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SIMPELEJÄRVEN TARKKAILU KESÄLLÄ 2019 

Simpelejärveä tarkkaillaan päätöksen KASELY/316/2016 ja tarkkailuohjelman Ramboll 19.12.2014 

mukaisesti. Simpelejärven vesistötarkkailun kesänäytteet otettiin 8.8.2019 ja ne analysoitiin Sai-

maan Vesi- ja Ympäristötutkimuksen laboratoriossa. Veden kokonaislaadun kehityksen seurantaa 

varten on käytetty matemaattista vedenlaatumallia (Saukkonen, Vesitalous 6/91 ja 3/92). Vedenlaa-

tuindeksi koostuu kuudesta vedenlaatutekijästä: alusveden happikyllästyneisyys, väriluku, sameus, 

CODMn, kokonaisfosfori sekä sähkönjohtavuus. Pisteillä 8 ja 15 väriluvun määritys epäonnistui, vä-

riluvun puuttuminen esti myös sen käytön vedenlaatuindeksiä laskettaessa ja siksi indeksiluku ei ole 

vertailukelpoinen aiempien indeksien kanssa. Indeksin vedenlaatuluokat on kuvattu taulukossa 1. 

Taulukko 1. Vedenlaatuindeksin vedenlaatuluokat. 

Vedenlaatuluokat

1 – 1,34  Erinomainen 
1,35 – 1,64  Erinomainen/hyvä tai hyvä/erinomainen 
1,65 – 2,34  Hyvä 
2,35 – 2,64 Hyvä/tyydyttävä  
2,65 – 3,34 tyydyttävä 
3,35 – 3,64 tyydyttävä/välttävä 
3,65 – 4,34 välttävä 
4,35 – 4,64 välttävä/huono 
4,65 – 5,34 huono 
5,35 – 5,64 huono/erittäin huono 

Sokkiiselän (näytepiste 8) alusvedessä kymmenen metrin syvyydessä oli happi oli hyvin vähissä (<4 

mg/l), joka oli saanut sisäisen kuormituksen käynnistymään ainakin osittain. Tämä oli havaittavissa 

sekä typen että fosforin pitoisuuksissa. Pohjan lähellä kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuus oli-

vat noin 50 % korkeampia muuhun vesipatsaaseen verrattaessa ja pohjanläheiseen veteen oli alka-

nut kertyä ammoniumtyppeä sekä fosfaattifosforia. Koska nitraatti- ja nitriittityppeä oli pohjanlähei-

sessä vedessä varsin paljon, ei hapettomuus ollut jatkunut vielä kovin pitkään. Veden kokonaislaatu 

oli vedenlaatuindeksin mukaan tyydyttävällä/välttävällä tasolla. Indeksiä heikensivät eniten veden 

sameus ja alusveden huono happipitoisuus. Sokkiiselän klorofylli-a pitoisuus oli rehevän vesistön 

tasolla.  
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Lemmikonselän (näytepiste 15) tilanne oli Sokkiiselkää hieman paremmalla tasolla, vedenlaatuin-

deksin ollessa tyydyttävällä tasoa. Kesään 2018 verrattaessa tilanne oli selkeästi parempi, sillä sil-

loin vedenlaatu oli jopa huonoa. Vuosien välinen ero selittyy alusveden happitilanteella, joka oli 

vuonna 2019 erinomainen. Alusveden hyvä happipitoisuus johtui siitä, että vesi ei ollut Lemmikon-

selällä ollenkaan kerrostunutta.  Lemmikonselän klorofylli-a pitoisuus oli rehevän vesialueen tasolla. 

Lemmikonselän vedenlaatua heikensivät eniten veden sameus ja korkea fosforipitoisuus. Veden hy-

gieeninen laatu oli Sokkii- ja Lemmikonselän näytepisteillä hyvällä tasolla. 

Särkisalmen länsipuolella (näytepisteet 7, 11, 12 ja 13) pohjanläheisen veden voimakasta hapen 

vajausta oli havaittavissa Kaunissaaren ja Kirkkoselän näytepisteillä (näytepisteet 11, 12 ja 13). Kau-

nissaaren pohjanläheisessä vedessä oli happea vain alle 2mg/l. Ammoniumtyppeä ja fosfaattifosfo-

ria oli kertynyt pohjanläheiseen veteen, ammoniumtyppeä jopa 570 µg/l. Kirkkoselän pisteillä happi 

oli niin ikään vähissä mutta siellä fosfaattifosforia tai  ammoniumtyppeä ei ollut vielä kertynyt veteen. 

Koska näytteenottohetken jälkeen vedet ovat pysyneet kerrostuneina vielä varsin pitkään, on oletet-

tavaa, että hapetus- pelkistysreaktiot ovat myöhemmin edenneet pisteeseen, jossa myös fosfaatti-

fosforia ja ammoniumia on vapautunut sedimentistä vesipatsaaseen. Särkisalmen länsipuolen näyt-

teenottopisteillä vesi oli lievästi sameaa ja kiintoainespitoista, ravinnepitoisuudet olivat lievästi rehe-

välle vesialueelle tyypillisellä tasolla. Parikkalan jätevedenpuhdistamoa läheisimmällä näytepisteellä 

(7) veden laatu oli edellä kuvailtujen näytepisteiden kaltainen, lukuun ottamatta alusveden happiva-

jetta ja sen vaikutuksia. Mataluudesta johtuen tämän näytepisteen vesi oli kauttaaltaan hapettunutta. 

Veden hygieeninen laatu oli hyvällä tasolla kaikilla edellä kuvatuilla näytepisteillä. E. Coli –bakteereja 

havaittiin ainoastaan näytepisteellä 7, sielläkin hyvin vähäisissä määrin (1 mpn/100 ml). Särkisalmen 

länsipuolen pisteillä klorofylli-a pitoisuudet vaihtelivat 4,1 – 5,4 Mg/l tasolla, eli ne olivat lievästi re-

hevällä tasolla. 

Kurhonselällä (näytepiste 16) veden kokonaislaatu oli perinteisesti näytepisteistä paras (hyvä/tyy-

dyttävä). Kokonaisfosforipitoisuus oli karulla tasolla. Vesi oli lähes väritöntä, mutta sameusarvo oli 

selvästi koholla. Alusveden lievä hapen vajaus heikensi hieman veden kokonaislaatua. Kurhonse-

lällä veden hygieeninen laatu oli lähes moitteeton. Kurhonselän klorofylli-a pitoisuus oli lievästi re-

hevällä tasolla. 

Laatuluokitukset alueittain kesällä 2019: 

Näytepiste  Alue Luokitus 

___________________________________________________________________ 

P8 Sokkiiselkä  3,45 tyydyttävä/välttävä 

P15 Lemmikonselkä 3,12 tyydyttävä 

P7, P11, P12, P13 Särkisalmen länsipuoli 3,18 tyydyttävä 

P16 Kurhonselkä  2,53 hyvä/tyydyttävä 

___________________________________________________________________ 
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Simpelejärvellä veden kokonaislaadun alueelliseen vaihteluun vaikuttaa kesäisin hyvin paljon alus-

veden happitilanne. Heikoissa happioloissa veden laatu voi heikentyä dramaattisesti, joka vaikuttaa 

lähes kaikkiin seurattuihin vedenlaatumuuttujiin. 

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY 

Mikael Kraft 

limnologi 
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