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Vedenlaadun seuranta 

Vedenlaadun seuranta painottuu viiteen järvipisteeseen Iskmo sundin ja Skatasundin 

alueella (kuva 1). Tutkimuspisteet on valittu pääosin valtion ympäristötiedon 

hallintajärjestelmän (Hertta) avulla. Näiden lisäksi perustettiin uusi piste Iskmo sundin 

alaosalle Pantsarholmenin padon yläpuolelle. Näytteenottosyvyydet ovat pääasiassa 1 m:n 

syvyydeltä (pl. Vekasundista laskevan puron alaosa: n. 0,4 m) Jokaisesta järvipisteestä 

mitataan pH, happi, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, alkaliniteetti, sähkönjohtavuus, rauta, 

väri, sameus ja kiintoaine. Lisäksi kahdesta järvipisteestä (Iskmo sund ja Skatasund) 

havainnoidaan kolmena ajankohtana klorofylli-a.  

Näytteenottoajankohdat on jaettu kesän ja syksyn 2013 ajalle siten, että kesän aikana 

otetaan kolmena ajankohtana jokaisesta pisteestä kokonaiset näytesarjat. Ajankohdat ovat 

kesällä 29.-30.5., 1.-2.7., ja 19.-20.8. Tämän lisäksi otetaan yhdet näytesarjat syksyllä loka-

marraskuun kuluessa. 

Järvipisteiden lisäksi päämääränä on mitata valuma-alueen kuormitusta ottamalla omat 

näytesarjat järviin laskevista ojista (kuva 2). 29.-30.5 otettiin yksi näytesarja Skatasundiin 

laskevasta ojasta. Syksyllä 2013 tavoitteena on saada 2-4 näytesarjaa valuma-alueen 

suurimpien ojien alajuoksulta läheltä niiden purkautumispistettä. 
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Kuva 1. Järviveden havaintopisteet. 
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Kuva 2. Ojaveden havaintopisteet. 

 

Pohjaeläinselvitys (FM Curt Nyman) 

Från Iskmosund och Skatasund tas 10 slumpmässigt fördelade bottenprov med Ekmanhuggare från bottnar 

med minst 0,6 m vattendjup (foto 3). Proven sållades med dubbelsåll med 4 mm och 0,5 mm maskvidd. 

Avsikten med det grövre sållet var att avlägsna grövre växtmaterial från proven för att underlätta provens 

behandling. Sållresten från 4 mm sållet genomgicks okonserverat med hjälp av en ljuslupp. Sållresten från 

0,5 mm konserverades med etanol och sorteras senare med hjälp av stereomikroskop. Från proven sorteras 

makroskopiska bottendjur, djuren artbestäms och antalet individer räknas samt biomassan bestäms. 

 Resultaten från de tio proven från bägge sjöarna sammanställs och medeltal för individtäthet och biomassa 

jämte dess statistiska osäkerhetsgränser beräknas. . Den slumpmässiga fördelningen av proven möjliggör 

en uppskattning av bottenfaunan i sjöarna som helhet.  Från  bottenfaunans individtät och 

artsammansättning görs en bedömning av bottnarnas tillstånd i de bägge sjöarna. 
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Kuva 3. Pohjaeläinnäytteiden tutkimuspisteet. 

 

Sedimenttitutkimus 

Sedimenttitutkimus tehdään tämän hetkisten suunnitelmien mukaan 14.8.2013. Tutkimus on 

suunniteltu toteutettavan yhden päivän aikana. Tämä rajoittaa tutkimuspisteiden lukumäärää. 

Tarkoituksena on selvittää mm. ravinteiden määrää alueen suurimpien järvien Iskmo sundin ja 

Skatasundin pohjasedimenteissä. Lisäksi tärkeä osa tutkimusta on riskikartoitus 

raskasmetallipitoisuuksien osalta. Saatuja tuloksia voidaan käyttää hyväksi mm. mahdollisia 

ruoppaustoimenpiteitä suunniteltaessa.  

Tutkimuksessa on tarkoitus ottaa sekä Iskmo sundin että Skatasundin syvänteistä mahdollisuuksien 

mukaan erilliset profiilinäytteet (putkinoutimella 0-10 cm, ja n. 20-30 cm syvyyksiltä). Tämän lisäksi 

otetaan pintanäytteitä kummastakin järvestä 2 kpl (kuva 4). Yhteensä perusnäytteitä on suunniteltu 

otettavan 8 kpl. Jokaisesta näytteestä analysoidaan kuiva-ainepitoisuus, hehkutusjäännös, 
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kokonaistyppi, kokonaisfosfori, pH ja kalkitustarpeen arviointi. Raskasmetallien esiintymistä on 

päätetty kartoittaa kummastakin järvestä ns. lietepaketin (Kjeldahl-typpi, Kok-P, kalium, kalsium, 

magnesium, mangaani, kadmium, kromi, kupari, elohopea, nikkeli, lyijy, sinkki) avulla (Yht. 2 kpl). 

Vaihtoehtoisesti näytteet voidaan ottaa ns. kokoomanäytteinä, mikäli profiilin saaminen on vaikeaa. 

 

Kuva 4. Sedimenttinäytteiden alustavat tutkimuspisteet. 

Kalastotutkimus 

Kalakannan rakenne on määrä selvittää koekalastuksella 15.-16.8.2013. Tutkimus tehdään Nordic -

yleiskatsausverkkojen avulla Iskmo sundin ja Skatasundin alueilla. Kumpaankin järveen lasketaan 

kolme verkkoa. Kalastusajaksi ohjeistettiin yleisen 22-24 tunnin sijaan yksi yö, n. 12 h. (Johtoryhmän 

kokous 9.7.2013). Verkkojen sijoittamista rajoittaa kummanki järven kohdalla monin paikoin runsas 

vesikasvillisuus. Järvien mataluudesta johtuen syvänteitä ei tulla jakamaan eri osa-alueisiin, vaan 

verkkojen laskeminen tapahtuu sopiviksi nähtyihin paikkoihin. Alustavat verkkojen sijainnit näkyvät 

kuvassa 5.  Verkkojen lisäksi Iskmo sundin padon kalaportaiden toimivuutta tullaa kokeilemaan 

sijoittamalla katiska välittömästi padon yläpuolelle. 
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Saaliskalat mitataan ja punnitaan riittävällä tarkkuudella. Saaliista mitataan mm. eri kalalajien kappale- 

ja massamääräiset prosenttiosuudet. Tämän lisäksi tullaan mittaamaan kalalajikohtaiset 

pituusjakaumat, keskimassat, pituudet sekä niiden keskihajonnat. 

Kalastustyöt toteutetaan pääosin talkootöinä. Kalalajien tunnistuksessa asiantuntijana toimii 

mahdollisesti Mika Salomaa ELY-keskuksesta. 

 

Kuva 5. Nordic-yleiskatsausverkkojen alustavat sijainnit Iskmo sundin ja Skatasundin alueilla. 

 

 

 


