa ”sallitun” rajan kuormitukselle  suhteessa  järven  viipymään
ja  ylempi  ”vaarallisen”  rajan.  Mallissa  lasketaan  fosforin  pintakuorma
(kuormitus/pintaala)  ja  hydraulinen  pintakuorma  (virtaama/järven  pinta
ala).  Mikäli  järvi  näiden  perusteella  sijoittuu  sallitun  rajan  alapuolelle,  on
sen luontainen puhdistuskyky riittävä ulkoiseen kuormitukseen verrattuna ja
järven tila pysyy ennallaan. Vaarallisen rajan yläpuolella  järvi ei pysty hoi
tamaan kuormitusta, vaan rehevöitymiskehitys kiihtyy. Näiden kahden rajan
välissä  oleva  alue  on  eräänlainen  varoitusalue  rehevöitymiskehityksen  al
kamisesta.

Sovellettaessa  Vollenweiderin  mallia  Lohilampeen  on  nähtävissä,  että  ul
koinen kuormitus on  vaarallisen rajalla (kuva 17). Kaikki valumaalueella
tehtävät toimenpiteet, joilla kuormitusta voidaan alentaa, ovat siten perustel
tuja.

Fosforin pintakuorma
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Kuva  17.   Lohilammen ulkoinen kuormitus Vollenweiderin mallissa.
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2.9.3  Sisäinen kuormitus

Lohilammen  kaltaisessa  rankan  kuormitushistorian  omaavassa  järvessä
sisäinen  kuormitus  on  usein  merkittävä  fosforin  lähde.  Pitkään  jatkuneen
kuormituksen seurauksena järven pohjasedimenttiin kertyy huomattava fos
forivarasto,  joka  rehevyyskehityksen  edetessä  alkaa purkautua  takaisin  ve
teen. Tällaista  fosforin purkautumista syntyy mm. alusveden happipitoisuu
den  laskiessa, veden pHarvon noustessa voimakkaan kasviplanktontuotan
non tai vesikasvien yhteyttämisen tuloksena, särkikalojen pöyhiessä pohjaa
tai aallokon pöllyttäessä fosforia sisältävää kiintoainesta pohjalta veteen.

Sisäisen  kuormituksen  suuruutta  voidaan  arvioida  laskennallisesti.  Lohi
lammen sisäisen kuormituksen  laskennassa käytetyt kaavat  (Lappalainen  ja
Matinvesi 1990) on esitetty liitteessä 4. Niihin perustuen Lohilammen sisäi
seksi kuormitukseksi saatiin 253 kg fosforia vuodessa.

2.9.4  Lohilammen fosforitase

Vuonna 2004 Lohilammen fosforitaseen arvioitiin edellä esitettyjen laskel
mien perusteella sisältävän seuraavan suuruisia osatekijöitä:

Tuleva fosforikuorma kg/a
valumaalueelta 113
sadannassa     4
sedimentistä 253

Lähtevä fosforikuorma kg/a
luusuan kautta 82
kalansaaliissa pieni (kalastus vähäistä)
vesiruton mukana yleensä pieni (v. 2004  n. 25 kg)
sedimenttiin 288

Nettosedimentaatio 35

Lohilammen  fosforivirroista  huomattavan osan  muodostaa  laskelmien  mu
kaan sisäinen kuormitus sedimentistä.

Merkittävän fosforivaraston muodostavat Lohilammessa vesiruttokasvustot.
Lohilammessa  vesiruton tuoremassaa  arvioitiin  kesällä  2004  olevan  noin
515 tonnia. Ruutinlammella maalle vedetyn, tiivistyneen ja jo osittain kom
postoituneen  vesiruttomassan  ravinnesisällöksi  saatiin  viljavuuspalvelun
analyysissä 3,0 kg typpeä/tn (2,8 kg/m3)  ja 0,52 kg fosforia/tn (0,49 kg/m3)
(Arrajoki  2002).  Näitä  ravinnepitoisuuksia  käyttäen  Lohilammen  kesän
2004 vesiruttomassa olisi sisältänyt 1 545 kg typpeä ja 268 kg fosforia. Lit
toistenjärvellä on todettu vesiruton ravinnesisällön vaihdelleen kasvukauden
aikana välillä 0,23 kg/tn (Sarvala ja Perttula 1994).
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Ilmeistä  on,  että  suurin  fosforivarasto  on  kuitenkin  sitoutuneena  Lohilam
men  sedimenttiin.  Littoistenjärvellä  sedimentin  ylin  10  cm  sisälsi  17  –  38
kertaa enemmän fosforia kuin järven vesiruttokasvustot (Sarvala ja Perttula
1994).

Lohilammen  vesimassan  kesäaikainen  fosforisisältö oli  vuonna 2004  vesi
ruttokasvillisuuteen  sitoutuneeseen  fosforimäärään  verrattuna  pieni,  noin
40 kg (järven tilavuus x fosforin keskipitoisuus). Veden fosfori sisältää ve
dessä  liuenneena  ja  hiukkasiin  sitoutuneena  olevan  fosforin  lisäksi  myös
planktonin sisältämän fosforin.

Kaloihin sitoutunut fosforimäärä Lohilammessa ei ole kovin suuri, todennä
köisesti  suuruusluokaltaan  10  –  20  kg.  Sen  sijaan  kalat  saattavat  aiheuttaa
sisäistä  kuormitusta  vähentämällä  kasviplanktonia  syövän  eläinplanktonin
määrää ja siirtämällä pohjia tonkiessaan pohjasedimentistä ravinteita veteen.
Lohilammella  nämä  vaikutukset  nykytilanteessa  todennäköisesti  peittyvät
muiden sisäistä kuormitusta aiheuttavien tekijöiden alle.

3 KUNNOSTUKSEN TAVOITTEET

Lohilampi  on  vesirutosta  huolimatta  luonnoltaan  monipuolinen  järvi.  Se
soveltuu kuitenkin rehevyytensä ja erityisesti vesiruttokasvillisuutensa takia
huonosti virkistyskäyttöön ja kalastukseen.

Kunnostustoimien  tavoitteena  on  vähentää  järveen  kohdistuvaa  ulkoista
kuormitusta ja vaikuttaa myös järven sisäistä kuormitusta vähentävästi.

Lisäksi  tavoitteena on  löytää ratkaisuja ongelmaan, joka muodostuu  järven
valloittaneesta  vesirutosta.  Vesiruton  määrä  pitäisi  saada  oleellisesti  vähe
nemään  ja  kuitenkin  samalla  välttää  jonkin  muun  haitallisen  kasvin  tai
planktonlevän runsastuminen. Tähän ei ole varmoja keinoja, mutta mahdol
lisuuksia  kokeiluluonteisesti  pyrkiä  parantamaan  järven  tilaa  on  kuitenkin
olemassa.

Lohilampi on myös tyypillinen vesilintujärvi. Runsas linnusto on jo sinänsä
luontoarvo. Muuttoaikoina järvi on muun muassa joutsenten ja kanadanhan
hien  levähdysalue. Pesivään  lajistoon kuukuvat esimerkiksi  laulujoutsen  ja
mustakurkkuuikku. Toisaalta varsinkin kanadanhanhet aiheuttavat ulosteil
laan mm. rantavesien  ja  laitureiden  likaantumista. Järven asumaton koillis
osa voitaisiin pyrkiä säästämään lintuja varten siten, että sen osan luontoon
ei merkittävästi kajottaisi.
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4 KUNNOSTUSMAHDOLLISUUDET

4.1  Kuormituksen vähentäminen

4.1.1  Pistekuormituksen alentaminen

Lohilammen  valumaalueella  sijaitsevien  koulujen  jätevesien  käsittelyn  te
hostamiseksi  on  tekeillä  yleissuunnitelma  (Insinööritoimisto  Paavo  Ristola
Oy).  Parhaana  vaihtoehtona  tullee  olemaan  molempien  koulukiinteistöjen
sekä  lähialueella  sijaitsevien  yksityisten  talouksien  jätevesien  johtaminen
kunnan viemäriverkkoon ja edelleen kunnan keskuspuhdistamolle puhdistet
tavaksi.  Vaihtoehdon  toteutuminen  lähitulevaisuudessa  on  kuitenkin  epä
varmaa.  Toisena  vaihtoehtona  tullaan  selvittämään  uuden  panospuhdista
mon rakentamista. Puhdistamolle voitaisiin johtaa molempien koulukiinteis
töjen  jätevedet  sekä  joidenkin  lähellä  sijaitsevien  yksityisten  talouksien  jä
tevedet.  Panospuhdistamovaihtoehdon  ensimmäisessä  vaiheessa  voitaisiin
rakentaa  yhdysviemäri  ja  pumppaamo  koulujen  välille,  jolloin  Sammatin
Vapaan  kyläkoulun  nyt  vajaasti  puhdistetut  jätevedet  voitaisiin  käsitellä
yläasteen  ja  päiväkodin  hyvin  toimivassa  pienpuhdistamossa,  kunnes  uusi
panospuhdistamo valmistuu (Oinonen 2004). Myös leirikeskuksen jätevedet
olisi  tarkoituksenmukaista  johtaa  kunnan  viemäriverkkoon  tai  uudelle  pa
nospuhdistamolle.

Kaatopaikan keräysvesien  jälkialtaasta  saattaa tulvaaikana valua ravinteita
järven suuntaan.  Penkereen korotus ja sorasuodatus voisivat parantaa tilan
netta.  Kaatopaikkaalueelta  poistuvia  vesiä  suodattavan  pengerpadon  mah
dollinen sijoituspaikka on esitetty kuvassa 18. Pato voitaisiin tehdä sorasta
ja kivimurskeesta sellaiseksi, että se päästää veden läpi, mutta toimii samal
la suodattimena ja kesäaikaan myös jonkinlaisena biologisena filtterinä.
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ã   Maanmittauslaitos, lupa nro 7/MYY/05
Kuva 18.  Kaatopaikkaalue  ja  sen  alapuolelle  mahdollisesti  sijoitettava

alueelta poistuvia vesiä suodattava pengerpato.

4.1.2  Hajakuormituksen vähentäminen

4.1.2.1  Suojavyöhykkeet ja suojakaistat

Peltoviljelyn  vesistövaikutuksia  voidaan  vähentää  suojakaistoilla  ja  suoja
vyöhykkeillä. Suojakaista on pellolle purojen  ja muiden  vesistöjen  varsille
sekä  talousvesikaivojen  ympärille perustettava, vähintään keskimäärin kol
me  metriä  leveä  monivuotisen  kasvillisuuden  peittämä  yhtenäinen  alue.
Suojakaistalla ei käytetä lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita (Maa ja met
sätalousministeriö 2000).

Suojavyöhykkeet  puolestaan  ovat  monivuotisen  kasvillisuuden  peittämiä,
keskimäärin vähintään 15 m leveitä alueita,  joita voidaan perustaa  vesistö
jen  tai  valtaojien  varsille  pidättämään  viljelyalueilta  tulevaa  kuormitusta.
Suojavyöhykkeen perustamiseen ja hoitoon voi hakea maatalouden ympäris
tötuen erityistukea. Oikeisiin paikkoihin perustetut suojavyöhykkeet vähen
tävät  tehokkaasti  eroosioaineksen  sekä  ravinteiden  kulkeutumista  valuma
veden mukana suoraan vesistöön (Junttila 2001).
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Lohilammen eteläosassa peltojen  ja  järven  välissä on kasvillisuusvyöhyke,
joka sitoo pelloilta  tulevia ravinteita. Silti muutamat peltolohkot ovat  lähes
suorassa yhteydessä Lohilampeen laskeviin ojiin. Näille alueille peltojen ja
ojien väliin on syytä muodostaa suojakaistoja. Suositus suojakaistojen sijoit
tamisesta on esitetty kuvassa 19.

4.1.2.2  Laskeutusaltaat ja kosteikot

Laskeutusaltaat  ja  kosteikot  sisältyvät  EU:n  maatalouden  ympäristöohjel
man  erityistukijärjestelmään.  Kosteikkojen  vaikutukset  ovat  ympäristön
kannalta merkittäviä, koska ne voivat suotuisissa oloissa poistaa suuren osan
valumavesien  kiintoaineesta,  typestä  ja  fosforista.  Kiintoainetta  ja  siihen
sitoutuneita ravinteita laskeutuu kosteikon pohjalle, ravinteita pidättyy kos
teikon kasvimassaan  ja  lisäksi  tapahtuu denitrifikaatiota  ja  mikrobiologisia
reaktioita, jotka edelleen alentavat ravinnepitoisuuksia.

Kosteikon  kuormituksen  vähentämiskykyyn  vaikuttaa  oleellisesti  sen  vii
pymäaika.  Sen  vuoksi  kosteikon  minimikoon  tulisi  olla  12  %  valuma
alueen  pintaalasta  (Maa  ja  metsätalousministeriö  2005).  Myös  tulevan
veden ravinnepitoisuudet vaikuttavat kosteikon tehokkuuteen – mitä korke
ammat pitoisuudet,  sitä  suurempi osa kuormituksesta pidättyy kosteikkoon
(Puustinen ym. 2001). Kosteikkoja tulisikin perustaa paikkoihin,  joissa va
lumaalueen peltoprosentti on korkea eivätkä  luonnontilaisemmilta  alueilta
tulevat  puhtaammat  vedet  laimenna  kosteikkoon  ohjattavia  valumavesiä.
Kosteikkoa ei tule perustaa pellolle, jossa maan ravinnepitoisuus on korkea,
vaan mikäli peltoa jätetään kosteikon alle, ruokamulta on ensin poistettava.
Kosteikolle  on  eduksi  monimuotoisuus:  matalan  veden  alue,  syviä  avo
vesipintaisia alueita sekä tulvaalue.

Laskeutusaltailla voidaan merkittävässä määrin vähentää valumavesien kar
keampia  maalajeja  ja  pohjakulkeumaa,  mutta  ne  eivät  ole  yhtä  tehokkaita
ravinteiden pidättäjiä kuin kosteikot. Laskeutusaltaiden pintaalan tulisi olla
vähintään 0,1 % koko valumaalueesta jos peltoprosentti on alle 50  ja 0,2 %
jos valumaalueen peltoprosentti on yli 50 (Ruohtula 1996).

Lohilammen eteläosaan  laskee oja,  jota myöten  järveen pääsee pelloilta  tu
levia  valumavesiä  ainakin  tulvaaikoina  melko  suoraan.  Ojan  suussa  on
alue,  mihin  olisi  mahdollista  eristää  laskeutusallas,  joka  keräisi  osan  ojien
tuomasta  kiintoaineesta.  Jos  ja  kun  allas  täyttyy  lietteestä,  sitä  tulisi  ruop
paamalla  syventää.  Alue  on  muuten  sopiva  myös  kosteikoksi,  mutta  se on
siihen  tarkoitukseen  pintaalaltaan  liian  pieni.  Mahdollisen  laskeutusaltaan
sijoituspaikka  on  esitetty  kuvassa  19.  Laskeutusaltaan  pintaala  olisi  noin
0,5 – 1,0 ha.
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ã   Maanmittauslaitos, lupa nro 7/MYY/05
Kuva 19.  Suositeltavia suojakaistojen tai –vyöhykkeiden sijoituspaikko

ja sekä mahdolliset laskeutusaltaiden paikat.

4.1.2.3  Hajaasutus

Lohilammen valumaalueen talouksille tehtyyn kyselyyn vastasi noin 23 %
talouksista.  Vastanneista  yli  puolella  oli  käytössä  kompostikäymälä,  mikä
vähentää  selvästi  asutuksesta  aiheutuvaa  vesistökuormitusta.  On  luultavaa,
ettei  kompostikäymälöiden  suuri  osuus  kuitenkaan ole  yleistettävissä  koko
aineistoon.

Jos  Lohilammen  itärannalle  ulotetaan  Sammatin  kunnan  viemäriverkko,
johon  koulukiinteistöjen  jätevedet  johdetaan,  on  lähialueen  talouksienkin
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tarkoituksenmukaista  liittyä  siihen.  Myös  uuden  panospuhdistamon  raken
tamisvaihtoehdon  toteutuessa Lohilammen kannalta edullisinta olisi koulu
jen  lähellä  sijaitsevien  kiinteistöjen  jätevesien  johtaminen  puhdistamolle.
Missä  tämä  ei  ole  mahdollista,  hajaasutuksen  jätevesien  käsittelyä  tulisi
tehostaa  rakentamalla  kiinteistöille  maapuhdistamoja.  Mitä  lähempänä  jär
veä  kiinteistö  sijaitsee,  sitä  tärkeämpää  on  jätevesien  tehokas  puhdistami
nen.  Hyvin  toimiva  maaperäkäsittely  poistaa  jätevesistä  huomattavan  osan
ravinteista  sekä  parantaa  sen  hygieenistä  laatua  merkittävästi.  Jätevesien
maaperäkäsittelyn  edistämiseksi  seudulla  voisi  järjestää  neuvontatilaisuu
den, joissa kerrottaisiin yksityiskohtaisesti maapuhdistamon rakentamisesta,
kustannuksista  ja vesiensuojeluhyödyistä. Lomaasunnoissa olisi syytä suo
sia kuivakäymälöitä. Liitteessä 5 on esitetty maapuhdistamon rakentamisoh
jeet.

4.2  Sisäiseen kuormitukseen vaikuttaminen

4.2.1  Vesikasvillisuuden poisto

Ruutinlampi NummiPusulassa on  pintaalaltaan 9 ha ja sen keskisyvyys on
1,2 m. Vesirutto peitti vuonna 2002 järven alasta noin 2/3 aiheuttaen järves
sä myös happikatoa.  Järvestä on nuottaamalla poistettu vesiruttokasvustoja
tuorepainona keskimäärin  6,7  kg/ha  (2002),  2,8  kg/ha  (2003)  ja  2,0  kg/ha
(2004). Tällä toimenpiteellä järvi on pystytty pitämään ainakin vuoden 2004
syksyyn saakka puhtaana runsaista vesiruttoesiintymisistä (Arrajoki 2005).

Vesiruttokasvillisuuden  poistoa  on  tutkittu  Turussa  Littoistenjärvellä  (Sar
vala & Perttula 1994, Sarvala 1998, Sarvala 2000, Sarvala ym. 2002). Siellä
vesiruttokasvillisuuteen ei ole  juurikaan pystytty  vaikuttamaan kasvillisuu
den poiston avulla. Esimerkiksi  vuonna 1998 kesäkuussa Littoistenjärvestä
poistettiin  700  tonnia  (märkäpaino)  vesiruttokasvillisuutta,  mutta  samana
syksynä kasvia oli järvessä kaikkien aikojen huippumäärät. Niittämisen seu
rauksena vesirutolle syntyy uutta elintilaa ja kasvinpalasia irtoaa. Kasvinpa
lasista puolestaan kasvaa uusia kasveja, eli tavallaan niittäminen lisää kasvi
en kasvua  ja elinmahdollisuuksia. Mahdollisesti myös vuosittainen vesirut
tokasvillisuuden  niitto  estää  kasvillisuuden  luontaisen  syklisyyden,  sillä
kasvien poiston seurauksena vesirutto ei tukahduta itseään.

Joka tapauksessa vesirutto sitoo ravinteita. Jos Lohilammesta saadaan nuo
tattua  500  tonnia  vesiruttoa  vuodessa,  poistuu  sen  mukana  järvestä  noin
kahden  vuoden  ulkoista  kuormitusta  vastaava  määrä  fosforia.  Ravinteiden
poiston kannalta paras nuottausaika olisi ilmeisesti heinäkuu, jolloin vesiru
ton fosforisisällön on todettu olevan suuri (Sarvala & Perttula 1994).

Vesiruton  massan  vähentäminen  kesällä  vaikuttaisi  myös  seuraavan  talven
happitilanteeseen ja sitä kautta sisäiseen kuormitukseen. Suuri vesiruttomas
sa kuluttaa talvella hengittäessään ja hajotessaan jään alla runsaasti happea.
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Happitilanteen  heikentyessä  sedimentistä  alkaa  purkautua  fosforia  veteen.
Kesällä vesiruttomassan voimakas perustuotanto puolestaan nostaa päiväai
kaan  veden  pHlukua  jopa  yli  9.  Korkea  pHarvo  aiheuttaa  myös  fosforin
liukenemista  sedimentistä. Ravinteisuus  ja korkea pHarvo ovat vesirutolle
suotuisa kasvuympäristö, ja sen kasvu kiihtyy entisestään.

Poistamalla  tehokkaasti  vesiruttomassaa  järvelle  saadaan  myös  muodostet
tua avovettä ainakin tilapäisesti. Toistamalla kasvillisuuden poistoa, saadaan
kasvustot pysymään ainakin osittain kurissa.

Lähes koko järven kasvustojen poistooperaatio merkitsee  sitä, että ainakin
ensimmäisenä kesänä poistettavaa kasvustoa  saattaa olla  yli  500  tonnia  (ja
kuutiometriä) tuorepainona. Ruutinlammen kokemuksiin viitaten poistettava
määrä saattaa vähentyä alle puoleen seuraavina vuosina.

Vesiruttoa voidaan poistaa järvestä niittämällä tai esimerkiksi raivausnuotal
la, jota kokeiltiin myös Lohilammella koeluontoisesti kesällä 2004. Vesirut
tomäärät hehtaaria kohden ovat todella suuria, joten oman ongelmansa aihe
uttaa  myös  kasvijätteiden  sijoittaminen.  Kompostoituvasta  kasvimassasta
saattaa muodostua ravinnepitoisia valumia, joiden pääsy järveen tulisi estää.

Niittäminen  silppuaa kasvustoja,  mikä  saattaa  edistää  kasvustojen uusiutu
mista  kuten  on  tapahtunut  Littoistenjärjellä.  Ruutinlammelta  saatuihin  ko
kemuksiin  viitaten paras  tapa poistaa  vesiruttokasvustoja  saattaa olla  nuot
taus. Nuotan tulisi olla tukevilla pauloilla varistettu nk. raivausnuotta, jonka
silmien solmuväli voi olla 30 cm, nuotan pituudeksi riittää 100 m ja korkeu
deksi 2 m. Vetoköysien pituus tulisi olla vähintään 400 m. Vetolaitteen tulisi
olla  lujaa vetoa kestävä. Tavanomainen nuotanvetolaite ei ole riittävän kes
tävä tähän tarkoitukseen. Voimansa vetolaite voisi ottaa esimerkiksi trakto
rista.  Vedot  olisivat  yleensä  400  m  pitkiä.  Rantaanvetopaikkoja  tarvitaan
vähintään kolme. Niiden  tulee olla  sellaisia, että niihin päästään  vesirajaan
asti traktorilla ja perävaunulla ja että niissä kasvistomassa voidaan lastata ja
kuljettaa  pois  sopivaan  paikkaan  kompostoitumaan.  Esimerkkikuva,  miten
nuottaus voidaan  toteuttaa on  esitetty  kuvassa  20.  Jos  rantaanvetopaikkoja
voidaan  sijoittaa  sopivasti,  onnistuu  koko  järven  nuottaus  toimenpiteiltä
rauhoitettua osaa lukuun ottamatta noin 20 vedolla. Yhdellä vedolla voidaan
nuotata 1 – 2 ha eli noin 15 – 30 tonnia vesiruttoa tuoremassana. Työpäivän
aikana  voidaan  tehdä  kaksi  nuottausta.  Silloin  koko  järven  nuottaus  olisi
toteutettu noin kahdessa viikossa. Nuottaus olisi järven virkistyskäyttöä aja
tellen  ehkä  järkevää  toteuttaa  ennen  juhannusta,  vaikka  vesiruttomassaan
sitoutunut ravinnemäärä ei silloin olekaan korkeimmillaan.

Vesiruton nuottaus toistetaan vuosittain 3 – 5 vuoden ajan. Todennäköisesti
seuraavina  vuosina  nuotattavan  kasvuston  määrät  ovat  ensimmäistä  vuotta
selvästi  pienemmät.  Sen  jälkeen  voidaan pitää  muutaman  vuoden  tauko  ja
katsoa, miten kasvustot kehittyvät.
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Nuottaustyö  voidaan  teettää  urakkatyönä,  jolloin  kustannus,  jos  se  vastaa
hoitokalastuksen  nuottauksen kustannuksia, on noin 900 euroa+ALV/päivä
käsittäen  kaksi  vetoa  päivässä.  Sen  lisäksi  tarvitaan  traktori,  peräkärry  ja
lastainlaite  kasvustomassojen  pois  kuljettamiseen.  Yhden  traktorin  työpäi
väkustannuksiksi voidaan laskea noin 160 euroa+ALV/vrk. Jos vetopaikko
jen rakentamiselle rantaan ei lasketa kustannuksia, olisivat järven kasvusto
jen nuottaamisen ja poiskuljettamisen kustannukset vuodessa seuraavat:

nuottaustyöt 20 pv x 900 euroa 18 000 euroa
traktorityöt 20 pv x 160 euroa   3 200 euroa
Yhteensä 21 200 euroa

Jos lisäksi lasketaan työn seuranta ja raportointikuluja noin 800 euroa, tuli
sivat  kokonaiskustannukset  olemaan  noin  22 000  euroa+ALV  vuodessa.
Nuottaustyö  3  –  5  vuotena  tulisi  ostettuna  maksamaan  66 000  –  110 000
euroa+ALV.  Osittaisilla  talkootöillä  näitä  kustannuksia  voidaan  kuitenkin
huomattavasti  pienentää.  Tämä  on  melko  kallis  kustannus,  mutta  kokeilu
saattaa tarjota ratkaisumahdollisuuksia myös muille vastaavassa tilassa ole
ville pienille kunnostettaville järville.

ã   Maanmittauslaitos, lupa nro 7/MYY/05
Kuva 20.  Lohilammen vesiruttokasvillisuuden nuottaussuunnitelma.
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Uima  ja  venerantojen  ja mahdollisesti muiden pienten kohteiden aukipitä
misessä  vesiruton  poisto  esim.  ruoppaamalla  alue  riittävän  syväksi  saattaa
parantaa rantavesialueiden virkistyskäyttömahdollisuuksia. Ruopatut alueet
saattavat kuitenkin täyttyä uudelleen melko nopeasti pohjalietteestä ja vesi
ruttokasvillisuutta ajautua rantavesiin tuulten mukana.

4.2.2  Kalat ja kalastus

Kalat  vaikuttavat  sisäiseen  kuormitukseen  ulosteidensa,  ravinnesisältönsä
sekä bioturbaation kautta. Bioturbaatiolla tarkoitetaan sedimentin pöllytystä,
jota  lähinnä  särkikalat  tekevät  ravintoa  etsiessään.  Kaloista  aiheutuvaa
kuormitusta voidaan vähentää tehokalastuksen avulla. Lohilammen tapauk
sessa se ei kuitenkaan ole tarpeellista.

Kasvillisuuden  kurissa  pitoon  käytetään  KeskiEuroopassa  ruohokarppia
(Ctenopharyngodon  idella)  ja  niinkin  lähellä  kuin  Ruotsissa  on  olemassa
karppien vuokraustoimintaa vesikasvien harventamiseksi. 1970luvulla ruo
hokarppeja  istutettiin  yhteen  järveen  Ahvenanmaalla,  mutta  ilman  tulosta.
Ruohokarppi käyttää ravintonaan kasveja ja siten vähentää vesikasvien mää
rää. Ulkomailla tehdyissä kokeissa on yleisimmin istutettu 2560 yksilöä/ha
(Sanders ym. 1991). Ruohokarppien käytön esteenä on lähinnä uuden kala
lajin maahantuonnista aiheutuva byrokratia ja suuret kustannukset.

4.2.3  Sedimentin käsittely

4.2.3.1  Pöyhintä

Sedimentin  pöyhintä  soveltuu  kunnostusmenetelmänä  voimakkaasti  rehe
vöityneisiin  järviin,  joissa  sisäinen kuormitus  syntyy pääosin  mikrokokois
ten  kaasukuplien  vapauttaessa  ravinteita  sedimentistä  koko  yläpuoliseen
vesikerrokseen.  Sedimentin  pöyhinnällä  pyritään  kasvattamaan  kaasukup
lien kokoa niin, että vapautuvien ravinteiden määrä vähenee ja sedimentissä
olevan aktiivisen hiilen  määrä pienenee (Puro ym. 1999). Sedimentin pöy
hintä on parhaimmillaan järvissä,  joissa pöyhittävän alueen syvyys on noin
5 – 7 m ja pohja sulfidiliejua.

Lohilammen kaltaisessa  matalassa  järvessä pöyhintä ei ole  sopiva kunnos
tusmenetelmä.  Lisäksi  runsaat  kasvustomassat  estäisivät  pöyhinnän  suorit
tamista.

4.2.3.2  Kemiallinen käsittely

Ravinteiden, lähinnä fosforin, kemiallista saostamista vedestä voidaan käyt
tää korkeiden ravinnepitoisuuksien alentamiseksi. Fosforin saostaminen voi
tulla kyseeseen esimerkiksi järven tilan paranemisen nopeuttamiseksi ulkoi
sen kuormituksen vähentämisen yhteydessä. Saostamisessa käytetään rauta
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ja alumiinisuoloja, jotka muodostavat fosforin kanssa niukkaliukoisia yhdis
teitä.  Raudan  käyttö  on  mahdollista  ainoastaan,  jos  järven  happitilanne  on
hyvä, koska rautayhdisteet eivät hapen  loppuessa ole pysyviä. Alumiiniyh
disteet  sen  sijaan  ovat  pysyvämpiä  heikommissakin  happioloissa.  Yleensä
alumiiniyhdisteet lisäävät veden happamuutta. Jos pH laskee liian alas, (alle
5,5),  saattaa  seurata  kalakuolemia,  koska  osa  alumiinista  esiintyy  silloin
vapaana, eliöille myrkyllisenä kolmearvoisena alumiinina. Alumiinin koko
naismäärää  sedimentissä  kemikaalikäsittely  ei  sanottavasti  muuta,  koska
maaperässä on  luonnostaankin  runsaasti  alumiinia. Viime  vuosina  saostus
kemikaalina  on  käytetty  alumiinikloridia  ja  ferrosulfaattia.  Kemikaali  voi
daan esimerkiksi levittää talvella  jään päälle. Lohilammen tapauksessa voi
taisiin ajatella myös  jonkin pHarvoa alentavan kemikaalin  levittämistä ve
teen  vesiruton  elinolosuhteiden  heikentämiseksi,  mutta  menetelmän  toimi
vuudesta ei ole tietoa.

Kemikaalikäsittely  voidaan  kohdistaa  myös  alusveteen  tai  suoraan  poh
jasedimenttiin.  Sedimenttiin  kohdistuessaan  kemikaliointi  parantaa  sen  ky
kyä  pidättää  ravinteita.  Samalla  poistetaan  vedestä  fosforia,  kun  veden  ja
sedimentin  välinen  fosforikierto  vähenee  (Kauppinen  ja  Saarijärvi  2004).
Uutena  menetelmänä  kokeiltiin  rehevässä  Kuusamon  Nälkämölammessa
kemikaalin (polyalumiinikloridi Pax 18, Kemwater)  levittämistä pohjasedi
mentin pintaosaan pöyhinlautalta käsin  pyörivän  harjaksen avulla.  Käsitel
tävä alue oli 12,5 hehtaaria ja annossuuruus 200 g/m2. Veden pH oli käsitte
lyä ennen ajoittain hyvin korkea, yli 9. Käsittelyn jälkeen se oli 7,25 – 7,61.
Sedimentin  puskuroivien  ominaisuuksien  vuoksi  sedimentin  pH  aleni  vain
vähän, ja säilyi lähellä 7,5 – 8. Menetelmän avulla voitiin alentaa veden pH
arvo  tasolle,  jossa  fosforia  ei  hapellisissa  oloissa  liukene  sedimentistä  ve
teen. Sen etuna on itse kemikaalikäsittelyn kohdistuminen vain sedimenttiin,
jolloin kalojen altistuminen käsittelystä johtuvalle veden pHarvon alenemi
selle pienenee,  tai  se voidaan eliminoida kokonaan annossuuruutta säätele
mällä (Kauppinen ja Saarijärvi 2004).

Lohilammen tilanteessa sedimentin kemikaalikäsittelyllä voitaisiin tavoitella
sekä sedimentin kunnon parantamista ja veden fosforipitoisuuden alenemis
ta että ajoittain korkeaksi nousevan pHarvon alenemista. Tämä  vaikuttaisi
paitsi fosforin liukenemista hillitsevästi myös suoraan vesiruton elinoloihin.
Vesiruton kasvulle suotuisin pHarvo on yli 9.

Menetelmä on uusi, ja vaikka Nälkämölammelta saadut kokemukset kesältä
2004  ovat  lupaavia,  tietoa  pitempiaikaisista  vaikutuksista  lammen  veden
laatuun ei vielä ole käytettävissä.  Jos Lohilammella aiottaisiin kokeilla  se
dimentin kemikaliointia,  työstä tulisi muodostaa tutkimushanke,  joka sisäl
täisi  huolelliset  esitutkimukset  ja  seurannan.  Näin  menetellen  kokeilulla
olisi  Lohilammen  tilan parantamista  laajempaa  merkitystä kunnostusmene
telmiä kehitettäessä. Ennen kemikaliointia  on  tehtävä  ilmoitus  alueelliselle
ympäristökeskukselle.
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Nälkämölammen    tapaukseen  suhteutettuna Lohilammen sedimentin kemi
kalioinnin kustannukset pelkän kemikaalin ja levityksen osalta olisivat noin
21 000 €. Lisäksi tulisivat suunnittelu ja esitutkimuskulut sekä seurantaku
lut. On mahdollista, että käsittely  jouduttaisiin uusimaan  joidenkin vuosien
kuluttua. Lohilammen tapauksessa Nälkämölammella toteutettua kemikaalin
levitysmenetelmää ei voitaisi soveltaa, ennen kuin suuri osa vesirutosta olisi
raivattu pois, koska pyörivää harjasta ei todennäköisesti saataisi toimimaan
paksun kasvimassan seassa.

4.2.3.3  Järven väliaikainen kuivattaminen

Yhtenä vaihtoehtona Lohilammen kunnostuksessa on esitetty  järven väliai
kaista kuivattamista. Kuivattaminen aiheuttaa pohjan tiivistymistä, ja sen on
todettu olevan pysyvää sedimentin painuessa keskimäärin 30 – 50 cm. Lohi
lammessa tämä vastaa noin 180 000 m3:n ruoppaamista. Kuivattamisesta on
kokemusta  Utajärven  Särkijärvestä  (pintaala  123  ha  ja  valumaalue  39,8
km2), joka tyhjennettiin talvella v. 2001 ja täytettiin sulamisvesillä keväällä
2002.  Tänä  aikana  sedimentin  kuivuminen  ja  jäätymis  –  sulamisprosessi
tiivistivät pohjaa  ja  järven  vesitilavuus kasvoi. Myös  rantoja  kunnostettiin.
Järven vedenlaatu on ollut ainakin kaksi vuotta täyttämisen jälkeen parempi
kuin  ennen  kunnostusta  (Lehmikangas  2005).  Kuivatusoperaation  kustan
nusarvio oli yhteensä noin 387 000 €. Hankkeesta löytyy lisätietoja Pohjois
Pohjanmaan ympäristökeskuksesta ja osoitteesta:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=68097&lan=FI .

Myös Lohilammessa kuivattaminen tiivistäisi pohjasedimenttiä ja syventäisi
järveä maksimissaan noin 0,5 m. Kuivattaminen yksinään ei kuitenkaan riitä
poistamaan  sitä  mahdollisuutta,  että  vesirutto  valloittaisi  melko  nopeasti
järven uudelleen. Kuivattamisella saavutetun syvenemisen  jälkeenkin  lähes
koko  järvi  olisi  vesirutolle  sopivan  matalaa  kasvualuetta.  Sedimentin  kun
non paraneminen ja sen avulla tavoiteltu veden ravinnetason lasku kuitenkin
toteutuessaan  heikentäisi  runsasravinteisuutta  suosivan  vesiruton  elinoloja.
Kuivattamisen  seurauksena  tosin  myös  muu  Lohilammen  nykyinen  eliöstö
menetettäisiin.

Lohilampi  jouduttaisiin pitämään tyhjänä noin vuoden ajan. Lampi  juoksu
tetaan tyhjäksi vedestä talvella, kun siinä on riittävän paksu jääkansi. Lampi
pidetään  tyhjänä  koko  seuraavan  kesän  ja  talven.  Lammen  ollessa  kesällä
tyhjänä  voidaan  samalla  kunnostaa  rantoja.  Lampi  täytetään  seuraavan  ke
vään sulamisvesillä.

Järven  laskuojaa  on  tarkoitus  joka  tapauksessa  ruopata  sen  vedenjuoksun
parantamiseksi.  Ruoppauksen  jälkeen  voidaan,  tekemällä  järven  luusuassa
(laskuojassa) olevaan patoon aukko, juoksuttamalla laskea vedenpintaa noin
0,7  m.  Loput  noin  1,0  m  joudutaan  tyhjentämään  joko  pumppaamalla  tai
lappoputkella,  jonka alapää ulottuu lammen pohjan tason alapuolelle, mikä
tarkoittanee sitä, että lappoputken pituus tulee ulottua lähelle Enäjärveä, eli

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=68097&lan=FI
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sen tulisi olla lähes 2 km pitkä. Varmin tapa tyhjentää lampi lienee pumppa
us.

Lohilammen  vesitilavuus on  noin  450 000  m3.  Sadealueelta  tulee  lisävettä
keskimäärin noin 10  l/s/km2. Tyhjennysajan pumpattavan vesimäärän tarve
voidaan laskea karkeasti seuraavasti:

Lammen vesitilavuus    450 000 m3

Juoksutus patoaukosta – 0,7 m   250 000 m3

Lisävesi sadealueelta vuodessa    900 000 m3

__________
Pumpattava vesimäärä 1 100 000 m3

Pumppauskorkeus on noin 1,0  m  luokkaa. Pumppaustehon  tulisi olla  mak
simissaan noin 200 l/s. Suurin osa ajasta kuitenkin selvitään paljon pienem
mällä  pumppausteholla.  Suurinta  pumppaustehoa  tarvitaan  tyhjennysvai
heessa ja mahdollisten voimakkaiden tulvien aikana.

Jos tähän vaihtoehtoon päädytään, siitä tulee laatia yksityiskohtainen hanke
suunnitelma ja saada sille rantaasukkaiden suostumukset. Hankkeelle saate
taan  joutua hakemaan vesilain mukainen  lupa ympäristölupavirastosta. Lu
van  hakemistarpeen  määrittelee  Uudenmaan  ympäristökeskus.  Vesiasetuk
sessa (282/1962) ja ympäristönsuojeluasetuksessa (169/2000) on määritelty,
mitä  kaikkia  selvityksiä  lupahakemuksen  tulee  sisältää.  Järven  tyhjentämi
nen  voidaan  toteuttaa  lupahankintaprosessin  jälkeen  seuraavasti  (vrt.  kuva
21):

Syksyllä tehdään tyhjennystä valmistelevat työt.

Helmimaaliskuussa lasketaan lammen vesipintaa noin 0,7 m tekemällä las
kuojan  patoon  juoksutusaukko.  Sen  jälkeen  kaivetaan  padon  yläpuolelle
laskeutusallas,  joka  toimii  pumppukaivona  siten,  että  pohjan  taso  on  noin
0,5 m alle  lammen pohjan  tason. Laskeutusaltaan koko voi olla  noin 2500
m2 ja sen ruoppausmäärätarve arviolta noin 2 000 m3.

Pumppaamalla vettä pois järvestä lasketaan jääkansi pohjan tasoon.

Lampi  ojitetaan  jään  päältä  kuivauskanavilla  siten,  että  kaikki  vesi  kertyy
lammen  keskellä  kulkevaan  ojaan  ja  siitä  laskeutusaltaaseen  ja  pumppu
kaivoon.  Ojia  tarvitaan  ehkä  noin  1  km  ja  niiden  ruoppausmäärätarve  on
arviolta  noin  1 000  m3.  Ruoppauskustannus  on  kuivatyönä  noin  2,50  eu
roa/m3  ja  märkätyönä  noin  3,00  euroa/m3  jos  massoja  ei  tarvitse  kuljettaa
pois.

Kesällä  sedimentin  annetaan  kuivua.  Vedenpinta  pidetään  pumpun  avulla
kuivatusojassa. Jos katsotaan tarpeelliseksi, voidaan erikseen selvittää mah
dollisuutta  parantaa  tässä  vaiheessa  sedimentin  ravinteiden  pidätyskykyä
jonkinlaisella kemikaalikäsittelyllä.
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Lammen  tyhjänä  pitämiseen  tarvitaan  koko  operaation  ajaksi  4 500  l/min
(75  l/s) tehoinen pumppu ja tyhjennysaikana ja tulvaaikana ehkä vielä toi
nen  ja  kolmaskin  saman  tehoinen  pumppu.  Pumppukalusto  on  järkevää
vuokrata. Vuosivuokra on 15 euroa/vrk ja lyhyemmäksi ajaksi vuokraus 30
euroa/vrk.  Sähkönkulutus  on  noin  5  kw/pumppu  ja  vuosikulutus  arviolta
noin 8 000 kwh. Pumppujen käyttöön ja huoltoon tarvitaan 0,5 – 1 miestyö
tuntia päivässä.

Mikäli laskeutusaltaaseen kertyy liikaa mutaa, se tyhjennetään ruoppaamalla
tarpeen mukaan.

Lampi pidetään tyhjänä talven yli  seuraavaan kevääseen,  jolloin pato laite
taan  kiinni  uudelleen  ja  sulamisvesien  annetaan  täyttää  lampea.  Riippuu
kevättulvien  määrästä,  täyttyykö  lampi  tavoitekorkeuteen  ensimmäisenä
keväänä.

Tyhjennysvaihe saattaa kuormittaa muutenkin  herkässä  tilassa olevaa Enä
järven  Kahdenselkää  ja  sieltä  taholta  hanke  voi  kohdata  vastustusta.  Siksi
tyhjennys pitää suunnitella siten, että kiintoaine  jää Lohilampeen, eikä  las
kuojaan joudu tavanomaista huonompilaatuista vettä.

Kustannusarvio voidaan laatia vasta tarkemman suunnitelman pohjalta. Seu
raavassa on esitetty alustava ja hyvin karkea kustannuslaskenta:

Hankesuunnitelma ja vesilupa                         5 000  10 000 euroa
Laskeutusaltaan kaivaminen (n. 2 000 m3)                  6 000 euroa
Tyhjennysojien kaivaminen (n. 1 000 m3)                  3 000 euroa
Tyjennyspumppauskustannukset (n. 1,1 milj. m3)                  9 000 euroa
Muut mahdolliset kulut (hallinto, tarkkailut yms.)                   5 000 euroa
Yhteensä 28 000 – 33 000 euroa

Kuva 21.  Lohilammen pituusleikkaus ja korkeussuhteet.

Tyhjennysvaihtoehdon jälkihoito vaatii myös sopivan kalaston kotiuttamista
lampeen esim. istutusten avulla.
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4.2.4  Hapetus

Lohilammen  talviset  happipitoisuudet  ovat  olleet  alhaiset  ainakin  1960
luvulta  lähtien,  jolloin  järvestä  on  ensimmäiset  vedenlaatutiedot.  Viime
vuosina  happitilanne  on  edelleen  heikentynyt  runsaiden  vesiruttokasvusto
jen  hajotessa  jään  alla  kuluttaen  veden  happivaroja.  Hapen  vähetessä  poh
jasedimenttiin  sitoutunut  fosfori alkaa  liueta  takaisin  veteen aiheuttaen  jär
ven sisäistä kuormitusta. Happitilanteen parantamiseksi  ja fosforin liukene
misen  estämiseksi  voidaan  käyttää  erilaisia  hapetusmenetelmiä.  Lohilam
men tapaisessa  matalassa  järvessä vesimassan  talviaikaiseen hapettamiseen
soveltuvat potkuriilmastimet, jotka sekoittavat ilmaa pohjalle pumpattavaan
veteen. Järven happitilanne saataisiin todennäköisesti pysymään kohtalaise
na  talven  yli esimerkiksi käyttämällä  mieluiten kahta   AireO2  (2,2 kW) –
ilmastinta  (Claritec Oy, Porvoo).  Yhden   laitteen  hankintahinta  on  noin
5 000€, sähköistystyöt 2 500 – 3 000 € ja vuotuinen käyttökustannus (sähkö)
noin 800 €/laite (Saarijärvi 2004). Ilmastus on myös mahdollista tilata ”täy
den palvelun” urakointina (VesiEko Oy, Kuopio), jolloin sen hinnaksi tulisi
noin 3 500 – 4 000 €/vuosi.  Lohilammen kaltaisessa erittäin rehevässä jär
vessä,  jolla on rankka kuormitushistoria,  ja  jonka sedimentti on huonokun
toinen, hapetustarve on pitkäaikainen, ellei ulkoisen kuormituksen alentami
seksi,  vesiruton  vähentämiseksi  ja  sedimentin  tilan  parantamiseksi  tehdä
muita toimenpiteitä.

4.2.5  Vedenpinnan nosto

Laskuojan  patoa  korotettiin  vuonna  2001  noin  10  –  15  cm.  Alkukesällä
2004,  kun  ei  juurikaan  satanut,  vedenpinta  aleni  noin  20  cm:llä  eikä  las
kuojassa  ollut  poisvirtausta.  Loppukesällä,  kun  oli  runsaita  sateita,  veden
pinta  nousi  noin  20  cm:llä,  mutta  laskuojan  poisvirtaus  oli  varsin  heikko.
Vuosivalunta tällä alueella lienee 8 – 10 l/s/km2.  Tämän mukaan valunta on
järven luusuassa 23 – 29 l/s. Haihdunta saattaa olla 300 – 400 mm vuodessa.
Haihduntaa  tapahtuu  erityisesti  juuri  lämpimään  ja  kuivaan  aikaan.  Siten,
jos  järven  vedenpintaa  halutaan  nykyisestään  korottaa,  pitäisi  kevätveden
pintaa voida korottaa nykytasosta. Silloin haihdunta ei kesällä ehdi alentaa
vedenpintaa niin alas kuin nykyisin.

Vedenpinnan  nosto  vaatii  hankesuunnitelman,  missä  on  selvitetty  noston
vaikutuksia  mm.  järven  tilaan,  rantojen  käytölle  ja  alapuoliselle  vesistölle.
Suunnitelman perusteella voidaan hakea vesilain mukaista  lupaa  järven ve
denpinnan  säätelylle  ympäristölupavirastosta.  Hankkeesta  kannattaa  etukä
teen keskustella Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa.

Koska Lohilampi on matala, vähäinen veden pinnan nosto ei tulisi kaventa
maan vesiruton elinpiiriä. Vesirutto kasvaa hyvin vielä noin kahden metrin
syvyydellä.
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4.3  Rantojen kunnostus

Veden  laadun  parantamisen  ohella  vesistön  virkistyskäyttöarvoon  voidaan
vaikuttaa  rantojen kunnostuksella.  Kunnostettaessa  rantaalueita  tulee ottaa
huomioon naapurit  sekä selvittää hankkeeseen,  esimerkiksi  rannan  ruoppa
ukseen, liittyvä lupa tai ilmoitustarve.

Omaaloitteisesti voi mm. poistaa rantaan ajelehtineen kasvimassan, niittää
pienen alueen (alle 0,1 ha), poistaa haitallisia kiviä tai vahvistaa rannan ki
villä.

Pääsääntöisesti  myös  vähäinen  (alle  100  m³)  lietteen,  matalikon  tai  muun
niihin verrattavan vesistön käyttöä koskevan haitan poistaminen on sallittu,
jos siitä ei aiheudu haitallisia muutoksia eikä huomattavaa haittaa vesialueen
omistajalle. Käytännössä näistä toimenpiteistä on kuitenkin syytä sekä kes
kustella  naapureiden  ja  vesialueen  omistajan  kanssa  että  ilmoittaa  suunni
telmista etukäteen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Vähänkin suuremmista hankkeista on tehtävä kuukautta ennen toimenpitei
den  aloittamista  ilmoitus  vesialueen  omistajalle  ja  alueelliselle  ympäristö
keskukselle.  Ilmoitus  voi  olla  vapaamuotoinen,  mutta  mieluiten  se  tulee
tehdä  käyttämällä  sitä  varten  tarkoitettua  lomaketta,  jonka  saa  esimerkiksi
internetistä:  www.ymparisto.fi  >  Vesivarojen käyttö  >  Rantojen kunnos
tus  >  Ilmoitus vesirakennustyöstä.

Vaikutuksiltaan merkittäville ruoppaus ja rakentamistoimenpiteille on haet
tava  ympäristölupaviraston  lupa.  Vaikutusten  merkittävyys  on  tapauskoh
taista, eikä riipu suoraan hankkeen koosta.

Suomen  ympäristökeskus  on  julkaissut  rantojen  kunnostuksesta  esitteen
jossa kuvataan  hyviksi havaittuja  tapoja  ja  menetelmiä  rantaalueiden kun
nostamiseen (Suomen ympäristökeskus 2004).

5 KUNNOSTUSTOIMENPITEIDEN KUSTANNUKSET

Kahden kunnostusvaihtoehdon kustannuksista on esitetty karkeat arviot tau
lukossa 5. Vaihtoehto I käsittää arvion suoraan järveen kohdistuvien ja  jäl
jempänä  suositeltujen  eri  kunnostustoimenpiteiden  kustannuksista,  jotka
ovat vesiruton nuottaus, lammen hapetus ja pohjan kemikaliointi. Vaihtoeh
to  II käsittää  lammen  tyhjennyksen. Siihen saattaa  liittyä myös pohjan ke
mikaliointi, jota tässä kustannuslaskennassa ei ole otettu huomioon. Kaikista
toimenpiteistä ei voida esittää kustannusarviota ilman tarkempia selvityksiä.

http://www.ymparisto.fi
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Taulukko 5.  Lohilammen kunnostuskustannuksia.

Kunnostustoimenpide Aika Kulut vuodessa
euroa

Yhteiskus
tannus euroa

Vaihtoehto I
Vesiruton nuottaus 3 v. 22 000 66 000
Hapetus 10 v. 3 800 38 000
Pohjan kemikaliointi 2 v. 23 000 46 000
Seurantatutkimukset 10 v. 3 000 30 000

Yhteensä I 10 v. 180 000

Vaihtoehto II
Lammen tyhjennys 3 v. 11 000 28 000 – 33 000
Seurantatutkimukset 10 v. 3 000 30 000

Yhteensä II 10 v. 58 000 – 63 000

Nuottaus,  hapetus  ja  seurantakulut olisivat edellä esitetyn  laskelman  mu
kaan noin 28 800 euroa vuodessa. Kustannuksiin voidaan merkittävästi vai
kuttaa mahdollisilla Lohilammen kyläyhdistys ry:n suorittamilla  talkootöil
lä.  Hapetustarpeen  kesto  riippuu  saavutetuista  tuloksista.  Pohjan  kemikali
ointi ennakkoselvityksineen saattaa onnistua jo yhdellä kertaa, jolloin edellä
esitetyt kustannukset puolittuisivat. Todennäköistä kuitenkin on, että käsitte
ly jouduttaisiin uusimaan joidenkin vuosien kuluttua.

6 SUOSITUKSET

Vaikka takuita Lohilammen kunnostustoimenpiteiden vaikutuksista ei voida
antaa, suositellaan kuitenkin seuraavia toimenpiteitä:

Ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi

+  järvenrantapeltojen  herkkiin kohtiin perustetaan suojakaistoja  ja/tai  suo
  javyöhykkeitä
+  tutkitaan, voidaanko laskuojan suulle tehdä laskeutusallas
+  tehostetaan asutuksen jätevesien käsittelyä esim. keskittämällä puhdistus
  yhteen puhdistamoon sekä kiirehtimällä maapuhdistamojen rakentamista
  siellä, missä keskitettyyn puhdistamiseen ei ole mahdollisuutta
+  kaatopaikalta poistuvia  vesiä  varten  rakennetaan  suodattava vedenläpäi
  sevä pato



47

Sisäisen kuormituksen vähentämiseksi ja virkistyskäyttömahdollisuuk
sien lisäämiseksi

+  kokeillaan vesikasvien poistoa nuottaamalla alkukesästä 3 – 5 vuotta
+  talvisen happikadon estämiseksi  järjestetään talvihapetus
+  seurataan Nälkämönlammen kemikaliointikokeilun tuloksellisuutta ja jos
  tulokset ovat  hyvät,  tehdään  lisäselvityksiä pohjasedimentin  ravinteiden
  sitomiseksi kemikaaleilla

tai

+  tutkitaan  mahdollisuus  tyhjentää  lampi  noin vuoden ajaksi  ja  tehdä  sinä
  aikana sellaisia kunnostustoimia,  joilla  lammen tila muutetaan vesiruton
  elinolosuhteille epäedulliseksi.

7 SEURANTA

Lohilammen vedenlaadun kehitystä on tarpeen seurata ainakin niin pitkään
kun kunnostustoimia toteutetaan.

Seurantaan kuuluu jo uimarannan bakteeripitoisuuksien ja pHarvon määri
tys uimakautena kunnan toimesta. Kesäaikaista veden pHarvoa seuraamalla
saadaan  kuvaa  myös  vesiruton  tai  planktonlevien  yhteyttämisen  voimak
kuudesta.  Jos  pH  nousee  korkeaksi,  vedessä  on  todennäköisesti  runsaasti
joko  vesiruttoa  tai  planktonleviä.  Uimarantanäytteiden  yhteydessä  arvioi
daan aina myös leväkukinnan runsautta.

Happitilannetta  ja  ravinnepitoisuuksia olisi  hyvä  seurata sekä  lopputalvella
että  loppukesällä  tapahtuvin  näytteenotoin.  Analyysivalikoimaan  voisivat
kuulua  ainakin  pH,  happipitoisuus,  väri,  kokonaisravinteiden  ja  raudan  pi
toisuudet, sähkönjohtavuus ja kesällä klorofylli a.

Näkösyvyyden säännöllinen mittaaminen rantaasukkaiden voimin on osoit
tautunut  yhdeksi  hyväksi  veden  laadun  mittariksi.  Lohilampi  on  kuitenkin
niin  matala,  ja  toistaiseksi  melko  kirkasvetinen,  että  ainakin  kesällä  2004
näkyvyyttä  oli  kaikilla  havaintokerroilla  pohjaan  asti.  Silti  näkösyvyyttä
kannattaisi  mitata,  koska  silloin    veden  mahdollinen  samentuminen  tulisi
havaittua.
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LIITE 1

Lohilammen vedenlaadun seurantatulokset vuonna 2004

Happipitoisuudet 4.1., 22.2. ja 14.3. on mitattu happimittarilla.
Havaintopaikka sijaitsee lammen pohjoisosan keskellä sen syvimmässä paikassa.

Pvm  Syvyys
m

Näkö
syvyys
m

Läm
pö
tila
oC

Happi
mg/l

Happi
kyll.
%

pH  Väri
Pt
mg/l

Säh
kön
johta
vuus
mS/m

Sa
meus
FTU

Kok.
P
µg/l

PO4
P
µg/
l

Kok.
N
µg/l

Kloro

fyllia
mg/l

4.1. 0,3 0,7  10,6 74
0,5 2,0 4,3 35
1,0 2,8 2,0 15
1,5 3,3 0,6 5

22.2. 0,3 0,7  10,6 74
. 0,5 0,8 0,2 1,6

1,0 2,6 0,2 1,1
1,5 3,9 0,2 0,9

14.3. 0,5 0,4 0,1 0,6
1,0 2,2 0,1 0,6
1,7 3,9 0,1 0,8

16.5. 0,5 0,5 12,7  7,8
1,0 12,7 7,5 89
1,5 12,7  10,5 17,5
01

20.6. 0,5 >1,2  18,0  10,2
1,0 18,2  11,1 8,0 79
01 11,4

26.7. 0,5 >1,2  22,5  10,5
1,0 21,8 9,2 140
1,5 21,7  10,2
01 13,5

15.8. 0,5 1,3 18,8  8,4
1,0 18,7  9,3 7,1  140  10,0 4,3 150  94  730
01 11,1

12.9. 0,5 1,0 15,8  11,3
1,0 15,8 9,4 89
1,5 15,5  11,8
01 5,6

Jään paksuudet 4.1. 20 cm, 22.2. 38 cm ja 14.3. 50 cm. Kokonaissyvyys
vaihteli 1,5 – 1,7 metriin. Vesiruttoa oli kaikkialla vaikeuttaen puhtaan näyt
teen saantia.
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           LIITE 2

LOHILAMPI
KASVIPLANKTON

16.5.2004

sinilevät
Planktothrix agardhii
cf. Achroonema

nielulevät
Cryptomonas sp.

panssarilevät
Ceratium hirundinella, kuori

kultalevät
cf. Uroglena sp, solu ++
Synura sp, solu runsasravinteisuuden ilmentäjä

piilevät
Cyclotella sp.  20 µm
Fragilaria ulna 70 µm +
Fragilaria ulna 200 µm
Fragilaria cf. pinnata
Fragilaria acus
Fragilaria sp. 45 µm
Nitzschia acicularis +runsasravinteisuuden ilmentäjä

silmälevät

viherlevät
Monoraphidium contortum ++runsasravinteisuuden ilmentäjä
Oocystis sp.
Scenedesmus dimorphus
Ankistrodesmus falcatus ++
Kirchneriella obesa
Dictyosphaerium pulchellum

yhtymälevät
Staurodesmus dejektus runsasravinteisuuden ilmentäjä
Staurastrum muticum
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LOHILAMPI
KASVIPLANKTON

20.6.2004

sinilevät
Snowella lacustris
Aphanizomenon sp.
Planktothrix agardhii

nielulevät
Cryptomonas sp. <10 µm +++
Cryptomonas sp <20 µm +++
Cryptomonas sp <30 µm ++

kultalevät
Mallomonas sp.
Synura sp, solu

piilevät
Fragilaria ulna
Nitzschia acicularis

viherlevät
Chlamydocapsa ampla
Eudorina elegans
Dictyosphaerium pulchellum
Kirchneriella obesa
Oocystis sp.
Scenedesmus ecornis
Sphaerocystis scroeteri

yhtymälevät
Closterium ssp.
Cosmarium phaseolus
Cosmarium formosulum
Staurastrum muticum
Staurodesmus dejectus

muut
määrittämätön siimallinen solu, 5µm
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LOHILAMPI
KASVIPLANKTON

7.2004

sinilevät
Snowella lacustris
Woronichinia naegeliana
Anabaena variabilis
Aphanizomenon sp.
Planktothrix agardhii runsasravinteisuuden ilmentäjä
cf. Achroonema

nielulevät
Cryptomonas sp. <10 µm
Cryptomonas sp <20 µm
Cryptomonas sp <30 µm +++

kultalevät
Mallomonas sp.
Synura sp, solu runsasravinteisuuden ilmentäjä

piilevät
Fragilaria intermedia
Fragilaria ulna 90 µm
Fragilaria sp      75 µm
Fragilaria sp      30 µm
Nitschia acicularis runsasravinteisuuden ilmentäjä
Tabellaria sp

silmälevät
Trachelomonas sp

viherlevät
Ankistrodesmus falcatus
Chlamydocapsa planctonica
Coelosphaerium kuezingianum
Dictyosphaerium pulchellum  +
Eudorina elegans +++
Kirchneriella obesa
Oocystis sp.
Scenedesmus ecornis +
Scenedesmus disciformis +
Sphaerocystis schroeteri

yhtymälevät
Closterium magilentum runsasravinteisuuden ilmentäjä
Closterium sp
Cosmarium subspeciosum
Cosmarium sp
Staurastrum muticum
Staurodesmus dejectus

muut
määrittämätön siimallinen solu, 5µm ++
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LOHILAMPI
KASVIPLANKTON

15.8.2004

sinilevät
Snowella lacustris +++
Woronichinia naegeliana +++
Anabaena variabilis
Gloeotrichia natans
Planktothrix agardhii runsasravinteisuuden ilmentäjä
cf. Achroonema
cf. Limnothrix

nielulevät
Cryptomonas sp. <10 µm
Cryptomonas sp <20 µm +
Cryptomonas sp <30 µm ++

kultalevät
Mallomonas sp.
Synura sp, solu runsasravinteisuuden ilmentäjä

piilevät
Cyclotella sp
Fragilaria ulna
Fragilaria intermedia
Fragilaria sp      30 µm +
Nitschia acicularis +
Pennales spp

silmälevät
Euglena sp runsasravinteisuuden ilmentäjä
Phacus pleuronectes runsasravinteisuuden ilmentäjä
Trachelomonas sp

viherlevät
Ankistrodesmus falcatus
Chlamydocapsa ampla
Coelastrum microporum
Crucigeniella rectangularis vähäravinteisuuden ilmentäjä
Dictyosphaerium pulchellum
Eudorina elegans +
Kirchneriella contorta runsasravinteisuuden ilmentäjä
Nephrocytium lunatum runsasravinteisuuden ilmentäjä
Oocystis sp.
Pediastrum boryanum runsasravinteisuuden ilmentäjä
Scenedesmus ecornis +
Scenedesmus disciformis +
Scenedesmus quadricauda
Sphaerocystis scroeteri

yhtymälevät
Closterium magilentum
Closterium sp
Cosmarium subspeciosum
Cosmarium sp
Staurastrum muticum
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LOHILAMPI
KASVIPLANKTON

12.9.2004

Sinilevät
Snowella lacustris ++
Woronichinia naegeliana ++
Anabaena variabilis +
Aphanizomenon sp.
cf. Achroonema
Gloeotrichia natans

nielulevät
Cryptomonas sp. <10 µm +++
Cryptomonas sp <20 µm ++
Cryptomonas sp <30 µm +++

kultalevät
Mallomonas sp. +

piilevät
Cyclotella sp
Fragilaria ulna
Fragilaria spp +
Nitschia acicularis ++runsasravinteisuuden ilmentäjä

silmälevät
Euglena sp runsasravinteisuuden ilmentäjä

viherlevät
Ankyra judayi
Coelastrum microporum runsasravinteisuuden ilmentäjä
Dictyosphaerium pulchellum
Eudorina elegans
Gonium pectorale runsasravinteisuuden ilmentäjä
Keratococcus suecicus
Scenedesmus ecornis
Sphaerocystis schroeteri

yhtymälevät
Closterium sp
Cosmarium subspeciosum
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Sammatin Lohilampi
Kesän 2004 eläinplanktonnäytteet

Erika Alajärvi

Määräsuhteet ja lajisto

Lohilammen  eläinplanktonnäytteet  on  noudettu  kuukausittain  touko
syyskuun  aikana.  Näytteistä  analysoitiin  hankajalkaisten  ja  vesikirppujen
määräsuhteet ja  lajisto. Lisäksi havainnoitiin rataseläinten lajisto ja runsaus
silmämääräisesti.

Toukokuun näytteessä eläinplanktonin tiheys oli suurimmillaan. Tiheysmaksimi muodostui
hankajalkaisista.  Vesikirppuja  esiintyi  vain  satunnaisesti.  Kesäkuussa  eläinplanktontiheys
oli  minimissään.  Heinäkuussa  dominoivat  rataseläimet, mutta  vesikirppujakin alkoi  esiin
tyä. Niiden osuus oli jo hankajalkaisia suurempi. Vesikirppujen tiheysmaksimi oli elokuus
sa,  jolloin  oli  havaittavissa  eläinplanktontiheyden  toinen  maksimi,  joskin  huomattavasti
keväistä pienempi. Hankajalkaisia  esiintyi hieman vesikirppuja enemmän. Syyskuun näy
tettä dominoivat vesikirput tiheyden ollessa vajaa kolmannes elokuun tiheydestä.

Vesikirppulajisto oli runsasta. Löydetyt lajit esiintyvät tyypillisesti litoraalissa, kasvillisuu
den  seassa  ja  muutamat  benthoksessa.  Elokuun  vesikirppumaksimia  dominoivat Ce
riodaphnia  ja Simocephallus,  joista jälkimmäinen on kooltaan isoimpia vesikirppuja (jopa
3mm). Suurikokoista benthoksessa elävää Eurycercusta  löytyi vain loppukesän näytteistä.
Ceriodaphnia esiintyi runsaampana ja kookkaampana loppukesästä kuin alkukesästä. Peto
vesikirppuja ei esiintynyt.

Tiheys kpl/l
16.5.2004 20.6.04 26.7.04 15.8.04 12.9.04

Cladocera 1,066667 0,666667 1,333333 16 4,8 cladocerat
yhteensä,
joista

Bosminidae
Bosmina sp. 0 0 0,133333 0 0
Chydoridae
Acroperus harpae 0 0 0 0 0,133333
Alonella spp 0 0,4 0 2,133333 3,066667
Chydorus gibbus? 0 0 0,133333 0 0,533333
Eurycercus lamellatus 0 0 0 0,533333 0,266667
Graptoleberis testudi
naria

0

Daphnidae
Ceriodaphnia sp. 1,066667 0,266667 0,933333 7,2 0,533333
Simocephalus vetulus 0 0 0 6 0,133333
Sididae
Sida crystallina 0 0 0,133333 0,133333 0,133333
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Cyclopoidalahkoa  edustaneiden  hankajalkaisten  lajisto  oli  runsas.  Alkukesän  runsaana
esiintynyt Diacyclops sp. on tyypillinen pienehköille vesille. Muu lajisto oli pienissä vesis
sä, benthoksessa tai kaikissa vesissä esiintyvää lajistoa.

Tiheys kpl/l
COPEPODA
Cyclopoida 334,9333 0,8 0,8 19,2 1,333333 cyclopoidat yh

teensä, joista:
Diacyclops sp. 275,2 0 0 1,866667 0 pienehköissä

vesissä
Eucyclops sp. 0 0 0 0,133333 0
Macrocyclops albidus 1,066667 0,133333 0,133333 4,266667 0,133333 lähinnä litoraali,

benthos
Megacyclops viridis 0 0,533333 0 2,4 0 Kaikenlaiset

vedet
Paracyclops affinis 58,66667 0,133333 0,666667 10,53333 1,2 erilaiset vedet, ei

pelagiaali
nauplius 2122,667 16,13333 56,4 11,86667 4,266667

Rataseläimistä heinäkuusta  alkaen  erittäin  runsaana  esiintynyt Anuraeopsis  fissa  ilmentää
eutrofisuutta  mm.  Järnefeltin  (1952),  Hakkarin  (1978)  ja useiden muiden  tutkijoiden mu
kaan.

           Toukokuu  Kesäkuu   Heinäkuu   Elokuu    Syyskuu

Rotatoria
Anuraeopsis fissa ei ei dominoi  dominoi   dominoi kesälaji, baktee

rinsyöjä
Euchlanis sp. ei on on on yl. litoraalissa
Keratella cochlearis ei on ei on  on paljon eri

muotoja
Keratella quadrata ei on on on paljon eri

muotoja
Polyarthra remata on dominoi  dominoi  on on euryterminen,

lammissa, järvis
sä

Synchaeta sp. on on on runs  on on paljon eri
muotoja



60

           LIITE 4

Sisäistä  kuormitusta  voidaan  arvioida  seuraavalla  laskenta
kaavalla
(Lappalainen ja Matinvesi 1990):

SK = LP + BS + dP/dT – UK
jossa
SK = sisäinen kuormitus
LP = luusuasta poistuva fosfori
BS = bruttosedimentaatio
dP/dT = vesimassan fosforivaraston muutos (vuositasolla arvioitu nollaksi)
UK = ulkoinen kuormitus
Luusuasta poistuvan fosforin määrä laskettiin kaavalla:
LP = A * Q * KokP
jossa
A = valumaalueen pintaala (2,86 km2)
Q = keskivalunta (10 l/s*km2)
KokP = vesimassan keskimääräinen fosforipitoisuus (109 µg/l, vuoden 2004
aineiston keskiarvo, n=5)

Bruttosedimentaation  määrä  voidaan  arvioida  kasvukauden  klorofylli a  –
pitoisuuden  perusteella  (Granberg  ja  Harjula  1982).  Lohilammen  brut
tosedimentaatio  vuonna  2004  laskettiin  samoin  kuin  Tuusulanjärvellä  on
tehty (Marttila 2004).

Klorofylli a –pitoisuuden perusteella laskettiin perustuotantokyky:

y=11,18*x1,358

y = perustuotantokyky (C/m3/d)
x = klorofylli a –pitoisuus (mg/m3)

Perustuotantokyvyn avulla laskettiin maksimiperustuotantokyky:

y=1.924*0,808

y = maksimiperustuotantokyky (mgC/m3/d)
x = perustuotantokyky (mgC/m3/d)

Järven maksimiperustuotantokyvyn  (V) ja perustuotannon (O) välillä on
tietty suhde (Rodhe 1958). Tämä V/O –suhde laskettiin kasvukauden nä
kösyvyyden perusteella:

y=1,282*x1,172

y = V/O –suhde
x = näkösyvyys (m)
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Tilavuusyksikköä  kohti  lasketun  maksimiperustuotantokyvyn  ja  V/O  –
suhteen  avulla    laskettiin  perustuotannon  määrä  pintaalayhsikköä  kohti
(Granberg ja Harjula 1982):

y=x/(V/O)
y = perustuotannon määrä (mg C/m2/d)
x = maksimiperustuotantokyky (mg C/m3/d)

Perustuotannon  määrästä  pintaalayksikköä  kohti  laskettiin  perustuotannon
määrä  kasvukautta  kohti.  Syys  ja  lokakuussa  (45  vrk)  perustuotanto  on
keskimääri  puolet  muun  kasvukauden  (123  vrk)  perustuotannosta  vähäi
semmän valaistuksen takia:

y=123*x+45*0,5*x
y = perustuotannon määrä kasvukautta kohti (mg C/m2/a)
x = perustuotannon määrä (mg C/m2/d)

Hiilen  perustuotanto  ja  bruttosedimentaatio  oletettiin  yhtä  suuriksi.  Sedi
mentoituvan aineksen hiilityppifosfori –suhteena käytettiin  suhdetta 100 :
13  :  2,8.  Fosforin  bruttosedimentaatio  oletettiin  yhtä  suureksi koko  järven
alueella  (Granberg  ja Harjula 1982). Edellä esitetyllä  tavalla  laskien Lohi
lammen  fosforin  bruttosedimentaatioksi  saatiin  288  kg/a.  Laskennallisesti
saatu bruttosedimentaatio saattaa Lohilammen kaltaisessa rehevässä  järves
sä olla  todellista alhaisempi. Tuusulanjärvessä mitatut bruttosedimentaatio
arvot olivat noin kaksinkertaiset laskennallisiin verrattuna (Marttila 2004).
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