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Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry tutki Tammelan kunnassa sijaitse-

van Oksjärven veden laadun loppukesällä 2009 Tammelan Oksjärven suojeluyhdis-

tyksen toimeksiannosta. Tarkkailutulokset ja havaintoasemakartta ovat liitteenä. 

Oksjärvi sijaitsee Tammelan kunnassa metsävaltaisella alueelle. Joitakin pieniä peltoalueita 

järven valuma-alueella kuitenkin on. Lisäksi järveen laskevien ojien vaikutusalueella on pie-

nialaisia suoalueita. Järven pohjoisranta on varsin tiheään loma-asutettu. Järven pinta-ala on 

3,0 km2  ja suurin syvyys on noin 7 m. Pääosa järvestä on huomattavasti tätä matalampaa. 

Aikaisemmat tulokset: 

Oksjärven veden laatu on ollut 1970-luvulla hyvä, parhaimmillaan jopa erinomai-

nen. Ravinnetaso on alhainen, eikä happiongelmia ole esiintynyt. Järven mataluus ja 

selkäalueen avoimuus huomioiden merkittävää kesäkerrosteisuutta ei pääse synty-

mään. 

Peruslaadultaan Oksjärven vesi on jonkin verran humussävytteistä, mikä näkyy 

mm. veden lievänä ruskeutena (väri 30-50 mg Pt/l). Voimakasta suovesien vaiku-

tusta ei kuitenkaan ole todettavissa. Veden pH on ollut normaali (pH syksyllä ja tal-

vella 6,2-6,7 sekä kesällä 7,0-7,1). 

Päällysveden fosforipitoisuus on vaihdellut vuosien 1970-1998 aikana välillä 5-14 

µg/l. Alhaisimmat, karulle vedelle ominaiset arvot on mitattu talviaikana (talvella 

1974 <5 µg/l) . Kesätuloksissa vaihteluväli on ollut vuosi 2001 (13 µg/l) mukaan 

lukien 10-15 µg/l eli kesäaikana on liikuttu niukasti lievästi rehevän veden puolella. 

Levätuotannon määrää epäsuorasti kuvaava klorofyllipitoisuus oli 1990-luvun alus-

sa pitoisuuden 4,5 mg/m
3
 perustella karujen vesien tasoa. Vuonna 1998 fosforipitoi-

suus (14 µg/l) oli Sammaleenlahdessa lievästi rehevälle vedelle ominainen ja kloro-

fyllipitoisuus (10 mg/m
3
) lievästi rehevien ja rehevien vesien tuntumassa. Veden 

väri Sammaleenlahdessa oli 80 mg Pt/l eli hieman korkeampi kuin syvännealueelta 

on ennen tai tämän jälkeen mitattu, mikä saattoi liittyä lahden perään laskevan ojan 

tuomasta humuskuormasta. Sammaleenlahti on matala lahtialue (syvyys 2,5 m). 

Runsasta vesikasvillisuutta ei lahdella 24.9.1998 havaittu. 

Oksjärven soveltuvuus virkistyskäyttöön on arvioitu vanhojen, vuosien 1970-1992 

tulosten perusteella parhaimmillaan erinomaiseksi. 
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Edellisen kerran näytteitä otettiin kesällä 2001. Silloin tilanne oli seuraava: 

Tilanne  vuonna 2001: 

Selvää lämpötilakerrosteisuutta ei näytteitä otettaessa esiintynyt ja happitilanne oli hyvä. Kyl-

lästysprosentti oli pohjallakin yli 80 %. 

Päällysveden (1 m) sameusarvot (2,4 ja 3,8 FTU) olivat lievästi kohonneita kirkkaisiin vesiin 

verrattuna. Muutoin vesi oli ruskeahkoa (väri 50-60 mg Pt/l). Happamuustaso oli normaali (pH 

7,2-7,3) ja puskurikyky hyvä. Pitkällä aikavälillä pääsyvänteeltä elokuussa 2001 mitattu vä-

riarvo oli toistaiseksi korkein selkäalueelta mitatuista arvoista samoin kuin CODMn-arvokin. 

Päällysveden typpitaso oli järven pääsyvänteellä 420 µg/l ja selkäsaaren eteläpuolella 400 µg/l. 

Fosforipitoisuus oli molemmilla asemilla 13 µg/l eli lievästi rehevän veden luokassa. Luon-

nontilaisissa järvissä fosforia on alle 10 µg/l, mihin verrattuna nyt mitattu pitoisuus oli hieman 

kohonnut. 

Rauta- ja mangaanipitoisuudet olivat pieniä. Pohjallakaan ne eivät nousseet, koska happitilan-

ne oli hyvä. 

Veden laatua loppukesällä 2001 voitiin pitää hyvänä ja ongelmattomana. Lievä rehevyys oli 

kuitenkin erona kaikkien puhtaimpiin ja karuimpiin järviin verrattuna. Veden lievän sameuden 

ja ruskeuden takia näkösyvyys oli 2 metrin luokkaa (Ns 2,1 m), kun kirkkaimmissa ja humuk-

settomissa järvivesissä se voi olla kesälläkin useita metrejä. Myös klorofyllipitoisuus (7-8,9 

mg/m3) oli lievästi rehevien vesien tasoa. 

Vanhoihin tuloksiin verrattuna veden laadussa ei ole tapahtunut selvää heikkenemistä, vaikka 

alhaisimmat fosforipitoisuudet onkin mitattu jo 1970-luvulla. Ne olivat kuitenkin talviarvoja ja 

nykyisiä vastaavia kesäarvoja on mitattu aiemminkin, esimerkiksi jo 18.7.1974. Sen sijaan nä-

kösyvyysarvot olivat 1970-luvulla ajoin vuotta 2001 suurempia, heinäkuussa 1974 jopa poh-

jaan (4,9 m) saakka. 

Tilanne  vuonna 2009: 

Näytteitä otettaessa esiintyi loivaa lämpötilakerrosteisuutta, josta johtuen pohjan läheinen vesi 

oli vähähappista. Rautaa oli alkanut liueta alusveteen ja lievä nousu oli havaittavissa myös fos-

foripitoisuudessa. Havainto paljastaa sen, että pohjalta vapautuu herkästi rautaa ja ravinteita, 

mikäli järvi kerrostuu ja happitilanne heikkenee. Järven mataluus huomioon ottaen pitkät ker-

rosteisuusjaksot ovat kuitenkin epätodennäköisiä.  

Muussa veden laadussa ei ollut sanottavia muutoksia kesään 2001 verrattuna. 

Päällysveden sameusarvot (1,4-1,5 FNU) olivat normaaleja. Muutoin vesi oli ruskeahkoa (väri 

80 mg Pt/l). Happamuustaso oli normaali (pH 7,3) ja puskurikyky hyvä. Pitkällä aikavälillä 

pääsyvänteeltä mitattu väriarvo oli toistaiseksi korkein selkäalueelta mitatuista arvoista samoin 

kuin CODMn-arvokin. Tähän on saattanut vaikuttaa talven 2008-2009 runsasvalumaisuus. 

Päällysveden typpipitoisuus (560 µg/l ja fosforipitoisuus (15 µg/l9 oli lievästi rehevän veden 

luokassa. Luonnontilaisissa järvissä fosforia on alle 10 µg/l, mihin verrattuna nyt mitattu pitoi-

suus oli hieman kohonnut. 

Veden laatua loppukesällä 2009 voitiin pitää hyvänä. Lievä rehevyys oli kuitenkin erona kaik-

kein puhtaimpiin ja karuimpiin järviin verrattuna. Veden ruskeuden takia näkösyvyys oli 2 

metrin luokkaa (Ns 1,9 m), kun kirkkaimmissa ja humuksettomissa järvivesissä se voi olla ke-

sälläkin useita metrejä. Myös klorofyllipitoisuus (9,1 mg/m3) oli lievästi rehevien vesien luo-

kassa. 
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Onko jotain tehtävä/tehtävissä: 

Tulosten perustella Oksjärven tila on hyvä, vaikka alusvedessä havaittiinkin nyt lievää happi-

vajetta. Toisaalta tilanne on pysynyt varsin vakaana 1970-luvulta lähtien eikä selvää muutosta 

ole todettavissa. 

Ajoittainen pohjan vähähappisuus voi heijastua tilapäisinä leväsamennuksina. Ne jäävät kui-

tenkin lyhytaikaiseksi ravinnetason alhaisuuden takia. Myös humusleima voi vaihdella valu-

matilanteen mukaan. Ilmaston lämpeneminen ja talvien lauhtuminen lisäävät talvivaluntaa ja 

voimistavat humusleimaa. Lämpimät tyynet kesät puolestaan mahdollistavat pysyvän kerros-

tumisen, jolloin ravinteita voi vapautua pohjasta veteen. Levää voi siten muodostua veteen 

loppusyksylläkin. Näihin seikkoihin ei voida kuitenkaan paikallisesti juurikaan vaikuttaa.  

Laajamittaisista ojituksista valuma-alueella on tietenkin syytä pidättäytyä ja haja- ja loma-

asutuksen jätehuolto on syytä pitää asianmukaisessa kunnossa ja jätevesiasetuksen vaatimukset 

täyttävässä tilassa. 

Rehevyyden kehitystä kannatta aika ajoin seurata. Voimavaroista riippuen seurantatutkimus 

kannattaa tehdä noin 3-5 vuoden välein. 
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