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1 JOHDANTO 

Kaupunkirakenteen tiivistymisen ja lisääntyneiden rankkasateiden aiheuttamat kau-

punkitulvat, tarve lisätä sadeveden hyötykäyttöä kuivuusalueilla, sekä poliittinen 

paine vedenlaadun parantamiseen ovat viime vuosina aiheuttaneet ”hulevesiherä-

tyksen”, jonka seurauksena kaupungit ympäri Eurooppaa ovat aloittaneet toimen-

piteet hulevesien hallinnan kehittämiseksi.  

Suomessa hulevesien hallinnan kehittäminen on aloitettu verrattain myöhään. Run-

saiden vesivarojen ansiosta hulevesien hyötykäytölle ei ole nähty tarvetta ja vaka-

via tulvatilanteita on ollut vähän.  

Turun kaupunki laati ensimmäisen hulevesiohjelmansa vuonna 2009. Ohjelman ta-

voitteena oli ”parantaa Turun kaupungissa hulevesien hallintaa edistämällä tarkoi-

tuksenmukaisten ja ympäristöön sopivien ratkaisujen käyttöönottoa, tehostamalla 

hulevesiin liittyviä toimintoja eri hallintokuntien kesken ja poistamalla kaupungille ja 

kaupungin asukkaille hulevesistä aiheutuvia haittoja.” Lisäksi tavoitteena oli lisätä 

huleveden hyötykäyttöä esimerkiksi puistoissa ja viheralueilla. (Turun kaupunki 

2009) 

Ohjelman toimenpiteisiin oli kirjattu Turun kaupungin ympäristönsuojelun vastuulle 

erillisselvitys hulevesien laadusta. Turun kaupungin ympäristönsuojelu yhdessä Tu-

run ammattikorkeakoulun Vesitekniikan tutkimusryhmän kanssa toteutti Turun kau-

punkialueen hulevesien laatua koskevan selvityksen vuosina 2011 - 2014. Tähän 

raporttiin on koottu selvityksen tärkeimmät tulokset. 

Turun ammattikorkeakoulu aloitti Turun kaupunkialueen hulevesitutkimukset 

vuonna 2011 suppealla hulevesien vedenlaadullisella kartoituksella. Silloin mitattu-

jen metallien pitoisuuksien todettiin olevan pääosin matalalla tasolla, kun taas hu-

levesien ravinnepitoisuuksien huomattiin olevan korkeita. Tästä johtuen vuosien 

2012 - 2014 aikana tehtyjen hulevesitutkimuksien yhtenä päätavoitteena on ollut 

kartoittaa koko Turun kaupunkialueen hulevesiojien ravinnekuormitusta, sekä ra-

vinnepäästöjen lähteitä. Lisäksi Turun kaupunkialueen suurimpiin hulevesivaikut-

teisiin ojiin kuuluvien Jaaninojan ja Kuninkojan virtaamia on mitattu vuosien 2012 - 

2015 avovesikausien aikana. Vuonna 2015 mitattiin vain Jaaninojan ja Kuninkojan 

virtaamaa, joten muu tutkimusaineisto on kerätty vuosien 2012 - 2014 aikana. Tark-

koja virtaamaseurantoja on toteutettu hulevesivirtaamien sekä niiden kuormituksien 

selvittämiseksi. Aalto yliopisto tutki vuoden 2014 aikana Turun alueen hulevesien 
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mikroroskapitoisuuksia Turun ammattikorkeakoulun avustamana, mutta mikroros-

kanäytteenoton tulokset on julkaistu erikseen (Regmi, ym. 2015). 

Vuosittaisille tutkimuskausille on laadittu yksilöllinen tutkimussuunnitelma, jolloin 

seuraavien vuosien tutkimustavoitteet ovat osittain määrittyneet edellisen tutkimus-

kauden tuloksien perusteella. Tästä johtuen vuosien 2012 - 2014 tutkimusaineisto 

ei ole täysin yhtenäistä. Julkaisuun ”Turun kaupunkialueen hulevesitutkimus” on 

pyritty kokoamaan ja esittämään tutkimustulokset mahdollisimman yhtenäisinä, 

mutta kuitenkin huomioiden kaikkien tutkimustuloksien alkuperäinen tutkimusta-

voite. 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

2.1 Kuninkojan ja Jaaninojan virtaamamittaukset 

Turun ammattikorkeakoulun hulevesitutkimuksissa Kuninkojan ja Jaaninojan pin-

nankorkeutta on mitattu avovesikausien aikana kahdesti tunnissa. Lisäksi kohteista 

on mitattu virtaama useana ajankohtana eri pinnankorkeustilanteista, ja mittauksien 

perusteella molemmille ojille on laadittu purkautumiskäyrät (liitteet 1 ja 2). Kohteista 

ajalla 2012 - 2015 kerätty pinnankorkeustieto on muutettu virtaamaksi purkautumis-

käyrän avulla. Virtaamamittaukset on tehty Sontek:in Flowtracker-virtausmittarilla. 

Flowtrackerin mittaustekniikka perustuu akustiseen dobbler -ilmiöön, jossa laite mit-

taa äänen eri taajuuksien ja veden partikkeleiden liikkeen avulla virtausnopeuden 

vedestä.  

Pinnankorkeuden mittausasemien sijainti on valittu siten, että tulokset kuvaavat 

mahdollisimman todenmukaisesti ojien kokonaisvirtaamaa (liitteet 10 ja 11). Lisäksi 

asemat on pyritty sijoittamaan mahdollisimman pysyvälle uoman osuudelle, jotta eri 

tutkimuskausien väliset tulokset olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia. Mittaus-

asemien sijainnit on pidetty samana koko tutkimuksen ajan. Ojille laadittujen pur-

kautumiskäyrien luotettavuutta on seurattu vuosittaisilla virtausmittauksilla, ja las-

kennallista virtaamatietoa voidaan pitää suhteellisen tarkkana arviona 

purkautumiskäyrien lähes täydellisen korrelaation vuoksi.  Kuninkojan suurten vir-

taamien luotettavuutta heikentää osaltaan huippuvirtaamista saatujen mittausten 

pieni määrä. Niin ikään virtaamamittauksen tekeminen luotettavasti maksimivirtaa-

milla on haasteellista. 

Sadetietona julkaisussa on käytetty Ilmatieteenlaitoksen Turun Artukaisissa mittaa-

maa sadetietoa (Ilmatieteenlaitos 2012 – 2015). Turun Artukaisten sadetieto on 

muutettu valuma-aluekohtaiseksi sadetiedoksi olettamalla, että Kuninkojan ja Jaa-

ninojan valuma-alueen jokaisella yhden neliömetrin alalla on satanut sama määrä 

kuin Turun Artukaisten sääasemalla. Näin ollen käytetty sadetieto on vain lasken-

nallinen arvio todellisesta sademäärästä. Kuninkojan koko valuma-alue sijaitsee 

noin 8 kilometrin säteen sisällä ja Jaaninojan koko valuma-alue noin 10 kilometrin 

säteen sisällä Artukaisten sääasemasta, joten voidaan olettaa, että keskimääräinen 

sademäärä Artukaisissa kuvaa melko hyvin tutkimusojien valuma-alueiden sade-

määriä. Jaaninojalla on kuitenkin huomattavissa erityisesti kesäisten rankkasatei-

den osalta, että kaikki Artukaisten sadepiikit eivät näy virtaamissa. 
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2.2  Vedenlaatutiedot ja vedenlaadun mittaukset 

Turun alueen hulevesien ravinne- ja kiintoainepitoisuuksia on selvitetty vesinäyttei-

den ja kokoomavesinäytteiden avulla. Jokaiselle tutkimuskaudelle on laadittu oma 

tutkimussuunnitelmansa, jonka perusteella näytteenottopisteet on valittu. Kaikki Tu-

run ammattikorkeakoulun ottamat hulevesinäytteet on analysoitu Lounais-Suomen 

vesi- ja ympäristötutkimuksen (LSVSY) akreditoidussa laboratoriossa. Yhteensä 

vuosien 2012 – 2014 aikana analysoituja hulevesinäytteitä on kertynyt 101 kappa-

letta.  

Laajojen näytteenottokierrosten näytteet on otettu hetkellisinä pullonäytteinä, mutta 

Kuninkojan ja Jaaninojan mittausasemilla on otettu myös kokoomanäyteitä. Kokoo-

mavesinäytteet kerättiin Endress+Hauser Liquiport 2000 -vesinäytteenottimella, 

jonka näytepullojen maksimi tilavuus on 12 x 2 litraa. Laite on tutkimustilanteissa 

ohjelmoitu keräämään 0,5 litraa vettä joko 15 tai 30 minuutin välein, riippuen en-

nustetusta sadetapahtuman kestosta.   

Vesinäytteiden lisäksi vedenlaatua on mitattu myös automaattisella YSI-6600 sar-

jan moniparametrimittalaitteilla, jotka mittaavat lämpötilaa, sameutta, happea, säh-

könjohtavuutta ja pHta. Mittalaitteet on kalibroitu laitevalmistajan toimittamilla stan-

dardiliuoksilla annetun ohjeistuksen mukaan. Laitevalmistajan ilmoittamat 

parametrikohtaiset mittaustarkkuudet on esitetty liitteessä 3. Turun ammattikorkea-

koulu on myös osallistunut vuonna 2013 Suomen ympäristökeskuksen järjestä-

mään ”Kenttämittaukset – vesien happi, lämpötila, pH ja sähkönjohtavuus” päte-

vyyskokeeseen osallistumistunnuksella 5. Pätevyyskokeessa Turun 

ammattikorkeakoulun vesitutkimusryhmä sai arvion ”hyväksyttävä” kaikissa mita-

tuissa parametreissa, asteikon ollessa ”hyväksyttävä”, ”kyseenalainen” ja ”ei-hy-

väksyttävä” (Leivuori ym. 2013).  

2.3 Kaupunkiojien biologiset tutkimukset 

2.3.1 Kuninkojan sähkökoekalastus 

Kuninkojan kalastoa selvitettiin Länsikeskuksen kaupunginosan alapuolisella puro-

osuudella (liite 9) kvantitatiivisen sähkökoekalastuksen avulla. Sähkökoekalastuk-
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set suoritettiin 4.5.2012 ja 7.5.2012 ja ne tehtiin Hans Grassl IG-200-2 -sähkö-

koekalastuslaitteella, käyttäen 300 - 400v jännitettä ja 35 Hz taajuutta (kuva 10). 

Yleisen ohjeistuksen mukaan laitteen käyttäjän tulisi olla sama henkilö koko koeka-

lastuksen ajan. Sähkökoekalastuksen toteuttivat Turun ammattikorkeakoulun kala- 

ja ympäristötalouden koulutusohjelman opiskelijat, jonka vuoksi laitteen käyttäjää 

vaihdettiin kesken koealan. 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. Koealojen pienen koon vuoksi kalastuksessa ei käytetty sul-

kuverkkoja.  

2.3.2 Jaaninojan ja Kuninkojan pohjaeläinnäytteenotto 

Jaaninojalla sekä Kuninkojalla tehtiin pohjaeläinnäytteenotto potkuhaavilla 

25.10.2012. Näytteenotossa käytetty potkuhaavi oli halkaisijaltaan 56,5 cm ja ha-

vaksen silmäkoko oli 0,3 mm. Molemmissa näytepisteissä suoritettiin kolme 30 se-

kunnin mittaista näytteenottoa, joista muodostui kolmen haavinnan kokoomanäyte. 

Näytteet otettiin alavirrasta ylävirran suuntaan siten, että haavinäytteet kattoivat uo-

man myös sivuttaissuuntaisesti. Kuninkojan näytteenotto tehtiin puron alajuoksulla 

sijaitsevalla virtapaikalla (KKJ P:6714392, I:3237220) ja Jaaninojan näytteenotto 

tehtiin paikasta, josta oli jo aiempaa pohjaeläinaineistoa olemassa (KKJ P:671 

2666, I:3242979). 
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3 TULOKSET 

3.1 Jaaninojan ja Kuninkojan valuma-aluehydrologia 

Turun kaupunkialueen hulevesitutkimuksissa on seurattu Kuninkojan ja Jaaninojan 

virtaamaa vuosien 2012 - 2015 välillä. Kuninkoja ja Jaaninoja kuuluvat Turun kau-

punkialueen suurimpiin hulevesivaikutteisiin puroihin, jonka vuoksi niiden veden-

laadun sekä virtaaman seurantatutkimukset ovat olleet merkittävä osa Turun alu-

een hulevesitutkimuksia. Yksi tutkimusten päätavoitteista on ollut Kuninkojan ja 

Jaaninojan virtaamaolosuhteiden tarkka mittaaminen ja sateiden sekä virtaaman 

välisen vuorovaikutussuhteen tutkiminen. Tämän lisäksi virtaamatietoa on tarvittu 

ojien kuormitusvaikutuksen arvioinnissa.  

3.1.1 Kuninkojan valuma-alue ja virtaamat 

Turun, Raision ja Ruskon alueella virtaavan Kuninkojan valuma-alue on pinta-alal-

taan noin 29,7 km2 (ILKKA-hanke 2014). Kuninkojan pääuoma saa alkunsa Turun 

lentoaseman kupeessa sijaitsevilta Pomponrahkan ja Isosuon suoalueilta ja laskee 

vetensä Saaristomereen Turun satamassa. Kuninkojan pääuoman valuma-alue on 

pinta-alaltaan noin 14,9 km2 ja sen merkittävimmät sivuhaarat ovat Kovasoja, Sau-

konoja, Vetikonoja ja Makslanoja. Kuninkoja on Varsinais-Suomelle tyypillinen sa-

vimailla virtaava oja, jonka valuma-alue koostuu pääosin savimaista ja sitä ympä-

röivistä kallioalueista. Kuninkojan latva-alueilla sijaitsee myös suo- ja hiekka-alueita 

sekä Turun lentokentän pohjavesialue. Kuninkojan pääuoman alueella on vielä jon-

kin verran rakentamattomia alueita, mutta näiden alueiden pinta-ala tulee edelleen 

pienenemään tulevaisuudessa. Kuninkojan sivuhaarojen Kovasojan ja Saukonojan 

valuma-alueet ovat jo nykyisellään hyvin intensiivisessä käytössä, eikä niiden va-

luma-alueilla rakennettujen alueiden pinta-ala tule juurikaan kasvamaan lähivuo-

sina. Vettä läpäisemättömän pinta-alan (katto- ja tiepinta-ala) osuus Kuninkojan 

pääuoman ja sivuhaarojen alueilla vaihtelee välillä 13 - 33 %. Kuninkojan latva-

alueilla Kuninkojan pääuoman ja Makslanojan valuma-alueilla on vielä runsaasti 

rakentamatonta pintaa, kattojen ja teiden osuuden ollessa noin 13 % koko valuma-

alueen pinta-alasta. Kuninkojan pääuoman keskivaiheilla ja alajuoksulla katto- ja 

tiepinta-alan osuus kasvaa 22 - 33 prosenttiin valuma-alueesta. Katto- ja tiepinta-

alan osuus Saukonojalla on 33 %, Kovasojalla 26 % ja Vetikonojalla 24 %. Kun 
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rakennusten piha-alueiden pinta-ala huomioidaan mukaan, esimerkiksi Kuninkojan 

pääuoman alajuoksun heikosti vettä läpäisevän pinta-alan osuus kasvaa 59 pro-

senttiin ja Saukonojalla 51 prosenttiin (ILKKA-hanke 2014. hankkeen taulukkoai-

neisto, Turun kaupunki). Alueellisessa hulevesisuunnitelmassa Kuninkojan pää-

uoman maankäyttöön perustuva valunta-kerroin oli 0,29. Sivuhaarojen valuma-

alueiden valuntakertoimet olivat: Saukonoja 0,44, Kovasoja 0,39 ja Vetikonoja 0,38. 

(ILKKA-hanke 2014). 

Turun ammattikorkeakoulu on mitannut virtaamaa Kuninkojan alajuoksulla vuosien 

2012 - 2015 aikana. Vuosina 2013 - 2014 virtaamaseuranta aloitettiin heti jäiden 

lähdön jälkeen ja lopetettiin joulukuussa, juuri ennen jäiden tuloa. Vuoden 2012 

keväällä seuranta aloitettiin vasta 28.5.2012 kevättulvien ollessa jo ohi. Vuosi 2015 

oli niin lauha, että mittalaitteet voitiin pitää ojassa koko vuoden ajan (kuva 1).   

Kuninkojan keskimääräinen virtaama vuoden 2012 seurannassa oli noin 22 000 

m3/vrk, vuonna 2013 17 000 m3/vrk, vuonna 2014 noin 16 000 m3/vrk ja vuonna 

2015 noin 23 000 m3/vrk (taulukot 1).  
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Kuva 1: Kuninkojan virtaama ja Turun Artukaisissa mitattu sadanta (mm) vuosina 2012 - 2015. 
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Taulukot 1: Kuninkojan 2012 - 2015 virtaama- ja valuntatiedot. Koko seurantajakson valuntakerroin 

on laskettu seurantajakson virtaama- ja valuma-alueen sademääräsummien perusteella. 

28.5.-
4.12.2012 

Kuukausi 

Kuukauden 
sademäärä 
(m3/V-A) 

Kokonaisvirtaama 
(m3) Valuntakerroin 

Toukokuu  0 15344 x 
Kesäkuu 2097000 334511 0,16 
Heinäkuu 2178000 333840 0,15 
Elokuu 3252000 586239 0,18 
Syyskuu 2247000 450788 0,20 
Lokakuu 3537000 1667850 0,47 
Marraskuu 1560000 737066 0,47 
Joulukuu  18000 25869 x 

Summa 14889000 4151506 Koko jakso 0,27 

 

16.4.-
11.12.2013 

Kuukausi 

Kuukauden 
sademäärä 
(m3/V-A) 

Kokonaisvirtaama 
(m3) Valuntakerroin 

Huhtikuu  921000 1266616 1,38 

Toukokuu 387000 285243 0,74 

Kesäkuu 1485000 242174 0,16 

Heinäkuu 1017000 166065 0,16 

Elokuu 2187000 305131 0,14 

Syyskuu 909000 167453 0,18 

Lokakuu 2148000 421813 0,20 

Marraskuu 2424000 1056051 0,44 

Joulukuu 540000 177097 0,33 

Summa 12018000 4087643 Koko jakso 0,34 
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8.4.2014-
31.12.2014 

 

Kuukausi 

Kuukauden 
sademäärä 
(m3/V-A) 

Kokonaisvirtaama 
(m3) Valuntakerroin 

 Huhtikuu  318000 191385 0,60 
 Toukokuu 966000 208447 0,22 
 Kesäkuu 1476000 230345 0,16 
 Heinäkuu 1341000 243831 0,18 
 Elokuu 3438000 620480 0,18 
 Syyskuu 519000 178373 0,34 
 Lokakuu 1821000 381930 0,21 
 Marraskuu 1593000 512624 0,32 
 Joulukuu 3171000 1714449 0,54 

 Summa 14643000 4281863 Koko jakso 0,29 

 

1.1.-
31.12.2015 

Kuukausi 

Kuukauden 
sademäärä 
m3/V-A 

Kokonaisvirtaama 
(m3) Valuntakerroin 

Tammikuu 2829000 1703179 0,60 

Helmikuu 954000 897594 0,94 

Maaliskuu 1653000 1014001 0,61 

Huhtikuu 1425000 654887 0,46 

Toukokuu 1842000 739275 0,40 

Kesäkuu 1674000 347833 0,21 

Heinäkuu 3084000 544094 0,18 

Elokuu 924000 236587 0,26 

Syyskuu 1854000 345505 0,19 

Lokakuu 456000 187621 0,41 

Marraskuu 2859000 862828 0,30 

Joulukuu 2019000 1704094 0,84 

Summa 21573000 9237500 Koko vuosi 0,43 
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3.1.2 Jaaninojan valuma-alue ja virtaamat 

Jaaninojan valuma-alue on pinta-alaltaan noin 14,2 km2 ja uoman pituus on noin 

6,6 kilometriä. Jaaninoja laskee vetensä Aurajokeen Kuralan kaupunginosan alu-

eella. Jaaninoja saa alkunsa Varissuon soilta ja Kaarningon pohjavesialueilta. Lat-

vaosien kaksi haaraa yhdistyvät Skanssin/Biolaakson alueella. Kaarningon pohja-

vesialueelta Jaaninojaan pumpattiin vuoteen 2014 asti säännöllisesti noin 1200 m3 

vettä vuorokaudessa, poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Turun vesiliikelaitok-

selta saamien tietojen mukaan vuoden 2015 aikana Kaarningon pohjavesialuelta ei 

enää juurikaan pumpattu vettä Jaaninojaan, mutta tarkkoja pumppaustietoja ei ollut 

saatavilla vielä vuoden 2016 alussa. Näin ollen vuoden 2015 aikana pumpatulla 

vesimäärällä on ajoittain saattanut olla vaikutusta Jaaninojan valuntakertoimiin. 

Jaaninojan valuma-alueen päämaalaji on savi. Tämän lisäksi valuma-alueella on 

pieniä kallioalueita, moreenimaita ja hiekka-alueita (ILKKA-hanke 2014). Maankäy-

töltään valuma-alue koostuu pääosin asuin- ja puistoalueista. Tämän lisäksi va-

luma-alueella on teollisuusalueita Itäharjulla, Lausteen kaupunginosan länsiosissa 

sekä Skanssin alueella. Alueellisessa hulevesisuunnitelmassa Jaaninojan lasken-

nalliseksi valumakertoimeksi ilmoitettiin 0,37. Katto- ja tiepinta-alan osuus Jaani-

nojan valuma-alueesta on noin 23 % ja piha-alueet huomioiden heikosti vettä läpäi-

sevän pinnan osuus on 39 %. (ILKKA-hanke 2014).    

Turun ammattikorkeakoulu on mitannut Jaaninojan virtaamaa vuosina 2013 - 2015 

(kuva 2). Jaaniniojan keskimääräinen virtaama vuoden 2013 mittajaksolla oli 6800 

m3/vrk, vuonna 2014 8100 m3/vrk ja vuonna 2015 8600 m3/vrk. Vuosina 2013 - 2014 

Jaaninojaan pumpattiin Kaarningon pohjavettä n. 1200 m3/vrk, kun taas vuonna 

2015 pohjavettä ei enää pumpattu Jaaninojaan. Jaaninojalla sateiden ja virtaaman 

vastaavuus ei ole yhtä hyvä kuin Kuninkojalla, koska sadetiedot on mitattu Artu-

kaisten sääasemalla, joka on noin 9 km päässä Jaaninojan mittauspisteestä. 
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Kuva 2: Jaaninojan virtaama (m3/s) ja Turun Artukaisissa mitattu sadanta (mm) vuosina 2013 - 

2015. 
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Taulukot 2: Jaaninojan 2013 - 2015 virtaama- ja valuntatiedot. Koko seurantajakson valuntakerroin 

on laskettu seurantajakson virtaama- ja valuma-alueen sademääräsummien perusteella, pois lukien 

Jaaninojaan pumpatun pohjaveden määrä. Turun vesiliikelaitokselta saatujen tietojen mukaan, vuo-

den 2015 aikana Kaarningon pohjavesialueelta ei juurikaan pumpattu vettä Jaaninojaan. 

29.4. – 
11.12.2013 

Kuukausi 

Kuukauden 
sademäärä 
m3/V-A 

Kokonaisvirtaama 
(m3) 

Pumpattua pohja-
vettä Jaaninojaan 
(m3) 

Valunta-
kerroin 

 Huhtikuu 69482 18699 2400 0,23 
 Toukokuu 182922 184713 37200 0,81 
 Kesäkuu 701910 153082 36000 0,17 
 Heinäkuu 480702 107620 37200 0,15 
 Elokuu 1033722 180466 37200 0,14 
 Syyskuu 429654 135247 36000 0,23 
 Lokakuu 1015288 237816 37200 0,20 
 Marraskuu 1145744 431160 36000 0,34 
 Joulukuu 255240 94551 13200 0,32 

 
Summa 5314664 1543353 272400 

Koko jakso 
0,24 

 

8.4. – 
31.12.2014 

Kuukausi 

Kuukauden 
sademäärä 
m3/V-A 

Kokonaisvirtaama 
(m3) 

Pumpattua pohja-
vettä Jaaninojaan 
(m3) 

Valunta-
kerroin 

 Huhtikuu  150308 140059 27600 0,75 
 Toukokuu 456596 136561 37200 0,22 
 Kesäkuu 697656 150640 36000 0,16 
 Heinäkuu 633846 158565 37200 0,19 
 Elokuu 1625028 464077 37200 0,26 
 Syyskuu 245314 151704 36000 0,47 
 Lokakuu 860726 201342 37200 0,19 
 Marraskuu 752958 286090 36000 0,33 
 

Joulukuu 1498826 582305 37200 0,36 

 
Summa 6921258 2271345 438000 

Koko jakso 
0,26 
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1.1. – 
21.12.2015 Kuukausi 

Kuukauden sade-
määrä m3/V-A 

Kokonaisvirtaama 
(m3) Valuntakerroin 

 Tammikuu 1337174 490414 0,37 
 Helmikuu 450924 292006 0,65 
 Maaliskuu 781318 344873 0,44 
 Huhtikuu 673550 235212 0,35 
 Toukokuu 870652 294593 0,34 
 Kesäkuu 791244 181461 0,23 
 Heinäkuu 1457704 264907 0,18 
 Elokuu 436744 119356 0,27 
 Syyskuu 876324 142958 0,16 
 Lokakuu 215536 106953 0,50 
 Marraskuu 1351354 244278 0,18 
 Joulukuu 881996 330801 0,38 

 Summa 10124520 3047812 Koko jakso 0,30 

 

3.1.3 Kuninkojan ja Jaaninojan valuntakertoimet eri vuodenaikoina 

Kun tarkastellaan koko seurantajaksojen aikana mitattuja valuntakertoimia, olivat 

ne vuosina 2012 - 2014 Kuninkojalla melko lähellä laskennallista arvoa (pääuoma 

0,29, koko valuma-alue noin 0,35). Vuosien 2012 - 2014 seurantajaksoista on jää-

nyt ulkopuolelle talvikuukausien oletettavasti voimakkaimmat valunnat, joilla toden-

näköisesti olisi ollut valuntakerrointa kasvattava vaikutus mitattuun aineistoon.  

Vuonna 2015, jolloin mittausjaksossa oli mukana myös talvikuukaudet Kuninkojalla 

mitattu koko vuoden valuntakerroin 0,43 oli selvästi laskennallista suurempi. Vuo-

sittaisten valuntakertoimien laskeminen peittääkin alleen suuren vaihtelun eri vuo-

denaikojen välillä. Jaaninojalla mitatut valuntakertoimet olivat hieman pienempiä 

kuin Kuninkojalla, vaikka uoman laskennallinen valuntakerroin oli jonkin verran suu-

rempi (0,37). 

Kesäkuukausien (kesäkuu–elokuu) valuntakertoimet ovat jokaisena vuonna vaih-

delleet 0,14 - 0,27 välillä, huolimatta varsin suurista eroista sadannan määrässä. 

Kesäkuukausina maaperän ja kasvillisuuden veden pidätyskyky sekä haihdunta 

ovat suuria, eikä sadesummalla näyttäisi olevan kovinkaan suurta merkitystä sii-

hen, kuinka suuri osuus sadevedestä päätyy valuntana hulevesiojiin. Esimerkkinä 

voidaan käyttää vuoden 2014 elokuuta, jolloin Turun Artukaisissa mitattu kuukau-

sikohtainen sadesumma oli toiseksi suurin koko 2012 - 2015 kestäneen seurannan 

aikana. Tästä huolimatta ainoastaan 18 % valuma-alueelle sataneesta vedestä 
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kulki virtaamana Kuninkojassa, kun taas esimerkiksi lokakuussa 2012 hieman suu-

remmalla sademäärällä virtaaman osuus sataneesta vedestä oli 47 %. 

Syksyllä, kasvukauden päätyttyä, mutta ennen pakkasten tuloa, valuntakertoimet 

ovat olleet 0,3 - 0,5, mikä on jo selvästi laskennallista korkeampi arvo. Tänä aikana 

maaperä on erityisen alttiina eroosiolle, koska kasvillisuuden suoja on vähentynyt, 

eikä routa vielä sido maata.    

Pakkasjakson aikaisia valuntakertoimia tässä tutkimuksessa mitattiin ainoastaan 

vuonna 2015, koska silloin lauhan sään ansiosta mittalaitteiden jäätymisriski oli 

pieni. Vuoden 2015 tulosten perusteella talven mitatut valuntakertoimet olivat erit-

täin suuret; 60 - 94 % sateesta päätyi valuntana hulevesiojiin. Laskennallinen va-

luntakerroin perustuu maanpeitteen läpäisevyyteen, mutta talvella roudan aikana 

myös teoriassa läpäisevät maanpinnat saattavat olla käytännössä läpäisemättö-

miä. Hulevesien hallinnan rakenteet mitoitetaan laskennallisten valuntakertoimien 

avulla ja lumettomien talvien yleistyessä saatetaan joutua ongelmiin hulevesiraken-

teiden riittämättömän mitoituksen vuoksi. Jatkossa onkin tärkeää kiinnittää lisä-

huomiota talviaikaisiin valuntakertoimiin ja hulevesien hallinnan keinoihin talviai-

kana. 

Lumisina vuosina kevään sadannan ja virtaaman suhdeluku ei runsaista sulamis-

vesistä johtuen ole kovin havainnollistava muuttuja. 

3.2 Ravinnekuormitus ja eroosio Turun kaupunkialueen hule-

vesiojissa 

Turun kaupunkialueen ravinnekuormitusta tutkittiin kahden eri lähestymistavan 

kautta. Toisaalta pyrittiin kartoittamaan suurimpien ravinnekuormien lähteitä kau-

punkialueella ottamalla vesinäyteitä useista eri hulevesiojista ympäri kaupunkia. 

Näissä tutkimuksissa ravinnepitoisuuksiin ei kuitenkaan pystytty yhdistämään vir-

taamaseurantaa, joten eri näytteenottopisteiden kuormituksen merkitys vuosita-

solla jäi avoimeksi. Jaaninojan ja Kuninkojan mittausasemilla taas pyrittiin näytteen-

ottojen ja virtaamaseurannan avulla määrittämään purojen kautta mereen päätyvän 

vuosittaisen ravinnekuorman määrää, mutta tässä tapauksessa päästölähteitä ei 

pystytty paikantamaan. Tätä ongelmaa pyrittiin ratkomaan mittaamalla vedenlaa-

dun perusparametreja koko uoman pituudelta. Tässä luvussa esitellään tulokset 

näistä kaikista tutkimuksista. 
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3.2.1 Turun kaupunkialueen hulevesien ravinnekartoitus 

Laajat hulevesien ravinnekartoitukset toteutettiin vuosina 2012 - 2013 ja niihin mu-

kaan otettavat näytteenottopisteet valittiin yhteistyössä Turun kaupungin ympäris-

tönsuojelun kanssa. Tavoitteena oli valita kattavasti erityyppisiä kohteita ympäri 

kaupunkia. Tutkittavien ojien tai hulevesiputkien virtaamat vaihtelivat muutamasta 

litrasta kuutioon sekunnissa, joten näytteiden ravinnepitoisuudet eivät vielä kerro 

mitään ojan aiheuttamasta kokonaiskuormituksesta. Virtaamien mittaus taas ei ollut 

mahdollista näytteenottokohteiden suuren lukumäärän takia. Näytteiden edusta-

vuuden kannalta oli tärkeää, että kaikki pisteet saataisiin kierrettyä sateen vielä 

kestäessä, sillä fosforipitoisuudet ovat voimakkaasti virtaamasta riippuvaisia. Näyt-

teenottokierrosten perusteella saatiin kuitenkin osoitettua, että fosforipitoisuudet 

ovat yleisesti koholla hulevesinäytteissä ympäri kaupunkia, eivätkä pelkästään tar-

kemmin seuratuissa Kuninkojassa ja Jaaninojassa. Pitoisuuksia vertaamalla voitiin 

löytää myös joitain yksittäisiä kohteita, joissa ravinteiden pitoisuudet olivat huomat-

tavan suuria. Tällainen oli esimerkiksi Kuntecin varikolta tuleva oja Vätissä, jossa 

2012 syksyllä mitattiin 2,4 mg/l ja 3,4 mg/l fosforipitoisuudet sateiden aikana.  Kart-

takuvissa 3 ja 4 on esitetty keskiarvoiset kokonaisfosfori-, kokonaistyppi- ja kiinto-

ainepitoisuudet sekä kemiallinen hapenkulutus yhteensä viideltä ravinnekartoitus-

päivältä (19.6.2012, 16.10.2012, 2.11.2012, 23.10.2013 ja 4.11.2013). 

Näytteenottosarjojen aikana Kuninkojan virtaama vaihteli 30000 - 95000 m3/vrk, 

joista kolmena päivänä virtaama oli yli 70 000 m3/vrk. Koska osa vuoden 2012 ra-

vinnekartoituspisteistä jätettiin vuoden 2013 ravinnekartoituksesta pois ja mukaan 

otettiin uusia pisteitä, on kustakin kartoituspisteestä otettu kahdesta viiteen analy-

soitavaa vesinäytettä. Kesäkuun 2012 ravinnekartoituksen yhteydessä otettiin ve-

sinäytteet vain neljältä pisteeltä sateen päättymisen vuoksi. 

Tukholman hulevesien laatuluokituksessa fosforipitoisuuksia voidaan pitää kohta-

laisina, mikäli ne ylittävät 160 μg/l pitoisuuden ja korkeina, mikäli ne ylittävät 250 

μg/l pitoisuuden. Vastaavat raja-arvot kokonaistypelle ovat 2 mg/l ja 3 mg/l ja kiin-

toaineelle 40 mg/l ja 75 mg/l (Riktvärdesgruppen 2009). Näihin raja-arvoihin verrat-

tuna Turussa kiintoaine- ja fosforipitoisuudet näyttivät olevan yleisesti korkealla ta-

solla ja typpipitoisuudet kohtalaisella tasolla. 
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Kuva 3: Turun kaupunkialueen hulevesien kokonaisfosfori- sekä kiintoainepitoisuuksien keskiarvot 

näytepisteittäin. Näytteenottopisteiden koko ja väri on määritelty pitoisuuksien suuruusjärjestyksen 

mukaan.  
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Kuva 4: Turun kaupunkialueen hulevesien kokonaistyppipitoisuuden ja kemiallisen hapenkulutuksen 

keskiarvo näytepisteittäin. Näytteenottopisteiden koko ja väri on määritelty pitoisuuksien suuruus-

järjestyksen mukaan.  
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3.2.2 Sateenaikainen kokoomavesinäytteenotto Jaaninojalla ja Kuninkojalla 

Jaaninojalla ja Kuninkojalla tehtiin vuosien 2013 ja 2014 aikana sadetapahtuman 

aikaisia kokoomavesinäytteenottoja. Tavoitteena oli saada tarkempi arvio ravinne-

kuormituksen suuruudesta sadetapahtuman aikana eri virtaamilla. Kuninkojalta 

otettiin yhteensä kahdeksan ja Jaaninojalta neljä kokoomanäytettä, joihin näytettä 

kerättiin joko 30 tai 60 minuutin välein, riippuen sadetapahtuman kestosta. Kokoo-

manäytteiden kokonaiskeräysaika määritettiin myös sadetapahtuman keston mu-

kaan, keräysajan vaihdellessa 14 - 26 tunnin välillä. Osasta kokoomanäytteitä muo-

dostetiin 2 tai 3 erillistä näytettä, joista voitiin selvittää hulevesien 

ravinnepitoisuuksien vaihtelua sateen eri vaiheissa. Vuorokausi- ja vuosikohtaiset 

kuormat laskettiin virtaamakäyrän ja fosfori-virtaamakorrelaation avulla. 

Hulevesien ravinnepitoisuudet kokoomanäytteissä olivat pääsääntöisesti joko kor-

keita tai erittäin korkeita (Riktvärdesgruppen 2009) (taulukot 4 ja 5). Kaikissa sateen 

eri vaiheista otetuissa vesinäytteissä ravinnepitoisuudet olivat korkeimpia puron vir-

taamahuipun aikana. Kuninkojan kokoomanäytteissä virtaamahuipun aikaiset ra-

vinnepitoisuudet olivat vähintään kaksinkertaisia sateen alku- ja loppuvaiheeseen 

verrattuna. Suhteutettaessa kokoomanäytteiden pitoisuuksia vuorokauden virtaa-

masummaan, näiden vuorokausien aikana ravinne- ja kiintoaineskuormitus oli huo-

mattavasti tavanomaista korkeampaa. Kuninkojan suurilla virtaamilla (<80000 

m3/vrk) vuorokauden arvioitu fosforikuorma oli joitain kymmeniä kiloja, kun se kes-

kimäärin vuosien 2013 - 2014 seurantajaksojen aikana oli vajaan neljä kiloa vuoro-

kaudessa. Vuoden 2012 koko seurantajakson arvioitu vuosikuorma oli 1600 kg 

(190 vrk), vuoden 2013 seurantajakson vuosikuorma 900 kg (239 vrk) ja vuoden 

2014 seurantajakson 970 kg (268 vrk), Jaaninojalla vuorokauden virtaamasumman 

ja kokoomanäytteiden fosforipitoisuuksien perusteella arvioidut vuorokausikohtai-

set fosforikuormat vaihtelivat välillä 3 - 8 kg/vrk virtaamasummien ollessa 18 000 – 

71 000 m3/s.  

Kuninkojan suurilla virtaamilla (<80 000 m3/vrk) kokoomanäytevuorokauden arvi-

oitu kiintoainekuorma oli 6 500 – 25 000 kg/vrk. Keskimäärin kiintoainekuorma Ku-

ninkojalla oli vuonna 2013 noin 5 500 kg/vrk ja vuonna se oli noin 2 300 kg/vrk. 

Vuoden 2012 seurantajakson kiintoaineen kokonaiskuorma oli noin 1 040 000 kg 

(190 vrk), vuoden 2013 seurantajakson kiintoainekuorma noin 550 000 kg (239 vrk), 

vuoden 2014 seurantajakson kiintoainekuorma noin 590 000 kg (268 vrk) (taulukko 

3).    
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Ravinnepitoisuuksien ollessa korkeita myös kiintoainepitoisuudet olivat samanai-

kaisesti korkealla tasolla. Kuninkojalla mitattujen virtaamien ja fosfori- sekä kiinto-

ainepitoisuuksien välille saatiinkin vahva korrelaatio (liite 7). Korrelaation ja virtaa-

matietojen avulla laskettiin Kuninkojan vuosikuormaksi vuonna 2015 noin 2 200 kg 

fosforia eli noin 6 kg/vrk sekä noin 1 300 000 kg kiintoainesta eli noin 3 600 kg/vrk. 

Koska aiempien vuosien seurantajaksot eivät ole kattaneet koko vuotta, ei näille 

vuosille ole voitu laskea vuotuista kuormituslukua. Kokonaiskuormitusluvut ovat si-

donnaisia kunkin vuoden seurantajakson kokonaisvirtaamien suuruuteen. Kuninko-

jan virtaamat on esitetty taulukossa 1.  Myös Jaaninojan kokonaisfosfori- ja kiinto-

ainepitoisuudet korreloivat vahvasti (liite 8). Sen sijaan virtaamaan sidottujen 

näytteiden vähyyden vuoksi (n=6), Jaaninojalle ei saatu riittävän luotettavaa korre-

laatiota virtaaman ja fosforipitoisuuden välille, eikä näin ollen voitu määrittää seu-

rantajaksokohtaista fosforikuormitusarviota.  Typen pitoisuuksien ja virtaamien vä-

lillä ei ollut korrelaatiota, vaan typpipitoisuudet pysyivät samalla tasolla virtaamista 

huolimatta, tai jopa laskivat suurilla virtaamilla.  

Taulukko 3: Kuninkojan vuosien 2012 - 2015 virtaama- ja kuormitustiedot. 

Vuosi 
 

Virtaama (m3) 
 

Kokonaisfosforikuorma 
(kg) 

Kiintoainekuorma 
(kg) 

Seurantajakson kesto 
(vrk) 

2012 4 151 506 1 600 1 040 000 190 

2013 4 087 643 900 550 000 239 

2014 4 281 863 970 590 000 268 

2015 9 237 500 2 200 1 300 000 365 
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Taulukko 4: Kuninkojan kokoomavesinäytetiedot vuosilta 2013 ja 2014. 

Kokooma pvm 
Kiintoaine 0,4 
(mg/l) 

Kok. fosfori 
(µg/l) 

Kok. typpi 
(µg/l) 

*Virtaama 
m3/vrk 

2014         

18.8.-19.8.2014 80 140 810 81 183 

19.8.-20.8.2014 79 120 980 84 438 

6.11.-7.11.2014         

Kokooma 1 (18.30-00:00) 120 200 1 700   

Kokooma 2 (00:30-8:00) 84 160 1 400 40 251 

2013         

30.7.2013 64 160 1 200 21 835 

13.8.-14.8.2013 230 320 920 94 398 

22.10. - 23.10.2013 34 120 1 100 30 607 

28.10. - 29.10.2013         

Kokooma1 (20:30-00:00) 96 180 1 600   

Kokooma2 (00:00-04:00) 320 530 1 500   

Kokooma3 (04:00-20:00) 230 340 2 000 9 7397 

5.12. - 6.12.2013         

Kokooma1 (21:30-01:00) 94 140 1 200   

Kokooma2 (01:00-07:00) 150 240 1 000   

Kokooma3 (07:00-21:00) 81 110 790 50 863 

*Virtaama m3/vrk on vuorokauden virtaamasumma kokoomanäytteenoton aloitushetkestä alkaen. 
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Taulukko 5: Jaaninojan kokoomavesinäytetiedot 2014. 

Kokooma pvm 
Kiintoaine 0,4 
(mg/l) 

Kok. fosfori 
(µg/l) 

Kok. typpi 
(µg/l) 

*Virtaama 
m3/vrk 

31.7.-1.8.2014 88 190 1 400 29 316 

18.8.-19.8.2014         

Kokooma 1 (14:00-08:00) 46 100 910   

Kokooma 2 (08:00-16:00) 72 130 810 70 634 

19.8.-20.8.2014 36 77 1 100 48 528 

6.11.-7.11.2014         

Kokooma 1 (18.30-00:00) 75 140 1 400   

Kokooma 2 (00:30-8:00) 79 160 1 100 18 039 

*Virtaama m3/vrk on vuorokauden virtaamasumma kokoomanäytteenoton aloitushetkestä alkaen. 

3.2.3 Vedenlaadun vaihtelut sadetapahtuman aikana 

Koko uoman kattavien mittauksien tavoitteena oli selvittää kaupunkiojien sateenai-

kaista vedenlaadun vaihtelua. Lisäksi tiheiden koko uoman mittauksien perusteella 

haluttiin kartoittaa kaupunkiojien mahdollisia hulevesikuormitus-hotspotteja, eli 

kuormituslähteitä, joissa ravinnepitoisuudet ovat selvästi keskimääräistä korkeam-

pia. Jaaninojalla vedenlaatua mitattiin sateen aikana moniparametrimittarilla yh-

teensä 16 mittauspisteeltä, jonka lisäksi neljältä pisteeltä otettiin vesinäytteet ravin-

nepitoisuuksien laboratorioanalyysiä varten (kuva 7). Jaaninojalla mittaukset 

suoritettiin alajuoksulta yläjuoksulle välillä Aurajoki – Biolaakso/Skanssi. Kuninko-

jan pääuomasta vedenlaatu mitattiin yhteensä 19 mittauspisteestä, jonka lisäksi vii-

deltä pisteeltä otettiin vesinäyte ravinnepitoisuuksien laboratorioanalyysiä varten 

(kuva 9). Kuninkojan mittaukset tehtiin käytännön järjestelyiden vuoksi yläjuoksulta 

alajuoksulle välillä Raision Ikea – Turun satama. Jaaninojan tulokset ovat peräisin 

vuodelta 2012 ja Kuninkojan vuodelta 2013. Kuvissa 6 ja 8 kaikki tulokset ovat esi-

tetty alajuoksulta yläjuoksulle.  

Tuloksista havaittiin, että koko uoman kattavissa mittauksissa on mahdollista pai-

kantaa vesistöä kuormittavia sivuhaaroja tai putkia, joita on hyvin vaikea havaita 

muilla menetelmillä. Kahdella kaupunkiojalla havaittiin kolmen tutkimuspäivän ai-

kana kaksi merkittävää kuormituslähdettä. Hulevesien laatu Helsingissä” -julkai-

sussa todettiin vastaavia ”hotspotteja” löytyneen myös Helsingin alueen hulevesistä 

(Airola ym. 2014 s. 47). Kuormitustilanteet ovat todennäköisesti luonteeltaan het-

kellisiä ja niiden havaitseminen on hyvin vaikeaa. Kuitenkin tämän kaltainen kuor-

mitus olisi osittain estettävissä paremmalla kiinteistökohtaisella hulevesien hallin-

nan suunnittelulla.  
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Jaaninoja 

Jaaninojan ensimmäisen koko uoman mittauksen aikana 1.6.2012 havaittiin kah-

della mittauspisteellä selvästi keskimääräisestä vedenlaadusta poikkeavia tuloksia. 

Ensimmäinen näistä pisteistä (mittauspiste 2) sijaitsi aivan Aurajoen läheisyydessä. 

Mittauspisteen 2 kohdalla Jaaninojaan liittyy pumppaamorakennuksen suunnasta 

tuleva sivuoja, jonka vesi oli huomattavasti Jaaninojan vettä sameampaa, mustaa, 

ravinnepitoista ja haisevaa vettä. Vedenlaadun mittaus ja vesinäytteenotto tehtiin 

kohdasta, jossa tumma ja haiseva vesi sekoittui Jaaninojan veteen (kuva 5). Tästä 

huolimatta vesinäytteestä analysoitiin erittäin korkeat ravinnepitoisuudet kokonais-

fosforipitoisuuden ollessa 780 µg/l ja kokonaistypen ollessa 4 700 µg/l (kuva 6). 

Myös mittauspisteellä kahdeksan vedenlaatu poikkesi selvästi muun Jaaninojan 

keskimääräisestä vedenlaadusta. Pisteen 8 ravinnepitoisuudet olivat erittäin kor-

keat, jonka lisäksi mitatut esim. veden lämpötila ja sameus olivat lähialuetta selvästi 

korkeampia. Tulokset viittaisivat siihen, että pisteen 8 lähettyvillä ojaan tuli kuormit-

tavaa vettä jostain siihen laskevasta ojasta tai hulevesiputkesta. Myöhempien tar-

kempien tarkastelujen avulla ei mittauspisteiden 2 ja 8 kuormituspiikkien aiheuttajia 

saatu selville. Toisen tutkimuspäivän 16.7.2012 tuloksissa ei enää vastaavan kal-

taisia poikkeavia kuormituslähteitä ollut havaittavissa. Molemmilla mittauskerroilla 

huomattiin, että Itäharjunojan alapuolella Jaaninojan pH on latvaosia korkeammalla 

tasolla. Arveltiin, että tämä saattaa johtua Itäharjun teollisuusalueella sijaitsevan 

betonitehtaan hulevesistä, mutta asiaa ei tutkittu tarkemmin tässä yhteydessä. 

Myös veden sähkönjohtokyky laski ylävirtaan päin kuljettaessa, mutta koska säh-

könjohtokykyyn vaikuttaa moni asia, mm. sateen rankkuus, ei tästä lähdetty teke-

mään johtopäätöksiä.  
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Kuva 5: Aurajoella Jaaninojan suualueella sen sivuojasta tuli 1.6.2012 erittäin sameaa, mustaa, ra-

vinnepitoista ja haisevaa vettä Jaaninojan mittauspisteeseen 2. 
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Kuva 6: Jaaninojan koko uoman vedenlaadun mittaukset 1.6. ja 16.7.2012. 
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Kuva 7: Jaaninojan mittauspisteiden sijainti. 

Kuninkoja 

Kuninkojan vedenlaadun muutokset pääuoman alueella olivat hyvin pieniä, eikä 

Jaaninojan kaltaisia kuormituspiikkejä havaittu tuloksista. Kuninkojan veden sa-

meus oli korkeimmillaan uoman keskivaiheilla. Kuninkojan alajuoksulla voitiin ha-

vaita Kovasojan vaikutus lievänä sameuden laskuna ja sähkönjohtokyvyn nousuna. 

Mittauspiste 18 sijaitsi Kuninkojan Pomponrahkan haarassa, kun taas mittauspiste 

19 Makslanojassa. Näiden kahden haaran vedenlaadullinen ero oli havaittavissa 

mittauspisteillä 18 ja 19. 
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Kuva 8: Kuninkojan koko uoman vedenlaadun mittaus 14.6.2013. 
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Kuva 9: Kuninkojan mittauspisteiden sijainti. 

3.2.4 Ravinnekuorma- ja eroosiovaikutusten arviointi 

Vaikka tutkimusjakson aikana Jaaninojalta ja Kuninkojalta mitatut ravinnepitoisuu-

det vaihtelivat säiden mukaan, voidaan sanoa niiden olevan yleisesti korkealla ta-

solla, koska suurin osa sateiden aikana otetuista näytteistä nousi Tukholman veden 

laatuluokituksen mukaan luokkaan ”korkeat pitoisuudet”. Jaaninojan ja Kuninkojan 

kokoomanäytteiden kokonaisfosfori- ja kiintoainepitoisuudet korreloivat keskenään 

ja virtaaman kanssa. Liukoisen fosforin osuus kokonaisfosforipitoisuudesta analy-

soitiin 18. - 19.8.2014 kokoomanäytteiden yhteydessä, jolloin ojien liukoisessa 

muodossa olevan fosforin osuus oli 15 - 24 % kokonaisfosforista. Näyttäisi siltä, 

että suurin osa Jaaninojan ja Kuninkojan fosforista mobilisoituu kiintoainekuorman 

mukana sadetapahtumien aikana uomaan. Ravinnekuormitusta pienennettäessä 

tulisi toimenpiteiden ensisijaisesti pyrkiä estämään valuma-alueen eroosiota sekä 

kiintoaineen huuhtoutumista uomaan. Erityisesti kaivuutyömailla sateiden aikainen 

kiintoaine- ja fosforikuormitus on erittäin suurta, joskin yksittäisen työmaan vaikutus 
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jää yleensä lyhytaikaiseksi. Myös yksittäiset ”hotspotit” saattavat muodostaa mer-

kittävän osan kuormituksesta. 

Pintavesien ekologisen tilan luokittelussa pienien savimaiden jokien (psa) koko-

naisfosforipitoisuus saa välttävän/huonon luokituksen, kun kokonaisfosforipitoisuu-

den vuosimediaani ylittää 130 µg/l (SYKE 2009). Vuosimediaanin määrittäminen 

automaattiseurannan tuloksista peittää kuitenkin alleen suurten virtaamien aikaiset 

huippupitoisuudet, joiden aikana muodostuu merkittävä osa vuosikuormasta. Siksi 

olemme arvioineet tuloksia lähinnä vuosikuorman avulla. Valuma-alueen pinta-

alaan suhteutettuna Kuninkojan vuosikuorma vastasi Aurajoen kuormaa. 

3.3 Kaupunkiojien biologiset tutkimukset  

3.3.1 Kuninkojan sähkökoekalastus 

Keväällä 2011 Kuninkojaan istutettiin vastakuoriutuneita taimenen (Salmo trutta) 

poikasia. Istutetut taimenet olivat selvinneet hyvin ensimmäisen talven yli, sillä niitä 

saatiin vuoden 2012 sähkökoekalastuksissa yhteensä 55 yksilöä kahdelta koe-

alalta. Taimenten lisäksi koekalastuksissa saatiin saaliiksi 174 kivennuoliaista (Bar-

batula barbatula) sekä kolme kolmipiikkiä (Gasterosteus aculeatus) (taulukko 6). 

Kahden koealan perusteella Kuninkojan kalalajien lukumäärä on vähäinen. Istutet-

tujen taimenien runsas lukumäärä viittaisi siihen, että niihin kohdistuva saalistus-

paine on vähäistä ja ravintotilanne purossa on hyvä. Taimenen poikasien hyvä sel-

viytymisprosentti viittaisi myös siihen, että puro näyttää soveltuvan 

vedenlaadultaan ja virtaamaltaan taimenien elinalueeksi.  Myös kivennuoliaisten 

runsaus koekalastuksissa tukee tätä olettamusta. Kivennuoliaisen puuttuminen 

pienvirtavesistä indikoi usein vähäistä veden määrää tai sen heikkoa laatua. Toi-

saalta taas kolmipiikki on hyvin ympäristömuutoksia sietävä kalalaji. (Vuori ym. 

2009)  
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Kuva 10: Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat sähkökoekalastavat Kuninkojan ensimmäistä 

koealaa (kuva: Karhunen, Järvinen & Karvonen) 

Kuninkoja laskee mereen Turun sataman alueella noin 700 metriä pitkän putkiosuu-

den välityksellä, jolla saattaa olla vaikutusta purossa elävien kalojen lukumäärään 

ja liikkumiseen. Putkiosuuden läpi kulkeneista kaloista on tehty joitakin havaintoja, 

mutta toistaiseksi ei ole vielä tarkkaa tietoa mitkä kalalajit kulkevat sen läpi. Lisäksi 

noin 1,5 kilometriä merestä ylävirtaan uomassa on betonikynnystys, joka saattaa 

estää kalojen kulun matalan veden aikaan. Koekalastettu ala sijaitsee noin 4 kilo-

metriä merestä ylävirtaan 

Valonian purokunnostushankkeen yhteydessä Kuninkojalle on vuonna 2014 laa-

dittu kalataloudellinen kunnostustarveselvitys Turun ammattikorkeakoulun kala- ja 

ympäristötalouden koulutusohjelman opinnäytetyönä (Savolainen 2014). Selvityk-

sen yhteydessä tehdyissä sähkökoekalastuksissa, Kuninkojassa ja Kovasojassa 

havaittiin runsaasti taimenia, joista suurimmat yksilöt lähestyivät sukukypsyyttä. 

Taimenen lisäksi koekalastuksissa saatiin saaliiksi myös kivennuoliaisia. Kunnos-

tustarvekartoituksessa Kuninkojan ja Kovasojan yläosien todettiin soveltuvan tai-

menen elinympäristöksi. Lisäksi Kuninkojalla tehdyissä koeravustuksissa havaittiin 

jokirapukannan olevan erittäin tiheä Muhkurin kaupunginosassa sijaitsevalla puro-
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osuudella. Selvityksessä kartoitettiin myös Kuninkojan uomassa sijaitsevat vael-

lusesteet. (Savolainen 2014). 

Taulukko 6: Kuninkojan sähkökoekalastuksen tulokset 2012. 

Pyyntipäivä: 7.5.2012 Koeala (m2): 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 (m2): 171     

Taimen Istutettu 65 38 884 8,6 103 

Kivennuoliainen Luont. 1 0 4 4 1 

Kolmipiikki Luont. 3 2 85 17 5 

Yhteensä   69 40 973 29,6 109 

 

3.3.2 Jaaninojan ja Kuninkojan pohjaeläinkartoitus  

Pohjaeläimistön tilaa käytetään yleisesti vesistöjen tilan mittarina ja on yksi teki-

jöistä, kun määritetään vesistöjen ekologista tilaa.  Pohjaeläimet ovat herkkiä ym-

päristössä ja vedenlaadussa tapahtuville muutoksille, jonka vuoksi ne usein kuvas-

tavat vesistöjen tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia hetkellisiä vesinäytteitä 

paremmin. Kuninkojan ja Jaaninojan pohjaeläimistön tilaa pyrittiin selvittämään lo-

kakuussa 2012 otettujen potkuhaavinäytteiden avulla. Kuninkojan näytteestä löy-

dettiin yhteensä 10 eri pohjaeläintaksonia ja Jaaninojan näytteestä 11. Jaani-

nojassa selvästi runsain lajiryhmä olivat harvasukasmadot (Oligochaeta spp.), kun 

taas Kuninkojassa runsain taksoni oli suodattajavesiperhosen toukat (Hydropsyche 

sp.) (taulukko 7).  

Jokien ekologisen tilan pohjaeläimiin perustuvassa luokittelussa pohjaeläinnäyt-

teenoton tuloksia verrataan jokityypille määritettyihin luokkarajoihin. Luokittelussa 

käytetään kolmea pohjaeläimistön tilaan kuvaavaa muuttujaa. Kokoomanäytteistä 
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lasketaan jokityypille ominaisten taksonien ja ETP-heimojen (päivänkorento-, kos-

kikorento- ja vesiperhosheimo) lukumäärät sekä yhteisöjen samankaltaisuutta ku-

vaava PMA-indeksi. Ympäristöhallinnon ohjeistuksen mukaan luokitteluun käytet-

tävien näytteiden tulisi koostua neljästä 30 sekunnin tai kolmesta minuutin 

potkuhaavinäytteestä. Tässä tutkimuksessa kerätyt potkuhaavinäytteet koostuivat 

kolmesta 30 sekunnin näytteenotosta, joten saatuja tuloksia ei voida pitää täysin 

vertailukelpoisina jokityypeille määritettyihin luokkarajoihin.  

 

Raportissa pohjaeläinnäytteenoton tuloksia on vertailtu ympäristöhallinnon pienten 

savimaiden jokien (Psa) luokkarajoihin, sillä valuma-alueen koon ja geologian pe-

rusteella niiden voidaan katsoa rinnastuvan tähän jokityyppiin. Kuninkoja ja Jaani-

noja ovat kuitenkin luonteeltaan puromaisia pienvesiä, jonka vuoksi jokityypin mää-

ritys ja tätä kautta vertailu ei ole täysin yksiselitteistä ja välttämättä mielekästä. 

Taulukossa 7 on esitetyt ASPT-indeksipisteet (Average Score Per Taxon) kuvaavat 

yleisesti pohjaeläintaksonien herkkyyttä vedenlaadussa ja ympäristössä tapahtu-

ville muutoksille. Iso-Britannian saarilla kehitetty ASPT-indeksi kuvaa orgaanisen 

kuormituksen määrä, mutta sitä käytetään Suomessa jonkin verran esimerkiksi vel-

voitetarkkailuissa kuvaamaan pohjaeläimistön tilaa. Jokityypille ominaisten takso-

nien sekä ETP-heimojen lukumäärän perusteella Kuninkoja ja Jaaninoja saavat 

käytetystä luokkarajasta riippuen ekologisen tilan luokituksen välttävä tai huono 

(taulukko 8).  
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Taulukko 7: Havaitut pohjaeläintaksonit ja niiden yksilömäärät Kuninkojalla ja Jaaninojalla 

25.10.2012 otetuissa näytteissä. Taulukossa on lisäksi esitetty taksonien herkkyyttä kuvaavat 

ASPT-pisteet (Vuori ym. 2009). 

Taksoni  Jaaninoja Kuninkoja ASPT-pisteet 

Oligochaeta 132 237 1 

Asellus aquaticus 5 36 3 

Glossiphonia sp. 3  3 

Erpobdella octoculata  12 3 

Planorbis sp. 6  3 

Lymnea sp. 6  3 

Pisidium sp. 7  3 

Ceratogoniidae sp. 22 1 - 

Baetis rhodani  16 4 

Simuliidae spp.  44 5 

Oulimnius sp.  1 5 

Sialis sp. 11  4 

Hydropsyche sp.  244 5 

Limnephilidae sp. 5  7 

Psychodiidae sp.  6 - 

Chironomiidae spp. 80 23 2 

Diptera sp. 7  - 
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Taulukko 8: Jaaninojan ja Kuninkojan jokityypille ominaisten taksonien ja ETP-heimojen (päivänko-

rento-, koskikorento- ja vesiperhosheimo) lukumäärät sekä näiden muuttujien perusteella arvioitu 

ekologinen tila. (V/Hu= välttävä/huono ekologinen tila) (Aroviita ym. 2012) 

Heimo 
Jaaninoja EPT-
heimot 

Jaaninoja tyyppi-
lajit 

Kuninkoja EPT-
heimot 

Kuninkoja tyyppi-
lajit 

Oligochaeta         

Asellidae   x   x 

Glossiphoniidae         

Erpobdellidae         

Planorbidae         

Lymnaeidae         

Sphaeriidae   x     

Ceratopogonidae   x   x 

Baetidae     x x 

Simuliidae       x 

Elmidae       x 

Sialidae         

Hydropsychidae     x   

Limnephilidae x x     

Psychodidae         

Chironomidae         

ei tiedossa         

Yhteensä 1 4 2 5 

Ekologinen tila V/Hu V/Hu V/Hu V/Hu 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä raportissa on esitetty tärkeimmät tulokset Turun ammattikorkeakoulun vuo-

sina 2012 - 2015 tekemistä hulevesitutkimuksista Turun kaupungin alueella. 

Kuninkojan ja Jaaninojan virtaamaseurantojen perusteella todettiin, että mitatut va-

luntakertoimet vaihtelevat erittäin suuresti eri vuodenaikojen välillä. Sadannasta 

päätyy pintavaluntana kaupunkipuroihin kesällä noin 20 %, syksyllä noin 30 - 40 % 

ja talvella 50 - 90 %. Vuonna 2015 päästiin virtaamaa seuraamaan poikkeuksellisen 

lauhan talven ansiosta koko vuoden ajan. Ilmastonmuutoksen edetessä vuoden 

2015 talvikuukausien kaltaiset talviolosuhteet saattavat kuitenkin olla tulevaisuu-

dessa pikemminkin sääntö kuin poikkeus ja siksi vuoden 2015 tulokset kannattaa 

huomioida. Niiden mukaan Kuninkojalla, jonka laskennallinen valuntakerroin on 

0,29, talviaikainen mitattu valuntakerroin saattoi olla jopa 0,9. Hulevesijärjestelmien 

mitoitus tehdään maan peitteeseen perustuvien laskennallisten valumakertoimien 

avulla. Lauhana talvena, jolloin vettä sataa jäätyneelle maalle, ei läpäiseväkään 

pinta pidätä vettä ja silloin hulevesitulvien riski kohoaa.  

Tässä tutkimuksessa kerättyjen näytteiden perusteella hulevesien kiintoaine- ja fos-

foripitoisuudet olivat yleisesti korkealla tasolla ja typpipitoisuudet kohtalaisella ta-

solla (Tukholman laatuluokitus) eri puolilla kaupunkia. Kuninkojan vuosittaisen fos-

forikuorman arvioitiin liikkuvan 1,5 ja 2 tonnin tietämillä.  Fosforikuorma näytti 

olevan sidoksissa kiintoainekuormaan ja liukoisen fosforin osuus oli suhteellisen 

pieni. Typpipitoisuudet sen sijaan eivät olleet sidoksissa virtaamaan. Fosforikuor-

man hallinnassa olisi tärkeää eroosion hallinta, erityisesti tilanteissa, joissa maa on 

ilman kasvipeitettä (esim. kaivuutyömaat, työt viheralueilla). Lisäksi olisi tärkeää 

tunnistaa yksittäiset korkeiden pitoisuuksien lähteet ja rajoittaa niiden päästöjä 

mahdollisuuksien mukaan. 

Vuonna 2012 tutkimuksessa tehtyjä Kuninkojan sähkökoekalastuksia voidaan pitää 

suppeana, eikä tuloksien perusteella voida tehdä tarkkoja johtopäätöksiä puron ka-

laston rakenteesta tai lajien runsaudesta. Kuninkojan kalastoa ja uomassa olevia 

vaellusesteitä on vuoden 2012 jälkeen selvitetty tarkemmin Valonian purokunnos-

tushankkeen yhteydessä. Toistaiseksi koekalastuksissa havaittu Kuninkojan kala-

lajisto on ollut erittäin suppea. Mikäli Kuninkojan kalaston rakenteesta halutaan tar-

kempaa tietoa, tulisi koekalastuksia tehdä kattavammin koko purouoman matkalla 

sekä syvyydeltään ja virtaamaolosuhteiltaan erityyppisillä osuuksilla. Virtaamavaih-

teluita pienentävillä ja valumavesiä pidättävillä sekä suodattavilla rakenteilla voitai-
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siin parantaa taimenen ja jokiravun elinmahdollisuuksia Kuninkojan vesistön alu-

eella. Kuninkojan osittaiset vaellusesteet ovat jo nykyisellään hyvin tiedossa, mutta 

kalojen liikkumista purossa tulisi selvittää tarkemmin, jotta elinmahdollisuuksia pa-

rantavat kunnostus- ja istutustoimenpiteet voitaisiin kohdentaa tarkemmin. Lisäksi 

Turun kaupunkialueen muiden purojen, kuten Jaaninojan ja Piipanojan kalaston ra-

kennetta tulisi selvittää tarkemmin. Vuonna 2012 tehdyn pohjaeläintutkimuksen pe-

rusteella Kuninkojan ja Jaaninojan ekologinen tila oli välttävä tai huono. 

Tässä tutkimuksessa ei mitattu metallien, eikä haitallisten aineiden pitoisuuksia. 

Vaikka vuonna 2011 tehdyn suppean selvityksen mukaan metallien pitoisuudet hu-

levesinäytteissä olivat pieniä, olisi jatkossa hyvä täydentää tietoja haitallisten ainei-

den ja mikroroskien pitoisuuksista Turun kaupunkialueella. 
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LIITTEET 

Liite 1. Kuninkojan uoman purkautumiskäyrä. 
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Liite 2. Jaaninojan uoman purkautumiskäyrä. 

 

Liite 3. Laitevalmistajan ilmoittamat mittaustarkkuudet tutki-

tuille vedenlaadun 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. Turun kaupunkialueen hulevesien ravinnekartoituksen 

näytepisteet ja sijaintitiedot. 

Näytepiste Näytepisteen kuvaus Koordinaatit (KKJ) 

    N/lat E/lon 

HU1 (Hirvensalo, Illoi-
nen) 

Noin 1,5 - 2 metriä leveä sa-
viuoma, jossa kasvillisuutta 
hyvin vähän. Ympärillä pal-
jon rakennustyömaita.  

6709486 3236083 

HU2 (Vähä-Heikkilä) Noin 1,5 metriä halkaisijal-
taan olevan hulevesiputken 
pää. Putken alapuolisen uo-
man pohja savea ja uoma 
noin 3 metriä leveä. Uo-
massa kasvillisuutta hyvin 
vähän. 

6711460 3238366 

HU3 (Vähä-Heikkilä) Noin 1 metrin halkaisijaltaan 
oleva ojaputken pää. Uoman 
pohja soraa, ja uoman reu-
noilla kasvillisuutta run-
saasti. 

6711694 3239450 

HU4 (Jaaninoja, Huh-
kola) 

Noin 1,5 metriä leveä savi-
pohjainen uoma. 6711273 3243196 

HU5 (Itäharjunoja, Itä-
harjun Prisma) 

Noin 0,5 metriä leveä sora-
pohjainen uoma. 6712883 3242982 

HU6 (Ylioppilaskylä) Noin 0,5 m halkaisijaltaan 
olevan hulevesiputken pää. 
Vesi valuu putkesta kivi-
louhikkoon, ei varsinaista 
uomaa. 

6714947 3240779 

HU7 (Oriketo, Topinoja) Uoma 2 - 2,5 m leveä. Pohja 
löyhää sedimenttiä, jossa 
voimakas rikin haju. Uo-
massa runsaasti kasvilli-
suutta. 

6716500 3243574 

HU8 (Räntämäki, Topi-
noja) 

Uoma 1,5 - 2,0 m leveä. Sora 
ja kivipohja. Uomassa vähän 
kasvillisuutta. 

6715967 3241372 

HU9 (Raunistula/Koroi-
nen, pumppaamo) 

Noin 0,5 m halkaisijaltaan 
olevan hulevesiputken pää. 
Vesi valuu putkesta kivi-
louhikkoon, ei varsinaista 
uomaa. 

6715671 3241175 
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HU10 (Urusvuori) Noin 0,5 m halkaisijaltaan 
olevan hulevesiputken pää. 6718856 3242361 

HU11 (Urusvuori, Piipa-
noja) 

Noin 1,5 m leveä kovapoh-
jainen matala uoma. Uo-
massa vähän kasvillisuutta. 6719913 3242463 

HU12 (Pomponrahka) Alle 0,5 m halkaisijaltaan 
olevan hulevesiputken pää. 
Putken alapuolella ei varsi-
naista uomaa. 

6719137 3240473 

HU13 (Rieskalähteentie) Noin 1,0 metriä leveä uoma. 
Uomassa melko paljon kas-
villisuutta. 

6716315 3239782 

HU14 (Vätti, Kovasoja) Noin 1,5 m leveä savipohjai-
nen uoma. Uomassa melko 
paljon kasvillisuutta. 

6716317 3239368 

HU15 (Vätti, Kovasojan 
sivuoja) 

Ei varsinaista uomaa, useita 
pieniä noroja. Alueella tiheä 
osmankäämikasvusto. 6716316 3239363 

HU16 (Länsikeskus, Ku-
ninkoja) 

Noin 2 m leveä savipohjai-
nen uoma. Uomassa melko 
vähän kasvillisuutta. 

6716200 3237888 

HU17 (Muhkuri, Kunin-
koja) 

Noin 2,5 m leveä uoma savi-
pohjainen. Uomassa melko 
vähän kasvillisuutta. 

6714664 3237086 

HU18 (Muhkuri, Saukon-
oja) 

Noin 1,5 - 2 metriä leveä sa-
vipohjainen uoma. Uomassa 
melko vähän kasvillisuutta. 6714529 3237276 

HU19 (Pitkämäki/Kähäri) Noin 1,0 - 1,5 metriä leveä 
uoma. Uomassa melko vä-
hän kasvillisuutta. 

6714890 3238462 

HU20 (Iso-Heikkilä, Ku-
ninkoja) 

Noin 2,5 - 3,0 m leveä savi-
pohjainen uoma. Uomassa 
melko vähän kasvillisuutta. 6714287 3237243 

HU21 (Saukonoja, Kä-
häri) 

Noin 0,5 metriä leveä savi-
pohjainen uoma. 6715131 3239077 

HU22 (Kovasoja, Kähäri) Noin 1,5 metriä leveä savi-
pohjainen uoma. 6715154 3239042 



TURUN KAUPUNKIALUEEN HULEVESITUTKIMUS 45 

Liite 5: Turun kaupunkialueen hulevesien kokonaisfosfori- ja 

kokonaistyppipitoisuudet analysoiduissa vesinäytteissä. 

Näy
te-
pist
e 

Kokonaisfosfori (µg/l) Kokonaistyppi (µg/l) 

pvm  
19.6.201

2 
16.10.20

12 
2.11.201

2 
23.10.20

13 
4.11.201

3 
19.6.201

2 
16.10.20

12 
2.11.201

2 
23.10.20

13 
4.11.201

3 

HU1    400 130       2000 1700     

HU2    270 420 150 130   1800 1900 1300 630 

HU3  120 270 280 130 200 1200 1600 1200 1200 860 

HU4    200 260 100 100   1500 1400 1200 800 

HU5  140 230 350 140 120 1200 1300 900 1600 480 

HU6      28         370     

HU7    730 360       2900 2700     

HU8  670 700 330 100 150 1800 3100 1600 1100 2000 

HU9    370 260 150 110   4000 1200 2300 1500 

HU1
0  

36 15 78     670 650 560     

HU1
1  

  290 180 75 210   2200 1800 1300 3400 

HU1
2  

    47         620     

HU1
3  

  290 150       1700 800     

HU1
4  

  140 150       1400 770     

HU1
5  

  2200 3400       3300 5400     

HU1
6  

  360 210 68 300   1600 1300 1000 1700 

HU1
7  

  360 320       1500 1400     

HU1
8  

  220 280 93 140   1400 1100 680 810 

HU1
9  

  220 240       1500 940     

HU2
0  

  320 330 76 250   1600 1300 990 1600 

V34         240         2300 

HU2
1 

      210 250       4800 3100 

HU2
2 

      72 110       700 750 
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Liite 6: Turun kaupunkialueen hulevesien kiintoainepitoisuus 

ja kemiallinen hapenkulutus analysoiduissa vesinäytteissä. 

Näyte-
piste 

Kiintoaine (0,4 µm) mg/l COD (Cr) mg/l 

pvm  
19.6.2012 16.10.2012 2.11.2012 23.10.2013 4.11.2013 19.6.2012 16.10.2012 2.11.2012 23.10.2013 4.11.2013 

HU1    120 74       55 25     

HU2    41 160 23 71   25 150 11 8,3 

HU3    52 150 27 96   35 150 10 11 

HU4    63 150 33 55   37 100 8,5 6,8 

HU5    26 230 35 74   15 150 8,9 4,7 

HU6      5,8         15     

HU7    200 82       49 45     

HU8    240 130 27 60   55 45 7,1 6,3 

HU9    66 89 21 31   28 55 10 5,6 

HU10    5 67       15 22     

HU11    170 140 41 160   41 300 21 15 

HU12      17         18     

HU13    36 57       26 33     

HU14    39 63       27 27     

HU15    210 410       540 700     

HU16    150 100 25 190   35 40 5,8 12 

HU17    170 220       32 39     

HU18    75 150 23 85   25 59 9 6,9 

HU19    69 110       30 46     

HU20    160 180 35 170   30 42 6,9 11 

V34         120         12 

HU21       22 140       10 7,9 

HU22       23 65       9,1 7,5 
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Liite 7: Kuninkojan kiintoaineen ja kokonaisfosforin, kokonais-

fosforin ja virtaaman sekä kiintoaineen ja virtaaman korre-

laatiot. 
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Liite 8: Jaaninojan kiintoaineen ja kokonaisfosforin välinen 

korrelaatio. 

 

Liite 9: Kuninkojan sähkökoekalastusalojen sijainti kartalla. 

Uoman kalastettu osuus on rajattu karttaan punaisilla viivoilla.   
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Liite 10: Kuninkojan valuma-alue ja virtaamamittausaseman 

sijainti kartalla. 
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Liite 11: Jaaninojan valuma-alue ja virtaamamittausaseman 

sijainti kartalla. 

 


