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SOINILANSALMEN JA RUOKOLAHDEN ÄITSAARTA YMPÄRÖI-
VÄN VESISTÖN TARKKAILU KESÄLLÄ 2019

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti 28.8.2019 vesinäytteet kuudelta havaintopaikalta Sai-

maasta Äitsaaren ympäriltä Ruokolahdella. Näytteet analysoitiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutki-

mus Oy:n laboratoriossa. Veden kokonaislaadun kehitystä varten on käytetty matemaattista veden-

laatumallia (Saukkonen, Vesitalous 6/91 ja 3/92). Vedenlaatuindeksi koostuu seitsemästä vedenlaa-

tutekijästä: happi, väri, sameus, CODMn, kokonaisfosfori, sähkönjohtavuus ja klorofylli-a. Indeksi voi 

saada arvoja välillä 1 – 6 (taulukko 1). Vedenlaatumallissa mittaushetken veden laatua verrataan 

siis tarkkailuvesistön oletettuun luonnontilaan, eli ihannetasoon.  

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 

Korosniemen edustalla (1) vesipatsaan happitilanne oli edellisvuosien tapaan erinomainen. Vesi oli 

humusaineiden lievästi tummentamaa mutta sameuden puolesta vesi oli kirkasta. Orgaanisen ai-

neen (CODMn) määrä kertoi kohtalaisesta humusvaikutuksesta. Kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipi-

toisuudet olivat karulle vesialueelle ominaisella tasolla, mutta klorofylli a-pitoisuus oli lievästi rehe-

vällä tasolla. Vedenlaatuindeksi osoitti Korosniemelle hyvää vedenlaatua, joskin hieman kesää 2018 

heikompaa. Hieman heikompi vedenlaatu johtui korkeammasta sameudesta ja klorofylli-a pitoisuu-

desta.  
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Kauvonselällä (2) vesi oli tyypilliseen tapaan Korosniemeä sameampaa sekä rehevämpää (koko-

naisfosfori ja klorofylli a-pitoisuus). Vesipatsaan happitilanne oli erittäin hyvä. Näytepisteen veden-

laatu (hyvä) oli hyvin pitkälti edelliskesän kaltainen, joskin vesi oli nyt hieman sameampaa. Humus-

vaikutus näkyi veden laadussa. 

Haapaniemen edustalla, Haapaveden pohjoisosassa (4) happivajaus alkoi edellisvuosien tapaan 10 

m:n ja 20 m:n välillä. Pohjan lähellä (24 m) ei ollut varsinaista happikatoa, hapenkyllästysprosentti 

oli 57 %. Sedimentin fosforipurkaumaa pohjasedimentistä ei siten havaittu. Myös tällä näytepisteellä 

oli havaittavissa kohtalainen humusvaikutus. Klorofylli a-pitoisuus oli lievästi rehevän vesialueen ar-

voissa. Alusveden huonosta happitilanteesta johtuen, vedenlaatu indeksi osoitti Haapaniemelle vain 

tyydyttävää vedenlaatua. 

Kohoniemen edustalla, Rantalinnan edustan syvänteessä (7) happivajausta oli havaittavissa 20 - 40 

metrin syvyydessä. Pohjan läheisen vesikerroksen ravinnepitoisuudet, väriluku ja sameus olivat hie-

man koholla muuhun vesipatsaaseen nähden, mutta varsinaista hapettomuudesta johtuvaa fosfori-

purkaumaa ja veden laadun merkittävää heikkenemistä ei ollut tapahtunut. Vesi oli humusaineiden 

tummentamaa. Kokonaisfosforipitoisuus ja klorofylli-a pitoisuus ilmensivät karua vesialuetta. Kohos-

niemen vedenlaatu oli niin ikään tyydyttävää ja eniten indeksiä heikensi alusveden heikko happipi-

toisuus.  

Soinilansalmen pohjoispuolella vesi oli mataluudesta johtuen täysin hapettunutta. Ravinnepitoisuu-

det olivat karun veden arvoissa, mutta klorofylli-a pitoisuus taas lievästi rehevän vesistön arvoissa. 

Vesi oli hieman sameaa ja siinä näkyi humusvaikutus. Soinilansalmen eteläpuolen vesi oli pitkälti 

samankaltaista kuin pohjoispuolellakin, ainoastaan levien määrästä kertova klorofylli-a pitoisuus oli 

hieman suurempi ja koska levien määrä näkyy myös sameudessa, oli eteläpuolen vesi myös hieman 

sameampaa. Vedenlaatuindeksi osoitti pohjois- ja eteläpuolelle hyvää vedenlaatua.  

Äitsaarta ympäröivän vesialueen veden laadussa ei ollut havaittavissa merkittäviä muutoksia aiem-

piin seurantavuosiin verrattaessa. 

Taulukko 2. Äitsaaren havaintopaikkojen vedenlaatu kesällä 2019 ja 2018. 

Havaintopaikka Indeksiluku Vedenlaatu Vedenlaatu kesällä 2018 

1 Korosniemenselkä 1,91 hyvä (1,73) hyvä 

2 Kauvonselkä  1,95 hyvä (1,89) hyvä 

4 Haapaniemi 2,77 tyydyttävä (2,76) tyydyttävä 

7 Kohoniemen edusta 2,96 tyydyttävä (2,85) tyydyttävä 

552 Soinilans etelä  2,30 hyvä 

549 Soinilans pohjoinen 2,23 hyvä 
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