
Jäppilä, Ahvenlampi 180 3.8.2006 

 

 

Lampi on kirkasvetinen ja vähäravinteinen. Veden väriarvo (humuspitoisuus) on alhainen, valta-

osassa vesimassasta 15 mg Pt/l. samoin kuin sameusarvokin (1,3-1,6 FNU) Pintaveden kokonaisfos-

foripitoisuus on vähäravinteisella tasolla ja alemmissa vesikerroksissa hieman korkeampi. Hapen 

osalta alimmassa 9 m:n vesikerroksessa havaitaan selvää hapenvajausta. Liukoisen hapen pitoisuus 

on täällä vain 2,6 mg/l ja kyllästysprosentti 22. Hapen vajaus näkyy pohjan lähellä myös kohonnei-

na fosforin ( 31µgP/l) ja raudan (120 µg Fe/l) pitoisuuksina  eli fosforia on ilmeisesti vapautunut 

hapettomuuden johdosta järvisedimentistä. Typen pitoisuudet ovat tyypillisellä tasolla. Pintaveden 

pH on näytteenottohetkellä ollut huomattavan korkea, 8,4 ja myös 5 m:n pH on keskimääräistä 

,korkeampi. Toisaalta alkaliniteetti on kaikissa syvyyksissä huomattavan korkea ja veden puskuri-

kyky happamoitumista vastaan näin  erinomainen. Nämä korkeat pH ja alkaliniteettihavainnot  voi-

vat kertoa mm. alueen maiden kalkkiperäisyydestä. Veden kloridipitisuus samoin kuin kemiallinen 

hapenkulutus ovat alhaisia samoin kuin nitraatti/ nitriittityppi. 

 

Jäppilä, Hiidenlampi 193, (pohjoispää) 3.8.2006 

 

Myös Hiidenlampi on kirkasvetinen ja vähäravinteinen. Veden väriarvo (humuspitoisuus) on alhai-

nen, valtaosassa vesimassasta 15-20 mg Pt/l. samoin kuin sameusarvokin (0,37-1,8 FNU) Pintave-

den kokonaisfosforipitoisuus on päällysvedessä selkeän vähäravinteisella tasolla (7 -8 µg P/l) mutta 

alemmissa vesikerroksissa (10m ja 19m) fosforipitoisuus on selkeästi korkeampi (31 ja 120 µg P/l) 

mitkä arvot ovat tyypillisiä reheville ja erittäin reheville vesille. Hapen osalta alemmissa  vesiker-

roksissa (10m ja 19 m) havaitaan selvää hapenvajausta mikä on ilmeisesti osaltaan aiheuttanut fos-

forin vapautumista pohjasedimentistä. Typen pitoisuudet ovat tyypillisellä tasolla ja korkeampia 

vain pohjan lähellä (19m). Pintaveden pH on näytteenottohetkellä ollut korkeahko, 7,7-7,9. Toisaal-

ta alkaliniteetti on kaikissa syvyyksissä huomattavan korkea ja veden puskurikyky happamoitumista 

vastaan näin  erinomainen. Nämä korkeat pH ja alkaliniteettihavainnot  voivat kertoa mm. alueen 

maiden kalkkiperäisyydestä.  Veden kloridipitoisuus samoin kuin kemiallinen hapenkulutus ovat 

alhaisia samoin kuin nitraatti/ nitriittityppi.   

 

Jäppilä, Hiidenlampi  006 (eteläpää) 3.8.2006 

 

Hiidenlammen eteläosan vedenlaatu on yleispiirteissään samankaltainen pohjoisosan kanssa. Mer-

kittävimmät erot vedenlaadussa pohjoisosaan nähden ovat pienempi happipitoisuus 10 m:n näyt-

teessä eli happipitoisuus alkaa laskea astetta ylemmissä vesikerroksissa jo harppauskerroksen ylä-

osassa. Kemiallinen hapenkulutus on eteläisellä asemalla hieman korkeampi ja samoin päällysveden 

ravinteikkuus sekä typen että fosforin osalta. sähkönjohtokyky on eteläisellä asemalla hivenen al-

haisempi.    

 

Vanhempi vedenlaatudata Ahvenlammesta ja Hiidenlammesta on vuodelta 1985 tai sitä vanhempaa 

(Hertta) eli 20 v. vanhaa. Yleispiirteiltään molemmat lammet ovat  nykyisin aikaisempien havainto-

jen kuvaaman kaltaisia ja mm. pohjanläheisten vesikerrosten happivajaus toistuu aikaisemmissa 

havainnoissa. Mm. ravinnepitoisuudet ovat olleet myös, ehkä riippuen mm. vesioloista/lähivaluma-

alueen kuormituksesta, ajoin hieman  korkeammalla tasolla. 

 

 

Hiidenlampi täyttänee selvästi ympäristöhallinnon raakavesiluokituksen hyvälle raakavedelle ase-

tettavat vaatimukset mm. tekopohjaveden valmistaminen (muodostaminen) ilman esikäsittelyä. Mm 

tehtyjen levähavaintojen vuoksi Ahvenlammen osalta tilanne ei ole näin selkeä.  

 

 

 

 

 

 



Havaitut leväesiintymät (VK 33): 

 

Ahvenlampi 

 

Lammesta rannalta otetussa näytteessä oli rihmamaista "huopamaista" Oedogonium- suvun viherle-

vää sekä Anabaena circinalis- sinilevää (tiheysarvio 1). Kyseisestä sinilevästä (suku ja laji) on tok-

sisia kantoja (hermo- ja maksamyrkyt).  

 

 

Hiidenlampi 

 

Rannalta otetussa näytteessä oli Mougeotia- suvun rihmamaista yhtymälevää. Seassa yksittäisiä 

Anabaena circinalis- sinileväketjuja (runsaus max 1). 

 

 


