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SIMPELEJÄRVEN TARKKAILU TALVELLA 2019

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

mukaisesti. Simpelejärven vesistötarkkailun talvinäytteet otettiin 7.3.2019 ja ne analysoitiin Saimaan

Vesi- ja Ympäristötutkimuksen laboratoriossa. Veden kokonaislaadun kehityksen seurantaa varten

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

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

CODMn, kokonaisfosfori sekä sähkönjohtavuus. 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) vesipatsaassa oli havaittavissa asteittaista hapen alenemaa mutta vielä

pohjanläheisessäkin vedessä oli varsin hyvin happea (n. 6 mg/l). Viime talvena (2018) happi oli lop-

punut ja sisäinen kuormitus oli käynnistynyt. Koska tänä talvena happi ei loppunut, oli vesi kaikilta

vedenlaatutekijöiltään selkeästi parempaa kuin viime vuonna. Talvella 2018 vedenlaatu oli vain vält-

tävää (taulukko 2), kun nyt se oli tyydyttävää. Sokkiselän vesi oli fosforin osalta jopa karun ja lievästi

rehevän välimaastossa, vesi oli sameuden sekä kiintoaineksen puolesta lähes kirkasta ja värilukukin

osoitti vain 35 mg/l Pt (lievästi humuspitoinen).

Lemmikonselän (näytepiste 15) tilanne oli päällysveden osalta hyvin samankaltainen kuin Sok-

kiiselällä. Alusvedessä tilanne oli kuitenkin varsin toinen, sillä sieltä happi oli loppunut lähes koko-

naan ja sisäinen kuormitus oli käynnistynyt. Alusveteen oli kerennyt kertyä niin fosfaattifosforia kuin
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ammoniumtyppeäkin. Myös sameus (11 FTU) ja kiintoainespitoisuus (n. 4mg/l) olivat korkeita. Lem-

mikonselän vesi oli heikon alusveden takia kokonaislaadultaan vain välttävää. Lemmikonselän alus-

vesi oli hapetonta myös viime talvena (2018), jonka takia tämän talven vedenlaatu ei juurikaan eron-

nut siitä. Sokkiiselän ja Lemmikonselän veden hygieeninen laatu oli erinomainen.

Särkisalmen länsipuolella (näytepisteet 7, 11, 12 ja 13) alusvedessä hapen vajausta oli havaittavissa

Kaunissaaren näytepisteellä 11 (2,3 mg/l) ja myös hieman Kirkkoselän pisteellä 12 (5,6 mg/l). Kau-

nissaaren näytepisteen alusveden laatu oli muutoinkin heikko, joskin pohjanläheisiin tuloksiin tulee

suhtautua kriittisesti, sillä pisteen kiintoainespitoisuuden (14mg/l) perusteella, näyte on otettu hie-

man liian syvältä, eli sedimentin ja veden rajapinnasta, jossa keijuu erittäin vesipitoista sedimenttiä.

Muissa syvyyksissä vesi oli lähes kirkasta, hieman humuspitoista ja ravinnepitoisuuksiltaan karun ja

lievästi rehevän välimaastossa. Kirkkoselällä vesi oli sameuden ja väriluvun perusteella hieman kirk-

kaampaa kuin Kaunissaaressa. Ravinnepitoisuudet olivat muissa syvyyksissä karun vesistön tasolla

(kokonaisfosfori n. 11µg/l) mutta aivan pohjanläheisessä vedessä ravinnepitoisuudet nousivat hie-

man (kokonaisfosfori 17 µg/l, josta 12 µg/l fosfaattifosforia). Jätevedenpuhdistamon purkuputken

edustalla (P7) vesi oli aavistuksen sameampaa, tummempaa ja typpipitoisempaa. Paras veden laatu

oli Kirkkoselän keskiosan näytepisteellä (13), jossa happitalous oli alusvedessäkin verrattain hyvällä

tasolla. Hygieeniseltä laadulta näytepisteiden veden laatu oli hyvä, vaikka pisteellä 7 esiintyikin yksi

koliforminen bakteeri. Särkisalmen länsipuolella vedenlaatu oli keskimäärin tyydyttävää (2,9) ja hie-

man viime talvea parempaa (3,26).

Kurhonselällä (näytepiste 16) veden kokonaislaatu oli perinteisesti näytepisteistä paras (hyvä). Ko-

konaisfosforipitoisuus oli koko vesipatsaan osalta hieman yllättäen jopa lievästi rehevällä tasolla.

Tämä johtui siitä, että pohjanläheinen vesi oli selkeästi huonompi laatuista kuin vesi muissa syvyyk-

sissä. Pohjanläheisessä vedessä kokonaisfosforipitoisuus oli jopa 38µg/l, josta yli puolet oli liukoi-

sessa muodossa. Happea pohjanläheisessä vedessä oli hyvin (>10 mg/l), joten sisäisestä kuormi-

tuksesta ei ollut kyse. Muuten vesi oli väritöntä sekä kirkasta. Veden sameus ja kokonaisfosforipi-

toisuus heikensivät kokonaislaatuindeksiä eniten. Myös Kurhonselällä veden hygieeninen laatu oli

moitteeton.

Taulukko 2. Laatuluokitukset alueittain.

Havaintopaikka Indeksiluku Vedenlaatu Vedenlaatu viime talvena

P8 Sokkiiselkä 2,83 tyydyttävä 4,02 välttävä

P15 Lemmikonselkä 3,67 välttävä 3,69 välttävä

P7, P11, P12, P13 Särkisalmen länsipuoli 2,9 tyydyttävä 3,26 tyydyttävä

P16 Kurhonselkä 2,09 hyvä 1,93 hyvä
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