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1 JOHDANTO 

Turun kaupunki on vuonna 2009 hyväksynyt hulevesiohjelman, jonka päämääränä on mm. 

tulvahaittojen ehkäisy, alueellisen ja paikallisen kuivatuksen varmistaminen, haitallisten 

aineiden vesistöihin päätymisen estäminen ja hulevesien hyödyntäminen resurssina mm. 

maisemaelementtinä tai kasteluvetenä. Lisäksi hulevesiohjelmaan on kirjattu tavoite puro-

jen, lampien ja lähteiden määrän ja tilan säilyttämiseksi, sekä hulevesien laadun selvittä-

misestä. Turun kaupunki osallistuu myös ”Benchmarking water protection” -LIFE+ hank-

keeseen, jossa on tarkoitus rakentaa Turkuun yksi hulevesien hallinnan 

demonstraatiokohde. 

Turun ammattikorkeakoulun Vesitutkimusryhmä teki Turun kaupungin ympäristönsuojelu-

toimiston toimeksiannosta hulevesimittauksia vuonna 2011. Tutkimuksessa huomattiin, 

että metallipitoisuudet olivat tutkituissa näytteissä alhaisella tasolla, mutta sen sijaan ra-

vinnepitoisuudet olivat monissa näytteissä koholla. Siksi vuonna 2012 pyrittiin edelleen 

selvittämään Turun hulevesien ravinnepitoisuuksia ja niistä aiheutuvaa ravinnekuormaa 

Saaristomereen. Ravinnepitoisuuksia kartoitettiin eri puolilla kaupunkia, jotta saataisiin tie-

toa hulevesien hallintatoimenpiteiden kohdentamisen pohjaksi. 
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2 MENETELMÄT 

2.1 Virtaamamittaukset Kuninkojalla 

Kuninkojalla mitattiin pinnankorkeutta kaksi kertaa tunnissa 28.5. – 4.12.2012 välisenä ai-

kana. Pinnankorkeuden mittauksessa käytettiin Keller DCX-22 (VG) - pinnankorkeusantu-

ria. Keller – pinnankorkeusanturi mittaa pinnankorkeuden painevaihtelun avulla. Pinnan-

korkeuden lisäksi laite mittaa veden lämpötilaa. Kuninkojan virtaaman selvittämiseksi ojalla 

suoritettiin kuusi virtausmittausta eri pinnankorkeustilanteista ja näiden tietojen avulla koh-

teille laadittiin purkautumiskäyrä (Kuva 1). Purkautumiskäyrän perusteella kohteesta mitat-

tu pinnankorkeustieto muunnettiin laskennalliseksi virtaamatiedoksi. Virtausmittauspaikka 

oli koko tutkimuksen ajan sama, ja se pyrittiin valitsemaan siten, että uoman muutokset 

alueella olisivat vähäisiä, jolloin myös virtaamaolosuhteet pysyisivät mahdollisimman 

muuttumattomina koko seurantajakson ajan (Kuva 2). Virtausmittauspaikka sijoitettiin pin-

nankorkeusaseman läheisyyteen, jotta pinnankorkeustiedon ja virtaamatiedon vastaavuus 

olisi mahdollisimman hyvä.  

 

 

Kuva 1: Kuninkojalle laadittu purkautumiskäyrä. 
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Kuva 2: Kuninkojan pinnankorkeusaseman sijainti kartalla. Aseman sijainti on merkitty karttaan vihreällä. 

Virtausmittaukset tehtiin Flowtracker –virtausmittarilla. Flowtrackerin mittaustekniikka pe-

rustuu akustiseen dobbler –menetelmään, jossa laite mittaa äänen ja veden partikkeleiden 

liikkeen avulla virtausnopeuden. Koska laite mittaa virtausnopeuden akustisesti, ei sen mit-

taustarkkuutta tarvitse erikseen kalibroida. Jokaisessa virtausmittauksessa pyritään vir-

tausnopeus mittaamaan vähintään 20:stä eri kohdasta uoman sivuttaissuunnassa, jolloin 

saadaan riittävän luotettava kuva virtausolosuhteista. Mittalaite laskee uoman muotojen ja 

virtausnopeuksien avulla uoman kokonaisvirtaaman mittaushetkellä. Flowtracker soveltuu 

vain manuaaliseen virtaamatiedon mittaukseen, eikä sitä voida käyttää jatkuvatoimisesti. 

2.2 Vedenlaadun vaihtelu Jaaninojassa sateen aikana 

Veden laadun vaihtelua Jaaninojan uomassa tutkittiin laajoilla kenttämittaussarjoilla 1.6., 

16.6. ja 26.7.2012. Mittauksia tehtiin Jaaninojan pääuomassa yhteensä 16 pisteessä välillä 

Aurajoki – Itäkaari (liite 1). Mittauspisteet pyrittiin sijoittamaan siten, että ne antaisivat 

mahdollisimman kattavan kuvan veden laadun muutoksista Jaaninojan uomassa hule-

vesitilanteessa. Hulevesien vaikutusten selvittämiseksi kaksi ensimmäistä mittaussarjaa 

tehtiin sateiden aikana ja viimeinen kuivana päivänä. 
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Jaaninojan vedenlaadunmittauksissa käytettiin mittalaitteena YSI – 6600 sarjan monipa-

rametrimittaria, jolla mitattiin yhteensä viittä parametria: Lämpötila (°C), happipitoisuus 

(mg/l) / hapen kyllästysaste (%), pH, sameus (NTU) ja sähkönjohtokyky (mS/cm). Laitteen 

mitta-anturit kalibroitiin ennen tutkimuskauden alkua. Sameusanturi kalibroitiin 0 ja 126 

NTU arvoihin, pH–anturi 4, 7 ja 10 pH-arvoihin ja sähkönjohtokyky 1 mS/cm arvoon laite-

valmistajan standardiliuoksilla. Optinen happianturi kalibroitiin ilmastettuun 100 % happi-

kyllästeiseen veteen. Valmistajan ilmoittamat mittaustarkkuudet käytetyille antureille esite-

tään liitteessä 3. Kussakin näytepisteessä YSI-mittari ohjelmoitiin rekisteröimään 

vedenlaatudataa viiden sekunnin välein kahden minuutin ajan, jotta hetkelliset heilahduk-

set ja virhearvot voitaisiin huomioida eri parametrien mittaustuloksista. 

YSI-mittausten lisäksi jokaisen mittaussarjan yhteydessä tehtiin virtaamamittaus Flow 

Tracker –laittella pisteessä 8. Lisäksi kahdella ensimmäisellä mittauskerralla otettiin kum-

mallakin neljä vesinäytettä, jotka vietiin analysoitavaksi LSVYn laboratorioon. 

2.3 Hulevesien ravinnekartoitus 

Turun alueen hulevesien ravinnepitoisuuksien kartoittamiseksi toteutettiin kolme vesinäyt-

teenottoa, joilla kullakin otettiin 4-20 vesinäytettä eri hulevesiojista. Näytteenottopisteet 

nimettiin HU1 – HU20, ja ne olivat Turun ympäristönsuojelutoimiston sekä Turun ammatti-

korkeakoulun yhteistyössä valitsemia. Näytteenottopisteiden sijainti on esitetty liitteessä 2. 

Otetuista näytteistä analysoitiin kokonaisfosfori, kokonaistyppi, kemiallinen hapen kulutus 

(CODcr) sekä kiintoaine (Nuclepore 0,4µm). Näytteet analysoitiin Lounais-Suomen vesi- ja 

ympäristötutkimus Oy:n akkreditoidussa laboratoriossa.  

2.4 Koekalastukset 

Kuninkojan kalastoa selvitettiin Länsikeskuksen alapuolisella osuudella (Kuva 3) kvantita-

tiivisen sähkökoekalastuksen avulla. Sähkökoekalastukset suoritettiin 4.5. ja 7.5. ja ne teh-

tiin Hans Grassl IG-200-2 – laitteella, 300 - 400v jännitteellä ja 35 Hz taajuudella. Yleisen 

ohjeistuksen mukaan laitteen käyttäjän tulisi olla sama henkilö koko koekalastuksen ajan. 

Sähkökoekalastus tehtiin kuitenkin Turun ammattikorkeakoulun Kala- ja ympäristötalouden 

koulutusohjelman opiskelijoiden toimesta, joten laitteen käyttäjää vaihdettiin kesken koe-

alan oppimistilanteen vuoksi (Kuva 4). Laitteella kalastettiin poistopyyntiluontoisesti kaksi 

koealaa kahteen kertaan, jonka jälkeen kaikki saadut kalat punnittiin. Koealojen pinta-alat 

olivat suuruudeltaan 194 m2 ja 171 m2, ja niiden keskisyvyys vaihteli 20 – 40 senttimetrin 

välillä. Koealan pienen koon vuoksi kalastuksessa ei käytetty sulkuverkkoja. 
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Kuva 3: Kuninkojan sähkökoekalastusalojen sijainti kartalla. Uoman kalastettu osuus on rajattu karttaan vih-

reillä viivoilla. 

 

Kuva 4: Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat sähkökoekalastavat Kuninkojan ensimmäistä koealaa (kuva: 

Karhunen, Järvinen & Karvonen).  
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2.5 Pohjaeläinnäytteet 

Jaaninojalla sekä Kuninkojalla tehtiin pohjaeläinnäytteenotto potkuhaavilla 25.10.2012. 

Näytteenotossa käytetty potkuhaavi oli halkaisijaltaan 56,5 cm, haavin reikäkoon ollessa 

0,3 mm. Molemmissa näytepisteissä suoritettiin kolme 30 sekunnin mittaista näytteenot-

toa, joista muodostui kolmen potkuhaavinnan kokoomanäyte. Näytteet otettiin alavirrasta 

ylävirran suuntaan siten, että haavinäytteet kattoivat uoman myös sivuttaissuuntaisesti. 

Kuninkojan näytepiste sijoitettiin otolliseen virtapaikkaan alajuoksulle ja Jaaninojan näyt-

teenotto tehtiin paikasta, josta oli jo aiempaa pohjaeläinaineistoa olemassa (Kuva 5). 

 

Kuva 5: Jaaninojan ja Kuninkojan pohjaeläinnäytepisteet kartalla. Kuninkoja vasemmalla ja Jaaninoja oikeal-

la. Näytealueet on merkitty karttaan punaisella. 
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3 TULOKSET 

3.1 Virtaamaseuranta Kuninkojalla 

Kuninkojan pinnankorkeutta seurattiin puolen tunnin välein 28.5. – 4.12.2012 välisenä ai-

kana. Kerätyn pinnankorkeustiedon sekä mitattujen virtaamatietojen (6 kpl) perusteella 

Kuninkojalle laadittiin purkautumiskäyrä (Kuva 1, s.5). Virtaama-arviota voidaan pitää hy-

vinkin tarkkana pienissä pinnankorkeuksissa (0 – 61 cm), kun taas suurien pinnankorkeus-

tilanteiden kokonaisvirtaama-arviot ovat enemmän suuntaa antavia. Tämä johtuu siitä, että 

suurista pinnankorkeustilanteista (1,0 – 2,3 metriä) ei voitu virtaamatietoja mitata tarkasti 

käytettävissä olleilla menetelmillä. Virtaaman mittauksessa käytetyn Flowtracker-

virtausmittarin käyttäjän on suoritettava mittaus uomassa, jolloin suurilla pinnankorkeuksil-

la ja kovilla virtausnopeuksilla mittauksen tekeminen ei ole enää turvallista. Suurille pin-

nankorkeuksille kuitenkin laadittiin oma virtaamayhtälö veden virtausnopeuden sekä pin-

nankorkeusaseman läheisen ojarummun pinta-alan perusteella (liite 2). 

Kuninkojan huippuvirtaamat sekä virtaamavaihtelut olivat selvästi suurempia kuin ennen 

seurantajaksoa osattiin odottaa (Kuva 6). Elokuun 27. päivänä mitattiin seurantajakson 

suurin virtaama, noin 11,8 m3/s. Pinnankorkeudeksi mitattiin tuolloin noin 2,3 metriä. Myös 

lokakuun alkupuolella rankkasateen yhteydessä virtaamat olivat hetkellisesti yli 10 m3/s. 

Keskikesän minimivirtaamat olivat arviolta vain muutamia litroja sekunnissa, ja silloin pin-

nankorkeus oli 22 senttimetriä. Kuninkojan pinnankorkeutta seurattiin yhteensä noin 190 

vuorokautta, ja tuona aikana uoman laskennallinen kokonaisvirtaama oli noin 5,6 miljoo-

naa kuutiometriä vettä.  

Kuninkojan valuma-alueesta merkittävä osa on katettua intensiivisessä käytössä olevaa 

alaa, mikä on myös selkeästi havaittavissa ojan virtausolosuhteissa. Valuma-alueen veden 

pidätyskyky on hyvin pieni, jolloin sadevedet aiheuttavat nopeita ja voimakkaita virtaama-

pulsseja. Esimerkiksi elokuun huippuvirtaaman aiheuttaneen rankkasateen yhteydessä 

Kuninkojan pinnankorkeus nousi 1,8 metriä neljän tunnin aikana. Rankkasateiden jälkeen 

pinnankorkeus myös laski erittäin nopeasti 20 – 50 cm tasolle.                   
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Kuva 6: Kuninkojan virtaama 28.5. – 4.12.2012 välisenä aikana. 
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sesti alajuoksulle mentäessä, näyttää siltä, että  mittauspisteiden 4 ja 8 välillä ojaan on vir-

rannut suhteellisen runsaasti ravinnepitoisuudeltaan laimeata hulevettä. Virtaamaksi pis-

teessä 8 mitattiin 356 l/s. 

Toisella mittauskerralla (16.7.2012) pisteissä 2 ja 8 ei havaittu vastaavia poikkeavia arvoja 

ja Jaaninojan ravinnepitoisuus kasvoi tasaisesti Aurajokea kohden mentäessä. Ravinnepi-

toisuudet eivät olleet verrannollisia sameuteen, sillä ravinnepitoisuuden laskiessa sameus 

kasvoi. Virtaamaksi pisteessä 8 mitattiin 110 l/s. 

Molemmilla sateen aikana tehdyillä mittauskerroilla huomattiin, että Jaaninojan pH nousi 

selvästi pisteen 12 jälkeen, jossa Itäharjunoja yhdistyy Jaaninojaan. Ensimmäisellä mitta-

uskerralla nousu oli selvempi, mikä saattoi johtua siitä, että myös virtaama oli noin kolmin-

kertainen toisen kerran virtaamaan verrattuna. Jaaninojalla mitatut sähkönjohtavuusarvot 

eivät poikenneet aiemmin raportoiduista kaupunkipurojen sähkönjohtavuuksista (Vakkilai-

nen ym. 2005). Sateiden aikana sähkönjohtavuudet laskivat, koska sadeveden sähkönjoh-

tokyky on alhainen.  

 

Kuva 7: Pumppaamon vierestä tulevasta sivuojasta tuli 1.6.2012 erittäin sameaa, mustaa, ravinnepitoista ja 

haisevaa vettä Jaaninojan mittauspisteeseen 2. 
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Sateettomana päivänä (26.7.2012) tehdyn mittauksen aikana Jaaninojan vedenlaatu pysyi 

melko samanlaisena koko uoman varrella (Kuva 8). Virtaamaksi pisteessä 8 mitattiin 30 

l/s. 

Jaaninojalla tehtyjen mittausten perusteella näyttää siltä, että hulevedet muuttavat merkit-

tävästi Jaaninojan vedenlaatua. Uoman mittaaminen pituussuunnassa osoittautui hyväksi 

keinoksi selvittää suurempiin hulevesiuomiin virtaavien korkeakuormitteisten hulevesien 

alkuperää. 

 

Taulukko 1: Kenttämittausten yhteydessä Jaaninojalta otettujen vesinäytteiden analyysitulokset 

Mittauspiste nro 2 4 8 16 

1.6.2012 
    

Kokonaisfosfori (μg/l) 780 230 600 220 

Kokonaistyppi (μg/l) 4700 1800 3100 2000 

Ammoniumtyppi (μg/l) 940 
   

Nitraattityppi (μg/l) 830 320 620 480 

Nitriittityppi (μg/l) 50 12 29 27 

 
16.7.2012 

    
Kokonaisfosfori (μg/l) 89 82 120 93 

Kokonaistyppi (μg/l) 1200 1100 1000 480 

Nitraattityppi (μg/l) 600 580 440 140 

Nitriittityppi (μg/l) 34 18 23 3 
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Kuva 8: YSI-anturilla mitatut veden laadun tulokset Jaaninojalla. Pisteessä 8 mitattu virtaama 1.6. 350 l/s, 

16.7. 110 l/s ja 26.7. 30 l/s. 
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3.3 Hulevesien ravinnekartoitus 

Hulevesinäytteitä kerättiin 19.6., 16.10. ja 2.11.. Ensimmäisellä kerralla 19.6. näytesarja jäi 

vajaaksi riittämättömän sateen vuoksi. Toisella ja kolmannella kerralla sade jatkui koko 

näytteenoton ajan. Näytepisteet oli määritetty yhteistyössä ympäristönsuojelutoimiston 

kanssa ja ne edustivat varsin laajaa kirjoa erilaisia valuma-alueita ja uomia (selitteet Tau-

lukko 2, kartta Liite 2, kuvat Liite 4). Eri näytteenottopisteiden kiintoaine- ja ravinnepitoi-

suuksien välillä olikin suuria eroja (Taulukko 3). Suurimmassa osassa näytteitä fosforipi-

toisuudet olivat korkealla tasolla ja typpipitoisuudet kohtalaisella tasolla. Näytteiden 

fosforipitoisuuksista 36% ylitti Kakolanmäen puhdistetulle jätevedelle määrätyn ylärajan 

0,3 mg/l. Virtaamamittausten mukaan Kuninkojalla virtasi kummankin näytteenottopäivän 

sateiden aikana yhteensä noin 90 000 m3 vettä. Jos Kuninkojan fosforipitoisuus olisi koko 

sateen ajan pysynyt näytteen osoittamalla tasolla (0,33 mg/l), olisi kumpanakin päivänä 

mereen virrannut lähes 30 kg fosforia, mikä on lähes kolme kertaa Kakolanmäen puhdis-

tamon päiväkuormituksen verran. Vuoden 2012 virtaamaseurantajakson aikana 28.5.-

4.12. vähintään yhtä suuren virtaaman päiviä oli 8.  

Näytteenottopisteet 3, 4 ja 5 olivat samoja kuin viime vuoden tutkimuksessa (Koski ja Les-

kinen 2012). Näissä ravinnepitoisuudet olivat samaa tasoa kuin viime vuoden syksyllä mi-

tatut. 

Tämän tutkimuksen näytteiden kokonaistyppipitoisuudet olivat keskimäärin samaa luokkaa 

kuin RYVE –tutkimuksessa Espoon kaupungin alueelta 2001-2002 mitatut pitoisuudet 

(Vakkilainen ym. 2005), mutta korkeampia kuin esim. STORMWATER-hankkeen yhtey-

dessä Kouvolan keskustassa mitatut pitoisuudet (Sänkiaho ja Sillanpää 2012). Kiintoai-

neen ja orgaanisen aineen (mitattuna dikromaattihapetusmenetelmällä) määrät olivat tä-

män tutkimuksen näytteissä jonkin verran suurempia kuin RYVE-tutkimuksen näytteissä 

(Vakkilainen ym. 2005). Eniten aiemmista tutkimustuloksista erosivat kuitenkin fosforipitoi-

suudet, jotka Turun hulevesinäytteissä olivat huomattavan paljon suurempia kuin aiemmin 

RYVE- ja STORMWATER-hankkeissa mitatut (Vakkilainen ym. 2005, Sänkiaho ja Sillan-

pää 2012). Tämän tutkimuksen perusteella ei ole mahdollista esittää syitä Turun korkeam-

piin fosforipitoisuuksiin. Kiintoaineen ja kokonaisfosforin pitoisuudet eivät tämän tutkimuk-

sen näyteaineistossa korreloineet merkittävästi keskenään (Kuva 9), joten on 

todennäköistä, että erityisesti suurten fosforipitoisuuksien näytteissä suuri osa fosforista on 

liukoisessa muodossa. 
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Kuva 9 Kiintoaineen ja kokonaisfosforin korrelaatio tämän tutkimuksen näyteaineistossa 
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Taulukko 2: Näytteenottopisteiden kuvaukset 

Näytepiste Uoman kuvaus Virtaaman kuvaus 

HU1  
Hirvensalo, Illoi-
nen 

n. 1,5 - 2 m leveä saviuoma, jossa kasvillisuutta hyvin 
vähän. Ympärillä paljon rakennustyömaita. Viimeinen 
näyte otettiin 500 m alavirtaan, koska uoma oli kai-
vettu umpeen syksyllä 2012. 

Virtaus heikko, vesi hieman savisameaa. 
Syvyys < 0,5m. 

HU2       
Vähä-Heikkilä 

n.1,5 m halkaisijaltaan olevan ojaputken pää. Putken 
alapuolinen savipohjainen uoma melko syvä, n. 3 m 
leveä. Uomassa kasvillisuutta hyvin vähän. 

Hulevesivirtaus voimakas, veden sameus 
vaihteli näytteenotto kerroittain, ajoittain 
hyvin sameaa. Syvyys 0,3m - 0,5 m. 

HU3  
Vähä-Heikkilä 

n. 1 m halkaisijaltaan oleva ojaputken pää. Uoman 
pohja soraa ja uoman reunoilla kasvillisuutta runsaas-
ti. Näytepiste myös vuonna 2011. 

Hulevesivirtaus voimakas, veden sameus 
vaihteli näytteenotto kerroittain, ajoittain 
melko sameaa. Syvyys < 0,5m. 

HU4 
Jaaninoja 

n. 1,5 m levyinen uoma savipohjainen uoma. Näyte-
piste myös vuonna 2011  

Hulevesivirtaus voimakas, vesi savisame-
aa. Uoma n. 0,5m - 1,0 m syvä. 

HU5  
Itäharjunoja, 
Itäharjun Prisma 

n. 0,5 m levyinen sorapohjainen uoma. Uomassa vä-
hän kasvillisuutta. Näytepiste myös vuonna 2011 

Virtaus kohtalainen, vedessä pientä sa-
meutta. Syvyys < 0,5m. 

HU6  
Ylioppilaskylä 

n. 0,5 m levyisen hulevesiputken pää. Vesi valuu put-
kesta kivilouhikkoon, ei varsinaista uomaa. 

Veden määrä pieni, jokaisella kerralla ei 
saatu näytettä. Vesi hyvin kirkasta. 

HU7  
Oriketo, Topinoja 

Uoma 2 - 2,5 m leveä. Pohja pehmeää sedimenttiä, 
jossa voimakas haju. Uomassa jonkin verran kasvilli-
suutta. 

Veden virtaus heikko, vesi savisameaa. 
Uoman syvyys vaihtelee 0,3 m - 1,0 m 
välillä näytteenottopaikan läheisyydessä 

HU8  
Räntämäki, To-
pinoja 

Uoma 1,5 - 2,0 m leveä. Sora/kivipohja. Uomassa vä-
hän kasvillisuutta. 

Veden virtaus voimakas, vesi savi sameaa. 
Syvyys 0,5m - 1,5m. 

HU9  
Koroinen, pump-
paamo 

n. 0,5 m levyisen hulevesiputken pää. Vesi valuu put-
kesta kivilouhikkoon, ei varsinaista uomaa. 

Veden virtaus voimakas, vesi hyvin kirkas-
ta. 

HU10  
Urusvuori 

n. 0,5 m levyisen hulevesiputken pää. Veden virtaus melko voimakas, vesi kir-
kasta. 

HU11  
Urusvuori, Pii-
panoja 

n. 1,5 m levyinen kovapohjainen matala uoma. Uo-
massa vähän kasvillisuutta. 

Veden virtaus melko voimakas, vesi hie-
man savisameaa. Syvyys < 0,5 m. 

HU12  
Pomponrahka 

Alle 0,5 m halkaisijaltaan olevan hulevesiputken pää. 
Putken alapuolella ei varsinaista uomaa. 

Veden määrä pieni, jokaisella kerralla ei 
saatu näytettä. Vesi hyvin kirkasta. 

HU13  
Rieskalähteentie 

n. 1 metrin levyinen uoma. Uomassa jonkin verran 
kasvillisuutta. 

Veden virtaus melko heikko. Vesi hieman 
sameaa. Uoman syvyys < 0,5 m. 

HU14  
Vätti, Kovasoja 

n. 1,5 m levyinen savipohjainen uoma. Jonkin verran 
kasvillisuutta uomassa. 

Veden virtaus kohtalainen, vesi sa-
visameaa. Syvyys n. 0,5 m. 

HU15  
Vätti, Kovasojan 
sivuoja 

Ei varsinaista uomaa, useita pieniä noroja. Vesi peräi-
sin puhtaanapitolaitoksen alueelta. Uoman "alueella" 
tiheä osmankäämi kasvusto.  

Vesi hyvin tumman ruskeaa ja haju todel-
la voimakas. Veden määrä hyvin pieni. 

HU16  
Länsikeskus, Ku-
ninkoja 

n. 2 m leveä savipohjainen uoma. Uomassa melko 
vähän kasvillisuutta. 

Veden virtaus hidas, vesi savisameaa. 
Syvyys n. 1,0 m. 

HU17  Muhkuri, 
Kuninkoja 

n. 2,5 m leveä uoma savipohjainen. Uomassa melko 
vähän kasvillisuutta. 

Veden virtaus hidas, vesi savisameaa. 
Syvyys n. 1,0 - 1,5 m. 

HU18  Muhkuri, 
Kuninkojan sivu-
oja 

n. 1,5 - 2 m leveä savipohjainen uoma. Uomassa mel-
ko vähän kasvillisuutta. 

Veden virtaus kohtalainen, vesi sa-
visameaa. Syvyys luultavimmin n. 0,5 m - 
1,0 m. 

HU19  
Pitkämäki /Kähäri 

n. 1,0 - 1,5 m levyinen uoma. Uomassa melko vähän 
kasvillisuutta. 

Veden virtaus melko voimakas, vesi sa-
visameaa. Syvyys n. 0,5 - 0,75 m. 

HU20  
Iso-Heikkilä, Ku-
ninkoja 

n. 2,5 - 3,0 m leveä savipohjainen uoma. Uomassa 
melko vähän kasvillisuutta. Näytepiste sama kuin 
pinnankorkeusasema. 

Veden virtaus melko voimakas, vesi sa-
visameaa. Syvyys n. 0,5 - 1,0 m. 
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Taulukko 3: Näytteenottosarjojen analyysitulokset. Kiintoaine-, kokonaistyppi- ja kokonaisfosforiarvot värjät-

ty Tukholman veden vedenlaatuluokitukseen perustuen; punainen: 3-laatuluokka (korkeat pitoisuudet), kel-

tainen: 2-laatuluokka (kohtalaiset pitoisuudet), vihreä: 1-laatuluokka (alhaiset pitoisuudet). 

 
Kiintoaine 
(0,4 µm) 

mg/l 
COD (Cr) 

mg/l 
Kokonaisfosfori 

µg/l 
Kokonaistyppi 

µg/l 
pvm  16.10.  2.11.  16.10.  2.11.  19.6.  16.10.  2.11.  19.6.  16.10.  2.11.  
HU1  120  74  55  25   400  130   2000  1700  
HU2  41  160  25  150   270  420   1800  1900  
HU3  52  150  35  150  120  270  280  1200  1600  1200  
HU4  63  150  37  100   200  260   1500  1400  
HU5  26  230  15  150  140  230  350  1200  1300  900  
HU6   5,8   15    28    370  
HU7  200  82  49  45   730  360   2900  2700  
HU8  240  130  55  45  670  700  330  1800  3100  1600  
HU9  66  89  28  55   370  260   4000  1200  
HU10  5  67  15  22  36  15  78  670  650  560  
HU11  170  140  41  300   290  180   2200  1800  
HU12   17   18    47    620  
HU13  36  57  26  33   290  150   1700  800  
HU14  39  63  27  27   140  150   1400  770  
HU15  210  410  540  700   2200  3400   3300  5400  
HU16  150  100  35  40   360  210   1600  1300  
HU17  170  220  32  39   360  320   1500  1400  
HU18  75  150  25  59   220  280   1400  1100  
HU19  69  110  30  46   220  240   1500  940  
HU20  160  180  30  42   320  330   1600  1300  

 

3.4 Koekalastukset 

Keväällä 2011 Kuninkojaan istutettiin vastakuoriutuneita taimenen (Salmo trutta) poikasia. 

Istutetut taimenet olivat selvinneet hyvin talven yli, sillä niitä saatiin sähkökoekalastuksissa 

yhteensä 55 yksilöä kahdelta koealalta. Taimenten lisäksi Kuninkojan koekalastuksissa 

saatiin 174 kivennuoliaista (Barbatula barbatula) sekä 3 kolmipiikkiä (Gasterosteus aculea-

tus) (Taulukko 4). 
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Kahden koealan perusteella Kuninkojan kalastoa voidaan pitää erittäin suppeana. Etenkin 

istutettujen taimenten runsas lukumäärä viittaisi siihen, että niihin kohdistuva saalistuspai-

ne on hyvin vähäistä. Koekalastuksen perusteella myös kivennuoliainen pärjää hyvin Ku-

ninkojan alueella. Kivennuoliaisen puuttuminen pienvirtavesistä indikoi usein vähäistä ve-

den määrää tai sen heikkoa laatua. 

Nykyisellään Kuninkoja laskee mereen Turun sataman alueelle noin 700 metriä pitkän put-

kiosuuden välityksellä. Putkiosuus vaikuttaa luultavasti merkittävästi Kuninkojaan nousevi-

en kalojen käyttäytymiseen tai saattaa jopa estää kalojen nousun kokonaan. Lisäksi hie-

man alle kilometri putkiosuudesta ylävirran suuntaan Kuninkojan uomassa on 

betonikynnystys, joka matalan veden aikaan estää lähes täysin kalojen nousun. Paikalli-

sen asukkaan suullisen tiedonannon mukaan koekalastetulla alueella olisi esiintynyt esim. 

haukia ennen satamaan rakennettua putkiosuutta, joten oletettavaa on, että kalat eivät 

enää pääse nousemaan merestä Kuninkojan yläosiin asti. Koekalastusalue sijaitsi noin 4 

kilometriä merestä ylävirtaan. Kuninkojaa voidaan pitää soveltuvana elinympäristönä ka-

loille, mikäli niiden nousu uomaan olisi mahdollista. 

Taulukko 4: Kuninkojan sähkökoekalastus tulokset 7.5.2012. 

Pyyntipäivä: 7.5.2012 Koeala (m
2
): 194 

   Veden lämpötila: 8 - 10 C° Keskisyvyys: 20 - 40 cm 

   Koeala 1   
     Laji Alkuperä Saalis/kalastuskerta Kokonais- Keski- Saalis kpl/ 

    1. 2. paino (g) paino (g) koko koeala 

Taimen Istutettu 28 22 388 7,8 50 

Kivennuoliainen Luont. 40 31 656 9,2 71 

Kolmipiikki Luont. 2 0 3 1,5 2 

Yhteensä   70 53 1047 8,5 123 

Koeala 2 Koeala (m
2
): 171 

    
Taimen Istutettu 65 38 884 8,58 103 

Kivennuoliainen Luont. 1 0 4 4 1 

Kolmipiikki Luont. 3 2 85 17 5 

Yhteensä   69 40 973 29,58 109 

       

3.5 Pohjaeläinnäytteet 

Puroista otetuista potkuhaavinäytteistä määritetty taksonimäärä oli Kuninkojassa 10 ja 

Jaaninojassa 11. Jaaninojassa runsain taksoni oli harvasukasmadot (Oligochaeta spp.) 

(Taulukko 5), kun taas Kuninkojassa runsain eläinryhmä oli suodattajavesiperhosen tou-
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kat (Hydropsyche sp.) (Taulukko 5). Pohjaeläintaksonit on luokiteltu sen suhteen, kuinka 

sietokykyisiä ne ovat ympäristön muutosten ja veden laadun heikkenemisen suhteen. 

Muutoksille herkimmät ryhmät saavat arvon 0 ja kestävimmät arvon 10 (Mackie 2001, 

s.522- 533). Muutamille ryhmille sietoarvoa ei voi ilmoittaa, koska ryhmä esimerkiksi on 

hyvin monilajinen tai sen vastetta muuttuneeseen ekologiseen tilaan ei tunneta hyvin. 

Näytteistä määritetyistä taksoneista sietokykyisempiä ovat harvasukasmadot (sietoarvo 

10), mikä oli runsain ryhmä Jaaninojassa ja toiseksi runsain ryhmä Kuninkojassa.  Tutki-

muspurojen pohjaeläinten sietoarvot vaihtelivat välillä 4 ja 10. Kuninkojassa runsaat suo-

dattajavesiperhoset ilmentävät keskimääräisesti muuttunutta ekologista tilaa ja heikenty-

nyttä veden laatua (sietoarvo 4). Vedestä ravintonsa suodattavia pohjaeläimiä 

(Hydropsyche sp. ja Simuliidae spp.) tavattiin vain Kuninkojasta. Kuninkojasta tavattiin 

myös yksi päivänkorentolaji (Baetis rhodani), mäkärän toukkia (Simuliidae spp.) ja kova-

kuoriaisen toukka (Oulimnius sp.), joiden sietoarvo ilmentää keskimääräisesti muuttunutta 

ekologista tilaa. Kotiloita ja simpukoita tavattiin vain Jaaninojasta. Keskimääräisesti muut-

tunutta ekologista tilaa ilmentäviä pohjaeläintaksoneita puroissa olivat myös juotikkaat 

(Glossiphonia sp. ja Erpobdella octoculata) ja vesisiira (Asellus aquaticus). Sietoarvojen 

perusteella Jaaninojan ekologinen tila on hiukan huonompi kuin Kuninkojan. 

Taulukko 5: Jaaninojan ja Kuninkojan näytteiden pohjaeläinten taksonit ja niiden sietokykyarvot. 

Taksoni  Jaaninoja Kuninkoja sietoarvo 

Oligochaeta 132 237 10 

Glossiphonia sp. 3  7 

Erpobdella octoculata  12 7 

Planorbis sp. 6  6 

Lymnea sp. 6  6 

Pisidium sp. 7  6 

Asellus aquaticus 5 36 8 

Baetis rhodani  16 6 

Oulimnius sp.  1 4 

Sialis sp. 11  4 

Hydropsyche sp.  244 4 

Limnephilidae sp. 5  - 

Simuliidae spp.  44 5 

Ceratogoniidae sp. 22 1 6 

Psychodiidae sp.  6 - 

Chironomiidae spp. 80 23 - 

Diptera sp. 7  - 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vuoden 2012 tutkimukset vahvistivat edellisen vuoden tulosta siitä, että Turun kaupunki-

alueen hulevesien ravinnepitoisuudet saattavat muodostaa merkittävän kuormituslähteen 

Turun merialueella. Jotta hulevesikuormituksen merkittävyyttä voitaisiin arvioida, olisi tär-

keää analysoida lisää näytteitä eri vuodenaikoina ja erilaisilla virtaamilla. Esimerkiksi Jaa-

ninojan ja Kuninkojan suulla toteutettu virtaamaseuranta yhdistettynä sadetapahtumien 

aikaiseen kokoomanäytteenottoon antaisi hyvän kuvan näiden hulevesiuomien läpi virtaa-

masta kokonaiskuormituksesta. 
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Liite 2. Näytesarjojen näytteenottopisteet 
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Liite 3: YSI 6600 –moniparametrimittarin valmistajan ilmoittamat 

mittaustarkkuudet tutkituille parametreille (YSI Inc. 2010). 

 
 

 

Parametri Mittausalue Tarkkuus Resoluutio 

Lämpötila °C  -5 - 50 °C +-0,15 °C 0,01 °C 

 Happipitoisuus mg/l 0 - 50 mg/l +-0,1 mg/l tai 1 % lukemasta 0,01 mg/l 

 Hapen kyllästysaste% 0 - 500 % +-1 % lukemasta tai 1 % 0,10 % 

 pH 0 - 14 yksikköä +-0,2 yksikköä 0,01 yksikköä 

Sameus 0 - 1000 NTU +-2 % lukemasta tai 0,3 NTU 0,1 NTU 

 Sähkönjohtokyky mS/cm 0 – 100 mS/cm +-0,5% lukemasta + 0,001mS/cm 0,001 – 0,1 mS/cm    
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Liite 4: Hulevesinäytteenottopisteiden kuvat 
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