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1 YLEISTÄ

Imatran Immalanjärvi on Vuoksen kautta Laatokkaan laskevan Unterniskan vesistön latvajärvi sekä

vesistön ainoa järvi. Immalanjärven pinta-ala on 20,2 km2, valuma-alueen pinta-ala 71 km2 ja

järvisyysprosentti 28,5. Järvessä on vain yksi suurempi saari. Immalanjärven keskisyvyydeksi on

arvioitu 8 metriä. Järvi muodostuu pohjoisosan selkäalueesta sekä kahdesta pitkästä luode-

kaakkois -suuntaisesta lahdesta, Varpaanlahti ja Laitilanlahti, jotka jäävät syvälle järveen työntyvän

Jäppilänniemen molemmille puolille. Lahtialueet ovat selkävesialuetta huomattavasti matalampia.

Järven syvin kohta (40 m) sijaitsee Jäppilänniemen ja Huhtasenkylän välissä.

Immalanjärvi on perustyypiltään karu ja kirkasvetinen. Maantiepenkereen eristämäksi vesialueeksi

tien ja Suurisuon suunnalta laskevan ojan väliin jäänyt Laitilanlahden pohjukka poikkeaa täysin

järven karusta perustyypistä.

Imatran kaupunki ottaa osan raakavedestään Immalanjärvestä. Lisäksi järvi on tärkeä

virkistyspaikka. Immalanjärvi ei ole pistekuormitettu, joten sillä ei ole varsinaista velvoitetarkkailua.

Immalanjärven veden laadun seurantaa tehdään Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n

1.8.2011 tekemän tarkkailuohjelman (No 1326/11/ps) mukaisesti. Veden fysikaalis-kemiallisen

tarkkailun lisäksi tehdään biologista tarkkailua, johon kuuluu kasviplankton- ja pohjaeläintutkimus.

Kasviplanktontutkimusta tehdään joka kolmas vuosi. Vuonna 2018 toteutettiin tarkkailuohjelmasta

poiketen kasviplanktontutkimus. Pohjaeläintutkimusta tehdään joka kuudes vuosi (viimeisin vuonna

2012, No 1467/13). Vuonna 2018 toteutettiin pohjaeläintutkimus. Biologiset tarkkailut tehdään

järven näytepisteeltä B.

2 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

keskimääräistä korkeampi. Keskimääräistä lämpimämpi sää jatkui syyskuulle asti. Kesäajan

sademäärät 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 tavanomaista alhaisemmalla tasolla. (Kuvat 1 ja 2)
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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).

Vuoden 2018 alkaessa Etelä-Suomessa oli lunta, mutta lunta oli kuitenkin pitkän ajan keskiarvoa

vähemmän. Sademäärät olivat tammikuussa koko Suomessa melko lähellä keskimääräisiä

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

myös suli paikoitellen. Tammikuussa järvien vedenpinnat olivat lähes koko maassa ajankohdan

keskiarvoisten lukemien yläpuolella. Suurimpien vesistöjen keskivirtaamat olivat tammikuussa koko

maassa tavanomaisia lukemia suurempia. Leudosta alkutalvesta johtuen

pohjavedenpinnankorkeudet 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.
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Helmikuu oli koko maassa selvästi keskimääräistä vähäsateisempi. Maan eteläosassa satoi

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

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

juurikaan kasvattaneet vesistöjen jäänpaksuuksia ja maaperän routakerrosta. Routaa esiintyi

helmikuussa 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

tavanomaisiksi tai jopa tavanomaista pienemmäksi. Järvi-Suomen järvien vedenkorkeudet olivat

tavanomaisia keväthuippuja korkeampia. Huhtikuussa pohjaveden pinnat olivat vuodenajalle

tyypilliseen tapaan nousussa. Routaa esiintyi eteläosassa maata vielä noin 5-15 cm. Huhtikuun 10.

päivän kohdalla 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

vedenpintojen nopea lasku jatkui myös kesäkuussa. Pitkä kuivajakso ei kuitenkaan vaikuttanut

merkittävästi pohjaveden pintoihin, vaan veden korkeudet säilyivät ajankohdan keskimääräisellä

tasolla. Järviveden lämpötilat vaihtelivat kesäkuun aikana voimakkaasti.

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

monessa paikassa suuruudeltaan koko heinäkuun keskimääräistä sadantaa. Heinäkuun lopussa

pintavesien 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 kuitenkin käänsi pintavesien lämpötilat nousuun ja lämpötilat olivat ajankohdan

tavanomaista tasoa korkeampia. Heinä- ja elokuussa pohjavesien pinnankorkeudet olivat

ajankohdan keskimääräisellä tasolla tai hieman sen yläpuolella.

Syyskuu oli maan eteläosassa hieman keskimääräistä lämpöisempi, mutta sademäärä oli

ajankohdalle 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.

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

jakso jatkui myös joulukuussa ja pohjavesien sekä järvien pinnat olivat edelleen tavanomaista

matalammalla. Loppuvuodesta routaakin oli monin paikoin vain vähän.
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Vesitilannekatsaukset:

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

3 VESISTÖTARKKAILU VUONNA 2018

Immalanjärven vedenlaatua on seurattu säännöllisesti vuodesta 1973 alkaen. Näytteenotto

tehdään neljä kertaa vuodessa: lopputalvesta, kevätkierron aikaan, loppukesällä sekä syyskierron

aikaan. Vuonna 2018 Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti ja analysoi näytteet ohjelman

mukaisesti 22.3., 28.5., 14.8. ja 31.10. Loppusyksyllä syvänteen (havaintopaikka C) näyte

jouduttiin ottamaan huonojen keliolosuhteiden takia 1.11. (Liite 1). Vuoteen 2007 asti on

säännöllisesti otettu näytteet kuudelta havaintopaikalta. Tämän jälkeen säännöllistä tarkkailua on

tehty enää kolmelta havaintopaikalta (Taulukko 1, Liite 2). Vuonna 2015 havaintopaikka E

Laitilanlahti otettiin uudestaan tarkkailuun ja kyseiseltä havaintopaikalta otetaan näytteet kaksi

kertaa vuodessa (kevät- ja syyskierron aikaan). Lisäksi havaintopaikkaa F seurataan satunnaisesti,

mutta vuonna 2018 näytteitä ei otettu.

Taulukko 1. Immalanjärven havaintopaikat

TUNNUS PISTE KOORDINAATIT (KKJ)

A Immalanjärvi 391, länsiosa 6791200 – 4439140

B Immalanjärvi 397, keskiosa 6790300 – 4441700

C Immalanjärvi 399, Huvikumpu 6791450 – 4442680

D* Immalanjärvi 0,61, Varpaanlahti 6789421 – 3607546

E Immalanjärvi Valkamo 060, Laitilanlahti 6788226 – 3605005

F* Immalanjärvi 438 6786400 – 4444400

*) Vain satunnainen seuranta Imatran ympäristötoimen tilauksesta

3.1 VESISTÖTARKKAILUN TULOKSET VUONNA 2018

Immalanjärven talvinäytteenottokierroksella (22.3.) veden laatu oli erinomaista tai hyvää kaikilla

havaintopaikoilla (Liite 1). Havaintopaikkojen B ja C alusvedessä oli havaittavissa happivajausta.

Syvänne havaintopaikalla (C) alusvesi oli sameampaa ja ravinnepitoisuudet olivat lievästi koholla.

Keväällä (28.5.) veden laatu oli hyvä/erinomainen havaintopaikoilla A-C. Hygieeniseltä laadultaan

vesi oli kaikilla havaintopaikoilla lähes moitteetonta. Vesimassa oli keväisessä täyskierrossa ja

hyvin hapettunutta. Keväällä otettiin näytteet myös havaintopaikalta E, jonka veden laatu oli hyvä.
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Kesäkerrostuneisuuden aikaan (14.8.) veden laatu oli erinomainen/hyvä, havaintopaikalla A.

Havaintopaikoilla B ja C havaintopaikalla hyvä. Näytepisteillä B ja C happitilanne heikkeni

syvemmälle mentäessä. Syvänne havaintopaikalla C alusvesi oli sameampaa sekä ravinne- ja

kiintoainepitoisempaa kuin pintavesi.

Syysnäytteenotossa (31.10. ja 1.11..) veden laatu oli hyvä/erinomainen havaintopaikoilla A ja C

Havaintopaikoilla B ja E veden laatu oli hyvä. Vesimassa oli hyvin hapettunutta kaikilla

havaintopaikoilla. Syksyllä otettiin näytteet myös Laitilanlahdelta (E).

3.2 YHTEENVETO VUODEN 2018 TULOKSISTA

Immalanjärven havaintopaikkojen A, B ja C vedet olivat vuonna 2018 keskimäärin kirkkaita ja

värittömiä (Taulukko 2). Havaintopaikan E vesi oli keskimäärin lievästi sameaa. Vedet

(havaintopaikat A-C ja E) olivat tutkituilta osin hygieeniseltä laadultaan melko hyviä sekä

keskimääräisiltä ravinnepitoisuuksiltaan (typpi ja fosfori) ja a-klorofyllipitoisuuksiltaan karuja.

Happivajausta oli havaittavissa lopputalvella ja loppukesällä havaintopisteillä B ja C.

Immalanjärven veden laatuluokitus oli vuonna 2018 keskimäärin 1,55 (hyvä/erinomainen).

Yhteenvedossa käytettiin tarkkailukertojen vesimassan keskiarvoja. A-klorofyllinäytteitä otettiin vain

yksi näyte näytepistettä kohti kesänäytteenottokierroksella. Veden laatuluokituksen määrittämiseen

käytettiin matemaattista laatuluokitusmallia (Saukkonen, Vesitalous 6/91 ja 3/92). Immalanjärven

osalta mallissa erinomaista (indeksiluku 1) veden laatua vastaavat seuraavat vedenlaatuarvot:

kokonaisfosfori 8 µg/l, kokonaistyppi 300 µg/l, väriluku 10 mg/l Pt, CODMn 2,6 mg/l,

sähkönjohtavuus 7,2 mS/m, sameus 0,5 FTU, kiintoaine 0,6 mg/l, hapen kyllästysaste-% 90 % ja

bakteerit 0 kpl/100 ml. A-klorofyllipitoisuutta ei mallissa ole mukana. Vedenlaatuluokitus määritettiin

havaintopaikkojen A-E vuosien 1986-2007 ja A-C 2008-2018 analyysituloksista. Hapen

kyllästysaste laskettiin näytepisteiltä B ja C kahden alimman syvyyden hapen keskiarvon

perusteella.
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Taulukko 2. Immalanjärven havaintopisteiden A, B, C ja E vedenlaatumuuttujien vuosikeskiarvot

vuodelta 2018 ja syvänteen havaintopaikan C alusveden (39 m) loppukesän (14.8.) havaintoarvot.

A B C SYVÄNNE E *

Lämpötila °C 11 8,9 7,1 7,8 9,2

O2 mg/l 11 10 11 7,2 11

O2 % % 96 86 86 61 92

Sameus FTU 0,75 0,83 0,84 1,3 1,1

Kiintoaine mg/l 0,96 1,1 1,1 1,3 2,0

Sähkönjohtavuus mS/m 6,1 6,1 6,1 6,1 6,0

pH 7,4 7,3 7,2 7,1 7,4

väri mg/l Pt 11 11 11 10 13

CODMn mg/l 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5

Kok.N µg/l 255 281 299 340 275

Kok.P µg/l 8,4 8,5 9,4 14 11

a-Chl µg/l 1,6 1,4 1,9 - -

enterokokki al. pmy/100ml 0,63 0,25 0,25 1 -

enterokokki var. pmy/100ml 0,63 0,25 0,25 1 -

*) Näytteet vain touko- ja marraskuussa

3.3 BIOLOGINEN TARKKAILU VUONNA 2018

Vuonna 2018 toteutettiin ylimääräisenä tarkkailuna kasviplanktontutkimus. Saimaan Vesi- ja

Ympäristötutkimus Oy otti kasviplanktonnäytteen havaintopaikalta B (Immalanjärven keskiosa)

14.8.2018. Näyte määritettiin Tmi Zwerverillä. Vuonna 2018 Immalanjärven kasviplanktonin

kokonaismäärä oli alhainen ja sitä kuvaavat muuttujat sijoittuvat erinomaiseen ekologiseen

luokkaan. Haitallisten sinilevien osuus sijoittui jopa erinomaiseen ekologiseen luokkaan. Aiempien

tutkimusten tapaan Immalanjärven kasviplanktonyhteisö oli monimuotoinen ja biomassa jakautui

tasaisesti eri leväryhmien ja lajien kesken. Tarkemmat tulokset kasviplanktontutkimuksesta on

esitetty Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n 26.2.2019 laatimassa raportissa (No 348/19).

Vuonna 2018 toteutettiin tarkkailuohjelman mukaisesti myös pohjaeläintutkimus. Saimaan Vesi- ja

Ympäristötutkimus Oy otti pohjaeläinnäytteet havaintopaikalta B (Immalanjärven keskiosa)

9.11.2018. Näyte toimitettiin määritettäväksi KVVY Tutkimus Oy:lle. Pohjaeläintarkkailun tulosten

perusteella on havaittavissa Immalanjärven syvänteessä muutoksia rehevämpään suuntaan.

Pohjaeläinraportin mukaan olisi kuitenkin suositeltavaa lisätä 1-2 näyteasemaa Immalanjärvelle

nykytilan luotettavaksi selvittämiseksi. Tarkemmat tulokset pohjaeläintutkimuksesta on esitetty

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n 14.3.2019 laatimassa raportissa (No 446/19).
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4 VEDENLAADUN KEHITYS VUOSINA 1986-2018

Immalanjärven vedenlaatu parani selkeästi 1980-luvun lopun ja 1990-luvun puolivälin välisenä

aikana (kuva 2 ja liite 3). Paraneminen johtui alentuneista kokonaisfosfori-, kokonaistyppi-,

kiintoaine-, rauta- ja mangaanipitoisuuksista sekä sameusarvosta. Kiintoaine- ja rautapitoisuuksien

sekä sameusarvon osalta aleneminen tapahtui nopeasti; kiintoaineen ja raudan osalta 1980-ja -90-

lukujen vaihteessa ja sameuden osalta 1990-luvun alussa. Kokonaisfosfori- ja typpipitoisuudet

olivat laskusuunnassa 1980- ja -90-lukujen vaihteesta 1990-luvun loppupuolelle saakka.

Enterokokkien määrät olivat koholla vuosina 2004, 2011 ja 2014. Nykyiseen vedenlaatuun

verrattuna vedenlaadussa oli havaittavissa selkeitä häiriöitä 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun

alussa. 1990-luvun loppupuolen jälkeen keskimääräinen vedenlaatu on ollut aiempaa

tarkkailujaksoa vakaampi ja pysynyt aiempaa parempana aina 2010-luvun alkuun asti.

Vedenlaatuindeksi on pysynyt koko ajan hyvänä. Sameusarvon osalta on kuitenkin tapahtunut

kohoamista ja nykyiset arvot vastaavat 1990-luvun alun korkeita arvoja. Viime vuosikymmenen

aikana veden väriluku ja humuspitoisuus (CODMn) ovat kohonneet.

Syvimmän näytepisteen C alusveden (39 m) happipitoisuudet ovat kesäkerrostuneisuuskausien

lopuilla selvästi alentuneita (liite 3). Happipitoisuuden laskut ovat aiheuttaneet fosfori- ja

rautayhdisteiden vapautumista pohjasedimentistä, mikä on ilmennyt kohonneina

kesäkerrostuneisuuskauden aikaisina alusveden fosfori- ja rautapitoisuuksina sekä väri- ja

sameusarvoina. Tarkastelujakson aikana havaittiin neljä erityisesti huonompaa happivuotta (2000,

2007, 2012 ja 2015), jolloin myös fosfori- ja rautapitoisuudet sekä sameus- ja väriarvot olivat

selvästi koholla. Tarkastelujakson aikana happitilanne on hieman heikentynyt sekä sameusarvo,

väriluku, fosfori- ja rautapitoisuudet ovat kohonneet. Vedenlaatumuuttujien arvoissa on ollut

kuitenkin jonkin verran vaihtelua.

Laitilanlahden pohjukan (F) vedenlaadulle on ollut ominaista voimakas ilmeisesti pääasiassa

valuntatilanteesta johtuva vuosienvälinen vaihtelu (liite 3). Fosforipitoisuudet ovat olleet

poikkeuksetta ja typpipitoisuudet pääsääntöisesti rehevälle vesialueelle ominaisia. 1995-2007 vesi

oli pääsääntöisesti lievästi sameaa. Vuonna 2016 pohjukan vesi oli laadultaan poikkeuksellisen

huonoa verrattuna pitkäaikavälin arvoihin. Vuonna 2017 havaintopaikalta ei otettu lainkaan

näytteitä.

Veden laatuluokitus on vaihdellut Immalanjärvellä vuosina 1986-2018 erinomaisen ja hyvän välillä

(Kuva 3). Indeksin perusteella veden laadussa ei ole tapahtunut selviä muutoksia.
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Kuva 3. Veden laatuluokitus Immalanjärven havaintopaikoilla A-E vuosina 1986-2007 ja A-C

vuosina 2008-2018
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4 = välttävä
3 = tyydyttävä
2 = hyvä
1 = erinomainen
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