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1 JOHDANTO

Mikkelin (ent. Ristiinan) Yöveden tarkkailua on toteutettu vuodesta 1980 lähtien. UPM Plywood Oy

Pelloksen tehtaiden ja Ristiinan keskuspuhdistamon ympäristöluvissa on velvoitettu seuraamaan

jätevesien vesistövaikutuksia ja tarkkailu toteutetaan yhteistarkkailuna. Nykyisellään Yöveden tark-

kailua toteutetaan Ramboll Oy:n 16.12.2015 laatiman yhteistarkkailuohjelman (Ristiinan jäteve-

denpuhdistamo ja UPM Plywood Oy, Pelloksen vaneritehtaat, vaikutustarkkailuohjelma 2016-) mu-

kaisesti.

Yövedeltä otetaan vesistötarkkailunäytteet tarkkailuohjelman mukaisesti kolme kertaa vuodessa

yhdeksältä havaintopaikalta. Vesistötarkkailun lisäksi kuormittajien velvoitteena on toteuttaa myös

Yöveden biologista tarkkailua sekä kalataloudellista tarkkailua. Vuonna 2018 toteutettiin tarkkai-

luohjelman mukaisesti pohjaeläintarkkailu sekä koeverkkokalastus. Molemmista tarkkailuista laadi-

taan erilliset raportit kevään 2019 aikana.

2 TARKKAILUALUE

Mikkelin (ent. Ristiinan) Yöveden pinta-ala on noin 77,4 km2. Valuma-alueen pinta-ala on noin 150

km2. Yövedeltä Savisalon kohdalla virtaama itään on noin 1,5 m3/s. Yöveden tilavuus Pökkäänlah-

delta Savisalon tasalle on noin 61,5 milj.m3. Näin veden keskiviipymä Yövedellä on noin 470 vrk ja

vaihtuvuus siten selvästi parempi kuin Suomen järvissä keskimäärin.

Pistemäistä kuormitusta Yöveteen aiheuttavat UPM Plywood Oy:n Pelloksen vaneritehtaat sekä Ris-

tiinan keskuspuhdistamo. Ristiinan keskuspuhdistamolle johdetaan Ristiinan kirkonkylän ja Pellos-

niemen taajamien noin 2600 asukkaan jätevedet. Puhdistamo on rinnakkaissaostuslaitos, jossa

saostuskemikaalina käytetään ferrosulfaattia. Laitos on valmistunut vuonna 1978 ja saneerattu

vuosina 1999 - 2000. Laitokselta käsitellyt jätevedet johdetaan Saimaan Yöveden Pökkäänlahden

Pukkisaaren koillispuolella olevan syvänteen reunaan. Purkuputken suulla vesisyvyys on noin 15

m ja läheisessä syvänteessä 27 m. Puhdistamon toimintaa tarkkaillaan erillisen käyttö- ja päästö-

tarkkailuohjelman mukaisesti. Tulevaisuudessa Ristiinan jätevedet on suunniteltu pumpattavan

siirtoviemäriä pitkin Mikkeliin rakennettavalle Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamolle.

UPM Plywood Oy:n Pelloksen tehtaat valmistaa pääasiassa havuvaneria, johon käytetään raaka-

aineena kuusitukkeja. Pelloksen vaneritehtaat sijaitsevat Saimaan rannalla Ristiinan keskustaaja-

masta noin 4 km etelään. Alueella syntyvät saniteettivedet (noin 50 m3/d) ja hautomoaltaan 50 -

100 m3/d vettä käsitellään omassa biologis-kemiallisessa jätevedenpuhdistamossa. Pelloksen teh-

taiden puhdistetut jätevedet johdetaan Pelloksen sataman itäpuolelle.

Alueelle kohdistuu jonkin verran hajakuormaa Kilpijärvestä ja Ala-Kaatlammesta tulevista ojista

sekä Rautlahden ja Ostolahden suunnalta. Hajakuorman merkitys veden tummuuteen ja orgaani-

sen aineen pitoisuuteen on kasvanut 2000-luvulla. Alueella on ollut hapetin vuodesta 2000 lähtien.
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3 VUODEN 2018 SÄÄ- JA HYDROLOGISET OLOSUHTEET

Vuosi 2018 oli kokonaisuudessaan vähäsateinen ja monina kuukausina sademäärät jäivät Anjalan

säähavaintoasemalla selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon (1981-2010). Kesä oli helteinen ja

kuiva. Helteet alkoivat toukokuussa ja toukokuun keskilämpötila olikin lähes neljä astetta keski-

määräistä korkeampi. Keskimääräistä lämpimämpi sää jatkui syyskuulle asti. Kesäajan sademää-

rät olivat myös pitkän aikavälin keskiarvoa alhaisempia. Ainoastaan heinäkuun sademäärä ylitti

keskimääräisen sademäärän selvästi. Heinäkuussa sateet tulivat kuitenkin rankkoina kuuroina.

Koko loppuvuosi oli vähäsateinen ja pitkä kuivakausi piti pohjavesien ja järvien pinnat tavanomais-

ta alhaisemmalla tasolla. (Kuvat 1 ja 2)

Kuva 1. Kouvolan Anjalan säähavaintoaseman keskilämpötilat vuonna 2018 sekä vuosien 1981 –

2010 keskilämpötilojen keskiarvot (lähde: Ilmatieteen laitoksen sää-asemien arkisto).

Kuva 2. Kouvolan Anjalan säähavaintoaseman sademäärät vuonna 2018 sekä vuosien 1981 –

2010 sademäärien keskiarvot (lähde: Ilmatieteen laitoksen sää-asemien arkisto).
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Vuoden 2018 alkaessa Etelä-Suomessa oli lunta, mutta lunta oli kuitenkin pitkän ajan keskiarvoa

vähemmän. Sademäärät olivat tammikuussa koko Suomessa melko lähellä keskimääräisiä luke-

mia. Maan etelä- ja keskiosassa sää kävi kahtena lyhyenä jaksona niin lauhana, että lunta myös

suli paikoitellen. Tammikuussa järvien vedenpinnat olivat lähes koko maassa ajankohdan keskiar-

voisten lukemien yläpuolella. Suurimpien vesistöjen keskivirtaamat olivat tammikuussa koko

maassa tavanomaisia lukemia suurempia. Leudosta alkutalvesta johtuen pohjavedenpinnankor-

keudet olivat Etelä-Suomessa 15-40 cm keskiarvojen yläpuolella. Ruotaa esiintyi alkuvuodesta

koko maassa tavanomaista vähemmän. Eteläisessä Suomessa järvet jäätyivät vasta tammikuussa.

Pakkasten ja vähäisen lumipeitteen vuoksi etenkin Etelä-Suomessa muodostui teräsjäätä.

Helmikuu oli koko maassa selvästi keskimääräistä vähäsateisempi. Maan eteläosassa satoi kuu-

kauden alussa paikoitellen melko paljon uutta lunta, mutta lumipeite oli kuitenkin ajonkohdan pitkän

ajan keskiarvoon verrattuna vähäinen. Helmikuu oli talvinen koko maassa. Pakkaset eivät juuri-

kaan kasvattaneet vesistöjen jäänpaksuuksia ja maaperän routakerrosta. Routaa esiintyi helmi-

kuussa keskimääräistä vähemmän koko maassa.

Maaliskuussa jäänpaksuudet ja maaperän routakerros kasvoivat. Maaliskuu oli talvinen eikä lumen

sulaminen alkanut Etelä-Suomessakaan maaliskuun aikana. Etelä-Suomessa lunta oli kuitenkin

tavallista vähemmän. Koko Suomessa lämpötilat pysyivät maaliskuussa pakkasen puolella, joten

vesistöjen vedenkorkeudet ja virtaamat olivat laskusuunnassa koko maassa.

Huhtikuun alkupäivinä lumi alkoi sulaa Etelä-Suomessa. Kuukauden sademäärä oli Etelä-

Suomessa suurempi kuin huhtikuussa keskimäärin. Etelä-Suomessa kevättulvat jäivät tavanomai-

siksi tai jopa tavanomaista pienemmäksi. Järvi-Suomen järvien vedenkorkeudet olivat tavanomai-

sia keväthuippuja korkeampia. Huhtikuussa pohjaveden pinnat olivat vuodenajalle tyypilliseen ta-

paan nousussa. Routaa esiintyi eteläosassa maata vielä noin 5-15 cm. Huhtikuun 10. päivän koh-

dalla järvijäät alkoivat heiketä nopeasti etenkin eteläosassa maata. Kuukauden loppuun mennessä

järvet olivat jäättömiä Etelä-Suomessa ja järvivesien lämpötila oli ajankohdalle tyypillisellä tasolla.

Toukokuu oli hyvin vähäsateinen ja lämmin. Toukokuussa oli jopa helteisiä päiviä. Erittäin lämmin

sää lämmitti erityisesti Etelä-Suomen järvien pintavedet jo lähelle 20 astetta. Lämmin toukokuu

käänsi pohjavesien pinnankorkeudet laskuun vuodenajalle tyypilliseen tapaan.

Kesäkuun alku oli maan eteläosassa vähäsateinen. Pitkän vähäsateisen jakson myötä vedenpinto-

jen nopea lasku jatkui myös kesäkuussa. Pitkä kuivajakso ei kuitenkaan vaikuttanut merkittävästi

pohjaveden pintoihin, vaan veden korkeudet säilyivät ajankohdan keskimääräisellä tasolla. Järvi-

veden lämpötilat vaihtelivat kesäkuun aikana voimakkaasti.

Heinäkuu oli helteinen ja sateet tulivat kuuroluonteisina ja muutaman tunnin sateet vastasivat mo-

nessa paikassa suuruudeltaan koko heinäkuun keskimääräistä sadantaa. Heinäkuun lopussa pin-

tavesien lämpötilat olivat koko maassa useita asteita ajankohdan keskiarvoa korkeampia. Elokuun

vaihtuessa järvien vedet olivat vielä tavanomaista lämpöisempiä, mutta jäähtyivät ajankohdalle

tyypilliseen tapaan elokuun puoliväliin saakka. Elokuun lopun tavanomaista lämpöisempi sää kui-

tenkin käänsi pintavesien lämpötilat nousuun ja lämpötilat olivat ajankohdan tavanomaista tasoa

korkeampia. Heinä- ja elokuussa pohjavesien pinnankorkeudet olivat ajankohdan keskimääräisellä

tasolla tai hieman sen yläpuolella.
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Syyskuu oli maan eteläosassa hieman keskimääräistä lämpöisempi, mutta sademäärä oli ajankoh-

dalle tyypillinen. Syyskuussa järvien ja pohjevesien pinnat olivat monin paikoin alhaalla. Edelleen

lokakuussa pohjavesi oli kuivan ja lämpöisen kesän takia alhaalla. Samoin järvien pinnat olivat

Etelä-Suomessa keskimääräistä matalammalla.

Marraskuun alkaessa Etelä-Suomen järviltä puuttui jääpeite kokonaan tai jääpeite oli liian heikko

mitattavaksi. Marraskuussa satoi tavanomaista vähemmän ja sade tuli pääasiassa vetenä. Joulu-

kuussa järvien jäätilanne oli edelleen heikko. Etelä-Suomessa pitkään jatkunut vähävetinen jakso

jatkui myös joulukuussa ja pohjavesien sekä järvien pinnat olivat edelleen tavanomaista matalam-

malla. Loppuvuodesta routaakin oli monin paikoin vain vähän.

Vesitilannekatsaukset:

http://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Vesitilannekatsaukset/tiedotelista?n=25994&d=0

4 PUHDISTAMOTARKKAILUIDEN YHTEENVETO VUODELTA
2018

Ristiinan jätevedenpuhdistamolta otettiin kuormitustarkkailunäytteet noin vuorokauden kokooma-

näytteinä vuoden 2018 aikana kuusi (6) kertaa: 21.2., 25.4., 20.6., 22.8., 17.10. ja 19.12.2018.

Taulukossa 1 esitetty Ristiinan puhdistamolta purkuvesistöön kohdistunut vesistökuormitus vuosi-

na 2011-2018.

Taulukko 1. Ristiinan jätevedenpuhdistamon vesistökuormitus (kg/d) vuosina 2011-2018

CODCr BOD7ATU kok.P kok.N kiintoaine

2011 61 12 0,6 43 17

2012 71 19 0,7 36 26

2013 58 12 0,6 36 17

2014 47 11 0,7 32 17

2015 51 13 0,5 34 16

2016 74 12 0,6 32 35

2017 32 6 0,4 29 14

2018 38 8 0,3 25 18

keskim. 54 12 0,6 33 20

Ristiinan jätevedenpuhdistamo ei saavuttanut kaikilta osin sen toiminnalle asetettuja puhdistusvaa-

timuksia. Ensimmäisellä puolivuotisjaksolla biologisen hapenkulutuksen pitoisuudelle (mg/l) määri-

tetyt puhdistusvaatimukset jäivät täyttymättä. Puhdistustehon (%) osalta lupavaatimus jäi täytty-

mättä ensimmäisellä puolivuotisjaksolla kokonaisfosforin ja biologisen hapenkulutuksen osalta.



MIKKELIN (RISTIINAN) YÖVEDEN VEDEN LAATU VUONNA 2018 JA VEDEN LAADUN KEHITYS VUOSINA 1990 - 2018
7 (18)

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

Toisella puolivuotisjaksolla puhdistamon pitoisuudelle (mg/l) ja puhdistusteholle (%) määritetyt

puhdistusvaatimukset täyttyivät. Tarkemmat tiedot puhdistamon toiminnasta on esitetty Ramboll

Oy:n laatimassa raportissa: Ristiinan jätevedenpuhdistamo vuosiyhteenvetoraportti 2018

(15110010947-003, 26.3.2019)

Pelloksen tehtaiden jätevedenpuhdistamolta otettiin kuormitustarkkailunäytteet vuorokauden ko-

koomanäytteinä 12 kertaa vuonna 2018: 24.1., 7.3., 21.3., 18.4., 23.5., 20.6., 18.7., 22.8., 10.10.,

24.10., 20.11., 19.12.018. Taulukossa 2 on esitetty Pelloksen tehtaiden puhdistamolta purkuvesis-

töön kohdistunut vesistökuormitus vuosina 2011-2018.

Taulukko 2. Pelloksen tehtaiden jätevedenpuhdistamon vesistökuormitus (kg/d) vuosina 2009-

2018

CODCr BOD7ATU kok.P kok.N kiintoaine

2009 19 0,74 0,0070 0,47 1,4

2010 34 2,6 0,014 0,54 1,9

2011 41 3,6 0,023 0,49 3,2

2012 45 4,6 0,087 2,1 19

2013 33 1,2 0,038 1,2 4,9

2014 150 28 0,21 1,7 24

2015 55 3,9 0,11 0,98 15

2016 53 2,5 0,063 0,46 12

2017 87 16 0,44 5,9 26

2018 18 1,2 0,017 5,0 1,7

keskim. 54 6,4 0,10 1,9 11

Vuonna 2018 Pelloksen tehtaiden lupamääräyksissä neljännesvuosijaksolle asetetut kuormituksen

luparaja-arvot saavutettiin jokaisella vuosineljänneksellä.. Tarkemmat tiedot puhdistamon toimin-

nasta on esitetty Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laatimassa raportissa (No 41/19,

8.1.2019).

5 VESISTÖTARKKAILU VUONNA 2018

Yöveden vesistötarkkailunäytteet otetaan kolme kertaa vuodessa (maalis-huhtikuu, toukokuu ja

elokuu) yhdeksältä tarkkailupisteeltä. A-klorofyllimääritys tehdään elokuun tarkkailukerralla 0-2

metrin syvyydestä otetuista kokoomanäytteistä. Tarkkailupisteet ovat taulukossa 3 (havaintopaik-

kakartta liitteenä 1). Tarkkailuohjelman mukaisesti vuonna 2018 otettiin elokuussa näytteet myös
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havaintopaikalta 12 (Uittamonsalmi 401). Havaintopaikka on tarkkailussa vain pohjaeläintarkkailu-

vuonna.

Taulukko 3. Yöveden tarkkailupisteet, koodinaatit ja näytesyvyydet vuonna 2018

TUNNUS HAVAINTOPAIKKA
KOORDINAATIT

(YKJ)
NÄYTESYVYYDET (m)

1 Pökkäänlahti 258 6820831- 3514235 1, 5, 10, 15, 20 ja n. 23

2
Yövesi 259,

6819026- 3515227 1, 5, 10, 15 ja n. 20
Linnaniemen eteläpuoli

3 Yövesi 056, Pukkisaari 6820104- 3514648 1, 5, 10, 15, 20 ja n. 26

5 Yövesi 261, Savisalon itäpuoli 6818015- 3517967 1, 10, 20, 30, 40 ja n. 45

6 Kilpijärven luusua 042 6818751- 3513726 0,5

8
Yövesi 262,

6819272- 3514658 1, 5
Tukkihautomon edusta

9 Yövesi 391, Simonniemi 6818516- 3515497 1, 5, 10, 15, 20 ja 30

11 Yövesi, Hinkansaari 400 6817784- 3515430 1, 4, 7 ja 10

PKP1 Ostolahden oja PKP1 402 6816798- 3513906 0,1

12* Yövesi, Uittamonsalmi 401 6816714-3519697 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ja 40

*) Tarkkailussa vain pohjaeläintarkkailuvuonna, jolloin näytteet otetaan kerran elokuussa.

Kunnan jätevesien ja alueen teollisen toiminnan vaikutusaluetta kuvaavat havaintopaikat 1, 2, 3, 8,

9 ja 11. Havaintopaikka 3 (Pukkisaari) on Ristiinan puhdistamon purkupaikan tarkkailupiste. Ha-

vaintopaikka 9 (Simonniemi) on Pelloksen puhdistamon purkupaikan tarkkailupiste. Havaintopai-

kalla 11 vaikuttavat usein myös Ostolahden suunnalta tuleva hajakuormitus. Havaintopaikka 5 on

vaikutusalueen ulkopuolella oleva, hieman veden laadultaan muuntunut taustapiste. Havaintopai-

kat 6 ja PKP1 kuvaavat Yöveteen sen valuma-alueelta laskevien vesien laatua.

Veden kokonaislaatua on tarkasteltu matemaattisella laatuluokitusmallilla (Saukkonen, Vesitalous

6/91 ja 3/92). Laatuluokituksessa ovat mukana seuraavat vedenlaatuparametrit (suluissa indeksi-

lukuarvoa 1,00 erinomaista osoittava pitoisuusarvo): alusveden happikyllästyneisyys (90 kyll. %),

kokonaisfosfori (8 µg/l), väriluku (30 mgPt/l), sameus (0,40 FTU), COD-pitoisuus (6,0 mg/l), säh-

könjohtavuus (5,9 mS/m), a-klorofylli (3,0 µg/l) ja fekaaliset koliformiset bakteerit 44 °C (0 kpl/100

ml). Indeksi vertaa siis veden laatua alueen oletettuun luonnontilaiseen veden laatuun. Indeksi voi

saada arvoja välillä 1- 6, jossa 1 = erinomainen ja 6 = erittäin huono.
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5.1 FYSIKAALIS-KEMIALLISEN VESISTÖTARKKAILUN TULOKSET
VUONNA 2018

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy (SVYT) otti ja analysoi Yöveden näytteet vuonna 2018

tarkkailuohjelman mukaisesti 20.3., 29.5. ja 15.8. Tarkkailutulokset on esitetty liitteessä 2.

Talven tarkkailukerralla (20.3.) Pökkäänlahden (1) veden happitilanne heikkeni syvemmälle men-

tessä (tulokset liitteenä 2). Pohjasedimentistä ei kuitenkaan liiemmin havaittu vapautuneen ravin-

teita tai muita yhdisteitä alusveteen. Pukkisaaren (3) näytepisteellä jätevesien vaikutus näkyi alus-

vedessä niin ikään hapen vajauksena sekä kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuuden kasvuna.

Pohjan lähellä vesi oli hygieeniseltä laadultaan selvästi likaantunutta. Linnannieman eteläpuolella

(2) päällysvesi oli hygieeniseltä laadultaan tutkituilta osin erinomaista, mutta alusvesi oli hygieeniltä

laadultaan huonoa. Happitilanne oli hieman parempi ja ravinnepitoisuudet olivat pienempiä kuin

Pukkisaaren edustalla. Simonniemen kärjen (9) kohdalla alusveden happitilanne oli selvästi hei-

kentynyt, mutta tilanne oli vuoden 2017 talvea parempi. Hinkansaaren alusveden happitilanne oli

selvästi heikentynyt ja happitilanne oli selvästi huonompi kuin talvella 2017. Alusvesi oli samentu-

nut ja tummentunut ja ravinnepitoisuudet olivat pintavettä korkeammat. Hygieeniseltä laadultaan

vesi oli tutkituilta osin moitteetonta. Savisalon itäpuolen (5) pohjan lähellä oli havaittavissa hieman

hapen vajausta, mikä oli suurin veden laatua heikentävä tekijä.

Kevään tarkkailukerralla (29.5.) täyskierto oli sekoittanut koko tarkkailualeen vesimassan. Veden

laatu oli hyvin samanlainen Pökkäänlahdelta Pellosniemen näytepisteille.

Loppukesän tarkkailukerralla (15.8.) koko järvitarkkailualueella suurin veden laatua heikentävä

tekijä oli jälleen alusveden happivaje. Heikoin happitilanne oli Hinkansaaren näytepisteellä (11) ja

paras Savisalon kaakkoispuolella (5). Happitilanne oli siis hyvin samanlainen kuin edellisinä kesi-

nä. Veden kokonaislaatu (indeksiluku) oli edellisvuotta hieman heikompi kaikilla havaintopaikoilla,

lukuun ottamatta Pökkäänlahden havaintopaikkaa. Vesi oli yleisesti ottaen melko kirkasta, hu-

musainepitoisuudet suhteellisen pieniä ja fosfori- sekä typpipitoisuudet karulle vesialueelle ominai-

sia. Ravinnepitoisuudet olivat luonnollisesti korkeimpia pistekuormittajien läheisyydessä. Plankton-

levien määristä kertovat klorofyllipitoisuudet olivat myös melko matalia. Veden hygieeninen likaan-

tuminen oli lievää tai vähäistä. Kuten yleensä, veden laatu parantui Savisalon kaakkoispuolella (5).

Ristiinan Yöveden tarkkailupisteiden vuoden 2018 tulosten keskimääräinen veden laatu ilmenee

taulukosta 4.
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Taulukko 4. Yöveden tarkkailupisteiden vesipatsaiden keskimääräinen veden laatu vuonna 2018

1 3 2 9 11 5 12**

O2 % (alusvesi) % 69,7 68 73 67,6 62,4 76

Sameus FTU 0,79 1,1 0,67 0,78 2,5 0,59 0,58

Sähkönj mS/m 5,9 6,2 5,9 5,9 6,1 5,6 5,8

Väri mg/l Pt 67 72 63 64 85 53 30

CODMn mg/l 12 12 11 10 11 9,4 7,3

Kok.N µg/l 638 948 603 587 608 485 450

Kok-P µg/l 13 16 10 11 14 8,8 7,3

a-Chl µg/l 7,9 8,8 8,1 9,1 6,9 6,8 7,0

Fek.kol44 pmy/100ml 16 186 9,3 1,0 0,33 0,17 0

Vedenlaatuindeksi*) 2,99 3,33 2,75 2,92 3,51 1,43 1,99

*) Indeksilaskennassa hapen osalta on käytetty vesipatsaan keskiarvon sijana alusveden keskiarvoa,

johon on lisätty syksyn täyskierron arvioitu 90 %:n hapenkyllästysarvo.

**) Näyte otettu vain kerran elokuussa

5.2 BIOLOGINEN JA KALATALOUSTARKKAILU 2018

Tarkkailuohjelman mukaisesti vuonna 2018 toteutettiin pohjaeläintarkkailu kolmelta havaintopaikal-

ta. Pohjaeläinnäytteet otettiin 19.10.2018. Pohjaeläintarkkailun tulokset tullaan raportoimaan erilli-

sessä raportissa kevään 2019 aikana.

Biologisen tarkkailun lisäksi kesällä 2018 suoritettiin tarkkailuohjelman mukaisesti myös koeverk-

kokalastus. Koeverkkokalastuksen tulokset tullaan raportoimaan erillisessä raportissa kevään 2019

aikana.

6 VEDEN LAADUN KEHITYS VUOSINA 1990 – 2018

Vedenlaatuparametrien kehitystä on tarkasteltu koko vesimassan keskipitoisuuksina, jotka on il-

maistu myös graafisesti liitteen 3 kuvissa 1 – 48. Paitsi hapen osalta on käsitelty alusveden vuosi-

keskiarvoa, johon on lisätty syystäyskierron arvioitu 90 %:n kyllästysarvo.

Pökkäänlahti, näytepiste 1, kuvat 1 - 8

Pökkäänlahden alusvedessä on ollut säännöllistä happivajetta kerrostuneisuusaikoina. Kevätkier-

tokaan ei aina ole ehtinyt hapettaa pohjan läheistä vesikerrosta täydellisesti. Happitilanne on pysy-

nyt kuitenkin hapen vajauksen asteella eikä varsinaisia happikatoja pohjalla ole havaittu. Alusve-
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den keskimääräinen ja vuotuinen happikyllästyneisyys on vaihdellut 60 kyll. % ja 80 kyll. % välillä.

Parhaimmillaan alusveden happitilanne oli vuosina 1992, 2007 ja 2015 sekä huonoin vuosina 1996

ja 2003. Vuonna 2018 alusveden kyll. % oli 69,6.

Fosfori on koko tarkkailualueella minimiravinne ja määrää siksi hyvin pitkälle rehevyystason.

Vuonna 1990 Pökkäänlahti oli huomattavan rehevä, mutta sen jälkeen kokonaisfosforipitoisuus on

useimmiten ollut alle 15 µg/l. Vuonna 2018 fosforipitoisuus oli keskimääräisellä tasolla. Fosforipi-

toisuuden arvoissa ei ole havaittavissa selvää kehityssuuntaa.

Kokonaistyppipitoisuus on Pökkäänlahdella ollut melko korkea ja pitoisuus oli kasvusuunnassa

vuoteen 2003 asti, jonka jälkeen pitoisuus pieneni, mutta kasvoi jälleen uudestaan vuonna 2006.

Selvästi suurimmat keskimääräiset pitoisuudet mitattiin vuosina 2010 ja 2011. Tämä johtui alusve-

den korkeista pitoisuuksista. Vuonna 2018 typpipitoisuus oli keskimääräisellä tasolla ollen ravin-

teikkaalle vedelle tyypillinen. Viimeisinä vuosina typpipitoisuuden vaihtelut ovat tasoittuneet.

CODMn-pitoisuus mittaa orgaanisen aineen pitoisuutta ja ilmentää puhtaissa vesissä pääasiassa

humuksen määrää. Tarkkailun alkuvuosista CODMn-pitoisuus on noussut selvästi, joskin esimerkik-

si vuonna 2011 pitoisuus oli keskimääräisellä tasolla. Vuosina 2012 ja 2013 COD-pitoisuudet ovat

olleet korkeimmillaan. Vuonna 2018 COD-pitoisuus oli koko tarkkailujakson korkein (12 mg/l). Run-

saat sateet etenkin loppusyksystä lisäävät humuksen huuhtoutumista. Toki tähän vaikuttavat myös

valuma-alueella tehtävät toimenpiteet. COD-pitoisuuden kasvua on havaittu myös muissa vesis-

töissä vuosituhannen alusta lähtien.

Suomen sisävedet ovat useimmiten luontaisesti humuksen tummentamia. Yövedellä luontainen

keskimääräinen väriluku oli 1990-luvun alkupuolella noin 30 mgPt/l eli vesi oli melko kirkasta. Sen

jälkeen vesi on ollut useina vuosina selvästi tummempaa, mutta kuivana vuotena 2003 veden väri-

luku alitti 30 mgPt/l. Vuoden 2003 jälkeen vesi on tummunut lähes lineaarisesti ja vuonna 2008

väriluku oli 63 mgPt/l eli yli kaksinkertainen vuoteen 2003 verrattuna. Yhtä tummaa vesi oli myös

vuosina 2012 – 2013 ja ero vuoteen 2011 oli erittäin suuri. Vuosina 2016 ja 2017 on hieman laske-

nut. Vuonna 2017 väriluku kuvasti lievää humusleimaa. Vuonna 2018 veden väliluku kuitenkin ko-

hosi tarkkailujakson korkeimpaan lukemaan 67. Sääolosuhteilla on huomattava merkitys sekä

CODMn-pitoisuuteen että värilukuun.

Pökkäänlahden vesi oli lievästi samentunutta vuosina 1990 ja 1991, mutta sen jälkeen sameus oli

vähäinen vuoteen 1998 asti. Vuonna 2000 vesi oli poikkeuksellisen sameaa. Sameus on jälleen

ollut kasvussa vuodesta 2009 lähtien ja oli vuonna 2013 lähes yhtä suuri kuin vuonna 2000. Sa-

meusarvot hieman laskivat vuosina 2015 ja 2016, mutta olivat silti korkeimpien mitattujen arvojen

joukossa. Vuonna 2018 Pökkäänlahden vesi oli keskimäärin kirkasta.

A-klorofyllipitoisuus mittaa planktonlevien määrää eli veden rehevyyttä. Klorofyllipitoisuus mitataan

0 – 2 metrin kokoomasta elokuussa, joten havaintoja näytepaikkaa kohden tulee vain yksi vuodes-

sa. Pökkäänlahden klorofyllipitoisuus on vaihdellut välillä 2,6 – 8,5 µg/l ja korkeimmat pitoisuudet

havaittiin vuosina 2013 ja 2014. Lähes yhtä suuria pitoisuuksia oli myös vuosina 1995 ja 2008.

Pitoisuudet olivat pienimmillään tarkastelujakson alussa. Vuosina 2015 ja 2016 klorofyllipitoisuus

laski selvästi edellisvuosien tasosta, mutta vuonna 2017 klorofyllipitoisuus jälleen kääntyi kasvuun.

Klorofyllipitoisuuden perusteella vesialue on vaihdellut karusta lievästi rehevään.
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Fekaaliset koliformiset (44 °C) bakteerit mittaavat veden hygieenistä likaantumista ja niiden mää-

rän lisääntyminen on hyvin tyypillistä asumajätevesien vaikutuspiirissä. Pökkäänlahden veden hy-

gieeninen laatu on useimmiten ollut hyvä, joinakin vuosina tyydyttävä. Tyydyttävä se on ollut vuo-

sina 1990, 2010 ja 2013. Vuonna 2018 hygieeninen laatu oli hyvä.

Pökkäänlahden veden laatuluokitus (indeksiluku) on ollut parhaimmillaan hyvä ja huonoimmillaan

tyydyttävä. 2000-luvulla veden laatu on ollut keskimäärin huonompi kuin 1990-luvulla. Heikoin laa-

tuluokitusindeksi oli vuonna 2013, jolloin hyvin useat veden laatutekijät osoittivat tavanomaista

huonompaa veden laatua. Vuonna 2018 veden kokonaislaatu oli hyvä/tyydyttävä.

Pukkisaari, näytepiste 3, kuvat 9 - 16

Pukkisaaren näytepiste on Ristiinan kunnan jätevesien purkupaikan välittömässä läheisyydessä.

Pukkisaaren alusvedessä on ollut säännöllistä happivajetta. Happikyllästyneisyys on tarkastelujak-

son aikana ollut keskimäärin 60 kyll. % ja 80 kyll. % välillä. Vuonna 2017 alusveden happitilanne

(68 %) oli keskimääräistä hieman parempi.

Pukkisaaren fosforipitoisuus on kuutena vuotena ylittänyt 20 µg/l: vuosina 1990, 1991, 2000, 2006,

2007 ja 2010. Muulloin pitoisuus on ollut alle 20 µg/l ja monesti myös alle 15 µg/l. Vuonna 2018

fosforipitoisuus oli 16 µg/l eli tarkastelujakson keskiarvoa hieman alhaisempi ja lievästi rehevälle

vesialueelle ominaisella tasolla. Pukkisaaren näytepisteen kokonaisfosforipitoisuudessa ei ole ha-

vaittavissa selvää kehityssuuntaa.

Kokonaistyppipitoisuus on Pukkisaaren näytepisteellä ollut kasvusuunnassa. Alusvedestä on mitat-

tu ajoittain erittäin suuria pitoisuuksia. Tällaisia vuosia ovat olleet 2003, 2011 ja 2013. Vuonna

2018 typpipitoisuus oli 948 µg/l, eli lähellä keskimääräistä tasoa.

CODMn-pitoisuus on vuodesta 2003 ollut kasvussa. Orgaanisen aineen pitoisuus kääntyi laskuun

vuonna 2013, kunnes vuonna 2018 Pukkisaaren näytepisteen CODMn-pitoisuus kuitenkin pompahti

koko tarkkailujakson korkeimmaksi ollen 12 mg/l. Pitoisuus on huomattavasti korkeampi kuin tark-

kailujaksolla keskimäärin.

Veden väriluvun kehitys on seurannut CODMn-pitoisuuden kehitystä. Pienimmillään väriluku on ollut

noin 30 mgPt/l ja vuonna 2018 väriluku pomppasi orgaanisen aineen pitoisuuden tavoin tarkkailu-

jakson korkeimmaksi ollen 72 mgPt/l.

Pukkisaaren edustalla veden sameus oli pienimmillään vuosina 1992 – 1998, vain noin 0,40 – 0,50

FTU. Erityisen sameaa vesi oli vuonna 2000, jonka jälkeen sameus on vähentynyt. Vuodesta 2009

lähtien sameus on ollut kasvamaan päin ja vuonna 2013 vesi oli yhtä sameaa kuin vuonna 2000.

Vuonna 2017 sameusarvo oli 1,1 ilmentäen lievästi sameaa vettä eli hieman yli pitkäaikaisen kes-

kiarvon.

Pukkisaaren a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut voimakkaasti. Useimmiten pitoisuus on ollut 3 µg/l ja

6 µg/l välillä. Eniten planktonleviä oli vuonna 2014 ja lähes yhtä paljon vuosina 1995 ja 2013.

Vuonna 2018 klorofyllipitoisuus oli kolmea edellistä vuotta korkeampi 8,8 mg/l, mikä oli pitkänaikai-

sen keskiarvon yläpuolella.
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Asumajätevesien purkupaikan läheisyydestä johtuen Pukkisaaren alusvedestä mitataan usein erit-

täin suuria tiheyksiä hygieniabakteereita, etenkin talvisin. Veden hygieeninen laatu on ollut useim-

miten tyydyttävä tai välttävä, vuonna 2009 jopa huono. Vuonna 2018 veden hygieeninen laatu

hieman heikkeni aiemmista vuosista 2015-2017, jolloin veden hygieeninen laatu oli tyydyttävä.

Veden laatu oli nykyistä selvästi parempi vuosina 1992 – 1994, jolloin se oli hyvä. Vuodesta 1999

lähtien veden laatu on ollut enimmäkseen tyydyttävä. Vuonna 2013 laatuluokitusindeksi 3,65 kään-

tyi jo välttävän puolelle. Kuten Pökkäänlahdellakin, laadun heikkeneminen johtui useista veden

laatutekijöistä. Vuoden 2013 jälkeen vedenlaatu on hieman parantunut ja vedenlaatuindeksi on

säilynyt hyvänä. Vuonna 2018 veden kokonaislaatu hieman heikkeni ollen tyydyttävää.

Linnaniemen eteläpuoli, näytepiste 2, kuvat 17 - 24

Linnaniemen eteläpuolella asumajätevedet ovat jo selvästi laimenneet, mutta toisaalta alueelle

saattavat ajoittain kulkeutua UPM Pelloksen tehtaiden ja tukkihautomon vesiä.

Alusvedessä on ollut kerrostuneisuuskausien lopulla happivajausta, mutta alusveden happitilanne

on säilynyt kohtuullisen hyvänä ja vakaana koko tarkasteluajan. Vuonna 2013 alusveden happiti-

lanne oli tarkasteluajan heikoin. Vuonna 2018 Linnanimen eteläpuolen alusveden happitilanne oli

pitkänaikavälin keskimääräisellä tasolla.

Kokonaisfosforipitoisuus oli korkein vuonna 1990, jolloin se oli rehevälle vesialueelle ominainen.

Vuosina 1991 – 1993, 2003 – 2006 ja 2009 fosforipitoisuus on ollut alle 10 µg/l eli karuhkolle vesi-

alueelle ominainen. Muina vuosina pitoisuus on ollut 10 µg/l ja 14 µg/l välillä. Vuosina 2015-2018

kokonaisfosforipitoisuus on ollut pitkänaikavälin keskimääräisellä tasolla (10 µg/l).

Kokonaistyppipitoisuus oli selvästi korkein (750 µg/l) tarkastelujakson ensimmäisenä vuotena.

Muina vuosina pitoisuus on vaihdellut 490 µg/l ja 600 µg/l välillä, paitsi vuonna 2012, jolloin se oli

630 µg/l. Vuoden 2012 jälkeen kokonaistyppipitoisuus on kääntynyt laskuun, mutta vuonna 2018

pitoisuus oli hieman korkeampi kuin aiempina vuosina (603 µg/l).

CODMn-pitoisuus on vuodesta 2007 lähtien ollut selvästi korkeampi kuin aikaisempina vuosina

vuotta 2011 lukuun ottamatta. Kuivana vuotena 2003 oli selvä minimi, jolloin pitoisuus painui alle 6

mg/l. Vuonna 2018 CODMn-pitoisuus oli Pukkisaaren ja Pökkäänlahden havaintopaikkojen tapai-

sesti tarkkailujakson korkein.

Veden väriluku on vaihdellut voimakkaasti. Jonkinlainen perustaso on ollut noin 30 mgPt/l, mutta yli

40 mgPt/l värilukuja on havaittu useina vuosina. Tummimmillaan vesi on ollut vuosina 2008, 2012

ja 2013. Vuonna 2018 havaittiin kuitenkin koko tarkkailujakson korkein väriluku 63 mgPt/l. Värilu-

vun vaihtelu on seurannut melko tarkasti CODMn-pitoisuuden vaihtelua.

Vesi oli sameahkoa vuosina 1990 ja 1991, sen jälkeen sameus oli alle 0,50 FTU vuoteen 1998

asti. Sen jälkeen vesi on ollut jatkuvasti sameampaa. Tästä noin 0,60 – 0,80 FTU tasosta poikkea-

vat vuodet 2000 ja 2013, jolloin vesi oli vieläkin sameampaa. Vesi on kuitenkin lähes koko tarkkai-

lujakson ajan ollut kirkasta.
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A-klorofyllipitoisuuden perusteella Linnaniemen eteläpuoli on ollut lievästi rehevöitynyttä. Pitkällä

aikavälillä selvää kehityssuuntaa ei ole ollut havaittavissa. Klorofyllimaksimit olivat vuosina 1995,

2008,2014 ja 2018.

Linnaniemen eteläpuolella tavataan ajoittain hygieenistä likaantumista osoittavia bakteereita.

Useimpina vuosina hygieeninen likaantuminen on ollut hyvin lievää, vähäistä tai kohtalaista. Vuon-

na 2010 hygieeninen likaantuminen oli voimakasta. Vuonna 2013 mitattu hygieniabakteerien tiheys

oli toiseksi suurin pitkän aikavälin tarkastelussa. Vuonna 2018 veden hygieeninen laatu oli hyvä.

Veden laatuluokitus on Linnaniemen eteläpuolella ollut eriasteisesti hyvä, hyvän ja tyydyttävän

välimaastossa sekä vuosina 2010, 2013 ja 2014 tyydyttävä. Vaihtelua on ollut esimerkiksi vuosien

2011 ja 2013 välillä. Vuoden 2013 vedenlaatuindeksi oli heikoin tarkasteluvälillä 1990 – 2013.

Vuonna 2017 veden laatuluokitus oli hyvä. Veden kokonaislaatu vedenlaatuindeksin perusteella on

parantunut vuoden 2013 jälkeen, mutta vuonna 2018 veden kokonaislaatu heikkeni suurelta osin

johtuen kohonneista CODMn-pitoisuuksista.

Simonniemen kärki, näytepiste 9, kuvat 25 - 32

Näytepisteen 9 edustalle puretaan ojaa pitkin Pelloksen tehtaiden puhdistetut jätevedet. Tarkkai-

luohjelmaan näytepiste tuli vuonna 1995.

Alusvedessä on ollut säännöllisesti happivajausta. Vuonna 1996 keskimääräinen alusveden hapen

kyllästyneisyysprosentti oli alle 60. Hapetuksen vuoksi alusveden happitilanne parani vuonna 2000

ja happitilanne on sen jälkeenkin pysynyt parempana. Vuonna 2013 alusveden happitilanne kui-

tenkin heikkeni, sillä myös keväällä alusvedessä oli havaittavissa hapen vajausta. Alusveden hap-

pitilanne kuitenkin palautui paremmalle tasolle vuosina 2014 ja 2015. Vuodet 2016-2018 ovat olleet

puolestaan keskimääräistä heikompia.

Kokonaisfosforipitoisuus on ollut lievästi rehevälle vesialueelle ominainen eli 11 – 12 µg/l useimpi-

na vuosina. Poikkeuksena oli vuosi 1996, jolloin uuden puhdistamon käynnistysvaiheen aikana

alusveden fosforipitoisuus kasvoi hyvin suureksi ja keskimääräinen fosforipitoisuuskin oli lähes

kaksinkertainen muihin vuosiin verrattuna. Vuonna 2013 fosforipitoisuus oli 14 µg/l, mikä on toi-

seksi suurin havainto tarkasteluaikana. Vuonna 2015 ja 2016 fosforipitoisuus oli keskimääräisellä

tasolla. Vuonna 2017 kokonaisfosforipitoisuus kasvoi pitkänajan keskiarvon yläpuolelle (13 µg/l).

Vuonna 2018 kokonaisfosforipitoisuus oli keskimääräisellä tasolla (11 µg/l).

Kokonaistyppipitoisuus on yleensä vaihdellut 500 – 600 µg/l välillä. Vuonna 2012 oli typpipitoisuu-

den maksimi 657 µg/l. Vuonna 2018 kokonaistyppipitoisuus oli hieman keskimääräistä korkeampi

(587 µg/l).

CODMn-pitoisuus on vaihdellut voimakkaasti vuosittain. Ensimmäinen maksimivuosi oli vuonna

1996. CODMn-pitoisuus oli jälleen korkea vuosina 2007 ja 2008. Vuonna 2011 pitoisuus oli pieni ja

2012 ja 2013 muun Yöveden tapaan ennätyksellisen suuri. Vuonna 2018 CODMn-pitoisuus oli hie-

man keskimääräistä pitoisuutta korkeampi. CODMn-pitoisuuden vaihtelu on erilainen kuin esimer-

kiksi Linnaniemen näytepisteillä. Tämä selittyy jätevesikuormituksella.
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Simonniemen kärjessä vesi on ollut ajoittain tummunutta. Kuten muuallakin, vesi oli kirkkainta

vuonna 2003 26 mgPt/l. Vuonna 2013 vesi oli tummempaa kuin kertaakaan aiemmin. Päsääntöi-

sesti väriluku on korreloinut CODMn-pitoisuuden kanssa.

Sameuden selkeä maksimi tarkkailun alkuvuosina oli vuosi 2000. Sen jälkeen sameus on vaihdel-

lut 0,50 – 0,80 FTU välillä. Vuonna 2013 keskimääräinen sameus oli lähes yhtä suuri kuin vuonna

2000. Erityisen sameaa vesi oli keväällä. Sameus on laskenut vuodesta 2013 ja vuonna 2016 oltiin

kutakuinkin keskimääräisellä tasolla. Vuonna 2017 veden sameus saavutti kuitenkin tarkkailujak-

son uuden maksimin 1,3 FTU. Vuonna 2018 veden sameus taas vähentyi ja vesi oli keskimäärin

kirkasta.

Vuonna 1996 mitattiin klorofylliminimi, mutta sen jälkeen pitoisuus on useimpina vuosina vaihdellut

4 – 6 µg/l välillä osoittaen karuhkoa tai lievästi rehevää vesialuetta. Suurimmillaan klorofyllipitoi-

suus oli ollut vuonna 2014 8,4 µg/l. Vuonna 2018 havaittiin kuitenkin uusi maksimi 9,1 µg/l, joka

kuvastaa rehevää vesialuetta.

Veden hygieeninen laatu on ollut tarkastelujakson aikana lähellä erinomaista tai hyvä. Eniten hy-

gieniabakteereita on havaittu vuosina 2010, 2013 ja 2014, jolloin hygieeninen laatu on ollut ajoit-

tain tyydyttävä. Alhaisin hygieniabakteereiden määrä mitattiin vuonna 1996. Vuonna 2018 veden

hygieeninen laatu oli erinomainen.

Veden laatuluokitus on ollut hyvä lukuun ottamatta vuosia 1996, 2007 ja 2008, jolloin se oli lähem-

pänä tyydyttävää, kuin hyvää. Vuonna 2013 vedenlaatuindeksin arvo oli yli 3 (tyydyttävä), mikä on

selvästi heikoin aikavälillä 1995 – 2015. Vuonna 2018 vedenlaatu oli lähempänä tyydyttävää kuin

hyvää.

Hinkansaari, näytepiste 11, kuvat 33 - 40

Hinkansaareen kulkeutuu ajoittain Pelloksen jätevesiä. Lisäksi alueelle vaikuttavat Ostolahden

suunnalta tulevat hajakuormitus- ja varastointialueen vedet. Näytepiste tuli tarkkailun piiriin vuonna

1999.

Alusvedessä on ollut happivajetta kerrostuneisuuskausien lopulla. Ajanjaksolla 2003 – 2009 happi-

tilanne oli hyvä. Viimeisen yhdeksän vuoden ajan hapen vajausta on ollut merkittävästi suurem-

missa määrin.

Kokonaisfosforipitoisuus on ollut joko lievästi rehevälle tai karuhkolle vesialueelle ominainen.

Vuonna 2015 mitattiin tähän asti korkein fosforin arvo (15 µg/l), mikä oli kuitenkin vain lievästi re-

hevälle vedelle ominainen. Vuonna 201 keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus oli 14 µg/l.

Kokonaistyppipitoisuus on vaihdellut 400 µg/l ja 600 µg/l välillä paitsi vuosina 2010 ja 2012, jolloin

se ylitti 600 µg/l. Vuonna 2018 kokonaistyppipitoisuus oli keskimääräistä korkeammalla tasolla.

CODMn-pitoisuus on Hinkansaaren näytepisteellä ollut korkeampi kuin muualla Yövedellä. Pitoisuus

on vaihdellut paljon. Kuten muuallakin, CODMn-pitoisuuden minimivuosi oli vuonna 2003. Vuosina

2012 ja 2013 pitoisuus oli ollut erityisen suuri, jonka jälkeen CODMn-pitoisuus on ollut laskusuun-

nassa. Vuonna 2018 CODMn-pitoisuus oli pitkänajan keskiarvoa korkeampi.
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Ostolahden suunnalta tulevat tummat humusvedet näkyvät selvästi myös veden värissä, joka on

ollut yleensä tummempi kuin muilla Yöveden tarkkailupisteillä. Pitkällä aikavälillä on havaittavissa

Hinkansaaren näytepisteen veden tummumista. Vuonna vesi oli koko tarkkailujakson tumminta 85

mgPt/l.

Hinkansaaren vesi on ollut koko seurantajakson ajan sameaa. Etenkin vuonna 2010 Hinkansaaren

vesi oli poikkeuksellisen sameaa. Tämän jälkeen veden sameus laski vuoteen 2012 saakka, jonka

jälkjeen sameuskäyrä on ollut nouseva vuoteen 2018 saakka.

A-klorofyllipitoisuus oli minimissään vuonna 1999 ja maksimissaan vuonna 2014. Vuonna 2015

klorofyllipitoisuus kääntyi laskuun ja oli vuosina 2015-2017 keskiarvon alapuolella. Vuonna 2018 a-

klorofyllipitoisuus oli jälleen keskimääräistä korkeampi. Keskimäärin klorofyllipitoisuus on ollut suu-

rempi Hinkansaaren näytepisteellä, kuin muilla näytepisteillä.

Hygieeniseltä laadultaan vesi on ollut hyvälaatuista tai jopa lähellä erinomaista lukuun ottamatta

vuoden 2014 bakteerimääriä, jotka olivat poikkeuksellisen korkeat. Vuonna 2016 bakteerimäärät

olivat laskeneet vuosien 2014 ja 2015 tasosta. Veden hygieeninen laatu parani entisestään vuosi-

na 2017 ja 2018.

Veden laatuluokitus heikkeni hyvästä lähemmäksi tyydyttävää aikajaksolla 1999 – 2002, mutta vuon-

na 2003, jolloin tummia humusvalumia ei juuri ollut, veden laatu oli poikkeuksellisen hyvä indeksin

ollessa 1,80 (hyvä). Sen jälkeen veden laatu on ollut hyvän ja tyydyttävän laatuluokan välillä tai tyydyt-

tävä. Erityistä on, että veden laatu ei heikentynyt vuosien 2012 ja 2013 aikana siinä määrin kuin muu-

alla Yövedellä. Vuoden 2014 jälkeen veden kokonaislaatu on parantunut ja vuonna 2017 veden laatu

oli tyydyttävää.

Savisalon kaakkoispuoli, näytepiste 5, kuvat 41 - 48

Savisalon kaakkoispuolen syvänteen kohdalla sekä kunnan että Pelloksen tehtaiden jätevesien

vaikutukset ovat jo laimentuneet huomattavasti, mutta eivät täysin.

Lievää happivajetta on esiintynyt alusvedessä, mutta happitilannetta voidaan pitää verrattain hyvä-

nä ja vakaana. Vuonna 2013 alusveden hapen vajaus oli suurin koko tarkkailuaikana. Vuonna

2018 alusveden happitilanne oli tarkkailujakson keskiarvon tasolla (kyll. % 77).

Kokonaisfosforipitoisuus on ollut karulle tai muutamana vuotena korkeintaan karuhkolle vesialueel-

le ominainen tarkkailujakson alkuaikana. Vuoden 2018 fosforipitoisuus oli keskimääräistä korke-

ampi (8,8 µg/l).

Kokonaistyppipitoisuus oli erityisen korkea vuonna 1990 ja korkea vuosina 2010 ja 2012. Muutoin

typpipitoisuus on ollut tasaisesti alle 600 µg/l. Vuosina 2014 - 2018 typpipitoisuus oli hieman kes-

kimääräistä alhaisempi.

CODMn-pitoisuus oli keskimäärin noin 6 mg/l vuoteen 2003 asti. Vuodesta 2003 eteenpäin pitoisuus

nousi aina vuoteen 2013 saakka (joskin vuonna 2011 pitoisuus oli matalampi). Vuonna 2017 mitat-

tiin tarkkailujakson korkein CODMn-pitoisuus (9,4 mg/l).
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Väriluku vaihteli tasolla 25 – 35 mgPt/l vuoteen 2003 asti, mutta sen jälkeen vesi on tummentunut.

Tumminta vesi oli vuosina 2008 – 2009 ja 2012 – 2013. CODMn-pitoisuuden tavoin myös veden

väriluku on laskenut vuosina 2014 – 2017, kunnes pomppasi vuonna 2018 tarkkailujakson kor-

keimpaan arvoon.

Vesi oli sameahkoa vuosina 1990 ja 1991. Sen jälkeen sameus on ollut vähäistä, mutta kasvoi

vuonna 2000 yli kaksinkertaiseksi. Viime vuosina vesi on ollut hitaassa nousussa samentumaan

päin. Vuosien 2013 ja 2014 sameusarvot olivat vuosien 1990, 1991 tasolla. Vuonna 2018 sameus-

arvo oli keskimääräistä korkeampi.

A-klorofyllipitoisuus on vaihdellut melko paljon vuosittain ja on joinakin vuosina ollut jopa lievästi

rehevöityneelle vesialueelle ominainen. Fosforipitoisuuteen nähden klorofyllipitoisuus on ollut kor-

keahko. Myös Savisalon kaakkoispuolella, kuten muillakin pisteillä, korkein a-klorofyllipitoisuus

mitattiin vuonna 2014. Vuonna 2018 mitattiin lähes vuoden 2014 maksimin mukainen a-

klorofyllipitoisuus.

Veden hygieeninen laatu on ollut Savisalon kaakkoispuolella käytännössä aina erinomainen.

Veden laatuluokitus on ollut pääosin hyvän ja erinomaisen laatuluokitustason välillä. Kuiva vuosi

2003 on veden laadultaan Savisalon kaakkoispuolen paras vuosi. Korkea COD-pitoisuus ja värilu-

ku ovat heikentäneet veden laatua viime vuosina, mutta luokitus on ollut hyvä. Vuonna 2018 veden

kokonaislaatu heikkeni ja laatuluokitus oli jo lähempänä tyydyttävää. Veden laatua heikensi muiden

havaintopaikkojen tapaan kohonneet CODMn -pitoisuus, väriluku ja a-klorofyllipitoisuus.

7 YHTEENVETO

Ristiinan Yövettä kuormittavat Mikkelin kaupungin Ristiinan keskuspuhdistamo sekä UPM Plywood

Oy Pelloksen tehtaiden jätevedenpuhdistamo. Lisäksi kuormaa aiheuttavat valuma-alueen haja-

kuormitus sekä taajaman hulevedet. Hulevedet häiritsevät myös asumajätevedenpuhdistamon

toimintaa suurten virtaamien aikana. Mahdollisesti myöhäissyksyn lisääntyneet sateet roudatto-

maan ja kasvipeitteettömään maahan ovat lisänneet tarkkailualueen humuskuormaa. Tämä on

näkynyt monissa muissakin vesistöissä veden tummumisena ja humuspitoisuuden kasvuna. Toki

ihmisen toimilla valuma-alueen muokkaajana on edelleen suuri merkitys.

Veden kokonaislaatu (indeksiluku) oli vuonna 2018 kaikkilla havaintopaikoilla huonompi kuin vuon-

na 2017. Vedenlaatua heikensi erityisesti kohonneet CODMn-pitoisuudet ja veden tummuminen.

Aiempien tarkkailuvuosien tapaan veden laatu oli selvästi paras pistekuormittajista kauimmaisella

pisteellä, Savisalon itäpuolella (5).

Yöveden alueeseen vaikuttavat pistekuormituksen lisäksi hajakuormitus. Näiden kuormituslähtei-

den vaikutusta on haastava erottaa toisistaan. Voidaan kuitenkin sanoa, että Pukkisaaren (3) edus-

talle kohdistuva kuormitus näkyy veden hygieenisessä laadussa vielä Linnaniemen (2) sekä Si-

monniemen kärjen (9) näytepisteillä.
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Tarkkailualueen veden laadussa on havaittavissa hienoista kohenemista viime vuosina, lukuun

ottamatta Hinkansaaren näytepistettä (11), jossa viime vuodet ovat olleet keskimääräistä heikom-

pia.
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