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1 JOHDANTO 

Turun kaupunki on vuonna 2009 laatinut hulevesiohjelman jonka päämääränä on 

mm. tulvahaittojen ehkäisy, alueellisen ja paikallisen kuivatuksen varmistaminen, 

haitallisten aineiden vesistöihin päätymisen estäminen ja hulevesien hyödyntämi-

nen resurssina mm. maisemaelementtinä tai kasteluvetenä. Lisäksi hulevesioh-

jelmaan on kirjattu tavoite purojen, lampien ja lähteiden määrän ja tilan säilyttämi-

seksi. 

Turun Ammattikorkeakoulu ja Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto toteutti-

vat vuonna 2011 alustavan selvityksen koskien hulevesien laatua ja virtaamaa. 

Turun Ammattikorkeakoulu teki ympäristönsuojelutoimiston toimeksiannosta seu-

raavat selvitykset: 

• Kirjallisuuskatsaus hulevesien ominaisuuksista ja aiemmista tutkimustulok-

sista Suomessa (toimitettu aiemmin OP Mäelle) 

• Turun kaupungin pienvesikartoitus 2011 (toimitettu aiemmin OP Mäelle) 

• Hulevesien määrän ja laadun mittaukset kolmessa valuma-alueeltaan eri-

tyyppisessä hulevesiuomassa Turun kaupunkialueella. (tämä raportti)  
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2 MENETELMÄT 

Selvitykseen valittiin yhdessä Turun kaupungin ympäristönsuojeluviraston kanssa 

kolme kohdetta (Jaaninoja Biolaakson yläpäässä, Itäharjunoja Itäharjun Prisman 

kohdalla ja Vähä-Heikkilänoja kohdassa, missä oja alkaa). Kohteista haettiin vesi-

näytteitä seitsemänä eri kertana 12.4–12.2.2011 välisenä aikana. Tämän lisäksi 

Jaaninojan näytteenottopisteen yläpuolelta Hannunlaaksosta haettiin 28.10.2011 

ylimääräinen vesinäyte Jaaninojan yläosassa tapahtuneen polttoainevuodon 

vuoksi. 

Vesinäytteistä analysoitiin pH, sähkönjohtavuus, kiintoainepitoisuus, biologinen 

hapenkulutus, kokonaisfosfori ja – typpi sekä nitraatti ja nitriittitypet. Näiden lisäksi 

raskasmetallit (kadmium, kupari, kromi ja lyijy) ja koliformiset (ulosteperäiset) bak-

teerit mitattiin kolmesti ja öljyn määrää kuvaava hiilivetyindeksi analysoitiin kah-

desta näytteestä. Näytteet analysoi Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistyksen 

(LSVY) akkreditoitu laboratorio. Veden lämpötila mitattiin Biolaakson ja Itäharjun 

kohteissa pinnankorkeusanturin lämpömittarilla ja Vähä-Heikkilän kohteessa vir-

tausmittarin lämpötila-anturilla. 

Kohteiden valuma- ja virtausolosuhteita, sekä veden viipymää selvitettiin tekemäl-

lä kohteissa virtaama- ja pinnankorkeusmittauksia. Kohteiden valuma-alueiden 

pinta-ala ja maankäyttö arvioitiin karttaohjelman avulla (Kartta 1). Biolaakson ja 

Itäharjunojan pinnankorkeutta mitattiin jatkuvatoimisella anturilla kymmenen mi-

nuutin välein (Keller DCX-anturi). Näytteenoton yhteydessä kohteissa tehtiin vir-

tausmittauksia silloin kun virtaama oli riittävän suuri. 

Pinnankorkeusantureiden tuloksia verrataan Turun sadantatietoihin millä selvite-

tään maankäytön vaikutusta sadeveden viipymään kahdella erityyppisellä valuma-

alueella.  
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Kartta 1. Karttakuva valuma-alueista. Näytteenottopisteet ovat merkitty karttaan punaisilla palloilla. 

 



Huleveden mittaukset Turun kaupunkialueella vuonna 2011 6 

3 TULOKSET 

3.1 Mittauskohteiden luonnehdinta 

3.1.1 Jaaninoja 

Jaaninojan näytteenottopiste (kuva 1) sijaitsi Biolaakson yläpäässä missä Itäkaari 

ylittää ojan. Näytteet otettiin tien yläpuolelta Kaarningolta tulevan viemäriputken 

yläpuolelta. Valuma-alueen kokonaispinta-ala on 4,35km2, mikä käsittää Huhko-

lan, Lausteen, Vaalan ja Hurttivuoren kaupunginosat. Lisäksi alueeseen kuuluu 

osia Pääskyvuoresta ja Varissuosta. Alueesta 95 % on melko harvaan rakennet-

tua, etupäässä omakoti- ja rivitaloaluetta. Itäkaaren, Mustionkadun ja Taalinteh-

taankadun väliin jää pieni, 0,2 km2 (5 %) laajuinen teollisuusalue, missä on mm. 

katsastusasema ja huoltoasemia. 28.10.2012 sattunut öljyvahinko, missä Jaa-

ninojaan vuosi arviolta joitakin satoja litroja kevyttä polttoöljyä oli peräisin tältä 

alueelta. Alueella sijaitsee jonkin verran liikekiinteistöjä, mutta ei suuria liikekes-

kuksia joilla olisi isoja parkkipaikkoja. Alueen läpi kulkee junarata ja vilkkaasti lii-

kennöity Littoistentie.  

3.1.2 Itäharjunoja 

Itäharjunojan näytteenottopiste (Kuva 2) sijaitsi Jaanintien länsipuolella Itäharjun 

Prisman vieressä. Itäharjunojan valuma-alue kattaa etupäässä Helsingin moottori-

tien ja Kalevantien väliin jäävän teollisuusalueen ja Itäharjun omakotitaloalueen 

eteläosan. Valuma-alueen pinta-ala on 1,29 km2, mistä teollisuusaluetta on 65 % 

ja asuinaluetta 35 %. Ojaan päätyy myös Valtatie 1 hulevesiä vajaan kilometrin 

matkalta. Itäharjun teollisuusalueella on runsaasti pysäköintialueita ja teollisuus- 

ja liikekiinteistöjä ja suuri osa alueesta on katettu. Noin kolmanneksen valuma-

alueesta kattava Itäharjun asuinalueen eteläosa on lähes kokonaisuudessaan 

omakotitaloaluetta. Alueella toimii muun muassa pintakäsittelyyn ja hiontaan eri-

koistunut yritys, maalausliike, automarket huoltoasemineen ja rakennustarvikeliik-

keitä. Itäharjun alueen hulevesiin on aiemmin päässyt ympäristölle haitallisia ke-

mikaaleja, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia Jaaninojan pääuomassa 

harvalukuisina esiintyville jokiravulle ja taimenelle. 
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Kuva 1. Jaaninojan näytteenottopiste Itäkaaren tierummun yläpuolella. Kuva on otettu 12.4.2012. 

 

Kuva 2. Itäharjunoja Jaanintieltä ylävirtaan kuvattuna. Näytteenottopiste oli kuvassa näkyvän kuusen kohdalla.  
Kuva on otettu 12.4.2012. 
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3.1.3 Vähä-Heikkilänoja 

Vähä-Heikkilänojan näytteenottopiste (Kuva 3) sijaitsi lähellä osoitetta Vähäheikkiläntie 

35. Valuma-alueen hulevedet on johdettu tänne saakka putkessa ja näytteet otettiin ai-

van putken suulta. 

Vähä-Heikkilänojan valuma-alue kattaa Kupittaan puiston ja omakotitaloalueen aina 

Leimminkäisenkadulle saakka, Vasaramäen kerrostaloalueen, Kurjenmäen ja osia Luola-

vuoren ja Mäntymäen kaupunginosista. Valuma-alueen pinta-ala on 2,39km2, mistä kau-

punkialuetta on 46 %, kaupunkipuistoa 18 % ja asuinaluetta 36 %. Kupittaan puisto ja ur-

heilukentät ovat kokonaisuudessaan tällä alueella. Kupittaan Citymarket 

parkkipaikkoineen muodostaa laajan katetun kokonaisuuden ja alueen läpi kulkevat vilk-

kaasti liikennöidyt Kaskentie ja Uudenmaankatu. 

 

Kuva 3. Vähä-Heikkilänoja alkaa Vähäheikkiläntie 35 kohdalla, missä hulevesiviemäri muuttuu avo-ojaksi. Ojaan 
johdetaan hulevedet Kupittaalta ja Vasaramäestä saakka. Näytteet otettiin putken suulta. Kuva on otettu 12.4.2012. 
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3.1.4 Yhteenveto näytteenottopisteiden valuma-alueista 

Näytteenottopisteiden valuma-alueiden maankäyttö määritettiin silmämääräisesti 

kartan perusteella. Yhteenveto eri valuma-alueiden maankäytöstä taulukossa 1. 

Taulukko 1. Mittauskohteiden pinta-ala ja maankäyttö. 

Alue 

Kok. pinta-
ala  

Teollisuus-
alue Asuinalue 

Kaupunki-
alue 

Kaupunki-
puisto 

km² % km² % km² % km² % km² % 

Jaaninoja 4,35 100 0,20 5 4,15 95 0 0 0 0 

Itäharjunoja 1,29 100 0,84 65 0,45 35 0 0 0 0 

Vähä-Heikkilänoja 2,39 100 0 0 0,86 36 1,11 46 0,42 18 
 

3.2 Sadanta, pinnankorkeudet ja virtaamat 

Pinnankorkeutta mitattiin Jaaninojassa ja Itäharjunojassa. Sadantatiedot tilattiin 

Ilmatieteen laitokselta ja ovat peräisin Artukaisten sääaseman tiedoista. Mittaus-

pisteiden etäisyys toisistaan on 1,6 km ja matkaa Artukaisten sääasemalle mo-

lemmista kertyy noin kahdeksan kilometriä. 

Kohteissa tehtiin myös virtausmittauksia, mutta etenkin ylivirtaamatilanteiden do-

kumentointi osoittautui vaikeaksi virtaamapiikkien lyhyen keston vuoksi. Usein yli-

virtaamat ajoittuivat viikonlopulle tai yöaikaan eikä virtausmittauksia onnistuttu te-

kemään ylivirtaama-aikoina. Jaaninojassa virtaamat vaihtelivat kesän aikana 

tehdyissä mittauksissa välillä kahden (25.6) ja 256 (12.4) litran välillä (taulukko 3-

A). Virtaaman ja pinnankorkeusmittausten avulla oli tarkoitus määrittää mittaus-

kohteille purkautumiskäyrät, joiden avulla jatkuvatoimisesti mitatut pinnankorkeu-

det olisi voitu muuntaa virtaamatiedoiksi. Päädyimme kuitenkin esittämään tässä 

raportissa vain pinnankorkeustulokset, koska mittauskauden 2011 aikana tehdyis-

tä virtausmittauksista ei saatu tarpeeksi edustavaa aineistoa luotettavan purkau-

tumiskäyrän määrittämiseen. 

Jaaninojan ja Itäharjunojan pinnankorkeustulokset on esitetty kuvaajassa 1. Ojan 

pinnankorkeus reagoi sateisiin nopeasti ja voimakkaat sateet aiheuttavat suuria 

virtaamapiikkejä. Tulvaongelmia Jaaninojan alueella ei kuitenkaan tiettävästi ole. 

Jaaninojassa vaikuttaisi virtaavan vettä jatkuvasti aivan kuivimpia kausia lukuun 

ottamatta.  
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Itäharjunojassa sateet näkyvät Jaaninojaa selvemmin (kuvaaja 1), mikä johtuu sii-

tä, että alueella on enemmän katettua pinta-alaa. Sateiden jälkeen Itäharjunojan 

pinnankorkeus laskee nopeasti ja sadejaksoja lukuun ottamatta ojan virtaama on 

ainoastaan muutamia litroja sekunnissa. Alivirtaamalla virtausmittauksia ei saatu 

vähäisen vesimäärän vuoksi tehtyä lainkaan. 12.4 ojan virtaama oli 28,7 litraa se-

kunnissa ja 12.2 5,6 l/s ja jokaisella näytteenottokerralla ojassa kuitenkin virtasi 

vettä. 

Alivirtaama-aikainen pinnankorkeus näyttää laskeneen kesän edetessä, mikä viit-

taisi siihen, että valuma-alueelle purkautuu jonkin verran kevään sulamisen aika-

na maaperän pintakerrokseen varastoitunutta vettä. Alueella ei ole myöskään ollut 

tulvaongelmia. 

Sadantatietojen ja pinnankorkeustulosten vertailu on osin ongelmallista, koska 

sääaseman ja valuma-alueiden välillä on selviä eroja sekä sateen ajankohdassa 

että voimakkuudessa. Voimakkaat sateet ovat erityisesti kesällä hyvin paikallisia, 

eikä 8km päässä mitattu sade välttämättä kerro mitään tarkastelun kohteena ol-

leiden valuma-alueiden säätilasta. Myös Itäharjunojan ja Biolaakson yläpuolisen 

Jaaninojan välillä on eroja sateen ajankohdissa. Näin ollen tulosten vertailu on lä-

hinnä suuntaa antavaa ja Artukaisista mitattua sadantatietoa voidaan pitää tausta-

tietona olosuhteille. 

Lyhytkestoisten sadekuurojen aikana ojien pinnankorkeus saavutti huippunsa 

Jaaninojassa noin 1,5-3 tuntia sateen alkamisen jälkeen. Itäharjunojassa pinnan-

korkeushuippu saavutettiin hieman nopeammin, 40 min – 2h sateen alkamisesta. 

Molemmissa kohteissa pinnankorkeushuippu oli hyvin terävä ja kesti ainoastaan 

muutamia kymmeniä minuutteja (kuvaaja 2). Molemmat ojat reagoivat sadekuu-

roihin lähes yhtä nopeasti vedenpinnan noustessa parhaimmillaan kymmeniä 

senttejä kymmenen minuutin välein tehtyjen mittauksien välillä. 

Sateen loputtua pinnankorkeus laski molemmissa ojissa takaisin normaalikorkeu-

teen muutamien tuntien kuluessa, mutta Jaaninojassa lasku oli hieman hitaam-

paan ja sade vaikutti alivirtaamiin kauemmin. 
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Itäharjunoja 

Jaaninoja 

Kuvaaja 1. Pinnankorkeustulokset Jaaninojan ja Itäharjunojan mittauspisteillä ja tuntisa-

danta Artukaisissa ajalla 12.4.–2.12.2012. 
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Kuvaaja 2. Voimakkaan sateen (3.7.2012) vaikutus pinnankorkeuteen Jaaninojassa ja 

Itäharjunojassa. 
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3.3 Vedenlaatutiedot 

Taulukoissa 2-3 esitetään yleiset vedenlaatutiedot kohteittain ja pitoisuuksia ver-

rataan soveltuvin osin Tukholman veden asettamaan hulevesien laatuluokituk-

seen, yleiseen vedenlaatuluokitukseen (Suomen ympäristökeskus) tai muihin hu-

levesien laatua tutkineisiin selvityksiin. Vähäisen näytteenottomäärän ja 

virtausmittausten hajanaisuuden vuoksi tuloksista ei voida päätellä purojen vuo-

tuista kuormitusta, mutta näitä vertailemalla voidaan antaa kuva erilaisten valuma-

alueiden välisistä eroista. 

3.3.1 pH 

Kohteiden pH-arvo vaihteli välillä 7,3–9,8 keskiarvon vaihdellessa 7,6 (Jaaninoja) 

8,3 (Itäharjunoja) välillä (Taulukko 2A-C). Itäharjunojasta mitattiin 26.5 veden 

happamuudeksi 9,8, mikä on poikkeuksellisen korkea arvo ja on riittävän korkea 

arvo aiheuttamaan esimerkiksi kalakuolemia. Luonnonvesiin verrattuna Jaa-

ninojan pH on normaalin rajoissa Itäharjunoja ja Vähä-Heikkilänojan happamuus-

lukemien ollessa hieman alueen luonnonvesiä emäksisempiä. 

3.3.2 Sähkönjohtokyky 

Sähkönjohtokyky mittaa veteen liuenneiden suolojen määrää. Yleensä kohonneet 

sähkönjohtavuusarvot viestivät vesistöön tulevasta jätevesikuormituksesta. Nor-

maalisti sähkönjohtavuus järvivesissä on 5-10 mS/m ja jätevesissä 50-100 mS/m. 

Luontaisesti korkeimmat arvot ovat Lounais-Suomessa, missä sähkönjohtavuus 

voi luontaisestikin nousta hieman yli kymmeneen millisiemensiin metrillä (ympäris-

tö.fi). 

Sähkönjohtokyky vaihteli mittausjakson aikana välillä 21–56 mS/m. Isoin lukema 

(56 mS/m, 26.5) ja isoin keskiarvo (45,7 mS/m) mitattiin Itäharjunojasta (Taulukko 

2A-C). Pienimmät lukemat ja alhaisin keskiarvo (33,1 mS/m) mitattiin Jaaninojas-

ta. Kaikki arvot olivat hiukan luonnonvesille normaaleita arvoja korkeammat, mutta 

rakennetulle ympäristölle tyypillisiä. 
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3.3.3  Biologinen hapenkulutus 

Biologinen hapenkulutus kuvastaa orgaanisen aineen määrää ja ilmaisee baktee-

rien hajotustoiminnan kuluttaman hapen määrän 7 vrk inkuboinnin aikana. Puh-

taissa luonnonvesissä hapenkulutusarvo on tyypillisesti alle 2 mg/l ja jätevesissä 

yli 20 mg/l. Luonnonvesissä 5 mg/l arvoja voidaan pitää kohonneina. 

Itäharjunojan ja Vähä-Heikkilänojan hapenkulutuksen keskiarvo oli alle 2 mg/l kun 

Jaaninojan hapenkulutus oli keskiarvoltaan 2,3. Korkein lukema mitattiin Jaa-

ninojasta 10.8, jolloin BOD7-arvo oli 8,6 mg/l (Taulukko 2A-C). Samana päivänä 

Jaaninojalla mitattiin myös erittäin korkea pitoisuus ulosteperäisiä bakteereita. Tu-

los saattaa selittyä eläinten ulosteilla, mutta on myös mahdollista, että jostain on 

johdettu jätevettä Jaaninojaan. Tämä tulos oli yksittäinen lukema ja ainoa kerta 

koko mittausjaksolla kun hapenkulutusarvo ylitti 2,5 mg/l, mikä selittää myös Jaa-

ninojan korkeaa keskiarvoa. Tässä mittaussarjassa hapenkulutustulokset olivatkin 

melko alhaisia.  

3.3.4 Kiintoaine 

Kiintoainepitoisuudet olivat kaikissa analysoiduissa näytteissä alhaisia ja ne alitti-

vat reilusti Tukholman veden määrittelemän alimman raja-arvon 1-laatuluokan hu-

levesille (kts liite 1 ja Taulukko 2A-C). Tulosta tarkastellessa on kuitenkin huomat-

tava, että kaikki näytteet otettiin melko alhaisen virtaaman aikana, kun taas 

kiintoainepitoisuudet tyypillisesti ovat korkeimmillaan suurten virtaamien aikana. 

3.3.5 Ravinteet 

Biolaakson ja Vähä-Heikkilänojan näytteissä fosforipitoisuudet alittivat (yhtä näy-

tettä lukuun ottamatta) Tukholman veden määrittelemän alimman raja-arvon 1-

laatuluokan hulevesille (kts liite 1), kun taas Itäharjun näytteistä puolessa fosforipi-

toisuus oli koholla ja yksi (2.12.2011) ylitti jopa 3-laatuluokan raja-arvon (Taulukko 

2A-C). Typpipitoisuudet olivat kohtalaisia kaikissa näytteissä. Itäharjunojan muita 

korkeammat ravinnepitoisuudet olivat todennäköisesti peräisin liikenteen päästöis-

tä ja johtuivat myös päällystetyn pinnan suuresta osuudesta valuma-alueella.  
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Taulukko 2. Yleiset vedenlaatuparametrit ja virtausmittausten tulokset. Kiintoaine, kokonaistyppi ja kokonaisfosfo-
riarvot värjätty Tukholman veden vedenlaatuluokitukseen (Taulukko liitteenä) perustuen; punainen: 3-laatuluokka 
(korkeat pitoisuudet), keltainen: 2-laatuluokka (kohtalaiset pitoisuudet),  vihreä: 1-laatuluokka (alhaiset pitoisuu-
det). 
A) Analyysitulokset Jaaninojasta Biolaakson yläpäästä. 

Pvm. Lt, C° 

Vir-
taama 

l/s pH 

Sähkön-
johtavuus, 

mS/m 
BOD₇, 
mg/l 

Kiinto-
aine 
mg/l 

Ptot, 
μg/l 

Ntot, 
μg/l 

NO3, 
μg/l 

NO2, 
μg/l 

12.4.2011 2,2 256 7,3 21 1,4 27 82 1800 1100 4 

26.5.2011 8,9  7,7 38 1,7 15 59 1200 830 8 

29.6.2011 14,8 2 7,7 44 1,2 12 59 1600 1300 22 

10.8.2011 15,0  7,7 39 8,6 11 54 1600 1000 10 

21.9.2011 13,6 15,8 7,7 35 1,2 10 63  1100 10 

28.10.2012 10,1  7,5 30 0,7 11 64 1300 640 7 
Hannunlaakso 

28.10.   7,6 40 1,1 14  1200 680 8 

2.12.2011 6,9 59 7,6 25 1,1  82 1400 800 18 

Keskiarvo   7,6 33,1 2,3 14,3 66 1483 967 11 
 

B) Analyysitulokset Itäharjunojasta.  

Pvm. Lt, C° 

Vir-
taama 

l/s pH 

Sähkön-
johtavuus, 

mS/m 
BOD₇, 
mg/l 

Kiinto-
aine 
mg/l 

Ptot, 
μg/l 

Ntot, 
μg/l 

NO3, 
μg/l 

NO2, 
μg/l 

12.4.2011 2,6 28,7 7,8 45 1,6 21 110 2900 2200 10 

26.5.2011 15,3  9,8 56 2,3 5,2 34 1600 1100 24 

29.6.2011 14,7  8 43 1,2 7,3 62 2400 2100 33 

10.8.2011 14,7  8,1 42 1,8 13 55 1400 970 28 

21.9.2011 14,8  7,9 43 2,3 5,4 150 3300 2700 41 

2.12.2011 6,9 5,9 8,1 45 1,8  370 2400 1700 21 

Keskiarvo   8,3 45,7 1,8 10,4 130 2333 1795 26 
 

C) Analyysitulokset Vähä-Heikkilänojasta.  

Pvm. Lt, C° 
Virtaa-

ma pH 

Sähkön-
johtavuus, 

mS/m 
BOD₇, 
mg/l 

Kiintoai-
nemg/l Ptot, 

μg/l 
Ntot, 
μg/l 

NO3, 
μg/l 

NO2, 
μg/l 

12.4.2011 4,3  7,4 28 1,4 23 110 2200 1500 5 

26.5.2011   8 45 <2 1 30 1500 1200 7 

29.6.2011 10,6 3,5 7,9 50 0,2 <2 34 1700 1500 5 

10.8.2011   8 40 1,3 9 45 1700 1300 9 

21.9.2011  4,2 7,9 37 1,5 <2 42 1700 1100 12 

2.12.2011 7,8 9,8 7,7 35 1  90 1700 1100 7 

Keskiarvo   7,8 39,2 1,1 7,4 58,5 1750 1283 7,5 
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3.3.6 Raskasmetallit 

Raskasmetalleista kromin, kadmiumin ja lyijyn pitoisuudet olivat alhaisia kaikissa 

analysoiduissa näytteissä (Taulukko 3A-C). Kuparipitoisuudet olivat osassa näyt-

teistä kohtalaisia. Koska mittauskohteiden valuma-alueilla ei tiedettävästi ole ku-

parikattoja, on todennäköistä, että kupari on peräisin lähinnä jarruista ja renkaista.  

3.3.7 Öljyhiilivedyt 

Öljyhiilivetyjen määrä kaikissa näytteissä (jopa tuoreen öljypäästön jälkeen ote-

tuissa) oli alhainen (Taulukko 3A-C). Tämä voi osittain johtua edustavan näytteen 

ottamisen hankaluudesta. Tuore öljypäästö on suurimmaksi osaksi kerrostunut 

veden pinnalle ja syvemmältä otettu näyte ei välttämättä anna totuudenmukaista 

kuvaa öljyn määrästä vedessä. 

3.3.8 Kokonaiskoliformit 

Kokonaiskoliformien ryhmä koostuu pääosin Enterobacteriaceae –heimon baktee-

risuvuista, joita esiintyy runsaasti luonnonvesissä ja maaperässä, mutta osa niistä 

on myös ulosteperäisiä, sillä koliformisia bakteereja on runsaasti ihmisten ja tasa-

lämpöisten eläinten suolistossa. Kokonaiskoliformien määrä ei ole varma merkki 

ulostesaastutuksesta, mutta sitä pidetään likaantumisen yleisindikaattorina. Suo-

messa uimakelpoisen veden raja koliformisille bakteereille on alle 10000 pmy/100 

ml. Tämän perusteella hulevesiojat olisivat olleet uintikelpoisia muuten, paitsi 

Jaaninoja Biolaakson kohdalla 10.8.2011 otetun näytteen perusteella (Taulukko 

3A-C). Tässä näytteessä myös biologinen hapenkulutus oli korkea (kts. yllä). 
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Taulukko 3. Metallit, koliformiset bakteerit ja öljyn määrää kuvaava hiilivetyindeksi. Metallipitoisuudet ja hiilivety-
arvot värjätty Tukholman veden vedenlaatuluokitukseen (Taulukko liitteenä) perustuen; punainen: 3-laatuluokka, 
(korkeat pitoisuudet), keltainen: 2-laatuluokka (kohtalaiset pitoisuudet),  vihreä: 1-laatuluokka (alhaiset pitoisuu-
det). 
 
 A) Analyysitulokset  Jaaninojasta Biolaakson yläpäästä. 

Pvm. 
Cadmium, 

μg/l 
Kromi, 

μg/l 
Kupari, 

μg/l 
Lyijy, 
μg/l 

Hiilivetyindeksi, 
mg/l 

Koliformiset bak-
teerit/100ml 

12.4.2011 <0,1 2,1 8 <1 <0,04 500 

26.5.2011      4700 

10.8.2011 <0,1 1,6 14 <1 >0,04 >200 000 

28.10.2012     0,3  
Hannunlaakso 

28.10.     0,094  

2.12.2011 <0,1 2,9 9 1   

Keskiarvo <0,1 2,2 10,3 <1,0 0,1 68400 
 

B) Analyysitulokset Itäharjunojasta.  

Pvm. 
Cadmium, 

μg/l 
Kromi, 

μg/l 
Kupari, 

μg/l 
Lyijy, 
μg/l 

Hiilivetyindeksi, 
mg/l 

Koliformiset bak-
teerit/100ml 

12.4.2011 0,13 5,3 10 <1 0,18 <100 

26.5.2011      8 

10.8.2011 <0,1 1,8 6 <1 <0,04 2800 

2.12.2011 0,17 3,2 10 1   

Keskiarvo 0,15 3,4 8,7 <1,0  969 
 

C) Analyysitulokset Vähä-Heikkilänojasta.  

Pvm. 
Cadmium, 

μg/l 
Kromi, 

μg/l 
Kupari, 

μg/l 
Lyijy, 
μg/l 

Hiilivetyindeksi, 
mg/l 

Koliformiset bak-
teerit/100ml 

12.4.2011 <0,1 1,8 8 2 0,053 1200 

26.5.2011      770 

10.8.2011 <0,1 1,3 8 <1 <0,04 4400 

2.12.2011 <0,1 1,8 9 2   

Keskiarvo <0,1 1,6 8,3 1,7  2123 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vuoden 2011 mittausten perusteella voidaan saada alustava kuva hulevesien 

laadusta ja virtaamavaihteluista kolmessa hulevesiuomassa.  

Tulosten perusteella kupari ja ravinteet olivat merkittävimmät kuormitusta aiheut-

tavat tekijät näissä uomissa ja yleisesti ottaen hulevesiojien veden laatu mittaus-

kohteissa oli suhteellisen hyvä. Tuloksiin on kuitenkin suhtauduttava varaukselli-

sesti, koska yhtään näytettä ei otettu lumen sulamisen aikana, eikä myöskään 

suurten virtaamien aikana, jolloin pitoisuudet tyypillisesti ovat korkeimmillaan. Olisi 

myös ollut hyvä analysoida osasta näytteitä PAH-yhdisteiden kokonaismäärä ja 

kemiallinen hapenkulutus (CODCr).  

Huippuarvot hulevesiuomien virtaamissa seurasivat hyvin nopeasti sateen alka-

mista, mutta laskivat myös nopeasti sateen loputtua. Sateen aiheuttamat pinnan-

korkeuden nousut olivat suurimmillaan yli metrin. Virtaamamittauksia pitäisi kui-

tenkin tehdä lisää erityisesti suurten virtaamien aikana, jotta voitaisiin määrittää 

purkautumiskäyrät uomille ja laskea virtaamat. Olisi hyödyllistä myös asentaa 

kohteisiin sääasema esimerkiksi viikon ajaksi, jonka aikana voitaisiin määrittää 

tarkasti sateen aiheuttama virtaama ja laskea valuntakertoimet tutkimuksessa 

mukana olleille erilaisille valuma-alueille. 
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LIITTEET 

Liite 1. Hulevesien laatuluokitus Tukholman veden mukaan. 

Indelning av dagvatten i olika klasser. Stockholm Vatten (2001).  

Ämne(Totalhalt) Enhet Låga 
halter 
(1) 

Måttliga 
halter (2) 

Höga 
halter 
(3) 

SS mg/l <50 50-175 >175 
N (kväve)  mg/l  <1,25  >5,0 
P (fosfor)  mg/l (<0,1) (0,1-0,2) (>0,2) 
Pb µg/l <3 3-15 >15 
Cd µg/l <0,3 0,3-1,5 >1,5 
Hg µg/l (<0,04) (0,04-0,2) (>0,2) 
Cu µg/l <9 9-45  >45  
Zn µg/l <60 60-300 >300 
Ni µg/l <45 45-225 >225 
Cr µg/l <15 15-75 >75 
Olja mg/l <0,5 0,5-1,0 >1,0 
PAH µg/l <1 1-2 >2 

 

 


