
Lappeenrannassa 2. päivänä marraskuuta 2021

Maarit Moisio
Hankekoordinaattori

JÄNKY-HAKULINJOKI –HANKE: JÄRVIEN
VEDENLAATUTARKKAILU 2021

No 2866/21



Puhelin 020 7790 470
2(23) etunimi.sukunimi@svsy.fi

www.svsy.fi

SAIMAAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY
Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA

SISÄLTÖ

1 YLEISTÄ................................................................................................................... 3

2 NÄYTTEENOTTO JA ANALYYSIT.............................................................................. 3

3 TULOKSET............................................................................................................... 4

3.1. Kotajärvi ........................................................................................................... 4

3.2. Keskinen ........................................................................................................... 7

3.3. Syntymäinen .................................................................................................... 9

3.4. Vetjanjärvi....................................................................................................... 12

3.5. Jänkynjärvi Uirinselkä ................................................................................... 15

3.6. Salajärvi .......................................................................................................... 18

3.7. Järvitulosten vertailua................................................................................... 19

4 TULOSTEN TARKASTELU...................................................................................... 21

SAIMAAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY ...................................................... 23



JÄNKY-HAKULINJOKI –HANKE: JÄRVIEN VEDENLAATUTARKKAILU 2021
3(23)

Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry

1 YLEISTÄ
Jänky-Hakulinjoki-hanke on Hakulinjoen valuma-alueella pitkäjänteiseen vesiensuojelutyöhön sekä

järvien vedenlaadun parantamiseen tähtäävä vesiensuojeluhanke, jonka Saimaan

vesiensuojeluyhdistys ry käynnisti vuonna 2020 yhteistyössä paikallisten osakaskuntien kanssa.

Hanke pyrkii toteuttamaan EU:n vesipuitedirektiivin sekä kansallisen lainsäädännön tavoitetta

saavuttaa vesistöissä vähintään hyvä tila vuoteen 2027 mennessä. Hanketta rahoittavat

vesiensuojelun tehostamisohjelma, Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö, Raija ja Ossi Tuuliaisen

säätiö sekä osakaskunnat.

2 NÄYTTEENOTTO JA ANALYYSIT

Jänky-Hakulinjoki –hankkeen järvistä mitattiin vedenlaatua 2020 kesällä sekä 2021 talvella ja kesällä

taulukon 1 mukaisista näytepisteistä. Näytteet kerättiin Kotajärvestä, Keskisestä, Syntymäisestä,

Vetjanjärvestä, Jänkynjärvestä ja Salajärvestä. Näytteistä määritettiin lämpötila (°C), näkösyvyys

(m), happi (mg/L), hapen kylläisyys (%), sameus, (FTU), sähkönjohtokyky (mS/m), pH, kemiallinen

hapenkulutus CODMn (mg/L), kokonaistyppi (µg/L), kokonaisfosfori (µg/L) ja a-klorofylli (µg/L).

Näytteenotot ja näytteiden analysoinnin suoritti vuonna 2021 edellisvuoden tapaan Saimaan Vesi ja

Ympäristö Oy.

Tässä raportissa käsitellään vuoden 2021 näytteenottojen tuloksia, joita verrataan viime vuonna

julkaistuihin vesinäytteenottojen tuloksiin sekä aiempiin kyseisiltä järviltä julkisesti saatavilla oleviin

vedenlaatutietoihin. Tarkastelussa on vaihteleva määrä kesäkauden mittaustuloksia, joita oli

saatavilla Hertta-järjestelmässä. Vuonna 2021 näytteitä kerättiin kesän lisäksi myös talvikaudella.

Näytteenotossa kerättiin vesinäytteet pinta- (1 metri) ja alusvedestä (1 metri pohjan yläpuolelta).

Lisäksi klorofylli-A:n määritystä varten otettiin näytteet 0-2 metrin syvyydestä. Syntymäisestä näyte

otettiin myös välivedestä 3 metrin syyvyydestä, sillä järvellä oli aiemmin esiintynyt alusveden

hapettomuutta, jonka kerrostuneisuutta haluttiin selvittää väliveden näytteenotolla.
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Taulukko 1. Jänky-Hakulinjoki –hankkeen helmi- ja elokuun 2021 järvinäytteenottojen tiedot.

Havaintopaikan
tunnus

Järvi

Koordinaatit
Kokonais-

syvyys
Näytesyvyydet

YKJ N YKJ E
ETRS-

TM35FIN
N

ETRS-
TM35FIN

E

282 Syntymäinen 6773200 3545850 6770360 545662 6 m

0-2 m

1 m

3 m

5 m

283 Salajärvi 6770380 3546280 6767541 546091 2,3 m
0-2 m

1 m

285 Keskinen 6772670 3548020 6769830 547831 7 m

0-2 m

1 m

6 m

287 Kotajärvi 6774760 3549420 6771919 549230 11 m

0-2 m

1 m

10 m

317
Jänkynjärvi
Uirinselkä

6769940 3553930 6767101 553738 9 m

0-2 m

1 m

8 m

380 Vetjanjärvi 6769460 3548030 6766621 547841 4 m

0-2 m

1 m

3 m

3 TULOKSET

3.1. KOTAJÄRVI

Taulukossa 2 on esitetty Kotajärven perustietoja.

Taulukko 2. Järven perustiedot

Kotajärvi 14.198.1.003

Sijainti ETRS-TM35FIN N 6771790 E 550050

Tyyppi Vh (pienet ja keskikokoiset
vähähumuksiset järvet)

Ekologinen tila tyydyttävä

Pinta-ala 346,53 ha

Tilavuus 13302430 m3
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Suurin syvyys 12 m

Keskisyvyys 3,84 m

Kuvassa 1 on esitetty vedenlaatutuloksia Kotajärven näytepisteeltä (287) heinä-elokuussa 2006,

2010, 2016, 2020 sekä helmi- ja elokuussa 2021. Kesänäytteenottojen yhteydessä Kotajärven

syvännepiste on ollut aina lämpötilakerrostunut. Pintaveden lämpötila oli 19 °C ja alusveden 9,5 °C

elokuussa 2021.

Kotajärvi on ekologiselta luokitukseltaan tyydyttävässä tilassa oleva järvi vuoden 2019 luokituksen

perusteella. Hyvän vedenlaadun raja-arvojen saavuttamiseksi Kotajärvellä a-klorofyllipitoisuuden

tulisi olla alle 7 µg/l, pintaveden fosforipitoisuuden alle 18 µg/l ja pintaveden kokonaistypen määrä

alle 500 µg/l. Nämä ovat pienten, vähähumuksisten ja kirkkaiden vesien hyvän tilan raja-arvoja.

Vuoden 2021 näytteenoton vedenlaatutulosten perusteella a-klorofyllipitoisuus oli tavoiteltua

korkeampi arvolla 9,9 µg/l. A-klorofyllipitoisuudessa on jonkin verran vaihtelua eri vuosien välillä,

sillä edellisvuoden kesän näytteenotossa a-klorofyllipitoisuus oli alle hyvän tilan raja-arvon (5,2 µg/l).

Kokonaistypen määrä oli pintavedessä kesän näytteenotossa 500 µg/l eli hieman edellisvuoden

tulosta enemmän. Kuitenkin pitkällä aikavälillä pinta- ja alusveden kokonaistypen määrä on ollut

loivasti laskeva.

Pintaveden fosforipitoisuus oli 22 µg/l kesällä 2021 ilmentäen lievää rehevyyttä. Edellisen vuoden

kesänäytteenotossa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli järvityypille määritetyn hyvän rajalla (18

µg/l). Alusvedessä kokonaisfosforipitoisuus oli pintavettä korkeampi, mutta vuonna 2021 alusveden

kokonaisfosforipitoisuus oli edellisvuotta matalampi. Happitilanne oli vuonna 2021 aiempaa vuotta

parempi alusvedessä, mutta tämä johtunee veden kerrostuneisuuskausien ajankohdan vaihteluista

eri vuosina. Talvella alusveden kokonaisfosforipitoisuus on pintaveden kanssa samalla tasolla

tasolla (17 µg/l).

Kotajärven pintaveden kemiallinen hapenkulutus on ollut vähähumuksisen tasolla (7,7-9,2 mg/l) läpi

tarkasteluhistorian. Vähähumuksisuudesta viestii myös pintaveden väri (30-40 mg/l Pt). Kotajärven

alusvesi on pintavettä selkeästi sameampaa ja väriltä tummempaa.
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Kuva 1. Kotajärven näytepisteen (Kotajärvi 287) vedenlaatutulokset. Pintanäyte on otettu 1 m

syvyydestä, pohjanäyte 10 m syvyydestä. Näytteitä on otettu heinäkuussa 2006, elokuussa 2010,

2016, 2020 sekä helmi- ja elokuussa 2021.

3.2. KESKINEN

Taulukossa 3 on esitetty Keskisen perustietoja.

Taulukko 3. Järven perustiedot

Keskinen 14.198.1.001

Sijainti ETRS-TM35FIN N 6770214 E 547925

Tyyppi Vh

Ekologinen tila tyydyttävä

Pinta-ala 74,90 ha

Tilavuus 2547650 m3

Suurin syvyys 6,8 m

Keskisyvyys 3,4 m

Kuvassa 2 on esitetty vedenlaatutulokset Keskisen syvännepisteeltä kesä-elokuussa 2004, 2010,

2015, 2016, 2020 ja helmi- ja elokuussa 2021. Keskinen oli heikosti lämpötilakerrostunut elokuussa

2021, kun lämpötila oli pintavedessä 19,4 °C ja alusvedessä 18 °C.

Keskinen on ekologiselta luokitukseltaan tyydyttävässä tilassa oleva järvi vuoden 2019 luokituksen

perusteella. Hyvän vedenlaadun raja-arvojen perusteella Keskisellä a-klorofyllipitoisuuden tulisi olla

alle 7 µg/l ja pintaveden fosforipitoisuuden alle 18 µg/l. Pintaveden kokonaistypen määrä tulisi olla

alle 500 µg/l. Nämä ovat pienten, vähähumuksisten ja kirkkaiden vesien hyvän tilan raja-arvoja.

Vuoden 2021 näytteenoton vedenlaatutulosten perusteella a-klorofyllipitoisuus oli hieman tavoiteltua

korkeampi arvolla 8,1 µg/l, vaikka a-klorofyllipitoisuus oli tarkasteluhistorian matalin. Pintaveden

fosforipitoisuus oli 24 µg/l vuonna 2021 kesän näytteenotossa ilmentäen järven olevan lievästi

rehevä. Alusveden fosforipitoisuus oli tarkasteluhistorian suurin (43 µg/l), vaikka happitilanne oli

edellisvuoden tilanteeseen verrattuna parempi. Talven 2021 näytteenotossa pinta- ja alusveden

kokonaisfosforipitoisuudet ovat matalampia kuin kesällä arvoilla 13-14 µg/l. Kokonaistypen määrä

oli pintavedessä 500 µg/l, mikä oli hieman edellisvuotta vähemmän.

Keskisen vesinäytteistä määritetty kemiallinen hapenkulutus on ollut koko tarkasteluaikana välillä

6,9-9,9 mg/l viitaten järven veden olevan vähähumuksista. Vähähumuksisuudesta viestii myös

pintavedestä määritetyt väriarvot 30-35 mg/l Pt.
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Kuva 2. Keskisen näytepisteen (Keskinen 287) vedenlaatutulokset. Pintanäyte on otettu 1 m

syvyydestä, pohjanäyte 5-6 m syvyydestä ja klorofyllinäyte 0-2 m syvyydestä. Näytteet on otettu

heinäkuussa 2004, elokuussa 2010, kesäkuussa 2015, elokuussa 2016 ja 2020 sekä helmi- ja

elokuussa 2021. Alusveden tuloksia ei ole vuodelta 2016.

3.3. SYNTYMÄINEN

Taulukossa 4 on esitetty Syntymäisen perustietoja.

Taulukko 4. Järven perustiedot

Syntymäinen 14.198.1.001

Sijainti ETRS-TM35FIN N 6770666 E 545070

Tyyppi Vh

Ekologinen tila hyvä

Pinta-ala 222,57 ha

Tilavuus 9209850 m3

Suurin syvyys 13 m

Keskisyvyys 4,14 m

Kuvassa 3 on esitetty vedenlaatutulokset Syntymäisen syvännepisteeltä hienä-elokuussa 2004,

2006, 2010, 2016, 2020 sekä helmi- ja elokuussa 2021. Pintaveden lämpötila oli 19,5 °C ja

alusveden lämpötila oli 19,2 °C elokuussa 2021.

Syntymäiseltä otetiin elokuussa 2021 ylimääräinen 3 m väliveden näyte. Alusvesi oli ollut

käytännössä hapeton edellisten kesänäytteenottokertojen tulosten perusteella ja väliveden

näytteestä haluttiin selvittää, kuinka laajalla alueella hapettomuutta esiintyy. Vuona 2021 elokuun

lopulla happitilanne oli kuitenkin poikkeuksellisen hyvä koko vesipatsaassa.

Syntymäinen on ekologiselta luokitukseltaan hyvässä tilassa oleva järvi vuoden 2019 luokituksen

perusteella. Erinomaisen vedenlaadun raja-arvojen perusteella Syntymäisellä a-klorofyllipitoisuuden

tulisi olla alle 4 µg/l ja pintaveden fosforipitoisuuden alle 10 µg/l. Pintaveden kokonaistypen määrä

tulisi olla alle 400 µg/l. Nämä ovat pienten, vähähumuksisten ja kirkkaiden vesien erinomaisen tilan

raja-arvoja.

Syntymäisen a-klorofyllipitoisuus oli vuoden 2021 tuloksen perusteella hieman erinomaista

korkeampi arvolla 4,7 µg/l. A-klorofyllipitoisuus oli kuitenkin matalampi kuin koskaan aiemmin

tarkasteluhistoriassa. Pintaveden fosforipitoisuus oli 17 µg/l vuonna 2021 kesän näytteenotossa,

mikä ilmentää järven olevan lievästi rehevä. Pintaveden fosforipitoisuus on pysynyt tasaisena läpi

tarkasteluhistorian verrattuna alusveden fosforipitoisuuteen, jonka pitoisuuksissa on ollut suurta

vuosienvälistä vaihtelua. Vuonna 2021 fosforipitoisuus oli alusvedessä vähäinen talvi- että

kesänäytteenottossa, sillä lämpötilakerrostuneisuus oli purkautunut kesän näyttenottohetkellä
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tuoden happea alusveteen. Kokonaistypen määrä oli pintavedessä vastaavalla tasolla kuin aiempina

vuosina (430 µg/l) ja pitoisuus on jopa hieman suurempi kuin alusvedessä (410 µg/l).

Syntymäisellä kemiallinen hapenkulutus on matalaa (6,6 mg/l), mikä ilmentää vähäistä

humuispitoisuutta. Vähäistä humuspitoisuutta ilmentää myös Syntymäisen veden väri (25 mg/l Pt).
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Kuva 3. Syntymäisen syvännepisteen (Syntymäinen 282) vedenlaatutulokset. Pintanäyte on otettu

1 m syvyydestä, pohjanäyte 5 m syvyydestä ja klorofyllinäyte 0-2 m syvyydestä. Näytteet on otettu

heinäkuussa 2004, heinäkuussa 2006 ja 2010, elokuussa 2016, 2020, sekä helmi- ja elokuussa

2021.

3.4. VETJANJÄRVI

Taulukossa 5 on esitetty Vetjanjärven perustietoja.Vetjanjärvi sijaitsee Lappeenrannassa ja kuuluu

Kivijärven vesistöön (14.192)

Taulukko 5. Järven perustiedot

Vetjanjärvi 14.192.1.041

Sijainti ETRS-TM35FIN N 6766432 E 547784

Tyyppi Mh (matalat humusjärvet)

Ekologinen tila tyydyttävä

Pinta-ala 133,33 ha

Tilavuus 3349650 m3

Suurin syvyys 4 m

Keskisyvyys 2,51 m

Kuvassa 4 on esitetty vedenlaatutulokset Vetjanjärven syvännepisteeltä 2006, 2014, 2020 ja 2021.

Vuonna 2006 ja 2014 vesinäyte on otettu kesäkuussa, vuonna 2020 elokuussa ja 2021 helmi- ja

elokuussa. Näytteenottopiste ei ollut lämpötilakerrostunut näytteenottojen aikaan 2020 ja 2021.

Pintaveden lämpötila oli 19,4 °C ja alusveden 19,1 °C elokuussa 2021.

Vetjanjärvi on ekologiselta luokitukseltaan tyydyttävässä tilassa oleva järvi vuoden 2019 luokituksen

perusteella. Hyvän vedenlaadun raja-arvojen perusteella Vetjanjärven a-klorofyllipitoisuuden tulisi

olla alle 20 µg/l ja pintaveden fosforipitoisuuden alle 28 µg/l. Pintaveden kokonaistypen määrä tulisi

olla alle 700 µg/l. Nämä ovat pienten humusjärvien hyvän tilan raja-arvoja.

Vuoden 2021 näytteenoton vedenlaatutulosten perusteella Vetjanjärven a-klorofyllipitoisuus oli

hyvän ekologisen tilan tavoitetta korkeampi (28,7 µg/l). A-klorofyllipitoisuus oli vuonna 2021

tarkasteluhistorian korkein.

Vetjanjärven vesi ei ollut kesänäytteenoton aikana 2021 lämpötilakerrostunutta. Alusvesi sisälsi

runsaasti happea ja vesi pääsi kiertämään näytteenoton aikana vesipatsaassa. Pinta- ja alusveden

fosforipitoisuudet olivat kesänäytteenoton aikana samalla tasolla (36 µg/l). Kokonaisfosforin määrä

ilmentää Vetjanjärven olevan rehevöitynyt. Talven 2021 näytteenotossa kokonaisfosforipitoisuus oli

pinta- ja alusvedessä kesän tulosta alemmalla tasolla (20-21 µg/l). Pitkällä aikavälillä Vetjanjärven

kokonaisfosforimäärät ovat olleet hieman nousevia sekä pinta- että alusvedessä. Kokonaistypen
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määrä oli kesänäytteenoton pintavedessä 680 µg/l, mikä puolestaan vastaa hyvän ekologisen tilan

tavoitetta, vaikka ilmentää myös Vetjanjärven olevan tilaltaan rehevä.

Pintaveden kemiallinen hapenkulutus viestii Vetjanjärven olevan keskihumuksinen (14 mg/l).

Samoin pintavesi oli väriltään tummaa (90 mg/l Pt) ja keskihumuksiselle järvelle tyypillistä.
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Kuva 4. Vetjanjärven näytepisteen (Vetjanjärvi 380) vedenlaatutulokset. Pintanäyte on otettu 1 m

syvyydestä, pohjanäyte 3 m syvyydestä, klorofyllinäyte 0-2 m syvyydestä. Vuonna 2006 ja 2014

näytteet ovat kesäkuussa otettuja ja vuosina 2020 ja 2021 elokuussa. Mukana on myös helmikuussa

2021 otetun vesinäytteen tulokset.

3.5. JÄNKYNJÄRVI UIRINSELKÄ

Taulukossa 6 on esitetty Jänkynjärven perustietoja. Jänkynjärvi sijaitsee Lappeenrannassa ja kuuluu

Kivijärven vesistöön (14.192)

Taulukko 6. Järven perustiedot

Jänkynjärvi 14.192.1.040

Sijainti ETRS-TM35FIN N 6764415 E 548745

Tyyppi Mh (matalat humusjärvet)

Ekologinen tila tyydyttävä

Pinta-ala 82,80 ha

Tilavuus 1364920 m3

Suurin syvyys 9 m

Keskisyvyys 1,65 m

Kuvassa 5 on esitetty vedenlaatutulokset Jänkynjärven Uirinselän syvännepisteeltä 2004, 2008,

2012, 2013, 2015, 2018, 2020 ja 2021. Näytteenottopiste on ollut lämpötilakerrostunut

kesänäytteenottojen kaikkina tarkasteluvuosina. Lämpötila oli pintavedessä 20 °C ja 7,2 °C

alusvedessä elokuussa 2021.

Jänkynjärvi on ekologiselta luokitukseltaan tyydyttävässä tilassa oleva järvi vuoden 2019 luokituksen

perusteella. Hyvän vedenlaadun raja-arvojen perusteella Jänkynjärven a-klorofyllipitoisuuden tulisi

olla alle 20 µg/l ja pintaveden fosforipitoisuuden alle 28 µg/l. Pintaveden kokonaistypen määrä tulisi

olla alle 700 µg/l. Nämä ovat pienten humusjärvien hyvän tilan raja-arvoja.

Jänkynjärven kesänäytteenoton 2021 vedenlaatutulosten perusteella a-klorofyllipitoisuus oli 18,9

µg/l. Vedenlaatutietojen perusteella a-klorofyllin määrä on kuitenkin ollut laskeva vuodesta 2004

lähtien. Pintaveden fosforipitoisuus oli 36 µg/l kesän 2021 näytteenotossa, mikä viittaa järven olevan

tilaltaan rehevöitynyt. Kokonaistypen määrä oli kesänäytteenoton pintavedessä 720 µg/l, mikä viittaa

myös Jänkynjärven rehevöitymiseen. Alusveden fosforipitoisuus (140 µg/l) ja typpipitoisuus (2100

µg/l), olivat yhä korkeita vuoden 2021 kesänäytteenotossa, sillä hapen puuttuessa ravinteet

pääsevät liukenemaan pohjasedimentistä, vaikkakin pitoisuudet on ollut laskevia vuodesta 2015

lähtien.
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Jänkynjärven pintavesi oli kesän näytteenoton aikaan lievästi sameaa (FTU 4,2). Tumma väri (100

mg/l Pt) sekä kohtalainen kemiallinen hapenkulutus (16 mg/l) viestii veden humuspitoisuudesta.
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Kuva 5. Jänkynjärven Uirinselän näytepisteen (317) vedenlaatutulokset. Pintanäyte on otettu 1 m

syvyydestä, pohjanäyte 8 m syvyydestä ja klorofyllinäyte 0-2 m syvyydestä. Vuoden 2004 näyte on

otettu syyskuussa, vuoden 2008 heinäkuussa, vuoden 2012 syyskuussa. Vuosien 2013, 2015, 2018,

2020 näytteet on otettu elokuussa ja vuoden 2021 helmi- ja elokuussa.

3.6. SALAJÄRVI

Salajärvi on keskisyvyydeltään matala järvi Lemin kunnan alueella ja kuuluu Kivijärven vesistöön

(14.192). Taulukossa 7 on esitetty Salajärven perustietoja.

Taulukko 7. Järven perustiedot

Salajärvi 14.192.1.042

Sijainti ETRS-TM35FIN N 6767405 E 546054

Tyyppi Mh (matalat humusjärvet)

Ekologinen tila tyydyttävä

Pinta-ala 78,25 ha

Tilavuus 851972 m3

Suurin syvyys 2,4 m

Keskisyvyys 1,09 m

Taulukossa 8 on esitetty vedenlaatutulokset Salajärven näytepisteeltä kesäkuussa 2014, elokuussa

2020 sekä helmi- ja elokuussa 2021. Salajärvi on ekologiselta luokitukseltaan hyvässä tilassa oleva

järvi.

Salajärvi on ekologiselta luokitukseltaan tyydyttävässä tilassa oleva järvi vuoden 2019 luokituksen

perusteella. Salajärven tila on heikentynyt edelliseen vuonna 2013 tehtyyn arvioon verrattuna. Hyvän

vedenlaadun raja-arvojen perusteella Salajärven a-klorofyllipitoisuuden tulisi olla alle 20 µg/l ja

pintaveden fosforipitoisuuden alle 28 µg/l. Pintaveden kokonaistypen määrä tulisi olla alle 700 µg/l

Nämä ovat matalien humusjärvien erinomaisen tilan raja-arvoja.

Salajärvessä a-klorofyllipitoisuus oli kesällä 9 µg/l, mikä on täyttää jopa a-klorofyllipitoisuudelle

asetetun erinomaisen ekologisen tilan tavoiterajan. Salajärveltä on olemassa niukasti

vedenlaatutietoja, mutta vuoden 2014 a-klorofyllipitoisuuteen verrattuna vuoden 2021 tulos on

matalampi.

Vuonna 2021 kokonaisfosforin määrä (24 µg/l) oli matalampi kuin ensimmäisenä tarkasteluvuonna

2014 ja luokittui matalien humusjärvien tyyppiluokittelun perusteella erinomaiselle tasolle. Salajärven

veden kokonaistypen määrä (810 µg/l) ylettyy kesän 2021 tuloksen perusteella vain tyydyttävälle

tasolle. Sameus ja väri ovat laskeneet vuodesta 2014. Samalla näkösyvyys on parantunut vuodesta

2014.
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Salajärvi on syvyydeltään matala, joten happi pääsee kesäisin sekoittumaan vesipatsaaseen metrin

näytesyvyyteen. Happipitoisuus kesän näytteenotoissa on ollut 90-99 %. Hapen määrä vähenee

merkittävästi talvella helmikuun 2021 näytteenoton perusteella, jolloin hapen määrä oli enää 25 %.

Taulukko 8. Salajärven vedenlaatutietoja näytesyvyydestä 1 m.

Salajärvi 16.6.2014 25.8.2020 23.2.2021 17.8.2021

Lämpötila °C 18 20 2,1 18,6

Happi, mg/L 9,4 8,3 3,5 8,4

Happi, % 99 91 25 90

Sameus, FTU 4,6 2,4 2,5 2,4

Sähkönjohtokyky, mS/m 4,9 5,4 7,32 5,56

pH 7,1 7,3 6,5 7,3

Väri mg/L Pt 80 50 80 50

CODMn mg/L 15 9,6 14 13

Kokonaistyppi, µg/l 790 680 1200 810

Kokonaisfosfori, µg/l 42 21 25 24

A-klorofylli, µg/l 28 16,1 - 9

Näkösyvyys, m 1 1,7 0,9 1,8

3.7. JÄRVITULOSTEN VERTAILUA

Kuvissa 6 ja 7 on esitetty vuoden 2020 ja 2021 näytteenottopisteiden elokuun vedenlaatutuloksia eri

järviltä.
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Kuva 6. Syntymäisen, Salajärven, Keskisen, Kotajärven, Jänkynjärven Uirinselän ja Vetjanjärven
näytteenottopisteiden vedestä määritetty kokonaisfosfori ja –typpimäärä elokuussa 2020 ja 2021.

Kuva 7. Syntymäisen, Salajärven, Keskisen, Kotajärven, Jänkynjärven Uirinselän ja Vetjanjärven

näytteenottopisteiden näkösyvyys, happimäärä, sameus ja väri elokuussa 2020 ja 2021.
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Kuva 8. Syntymäisen, Salajärven, Keskisen, Kotajärven, Jänkynjärven Uirinselän ja Vetjanjärven
näytteenottopisteiden vedestä määritetty A-klorofyllipitoisuus elokuussa 2020 ja 2021.

4 TULOSTEN TARKASTELU

Vuoden 2021 Jänki-Hakulinjoki –hankkeen järvinäytteenoton tulokset kuvastavat järviveden laatua

hankkeen alkuvaiheessa. Hankkeen toimesta alueella on tehty vesiensuojelutoimenpiteitä ja

vesiensuojelurakenteita loppuvuodesta 2019 lähtien. Vuosina 2020-2021 hankealueelle on

valmistunut yhteensä 18 kosteikkoa. Valuma-alueilla toteutettavien vesiensuojelutoimenpiteiden

tarkoituksena on vaikuttaa valuma-alueelta järviin aiheutuvaan ravinne- ja kiintoainekuormitukseen.

Kuitenkin hiljattain valmistuneiden vesiensuojelurakenteiden vesiensuojelullisia vaikutuksia voidaan

olettaa havaittaviksi vasta useamman vuoden kuluttua niiden valmistumisesta.

Hankkeen aikana järvinäytteenotoilla pyritään saamaan tietoa paitsi vesiensuojelutoimenpiteiden

vaikutuksista hankeaikana, myös tarkempaa tietoa järvien nykytilasta. Samanaikaisesti on tutkittu

valuma-alueilta tulevaa kuormitusta ja sen muutoksia hankkeen alkuaikana sekä seurataan

vedenlaatua hankkeen aikana rakennetuissa kosteikoissa. Tämän raportin tarkasteluun otettiin

mukaan aiempien vuosien tuloksia järvinäytteenotoista. Saatavilla on vaihteleva määrä tuloksia eri

järviltä. Aiempien tulosten pohjalta saadaan tietoa menneestä ja vertailupohjaa nykytilanteen

arvioimiseksi. Vuonna 2021 helmikuussa toteutettu talvinäytteenotto aiheuttaa usealla järvellä

tutkimussuureiden, kuten hapen, sameuden, värin, sähkönjohtokyvyn ja kokonaisfosforin, arvoihin

notkahduksen kesänäytteenottoihin verrattuna.

Tarkastelussa olevista järvistä lämpötilakerrostuneita olivat kesänäytteenoton aikaan vain Kotajärvi

ja Jänkynjärven Uirinselkä. Myös Keskinen oli heikosti lämpötilakerrostunut kesän 2021
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näytteenoton aikoihin. Voimakkaasti kerrostuneessa järvessä alusveteen ei pääse liukenemaan

happea, mutta sitä kuluu pohjaan vajoavan aineksen hajotessa. Hapen puutos vaikuttaa puolestaan

fosforin vapautumiseen järven pohjasta vesipatsaaseen. Kotajärvessä ja Jänkynjärven Uirinselällä

happitilanne oli alusvedessä edellisvuosien tapaan heikko elokuun näytteenotossa 2021, mikä

heijastui myös alusveden kokonaisfosforimääriin. Jänkynjärven Uirinselällä fosforipitoisuuksissa oli

kesällä suurta eroa pinta- ja alusveden välillä, mutta talvella fosforipitoisuudet olivat lähes samalla

tasolla eri veden kerroksissa. Happea oli Jänkynjärven Uirinselän ja Kotajärven alusvedessä talvella

kesää enemmän, jolloin myös kokonaisfosforin määrä oli talvella kesää alhaisempi.

Syntymäisen alusvedessä on useana aiempana vuonna esiintynyt hapettomuutta tai happimäärä on

ollut hyvin vähäinen. Kuitenkin vuonna 2021 kesän näytteenoton aikana Syntymäinen ei ollut

poikkeuksellisesti lämpötilakerrostunut ja happea oli runsaasti järven pohjakerroksessa. Vuonna

2021 Vetjanjärvellä ei ollut näytteneottojen perusteella lämpötilakerrostuneisuutta ja happea oli

runsaasti koko vesipatsaassa. Keskisellä alusveden happipitoisuus oli korkeampi elokuussa 2021

kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2020, mikä voi johtua syyskierron aikaisemmasta

ajankohdasta.

Hakulinjoen valuma-alueen järvet ovat tilaltaan lievästi reheviä tai reheviä pintaveden

kokonaisfosforimäärän perusteella. Vuoden 2021 kesänäytteenoton perusteella selkeästi reheviä

ovat Jänkynjärven Uirinselkä ja Vetjanjärvi. Lievästi reheviksi luokittuvat pintaveden

kokonaisfosforipitoisuuksien puolesta myös muut tarkasteltavat järvet Syntymäinen, Salajärvi,

Keskinen ja Kotajärvi. Kokonaisfosforin määrä näyttäisi vähentyneen Salajärven ja Jänkynjärven

Uirinselän pintavedessä pitkän aikavälin tarkastelussa. Kotajärven ja Syntymäisen pintavesien

fosforimäärissä ei ole selkeää trendiä suuntaan tai toiseen pitkällä aikavälillä. Keskisellä ja

Vetjanjärvellä pintaveden fosforipitoisuus vaikuttaisi nousseen pitkän aikavälin tarkastelussa.

Kokonaisfosforin määrällä on vaikutusta leväkukintojen määrään vedessä. Klorofylli A:n kuvaa

planktonlevien määrää ja järven rehevyystasoa. Klorofylli A:n perusteella Salajärvi, Kotajärvi,

Keskinen, Vetjanjärvi ja Jänkynjärven Uirinselkä luokittuvat reheviksi vuoden 2021 elokuun

näytteenoton perusteella. Syntymäinen luokittuu vuoden 2021 tuloksen perusteella lievästi

reheväksi. Mittaushistoriantietojensa matalimmat a-klorofyllipitoisuudet määritettiin vuonna 2021

Salajärveltä, Syntymäiseltä sekä Keskiseltä. Matalat a-klorofyllipitoisuudet voivat olla seurausta

kesällä 2021 pitkään jatkuneesta kuivuudesta. Klorofyllipitoisuuteen vaikuttaa monet

ympäristötekijät, joten sitä voidaan pitää suuntaa antavana veden laadun indikaattorina muiden

vedenlaatutekijöiden ohella.

Kokonaistypen määrä pintavedessä oli Salajärvessä, Jänkynjärven Uirinselällä sekä Vetjanjärvellä

rehevällä tasolla. Jänkynjärvessä alusveden typpimäärät olivat hyvin runsaita. Lievästi reheviksi

luokittuvat pintaveden kokonaistypen pitoisuuksien perusteella Syntymäinen, Keskinen ja Kotajärvi.

Näkösyvyys oli vuonna 2021 edellisvuotta heikompi Syntymäisellä, Keskisellä, Kotajärvellä ja

Jänkynjärven Uirinselällä. Näkösyvyys oli heikoin Jänkynjärven Uirinselällä, sillä näkösyvyys oli alle

metrin kesän 2021 näytteenoton hetkellä. Syntymäisellä, Kotajärvellä ja Jänkynjärven Uirinselällä

vesi oli edellisvuotta sameampaa. Vetjanjärvessä näkösyvyys oli edellisvuotta parempi ja sameus

oli vähäisempää. Salajärvellä näkösyvyys ja sameus oli vuonna 2021 edellisvuoden tasolla.
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Kemiallinen hapenkulutus ja väri heijastelevat järvien valuma-alueen olosuhteita. Vetjanjärvi,

Jänkynjärven Uirinselkä ja Salajärvi ovat luontaisesti tyypiltään humuspitoisia järviä. Kaikki kolme

luokittuvatkin kemiallisen hapenkulutuksen ja värin perusteella vähintään keskihumuksisiksi.

Syntymäinen, Keskinen ja Kotajärvi ovat kemiallisen hapenkulutuksen ja värin puolesta

vähähumuksisia.

Vesistönkunnostustoimenpiteiden avulla voidaan vaikuttaa järveen kohdistuvan kuormituksen lisäksi

järven sisäiseen kuormitukseen. Vesistöjen tilan paraneminen ei kuitenkaan tapahdu hetkessä ja

vesiensuojelutyön vaikutusten tarkastelun tulee olla pitkäaikaista. Pitkäaikaisella vedenlaadun

seurannalla varmistetaan, ettei satunnainen vaihtelu vääristä tuloksista tehtäviä johtopäätöksiä

vedenlaadun tilasta.

Vuoden 2021 vedenlaatuarvojen perusteella tarkasteltavat järvet luokittuvat pääosin reheviksi tai

lievästi reheviksi. Tavoiteltavaa vähintään järvien hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi riittää.
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