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RUOKOLAHDEN ÄITSAARTA YMPÄRÖIVÄN VESISTÖN TARK-
KAILU TALVELLA 2019

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy haki 20.3.2019 vesinäytteet neljältä eri näytepisteeltä Sai-

maan Äitsaarta ympäröiviltä vesialueilta Ruokolahdelta. Näytteet analysoitiin Saimaan Vesi- ja Ym-

päristötutkimus Oy:n laboratoriossa.

Veden kokonaislaadun kehitystä varten on käytetty matemaattista vedenlaatumallia (Saukkonen,

Vesitalous 6/91 ja 3/92). Vedenlaatuindeksi koostuu seitsemästä vedenlaatutekijästä: happi, väri,

sameus, CODMn, kokonaisfosfori, sähkönjohtavuus ja klorofylli-a. Talvella indeksi koostuu vain kuu-

desta vedenlaatutekijästä sillä klorofylli-a:ta ei mitata. Indeksi voi saada arvoja välillä 1 – 6 (taulukko

1). Vedenlaatumallissa mittaushetken veden laatua verrataan siis tarkkailuvesistön oletettuun luon-

nontilaan, 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 (havaintopaikka 1) vesinäytteet otettiin 1, 4 ja 7 metrin syvyydestä (koko-

naissyvyys 8 m). Näkösyvyys oli 3,0 metriä. Vesipatsaan happitilanne oli koko vesipatsaassa hyvä.

Veden sameus oli vähäistä, joskin viime vuotta korkeampi. Veden humuspitoisuudesta kertovat vä-

riluku ja CODMn olivat viime talvea korkeammat mutta indikoivat edelleen lievää humuspitoisuutta.

Ravinnepitoisuudet olivat hyvin matalat, kertoen karusta vesialueesta. Sähkönjohtavuus oli sisäve-

sille ominainen. Vedenlaatuindeksi osoitti Korosniemelle hyvää (1,96) vedenlaatua. Viime talvena

vesi oli erinomaista (taulukko 2).
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Kauvonselän (havaintopaikka 2) vesinäytteet otettiin 1 ja 3 metrin syvyydestä (kokonaissyvyys 4 m).

Näkösyvyys oli 3,0 metriä. Veden laatu oli tutkituilta osin lähes täysin samanlainen kuin Korosniemen

edustalla, joskin sameuden perusteella hieman kirkkaampaa. Veden kokonaislaatu oli hyvä (1,82),

eli niin ikään hieman viime talvea heikompaa. Kahdella ensimmäisellä pisteellä vedenlaatua heiken-

sivät viime talveen verrattuna lähinnä pinnan sameus, orgaanisen aineksen määrä ja pohjanläheisen

veden matalampi happipitoisuus. Viime talvena näytteet haettiin muutamaa viikkoa aiemmin jolloin

jäällä oli vielä lunta. Nyt jään päällä ei ollut lunta ja sulaminen oli pitkällä käynnissä, jolloin valuma-

alueelta tuleva valunta sekä jään alla yhteyttävät levät voivat selittää korkeampaa sameutta ja or-

gaanisen aineksen määrää. Järvi myös jäätyi hieman viime talvea aiemmin, jolloin on luonnollista,

että happipitoisuus ei ole aivan niin hyvä kuin viime talvena.

Haapaniemen edustalla, Haapaveden pohjoisosassa (havaintopaikka 4) vesinäytteet otettiin 2, 10,

20 ja 24 metrin syvyyksistä (kokonaissyvyys 25 m). Vettä virtasi jääkannen päältä kairan reikään niin

paljon, että näkösyvyyttä ei voitu mitata. Samasta syystä yleensä metristä otettava näyte otettiinkin

kahden metrin syvyydestä. Haapaniemellä happitilanne oli päällysvedessä erinomainen. Happikyl-

lästyneisyys laski hieman 24 metriin mentäessä, mutta ei hälyttävästi. Vesi oli lievästi humusainei-

den tummentamaa ja hieman kahta edellä kuvattua näytepistettä sameampaa. Pohjanläheisessä

vedessä sameuden arvo oli 0,7 FTU:ta. Kokonaisfosforipitoisuus oli koko vesipatsaassa alhainen.

Pohjanläheinen vesi oli laadultaan selvästi parempaa kuin viime talvena. Myös Haapaniemen edus-

talla vedenlaatu oli hyvä (2,25), joskin hieman heikompi laatuista kuin kahdella edellisellä pisteellä.

Kohoniemen edustalla Rantalinnan edustan syvänteessä (havaintopaikka 7) vesinäytteet otettiin 1,

20 ja 39 metrin syvyyksistä (kokonaissyvyys 40 m). Näkösyvyys oli vain 1,5 metriä, koska vesi pin-

nan tuntumassa oli verrattain sameaa (1,2 FTU:ta) ja väriltään tummaa (55 mg/l Pt). Alusvedessä

oli havaittavissa hapen vajausta, eli happitilanne oli kutakuinkin samanlainen (hieman heikompi) kuin

edellisinäkin talvina. Vesi oli varsinkin alusvedessä selvästi sameampaa, värjääntyneempää ja fos-

foripitoisempaa kuin muilla näytepisteillä. Alusveden fosforipitoisuus oli muuta vesipatsasta huomat-

tavasti korkeampi. Vedenlaatuindeksi osoittikin vain tyydyttävää vedenlaatua (3,05). Vedenlaatuin-

deksiä laskivat eniten sameus, väriluku ja happipitoisuus.

Taulukko 2. Äitsaaren havaintopaikkojen vedenlaatu talvella 2019 ja 2018.

Havaintopaikka Indeksiluku Vedenlaatu Vedenlaatu viime talvena

1 Korosniemenselkä 1,96 hyvä (1,33) erinomainen

2 Kauvonselkä 1,82 hyvä (1,46) erinomainen/hyvä

4 Haapaniemi 2,25 hyvä (2,27) hyvä

7 Kohoniemen edusta 3,05 tyydyttävä (2,79) tyydyttävä
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