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Mustijoki

Mustijoki saa alkunsa 

Mäntsälän luoteiskolkasta 

Sulkavanjärvestä. Mustijoen 

yläjuoksua kutsutaan myös 

Hirvihaaranjoeksi.

Vesistön toinen latvahaara 

Mäntsälänjoki alkaa Saarenjoen 

ja Hunttijärvestä laskevan 

Hunttijärvenpuron yhdistyessä 

Mäntsälän koillisosassa.

Musti- ja Mäntsälänjoki 

yhdistyvät Mäntsälässä, josta 

joki virtaa rannikkoa kohden 

laskien Svartbäckinselkään
Lähde: SYKE VALUE-työkalu, 

pohjakartta Maanmittauslaitos 

Pohjakartta: Maanmittauslaitos



Mustijoen

valuma-alue

Valuma-alueella 

vähän järviä, pääosin 

metsä- ja peltomaata

Lähde: SYKE VALUE-

työkalu, pohjakartta 

Maanmittauslaitos 



Mustijoen valuma-alue



Lähteet: Valuma-aluejako / SYKE.

Pintavesien ekologinen luokittelu 2019 / 

SYKE, Luke, ELY-keskukset, MML.

Ranta10 - rantaviiva 1:10 000 ja uomaverkosto 

/ SYKE, MML.

• Joen ekologinen tilaluokitus 

pääosin tyydyttävä, joen 

alaosilla välttävä

• Valuma-alueen järvet 

samoin tyydyttävässä tai 

jopa huonossa ekologisessa 

tilassa

• Pohjaeläimistön perusteella 

hyvä/erinomainen tila

• Piilevien osalta tila 

heikompi

• Vaellusesteet

Mustijoen veden laatu





Veden laatu, typpi

• Mustijoen typpikuormituksessa suurta vaihtelua, myös 
luontaisesti

• Ei merkkejä kuormituksen alenemisesta

Mustijoen typpipitoisuudet 4,2 km jokisuusta.



Veden laatu, fosfori

• fosforipitoisuudet korkeat, ei laskevaa trendiä

• yhdyskuntajätevesien fosforinpoistoa tehostamalla saavutettava 
hyöty melko pieni ja kustannustehoton

Mustijoen fosforipitoisuudet alajuoksulla 4,2km jokisuusta.



• Yhdyskuntajätevesien osuus 

kokonaiskuormituksesta 

vaihtelee huomattavasti eri 

jokiosuuksilla ja eri 

virtaamatilanteissa

• Kohti jokisuuta kasvavat 

hajakuormituksen ja 

luonnonhuuhtouman osuudet 

ainevirtaamista ja 

yhdyskuntajätevesien osuus 

pienenee

Jätevesikuormituksen osuus 

kokonaiskuormituksesta eri 

jokiosuuksilla

Mukailtu FCG 

Suunnittelu ja 

Tekniikka Oy:n 

raportista Mustijoen 

vesistön ainevirtaama 

ja kuormitus 2013  



Yhdyskuntajätevesikuormituksen ja 

haja-kuormituksen dynamiikka

• Kesällä, kuivana vuodenaikana 

tulevat yhdyskuntajätevesien 

vaikutukset esille jokivesistöissä, 

sillä valtaosa haja-kuormituksesta 

kohdistuu vesistöihin suurien 

valumien aikaan kevättalvella ja 

syyssateiden yhteydessä. 

Yhdyskuntajätevedet sitä vastoin 

kohdistuvat vesistöihin melko 

tasaisesti ympäri vuoden ja niiden 

osuus kuormituksesta on 

suurimmillaan, ja haittavaikutukset 

voimakkaimmillaan, pienten 

virtaamien aikana.



Kuormitusosuudet eri 
virtaamatilanteissa

• Erityisesti typpiyhdisteiden pitoisuudet nousevat 
alivirtaamatilanteissa jätevesien vaikutuksesta

• Virtaaman kasvaessa jätevesien vaikutus heikkenee ja 
vaikutusalue supistuu

• Vaikka jätevesien osuus fosforikuormituksesta kasvaa 
kuivina aikoina, eivät pitoisuudet ole yhtä korkeat kuin 
sateisina aikoina jolloin hajakuormituksen osuus on 
suuri

• Sähkönjohtavuus korkea kuivina aikoina!

• Veden bakteeripitoisuuksissa dynamiikka 
huomattavasti monimutkaisempi

• Yhdyskuntajätevesillä on edelleen suuri merkitys joen 
eliöstölle kuivina aikoina, jolloin vaikutukset 
korostuvat





Tutkimus 2016-2017

• Tutkittiin erityisesti 

miten UV-

desinfioinnin 

vaikutukset näkyvät 

vastaanottavan 

vesistön 

vedenlaadussa



UV-desinfioinnin vaikutukset jokiveteen

• Kariniemen ja Ali-

Juhakkalan jätevesien 

purkuputken alapuolella 

jokiveden 

bakteeripitoisuuksissa 

on selkeä vähenemä 

UV-desinfioinnin 

vaikutuksesta



UV-desinfioinnin myötä 

bakteeripitoisuuksissa selkeä lasku koko joen 

matkalla, vähenemä 90-60 %



Joki on vaihteleva ja vaativa 

elinympäristö
• Suuren osan vuodesta 

virtaama on selkeästi alle 
keskivirtaaman

• Valtaosa 
hajakuormituksesta virtaa 
läpi joen 
ylivirtaamatilanteissa

• Eliöstölle kriittiset 
ääriolosuhteet yleistyvät 
ylä- ja 
alivirtaamatilanteissa

Arvioitu fosforikuormitus

Virtaama

Arvioitu fosforikuormitus
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Vaikka vuosina 2005 ja 2006 keskivirtaamat joessa olivat yhtä suuret 

oli fosforikuormitus selkeästi korkeampi vuonna 2006.



Peruskuivatus ja ojitukset

Kartta: Maanmittauslaitos



Peruskuivatus ja ojitus

• Lähes aina vesistöt kärsijänä

• Lisää metsän kasvua ja kasvualaa + lisää peltopinta-

alaa -> hiilinielut

• Ei enää vesiä pidättäviä alueita

– Virtaamien äärevöityminen, tulvat ja kuivat kaudet 

yleistymässä myös ilmastonmuutoksen myötä

• Eroosio ja kuormitus kasvaa

– Pohjavesien pinnat pysyvästi alempana!?

– Hyvälaatuisten lähdevesien ja pienpurojen myönteinen 

vaikutus pienentynyt

• Elinympäristöjen köyhtyminen

• Taajamien hulevedet lisäävät ongelmia



Virkistyskäyttö

• Vain 1 uimaranta, Nummisissa

• Kalastus koski- ja virtapaikoissa

• Ympäristökasvatusta jokivarressa



Mietittävää
• Hajakuormitusta saatava vähennettyä merkittävästi

– Myös valuma-alueen järvien tilaa saatava paremmaksi

– Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen

• Haja-asutuksen jätevedet, hulevedet, pohjavesien suojelu

• Laimennusvettä voidaan johtaa Päijänne-tunnelista

– Hyödynnetty vain vähän

• Ympäristövirtaaman varmistaminen

• Maankäytön suunnittelu/kaavoitus

– Esim. Mäntsälän lentokenttähanke ja sen mahdolliset vaikutukset

• Ilmastonmuutos ja siihen varautuminen

• Vieraslajit

• Jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta!

• Virkistyskäytön kehittäminen, tiedotus ja viestintä


