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1 YLEISTÄ

Parikkalan Simpelejärveä kuormittavat Parikkalan kunnan jätevedet. Siikalahdelle jätevesiä johdet-

tiin vuoteen 1983 asti ja Särkisalmen meijeri johti jätevetensä suopuhdistamon läpi Koiraojaa myöten

Lemmikonselälle vuoteen 1978 asti. Lisäksi Lemmikonselälle on aikanaan johdettu Jantusen huo-

patossutehtaan jätevedet. Vuodesta 1983 alkaen kaikki jätevedet on käsitelty Särkisalmen jäteve-

denpuhdistamossa, joka laskee jätevetensä Särkisalmen länsipuolelle.

Tarkkailuohjelmaa on uusittu vuonna 1979, jolloin Särkisalmen länsipuoliset näytepisteet tulivat tark-

kailun piiriin. Seuraava tarkkailuohjelma oli voimassa vuodesta 1992 lähtien (svsy 2155/92/pl) Ky-

men vesi- ja ympäristöpiirin hyväksymiskirjeellä 0492A262/111. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus

teki ohjelmaan tarkistuksen vuonna 1998 (0498Y0130-1213). Simpelejärveä on tarkkailtu vuodesta

2016 asti tarkkailuohjelman Ramboll 19.12.2015 mukaisesti. Ohjelmassa on poistettu edelliseen

tarkkailuohjelmaan kuuluneet kaksi vesistöreitin ylimmäistä näytepistettä ja analyyseihin on lisätty

kiintoaine, BOD7-ATU, liukoinen fosfori ja ammoniumtyppi. Vedenlaatutarkkailun lisäksi Simpelejär-

veltä tutkitaan kasviplanktonia, pohjaeläimiä ja kalastoa.

2 SÄÄ JA HYDROLOGIA VUONNA 2020

Poikkeuksellisen leuto talvi 2020 aiheutti sen, että jäätilanne oli heikko läpi talven ja virtaamat olivat

suuria, paikoitellen jopa kevättulvien tasolla. Lämpötilat olivat suurimmaksi osaksi plussan puolella

koko talven, ja maaliskuussa Kaakkois-Suomessa mitattiin jopa 10 lämpöastetta.

Punkaharjun Laukansaaren havaintoasemalla tammi-huhtikuun sademäärät olivat tavanomaista

suurempia ja alkuvuosi oli selvästi vuosien 1981-2019 keskiarvoa leudompi. Kesällä lämpötilat py-

syivät normaalilla tasolla, mutta loka-marraskuu olivat jälleen tavanomaista leudompia. Toukokuu oli

tavanomaista vähäsateisempi, mutta kesä- ja heinäkuussa satoi runsaasti. Elokuu taas oli tavallista

vähäsateisempi. syys-joulukuussa sateisuus vaihteli mutta loppuvuoden kokonaissademäärä mu-

kaili vuosien 1981-2019 keskiarvoa.
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Taulukko 1. Punkaharjun Laukaansaaren säähavaintoaseman keskilämpötilat ja sademäärät

vuonna 2020 sekä vuosien 1981 – 2019 keskilämpötilojen ja sademäärien keskiarvot (lähde: Ilma-

tieteen laitos, Havaintojen lataus)

Kaakkois-Suomessa pohjavesien pinnankorkeudet olivat alkuvuodesta keskimääräisellä tasolla

(1981-2010, Parikkala, Särkisalmi). Maalis-huhtikuussa pinnankorkeudet lähtivät selvästi nousuun

tasoittuen kuitenkin alkukesästä lähemmäs keskimääräistä tasoa. Syys-lokakuussa pohjavesien pin-

nankorkeudet kuitenkin nousivat keskimääräistä korkeammiksi mutta joulukuussa tilanne oli tasoit-

tunut ja pohjavesien pinnankorkeudet olivat jopa hieman pitkän ajan keskiarvoa matalammalla ta-

solla.

Järvivesien pinnankorkeudet olivat Kaakkois-Suomessa Lauritsalan mittauspisteellä tammikuussa

keskimääräistä alhaisemmalla tasolla (1847-2019, Lauritsalan piste). Keväästä järvien pinnat nousi-

vat selkeästi yli keskimääräisen tason leudosta talvesta johtuen, mutta laskivat jälleen loppukesästä

ja alkusyksystä pysytelleen keskimääräisellä tasolla aina heinäkuusta lokakuuhun. Marras- joulu-

kuussa pinnankorkeudet olivat yli keskimääräisen tason.

Roudan syvyys oli erittäin vähäinen Kaakkois-Suomessa ja routajakso jäi lyhyeksi (1981-2010, An-

jala). Myös lumen paksuus oli erittäin vähäinen vuosien 1981-2010 keskiarvoon nähden.

Virtaamat olivat tammikuussa tavanomaista pienempiä (Vuoksi, Tainionkoski). Helmikuun alusta ke-

säkuulle virtaamat olivat kuitenkin pitkäaikaistarkastelun keskiarvoon nähden (1960-2017) korkeam-
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pia, jonka jälkeen lukemat palasivat lähelle keskiarvoja. Virtaamat pysyttelivät keskiarvon tuntu-

massa kesä-heinäkuussa, nousten elokuussa taas hieman tavanomaista korkeammiksi. Syys-loka-

kuussa virtaamat olivat palanneet normaalille tasolle kuitenkin marras-joulukuussa taas noustessa

keskimääräistä suuremmiksi.

3 JÄTEVESIKUORMITUS

Parikkalan kunnan Särkisalmen (keskuspuhdistamo) jätevedenpuhdistamo valmistui vuonna 1978.

Puhdistamo laajennettiin vuonna 1984 ja uusittiin vuonna 1997 sekä täydennettiin jälkiselkeytyksellä

vuonna 2003. Puhdistamo oli biologinen aktiivilietelaitos, jossa oli jälkiselkeytyksenä hiekkasuodatus.

Ilmastusallas oli rengaskanava, fosfori poistettiin rinnakkaissaostuksella. Saostuskemikaalina käytettiin

ferrosulfaattia, apukemikaalina polymeeriä ja alkalointikemikaalina kalkkia. Jälkikäsittelyssä laitoksella

on edelleen kaksi Dynasand-hiekkasuodatinta. Häiriö- ja poikkeustilanteita varten puhdistamolla on

3000 m3:n varoallas.

Vuonna 2018 vanhan laitoksen kanssa samalle tontille valmistui uusi MBR-laitos, joka korvasi vanhan

puhdistamon. MBR-laitoksen koeajo aloitettiin elokuussa 2018. Uuden laitoksen prosessin vaiheet ovat:

esikäsittely (välppäys, ilmastettu hiekanerotus ja hienovälppäys), biologinen käsittely (2 linjaa), kalvo-

suodatus, ohitusvesien käsittely (tasaus-/varoallas + hiekkasuodatus), hiekkasuodatus, lietteenkäsittely

(sakeuttamo, ruuvikuivain) ja sakokaivolietteiden vastaanottoasema. Laitoksella käytetään ferrisulfaat-

tia ja polyalumiinikloridia saostuskemikaaleina.

Puhdistamolla käsitellään Parikkalan viemäriverkostoon johdetut noin 3000 asukkaan jätevedet, viemä-

riverkkoon johdetut muut jätevedet sekä puhdistamolle tuodut sako- ja umpikaivolietteet. Vuodesta

2009 lähtien puhdistamolle on johdettu myös entisen Saaren Akonpohjan jätevedet. Puhdistamo sijait-

see Simpelejärven Lemmikonselän ja Riihilahden välisellä kannaksella, noin 4,5 km Parikkalan taaja-

masta pohjoiseen. Puhdistamolta jätevedet johdetaan Särkisalmen länsipuoleiseen Simpelejärveen

purkujohdon kautta, jonka pituus Riihilahden vesialueella on 290 metriä.

Jätevesikuormituksen yhteenvetoraportti vuodelta 2020 on toimitettu erillisenä raporttina (Kaarlampi

226/21). Parikkalan Särkisalmen jätevedenpuhdistamolta Simpelejärveen kohdistuneet

vesistökuormitukset on esitetty taulukossa 2.
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Taulukko 2. Parikkalan Särkisalmen jätevedenpuhdistamon vesistökuormitus (kg/d) vuosina 2003 –

2020.

CODCr

(kg/d)
BOD7ATU

(kg/d)
kok.P
(kg/d)

kok.N
(kg/d)

kiintoaine
(kg/d)

2003 21 3 0,3 21 3,5

2004 27 3,4 0,37 24 2,8

2005 28 3 0,33 17 2

2006 24 2,4 0,24 21 1,4

2007 29 2,9 0,41 19 2

2008 28 3,2 0,41 26 4,3

2009 29 3,6 0,21 25 5,1

2010 42 7,6 0,49 35 11

2011 33 3,8 0,32 29 9

2012 31 5,2 0,57 24 6,3

2013 38 6,4 0,87 26 14

2014 31 3,5 0,36 24 7,5

2015 42 4,8 0,76 28 13

2016 27 1,9 0,29 30 5,5

2017 23 2,2 0,18 19 3,8

2018 20 2,1 0,13 20 2,8

2019 10 1 0,29 17 1,3

2020 21 3,9 0,48 18 3,8

keskim. 28 3,6 0,39 24 5,5

Vuonna 2020 puhdistamolla johdettiin osittain käsiteltyä jätevettä vesistöön 137 päivänä yhteensä

30 738,9 m3 jätevettä (ohitukset liitteenä 2). Ohitettu jätevesi oli johdettu MBR-kalvosuodattimien ohi.

Vuonna 2019 MBR-kalvosuodattimien ohi johdettiin yhteensä 15 888 m3 jätevettä, joten osan prosessin

ohitusta (ylivuotoa) oli vuonna 2020 selvästi edellisvuotta enemmän.

Vuonna 2020 puhdistustehot olivat CODCr, kiintoaineen ja kokonaistypen osalta korkeampia kuin

2010-luvulla keskimäärin BOD7ATU ja kokonaisfosforin (kok.P) puhdistustehon ollessa keskimääräi-

sellä tasolla.

Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä (tammi-maaliskuu) vesistöön johdettavan jäteve-

den biologisen hapenkulutuksen (BOD), kokonaisfosforin ja ammoniumtypen jäännöspitoisuudet ylit-

tivät eivätkä biologisen hapenkulutuksen, kokonaisfosforin ja ammoniumtypen puhdistustehot saa-

vuttaneet puhdistamon lupamääräyksissä neljännesvuosijaksolle asetettuja puhdistusvaatimuksia.

Muilta osin jäännöspitoisuudet alittivat neljännesvuosijaksolle asetetut raja-arvot ja puhdistustehot
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saavuttivat jaksolle asetetut vaatimukset. Vesistöön johdettavan veden kokonaistypen (kok.N) jään-

nöspitoisuus ylitti puhdistamon lupamääräyksen raja-arvon neljännesvuosijakson kaikilla kolmella

(tammi-, helmi- ja maaliskuu) tarkkailukerralla. Jakson kaikilla kolmella tarkkailukerralla laitoksen

biologisen prosessin veden lämpötilat olivat alle +12 °C, joten ylityksiä ei huomioida. Yhdyskuntajä-

tevesiä koskevan valtioneuvoston asetuksen (888/2006) näytekohtaiset käsittelyvaatimukset saavu-

tettiin neljännesvuosijakson kaikilla kolmella tarkkailukerralla.

Vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä (huhti-kesäkuu) vesistöön johdettavan jäteveden ammo-

niumtypen jäännöspitoisuus ylitti eikä ammoniumtypen puhdistusteho (nitrifikaatioaste) saavuttanut

puhdistamon lupamääräyksissä neljännesvuosijaksolle asetettuja puhdistusvaatimuksia. Muilta osin

neljännesvuosijaksolle asetetut puhdistusvaatimukset saavutettiin. Kokonaistypen jäännöspitoisuus

ylitti puhdistamon lupamääräyksissä asetetun enimmäispitoisuuden neljännesvuosijakson huhti- ja

toukokuun tarkkailukerroilla. Huhti- ja toukokuun tarkkailukerroilla laitoksen biologisen prosessin ve-

den lämpötilat olivat <12 °C, jolloin ylityksiä ei huomioida. Kesäkuun tarkkailukerralla kokonaistypen

jäännöspitoisuus alitti enimmäispitoisuuden (biologisen prosessin veden lämpötila oli >12 °C). Yh-

dyskuntajätevesiä koskevan valtioneuvoston asetuksen (888/2006) näytekohtaiset käsittelyvaati-

mukset saavutettiin neljännesvuosijakson kaikilla kolmella tarkkailukerralla.

Vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä (heinä-syyskuu) vesistöön johdettavan jäteveden ko-

konaisfosforin jäännöspitoisuus ylitti eikä kokonaisfosforin puhdistusteho saavuttanut puhdistamon

lupamääräyksissä neljännesvuosijaksolle asetettuja puhdistusvaatimuksia. Muilta osin neljännes-

vuosijaksolle asetetut puhdistusvaatimukset saavutettiin. Kokonaistypen jäännöspitoisuus ylitti puh-

distamon lupamääräyksissä asetetun enimmäispitoisuuden neljännesvuosijakson elokuun ja syys-

kuun molemmilla tarkkailukerroilla. Jakson kaikilla tarkkailukerroilla laitoksen biologisen prosessin

veden lämpötilat olivat >12 °C, joten ylitykset huomioidaan. Heinäkuun tarkkailukerralla kokonaisty-

pen jäännöspitoisuus alitti enimmäispitoisuuden. Syyskuussa 29.–30.9. otettiin ylimääräiset tarkkai-

lunäytteet. Tuolloin käytössä oli ainoastaan linja 1, koska linjan 2 MBR suodatinyksiköt olivat huol-

lossa (kennojen käsinpesu). 8.-9.9. otettujen tarkkailunäytteiden lähtevän veden ammoniumtyppi-

määritys epäonnistui eikä tulosta saatu näytteen mahdollisten häiriötekijöiden vuoksi. Yhdyskunta-

jätevesiä koskevan valtioneuvoston asetuksen (888/2006) näytekohtaiset käsittelyvaatimukset saa-

vutettiin neljännesvuosijakson kaikilla neljällä tarkkailukerralla.

Vuoden 2020 neljännellä vuosineljänneksellä (loka-joulukuu) vesistöön johdettavan jäteveden am-

moniumtypen jäännöspitoisuus ylitti eikä ammoniumtypen puhdistusteho (nitrifikaatioaste) saavutta-

nut puhdistamon lupamääräyksissä neljännesvuosijaksolle asetettuja puhdistusvaatimuksia. Muilta

osin neljännesvuosijaksolle asetetut puhdistusvaatimukset saavutettiin. Kokonaistypen jäännöspi-

toisuus ylitti puhdistamon lupamääräyksissä asetetun enimmäispitoisuuden neljännesvuosijakson

kaikilla kolmella tarkkailukerralla. Tarkkailukerroilla laitoksen biologisen prosessin veden lämpötilat

olivat <12 °C, jolloin ylityksiä ei huomioida. Yhdyskuntajätevesiä koskevan valtioneuvoston asetuk-

sen (888/2006) näytekohtaiset käsittelyvaatimukset saavutettiin neljännesvuosijakson kaikilla kol-

mella tarkkailukerralla.
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4 TARKKAILU NÄYTEKIERROKSITTAIN 2020

Veden kokonaislaadun kehityksen seurantaa varten on käytetty matemaattista vedenlaatumallia

(Saukkonen, Vesitalous 6/91 ja 3/92). Vedenlaatuindeksi koostuu kuudesta vedenlaatutekijästä:

alusveden happikyllästysprosentti, väri, sameus, CODMn, kokonaisfosforipitoisuus ja sähkönjohta-

vuus. Indeksi voi saada arvoja välillä 1- 6, taulukko 3. Vedenlaatumallissa mittaushetken veden laa-

tua verrataan tarkkailuvesistön oletettuun luonnontilaan, eli ihannetasoon.

Taulukko 3. 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

4.1 KEVÄTTALVEN NÄYTEKIERROS

Simpelejärven vesistötarkkailun talvinäytteet otettiin 23-24.3.2020.

Sokkiiselän (näytepiste 8) vesipatsaassa oli havaittavissa asteittaista hapen alenemaa ja metri poh-

jan yläpuolella happi oli loppunut lähes (n. 3 mg/l) kokonaan. Aivan sedimentin ja vesipatsaan raja-

pinnassa happea ei luultavamminkaan ollut enää ollenkaan, jonka takia alimman näytteenottosyvyy-

den ravinnepitoisuudet olivat selvästi koholla (sisäinen kuormitus). Koska happi oli loppunut, oli vesi

kaikilta vedenlaatutekijöiltään selkeästi huonompaa kuin talvella 2019, jolloin happitilanne oli pa-

rempi. Nyt alusveden heikko happipitoisuus näkyi siis lähes jokaisessa vedenlaatutekijässä, indeksin

näyttäessä vain välttävää/huonoa vedenlaatua (taulukko 4). Sokkiselän koko vesipatsaan vesi oli

ravinteiden perusteella keskimäärin rehevää ja sameuden perusteella silmin nähden sameaa. Väri-

luku ja orgaanisen aineen määrä olivat edellä mainituiden vedenlaatutekijöiden tapaan normaalia

korkeammalla tasolla. Näiden korkeat lukemat voivat johtua myös loppusyksyn sateista ja lauhasta

talvesta, jonka johdosta järvien väriluvut ja orgaanisen aineen määrät ovat olleet koholla.

Lemmikonselän (näytepiste 15) tilanne oli hyvin samankaltainen kuin Sokkiiselällä, ainoastaan väri-

luku ja orgaanisen aineen määrät eivät olleet pohjanläheisessä vedessä niin korkeita, mutta kuiten-

kin normaaliin tasoonsa nähden koholla. Alusvedessä happi oli loppunut lähes kokonaan ja sisäinen

kuormitus oli käynnistynyt. Myös sameus ja kiintoainespitoisuus olivat Sokkiiselän tapaan korkeita,

vaikkakin hieman Sokkiiselkää matalampia. Lemmikonselän vesi oli heikon alusveden takia koko-

naislaadultaan vain tyydyttävää/välttävää. Talvea 2019 parempi vedenlaatu johtui siitä, että vuonna
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2019 hapenvajaus ulottui myös ylempiin vesikerroksiin ja ravinnepitoisuudet pohjanläheisessä ve-

dessä olivat korkeampia. Sokkiiselän ja Lemmikonselän veden hygieeninen laatu oli erinomainen.

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

Kaunissaaren näytepisteellä 11 (3 mg/l) ja Kirkkoselän pisteellä 12 (n. 3 mg/l). Kaunissaaren ja Kirk-

koselän näytepisteiden alusveden laatu oli muutoinkin heikentynyt. Kirkkoselän ja Kaunissaaren

pohjanläheisissä syvyyksissä CODMn oli kuitenkin muita syvyyksiä lähes puolet pienempi. Muissa

syvyyksissä vesi oli vähemmän sameaa mutta humuspitoista ja ravinnepitoisuuksiltaan karun ja lie-

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

kaampaa kuin Kaunissaaressa. Jätevedenpuhdistamon purkuputken edustalla (P7) vesi oli kutakuin-

kin saman laatuista kuin vastaavilla syvyyksillä Kaunissaaressa. Paras veden laatu oli Kirkkoselän

keskiosan näytepisteellä (13), jossa happitalous oli alusvedessäkin verrattain hyvällä tasolla. Hy-

gieeniseltä laadulta näytepisteiden veden laatu oli kohtuullista. Jokaisella pisteellä esiintyi koliformi-

sia-, E.colibakteereja ja enterokokkeja. Särkisalmen länsipuolella vedenlaatu oli keskimäärin tyydyt-

tävää/välttävää (3,44), eli hieman viime talvea heikompaa (2,9). Eniten vedenlaatuindeksiä laskivat

huono happipitoisuus, veden sameus ja orgaanisen aineen määrä.

Kurhonselällä (näytepiste 16) veden kokonaislaatu oli perinteisesti näytepisteistä paras (hyvä/tyy-

dyttävä). Kokonaisfosforipitoisuus oli koko vesipatsaan osalta karulla tasolla. Happea oli koko vesi-

patsaassa hyvin (>10 mg/l). Edellistalvea heikompi vedenlaatu johtui normaalia suuremmasta sa-

meudesta sekä lähes kaksi kertaa normaalia suuremmasta orgaanisen aineen määrästä. Kurhon-

selällä orgaanisen aineen määrä oli tasaisesti jakautuneena koko vesipatsaaseen. Kurhonselällä

veden hygieeninen laatu oli moitteetonta.

Taulukko 4. Laatuluokitukset alueittain talvella 2020.

havaintopaikka
indeksi
2020

vedenlaatu

P8 Sokkiiselkä 4,41 välttävä/huono

P15 Lemmikonselkä 3,45 tyydyttävä/välttävä

P7, P11, P12, P13 Särkisalmen länsipuoli 3,44 tyydyttävä/välttävä

P16 Kurhonselkä 2,44 hyvä/tyydyttävä

4.2 LOPPUKESÄN NÄYTEKIERROS

Simpelejärven vesistötarkkailun kesänäytteet otettiin 5.8.2020.

Sokkiiselän (näytepiste 8) alusvedessä kymmenen metrin syvyydessä happi oli hyvin vähissä (<2

mg/l). Sisäinen kuormitus ei kuitenkaan ollut vielä käynnistynyt. Koska nitraatti- ja nitriittityppeä oli

pohjanläheisessä vedessä varsin paljon, eikä ammoniumtyppeä ja fosfaattifosforia ollut kertynyt, ei

hapettomuus ollut jatkunut vielä kovin pitkään. Veden kokonaislaatu oli vedenlaatuindeksin mukaan

välttävällä tasolla. Indeksiä heikensivät eniten veden sameus sekä alusveden huono happipitoisuus.

Vedenlaatuindeksi oli kuitenkin parempi kuin vuoden 2010-2019 keskiarvo vedenlaatuarvojen ol-

lessa paremmat etenkin kemiallisen hapenkulutuksen, kokonaisfosforin, värin sekä happipitoisuu-

den osalta.
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Myös Lemmikonselän (näytepiste 15) vedenlaatu oli välttävällä tasolla, ja indeksi oli hieman parempi

kuin vuosien 2010-2019 keskiarvo vedenlaatuarvojen ollessa paremmat etenkin kemiallisen hapen-

kulutuksen, kokonaisfosforin ja veden värin osalta. Vedenlaatuarviota heikensivät etenkin alusveden

sameus sekä niin ikään alusveden happivaje. Pohjan läheisessä vedessä happea ei ollut lähes ol-

lenkaan (1,3 mg/l), ja sisäisen kuormituksen alkamisesta kertoivat veteen kertynyt ammoniumtyppi

sekä fosfaattifosfori. Lemmikonselän klorofylli-a pitoisuus oli lievästi rehevän vesialueen tasolla ja

ravinnepitoisuudet tyypillisiä lievästi rehevälle tai rehevälle vesistölle. Veden väri sekä orgaanisesta

aineksesta kertova kemiallinen hapenkulutus kertoivat humusvaikutuksesta sekä Sokkiiselällä että

Lemmikonselällä.

Särkisalmen länsipuolella (näytepisteet 7, 11, 12 ja 13) pohjanläheinen vesi oli hapetonta Kaunis-

saaren näytepisteellä, jossa happipitoisuus oli alle 1 mg/l. Hapen vajausta oli havaittavissa myös

Kirkkoselän näytepisteillä. Kaunissaaren näytepisteellä pohjan läheiseen veteen oli kertynyt ammo-

niumtyppeä jopa 490 µg/l sekä fosfaattifosforia, joka kertoo sisäisen kuormituksen käynnistymisestä.

Kirkkoselän pisteillä fosfaattifosforia tai ammoniumtyppeä ei ollut vielä kertynyt veteen. Koska näyt-

teenottohetken jälkeen vedet ovat pysyneet kerrostuneina vielä varsin pitkään, on oletettavaa, että

hapetus- pelkistysreaktiot ovat myöhemmin edenneet pisteeseen, jossa myös fosfaattifosforia ja am-

moniumia on vapautunut sedimentistä vesipatsaaseen.

Särkisalmen länsipuolen näytteenottopisteillä vesi oli lievästi sameaa ja kiintoainepitoista. Sameus

olikin suurin näytepisteiden vedenlaatuindeksiä heikentävä muuttuja alhaisten happipitoisuuksien li-

säksi. Parikkalan jätevedenpuhdistamoa läheisimmällä näytepisteellä (7) veden laatu oli edellä ku-

vailtujen näytepisteiden kaltainen, lukuun ottamatta alusveden happivajetta ja sen vaikutuksia. Ma-

taluudesta johtuen tämän näytepisteen vedessä oli hyvin happea. Särkisalmen länsipuolen näytei-

pisteiden vedenlaatu oli tyydyttävällä tasolla, joka on parempi, kuin vuosien 2010-2019 keskiarvo

tyydyttävä/välttävä. Parempaan vedenlaatuindeksiin vaikutti etenkin keskiarvoa parempi happipitoi-

suus.

Kurhonselällä (näytepiste 16) veden kokonaislaatu oli perinteisesti näytepisteistä paras (hyvä/tyy-

dyttävä), ja linjassa vuosien 2010-2019 indeksien keskiarvon kanssa. Kokonaisravinnepitoisuudet

olivat karulla tasolla. Vesi oli lähes väritöntä, mutta sameusarvo oli lievästi koholla. Alusveden lievä

hapen vajaus heikensi hieman veden kokonaislaatua sameuden lisäksi.

Simpelejärven näytepisteillä E.Coli –bakteereja havaittiin kaikilla muilla näytepisteillä lukuunotta-

matta Kurhonselän pistettä (näytepiste 16). Eniten niitä havaittin Parikkalan jätevesipuhdistamoa

lähimmällä näytepisteellä (7), jossa pitoisuus oli 6 mpn/100ml, sekä Sokkiiselän pisteellä (8), jossa

pitoisuus oli 4 mpn/100ml. E.Coli –bakteerien esiintyminen kertoo veden ulosteperäisestä likaantu-

misesta.

Taulukko 2. Laatuluokitukset alueittain kesällä 2020.

havaintopaikka

indeksi

2020 vedenlaatu

P8 Sokkiiselkä 3,66 välttävä

P15 Lemmikonselkä 3,84 välttävä

P7, P11, P12, P13 Särkisalmen länsipuoli 3,31 tyydyttävä

P16 Kurhonselkä 2,42 hyvä/tyydyttävä
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Simpelejärvellä veden kokonaislaadun alueelliseen vaihteluun vaikuttaa kesäisin hyvin paljon alus-

veden happitilanne. Heikoissa happioloissa veden laatu voi heikentyä dramaattisesti, joka vaikuttaa

lähes kaikkiin seurattuihin vedenlaatumuuttujiin.

5 VEDEN LAADUN KEHITYS AIKAVÄLILLÄ 1975 – 2020

Veden laadun pitkäaikaistarkastelussa käytetään koko vuoden ja koko vesimassan keskimääräisiä

pitoisuuksia. Hapen osalta tarkastelu keskittyy kuitenkin alusveteen/kahteen alimpaan syvyyteen.

Talvella 2010 ei saatu näytteitä kuin Särkisalmen länsipuolelta. Muilta paikoilta näytteet otettiin ai-

noastaan toukokuussa kevätkierron aikana, jolloin vesi oli hapettunutta. Kevään hapet eivät ole ver-

rannollisia talven happitilanteeseen. Vuonna 2017 Sokkiiselän näytepiste otettiin takaisin tarkkai-

luun. Vuonna 2018 osa värimäärityksistä oli sisäisen kuormituksen aiheuttaman liiallisen samennuk-

sen takia epävarmoja tai epäonnistuivat kyseessä olevasta syystä kokonaan. Asiantuntija-arviolla

indeksiluvun laskentaan otettiin mukaan myös epävarmojakin määrityksiä. Vuonna 2019 pisteillä 8

ja 15 väriluvun määritys epäonnistui kesällä, mikä esti myös sen käytön vedenlaatuindeksiä lasket-

taessa. Tämän seurauksena ko. pisteiden vuoden 2019 indeksiluku ei ole vertailukelpoinen aiem-

pien indeksien kanssa.

5.1 SOKKIISELKÄ (NÄYTEPISTE 8)

Sokkiiselän veden laatuun vaikuttavat Joensuunselältä tulevien vesien laatu sekä Siikalahden suun-

nasta tulevat vedet. Sokkiiselällä on alusvedessä ollut toistuvasti huomattavaa happivajausta (liite

1, kuva 1). Pahimmat happivajeet olivat vuosina 1975, 1982 ja erittäin kuumana kesänä 2018, jolloin

pohjan läheinen vesikerros oli hapeton. Vuoden 1982 jälkeen alusveden happitilanne on tasaantunut

ja edes vaikeana happitalvena 2003 happi ei vähentynyt ennätysvuosien tasolle. Happitilanne on

ollut lievästi paranemaan päin 2000-luvulla, mutta vuonna 2010 hellekesän lopulla oltiin lähellä hap-

pikatoa, mikä heikensi happitilannetta huomattavasti aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vuosina 2011

– 2015 alusveden happitilanne on ollut hieman pitkäaikaista keskiarvoa heikompi vaikka varsinaisia

happikatoja ei havaittu. Vuonna 2018 happi oli vähissä talvella ja kesällä se pääsi loppumaan koko-

naan. Vuosi 2018 olikin hapen osalta seurantajakson heikoin. Kesällä pohjanläheisessä vedessä ei

ollut happea ollenkaan. Huonoon happitilanteeseen vaikutti helteinen kevät ja kesä. Helteet touko-

kuussa kerrostivat vedet hyvin aikaisessa vaiheessa, jonka takia alusveteen ei saatu happitäyden-

nystä hyvin pitkään aikaan. Vuonna 2019 happitilanne oli keskimääräistä parempi. Keskimääräistä

parempi happitilanne johtui harppauskerroksen syvyydestä, jonka takia happikyllästyneisyys oli

toiseksi syvimmässä syvyydessä jopa 96 %. Samaa ei ollut havaittavissa vuonna 2020, ja vuoden

keskimääräinen happikyllästyneisyys oli vuosien 1975-2020 keskiarvoa heikompi.

Sokkiiselkä oli vuoteen 1983 asti huomattavan rehevä vesialue. Keskimääräinen fosforipitoisuus oli

vuosina 1975, 1981 ja 1982 jopa yli 50 μg/l (liite 1, kuva 2). Fosforipitoisuutta nostivat ennen Siika-

lahteen johdetut Parikkalan kunnan jätevedet, jotka nostivat fosforipitoisuutta suoraan sekä alenta-

malla happipitoisuutta pohjan lähellä, mikä aiheutti puolestaan sisäistä kuormitusta. Jätevesien joh-

taminen Siikalahteen lopetettiin vuonna 1983, jonka jälkeen myös fosforipitoisuudet alkoivat laskea.
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Fosforipitoisuus vakiintui pitkäksi ajaksi noin 15 μg/l tasolle, mikä on lievästi rehevöityneelle vesialu-

eelle ominainen pitoisuus. Tämän jälkeen vuodesta 2008 alkaen aina vuoteen 2020 fosforipitoisuus

on ollut keskimäärin noin 20 μg/l. Myös typpipitoisuudessa on ollut huomattavaa vaihtelua. Useim-

miten on liikuttu tasolla 500 – 600 μg/l, mutta myös selvästi suurempia pitoisuuksia on mitattu (liite 

1, kuva 3). Selvät typpipitoisuuspiikit havaittiin vuosina 1981, 1985 ja 1989. Typpipitoisuus on ollut

selvässä kasvusuunnassa vuodesta 1998 lähtien, mutta 1980-luvun lopun huippuja ei ole vielä ollut.

Tosin vuonna 2012 kokonaistyppipitoisuus oli niinkin korkea kuin 768 μg/l. Vuosina 2015 ja 2017 

pitoisuus oli kuitenkin taas lähempänä 600 μg/l. Kesän sisäinen kuormitus nosti vuoden 2018 pitoi-

suuden lähes 700 µg/l. Vuonna 2019 typpipitoisuus oli pienin sitten vuoden 2003. Vuoden 2019

matalaan typpipitoisuuteen vaikuttivat pohjaläheisen veden kohtuullisen hyvä happipitoisuus, jonka

johdosta typpipitoisuudet eivät olleet korkeita pohjanläheisessä vedessä. Vuonna 2020 typpipitoi-

suus oli vuoden 2019 tavoin keskimääräistä matalampi.

COD-pitoisuus oli vuosina 1975, 1981 ja 1982 erittäin korkea, mutta laski sen jälkeen 6 – 6,5 mg/l

tasolle (liite 1, kuva 4). Vuodesta 1999 lähtien COD-pitoisuus on jälleen kasvanut ollen useana vuo-

tena yli 7 mg/l. Vuosina 2008 ja 2009 orgaanisen aineen pitoisuus on ollut poikkeuksellisen korkea

lähennellen jo huippuvuosien tasoa. Vuonna 2010 pitoisuus hieman laski, kunnes jälleen 2012 ja

2013 oltiin lähellä ennätysvuosien pitoisuuksia. Vuonna 2015 pitoisuus laski alle 8 mg/l mutta vuonna

2018 pitoisuus nousi lähes ennätyslukemiin (10mg/l). 2018 CODMn piikki johtui talven 2018 korkeista

lukemista, jotka taas oli seurausta syksyn 2017 suurista valunnoista sekä niitä seuranneesta korke-

asta vedenkorkeudesta. Vuonna 2019 CODMn oli 8,2 mg/l, mutta talven huonosta alusveden tilasta

johtuen lukemat olivat jälleen erittäin korkeita talvella 2020 (keskimäärin 10mg/l). Vuodesta 1999

lähtien COD-pitoisuuden trendi on ollut kasvava.

Sokkiiselän vesi on ollut aiemmin väriltään melko kirkasta muutamaa vuotta lukuun ottamatta (liite

1, kuva 5). Poikkeuksena ovat olleet vuodet 1975, 1981 ja 1982, jolloin myös muut vedenlaatutekijät

olivat keskimääräistä heikommalla tasolla. Yleisesti tummuutta on lisännyt erityisesti raudan purkau-

tuminen pohjasedimentistä hapettomuuden seurauksena. Vuodesta 2003 lähtien vesi on ollut tum-

menemaan päin. Vuosina 2010 ja 2011 vesi kirkastui hieman, jonka jälkeen 2012 ja 2013 tummeni

jälleen selkeästi (linjassa COD-pitoisuuden kanssa). Vuosina 2014 ja 2015 vesi oli jälleen kirkastu-

maan päin. Samasta syystä kuin kemiallinen hapenkulutus oli korkea vuonna 2018, oli myös väri-

luku. Alusveden hapettomuus kesällä 2018 ei myöskään vaikuttanut positiivisesti vuoden 2018 väri-

lukuun. Vuonna 2019 väriluvun määritys epäonnistui kesällä, väriluvun puuttumisen myötä sen vuo-

sikeskiarvoakaan ei ole. Vuonna 2020 väriluku oli COD-pitoisuuden tavoin korkea (59 mgPt/l).

Veden tummumisen lisäksi näkösyvyyttä heikentää veden sameus. Vesi on samentunut vuodesta

1998 lähtien voimakkaasti ja lähes suoraviivaisesti (liite 1, kuva 6). Vuonna 2010 veden keskimää-

räinen sameus oli yli nelinkertainen 1990-luvun puoleen väliin verrattuna. Vastaava nousu sameus-

käyrässä on jatkunut edelleen vuosina 2011 – 2018. Vuonna 2017 sameus lähenteli jo 4 FTU:ta,

jolloin suuri sameusarvo johtui alusveden vähähappisuudesta. Vuosina 2018 ja 2019 sameusarvot

kääntyivät kuitenkin laskuun nousten kuitenkin vuonna 2020 selkeästi ennätyslukemiin (6,3 FTU).

Sameuden korkeat arvot näyttäisivät johtuvan ensisijaisesti hapettomuuden käynnistämästä sisäi-

sestä kuormituksesta, jolloin pohjanläheisen veden korkeat sameusarvot nostavat vuoden keski-

määräistä arvoa. Vuonna 2020 arvot olivat kuitenkin korkeita koko vesipatsaassa etenkin talvella.
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Vuodesta 1989 lähtien sähkönjohtavuus on ollut lievässä kasvusuunnassa aina vuoteen 2004 asti

(liite 1, kuva 7), vuosi 2004 näkyi sähkönjohtavuudessa piikkinä. Vuosina 2005 – 2020 sähkönjohta-

vuus on ollut laskussa ja vuonna 2020 se saavutti pienimmän arvonsa.

Sokkiiselällä veden laatuluokitus on ollut vuosina 1975, 1981, 1982, 2017, 2018 ja 2020 välttävä,

mutta muina vuosina selvästi parempi (liite 1, kuva 8). 1990-luvun alusta lähtien veden laatu on

hitaasti heikentynyt ja 1990-luvun puolen välin jälkeen laadun heikentyminen on ollut kiihtyvää. Ver-

rattuna vuoteen 1987, jolloin veden laatu oli parhaimmillaan, muutos on erittäin merkittävä. Veden

laadun heikentymiseen ovat vaikuttaneet lähes kaikki vedenlaatuparametrit, voimakkaimmin sameu-

den ja COD-pitoisuuden kasvu sekä huono happitilanne. Vuoden 2020 luokitukseen (4,10 välttävä)

vaikutti eniten sameus, alusveden vähähappisuus ja sen aiheuttama sisäinen kuormitus sekä talven

korkea väriluku ja kemiallinen hapenkulutus.

5.2 LEMMIKONSELKÄ (NÄYTEPISTE 15)

Lemmikonselälle kulkeutui Koirajoen kautta meijerin jätevesiä vuoteen 1978 asti ja tämä näkyi myös

veden laadussa monin tavoin. Kun jätevedet alettiin johtaa Särkisalmen puhdistamolle, veden laatu

alkoi parantua.

Lemmikonselän alusvedessä on säännöllisesti ollut happivajetta kerrostuneisuuskausien lopulla (liite

1, kuva 9). Happipitoisuuksissa ei ole juuri tapahtunut muutoksia aikavälillä 1975 - 1995, mutta

vuonna 1996 happitilanne oli keskimääräistä selvästi huonompi. Tämän jälkeen happitilanne on ko-

hentunut ja on ollut tarkkailun alkuvuosia parempi. Vuoden 2002 jälkeen happitilanne parantui vuosi

vuodelta, mutta ollen vuonna 2008 taas selvästi huonompi. Vuonna 2010 elokuussa pohjanläheinen

vesikerros oli käytännössä hapeton, mikä näkyi myös vuosikeskiarvossa. Sama toistui vuonna 2012

elokuun lopussa sekä vuonna 2014 heinäkuun lopussa. Vuonna 2015 keskimääräinen alusveden

happipitoisuus koheni edellisvuodesta ja vuosi 2016 oli seurantahistorian paras. Hyvä keskimääräi-

nen happipitoisuus selittyy sillä, että elokuun lopussa näytteenottohetkellä vesimassa oli sekoittunut.

Vuosina 2017 ja 2018 tilanne oli kutakuinkin sama kuin Sokkiiselällä, eli talvella happi oli vähissä ja

kesällä se loppui kokonaan. Huonoon happitilanteeseen vaikutti helteinen kevät ja kesä. Helteet

toukokuussa kerrostivat vedet hyvin aikaisessa vaiheessa, jonka takia alusveteen ei saatu happea

hyvin pitkään aikaan. Vuosi 2018 oli happipitoisuuden osalta seurantahistorian huonoin. Vuonna

2019 hapenkyllästyneisyys oli jälleen parempi johtuen kesäkierrosta, jolloin vesipatsas ei ollut enää

kerrostunutta. Vuonna 2020 happipitoisuus oli keskimääräisellä tasolla. Vuodesta 1996 vaihtelu eri

vuosien keskimääräisissä happipitoisuuksissa on ollut suurta.

Lemmikonselkä oli fosforipitoisuudeltaan hyvin rehevä vesialue 1970-luvun puolessa välissä (liite 1,

kuva 10). Jätevesien johtamisen loputtua vesialue on karuuntunut, aluksi voimakkaammin, sitten

hitaammin. Vuosina 1997 ja 2002 fosforipitoisuus oli enää vain lievästi rehevöityneelle vesialueelle

ominainen. Vuodesta 2002 lähtien fosforipitoisuus on ollut vuosi vuodelta hitaassa kasvussa ja

vuonna 2010 elokuun happikadon vuoksi pohjasedimentistä oli liuennut hyvin paljon fosforia alusve-

teen. Vastaava ”fosforipiikki” on havaittavissa vuonna 2014. Vuonna 2015 kokonaisfosforipitoisuus
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laski selvästi. Myös vuonna 2016 fosforikäyrä jatkoi laskua hieman pitkäaikaisen keskiarvon alapuo-

lelle. Vuosina 2018-2020 fosforipitoisuudet ovat olleet samalla tasolla, lievästi rehevän ja rehevän

vesistön rajoilla.

Kokonaistyppipitoisuus oli suurimmillaan meijerijätevesien kuormituksen aikana (liite 1, kuva 11).

Typpipitoisuus oli laskusuunnassa kuormituksen loppumisen jälkeen, mutta sen jälkeen typpipitoi-

suus on taas lievästi kasvanut. Vuoden 2007 typpipitoisuus 805 µg/l oli aikasarjan neljänneksi suurin.

Myös vuosina 2011 – 2014 typpipitoisuus on ollut heikoimpien vuosien tasoa. Vuonna 2015 oli ha-

vaittavissa selkeä typpipitoisuuden alenema, joka jatkui vuonna 2016. Alusveden vähähappisuuden

takia typpipitoisuudet vuosina 2017 ja 2018 olivat jälleen yli pitkänajan keskiarvon. Vuosina 2019 ja

2020 typpipitoisuus laski jälleen alle pitkänajan keskiarvon.

CODMn-pitoisuus oli vuosina 1975 ja 1982 korkeahko, mutta laski sen jälkeen noin 6 mg/l tasolle (liite

1, kuva 12). Vuodesta 1999 lähtien CODMn-pitoisuus on jälleen kasvanut ollen useana vuotena yli 7

mg/l. Vuodesta 2008 lähtien CODMn-pitoisuus on ollut selvästi keskimääräistä korkeampi 1975 alka-

neessa aikasarjassa. 2008 jälkeen CODMn-pitoisuus on ollut useana vuotena yli 8 mg/l. CODMn-pi-

toisuus aleni vuonna 2015, mutta kohosi jälleen vuosina 2016, 2017 ja 2018. Vuoden 2018 pitoisuus

oli seurantajakson korkein. Vuonna 2020 pitoisuus ylitti jälleen 8 mg/l.

Lemmikonselällä vesi on ollut vuosina 1975 – 2002 välillä kirkasta, välillä lievästi tummunutta (liite1,

kuva 13). Vuoden 2003 jälkeen vesi on tummunut selvästi. Vuosina 2010 ja 2014 vesimassan kes-

kiarvona mitattuna vesi oli ennätyksellisen tummaa johtuen osittain pohjasedimentin rautafosfaatti-

purkaumasta. Vuosina 2015 ja 2016 väriluku on ollut keskimäärin noin 40 mgPt/l, eli pitkäajaisen

keskiarvon yläpuolella. Vuoden 2017 ja 2018 väriluvut olivat tarkkailujakson kolmanneksi ja toiseksi

korkeimmat johtuen osittain pohjasedimentin rautafosfaattipurkaumasta sekä syksyn 2017 suurista

valunnoista. Vuonna 2020 vesi oli tummaa, vaikkakin ero tarkkailujakson suurimpiin lukemiin oli sel-

keä.

Vuodesta 1996 lähtien Lemmikonselän sameus on kasvanut Sokkiiselän tavoin lähes lineaarisesti

ja oli huipussaan vuonna 2014 (liite 1, kuva 14), jolloin koko vesimassa oli sameaa sekä keväällä

että elokuussa. Pohjasedimentin hapettomuus vielä lisäsi sameutta alusvedessä loppukesällä. Vuo-

sina 2015 ja 2016 sameusarvo kääntyi selvään laskuun, mutta vuonna 2017 se oli taas lähellä huip-

puarvoaan, jolloin sameus oli erittäin korkea hapettomassa alusvedessä. Vuonna 2018 hapeton

alusvesi ei johtanut yhtä korkeisiin sameusarvoihin. Vaikka kesällä 2019 ei ollutkaan hapettomuutta,

oli vesi silti sameampaa kuin vuonna 2018. Vuonna 2020 kevään ja elokuun alusveden hapettomuus

näkyi kohonneena sameusarvona.

Sähkönjohtavuus on kehittynyt muutoin samalla tavalla kuin muillakin selillä, mutta vuonna 1985

mitattiin erillinen sähkönjohtavuuden maksimi (liite1, kuva 15). Vuonna 2004 muualla havaittu säh-

könjohtavuusmaksimi ei ollut Lemikonselällä niin selkeä. Vuonna 2010 sähkönjohtavuus pieneni

muitten selkien tavoin, jonka jälkeen se on lähtenyt pieneen laskuun. Vuosina 2016, 2018 ja 2019

keskimääräinen sähkönjohtavuus on ollut mittaushistoriaan nähden matala ja vuonna 2020 koko

mittaushistorian matalin (9,8 mS/m).
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Veden kokonaislaatu parantui meijerin kuormituksen loppumisen jälkeen, mutta senkin jälkeen ve-

den laatu on vaihdellut hyvästä tyydyttävään (liite1, kuva 16). Laatuluokitus on 1990-luvun loppu-

puolella lähtenyt jälleen heikkenemään ja on edelleen jatkanut heikkenevää kehitystä ollen vuonna

2014 kolmanneksi huonoimmassa-arvossa 3,93 (välttävä). Heikkenemiseen vaikuttivat huono hap-

pitilanne sekä pitemmällä aikavälillä CODMn-pitoisuuden, fosforipitoisuuden, sameuden ja väriluvun

kasvu. Vuonna 2015 indeksiluku parani selvästi. Sama kehitys jatkui vuonna 2016, jolloin vedenlaa-

tuindeksi osoitti parempaa vedenlaatua kuin yhdeksänä aiempana vuotena. Parantunutta veden ko-

konaislaatua selitti erityisesti alusveden hyvä happitilanne, joka johtui vesimassan aikaisesta sekoit-

tumisesta. Tästä johtuen vuoden 2016 tulos ei ole täysin vertailukelpoinen aiempiin vuosiin nähden.

Vuonna 2017 happitilanne oli jälleen huono ja indeksi saavutti sen toiseksi huonoimman arvonsa

4,13 (välttävä). Vuonna 2018 happitilanne oli edelleen huono ja sen aiheuttama sisäinen kuormitus

sekä talven korkea väriluku ja kemiallinen hapenkulutus johtivat seurantajakson huonoimpaan laa-

tuluokitukseen 4,19. Vuodet 2019 ja 2020 olivat jälleen hieman parempia.

5.3 SÄRKISALMEN LÄNSIPUOLI (NÄYTEPISTEET 7, 11, 12 & 13)

Särkisalmen länsipuolelle jätevesiä on laskettu vuodesta 1983 lähtien. Jätevesien lisäksi tarkkailu-

alueen vedenlaatuun vaikuttavat myös Lemmikonselältä tulevan veden laatu ja erilaiset oja- ja hule-

vedet. Kaunissaaren länsipuolella olevassa ”montussa” vesimassa kerrostuu helposti aiheuttaen

usein happivajauksesta johtuvaa sisäistä kuormitusta. Vesistötarkkailu alueella alkoi vuonna 1979.

Särkisalmen länsipuolella on alusvedessä ollut usein huomattavaa happivajausta. Kaunissaaren län-

sipuolen näytepisteellä on ollut happikatojakin. Happitilanne heikkeni vuodesta 1979 vuoteen 1984

asti, mutta on sen jälkeen kohentunut heiketäkseen jälleen hieman 2000-luvulla (liite1, kuva 17).

Vuonna 2010 happitilannetta heikensi alusveden pienet happipitoisuudet elokuussa. Tämän jälkeen

keskimääräinen happipitoisuus on kohentunut, ollen vuosina 2014 ja 2015 seurantahistorian par-

haimmistoa. Vuonna 2016 Särkisalmen länsipuolen vesimassa oli Lemmikonselän tapaan sekoittu-

nut, josta johtuen keskimääräinen alusveden happipitoisuus oli ennätystasolla. Vuosina 2017 ja

2018 alusvedessä oli talvella happivajetta ja kesällä happi loppui lähes kokonaan. Myös vuonna

2019 ja 2020 happi oli vähissä pohjanläheisessä vedessä, mutta etenkin kesän harppauskerroksen

syvyydestä johtuen toiseksi syvin syvyys nosti happikyllästyneisyyden keskiarvoa.

Fosforipitoisuus oli suurimmillaan vuosina 1981 ja 1982 (liite1, kuva 18), jolloin se oli selvästi rehe-

välle vesialueelle ominainen. Sen jälkeen fosforipitoisuus laski tasolle 20 µg/l ja vuonna 1996 pitoi-

suus oli enää 12 µg/l. Tämän jälkeen fosforipitoisuus on ollut hitaassa kasvusuunnassa. Vuonna

2016 kokonaisfosforipitoisuus oli 2000-luvun keskiarvossa ja vuonna 2017 jopa sen alle. Vaikka sy-

vänteissä happi olikin lähes loppunut, niin muiden syvyyksien ja näytepisteiden pienet pitoisuudet

laskivat alueen keskiarvon jopa vuotta 2016 alemmaksi. Vuosina 2018 ja 2020 fosforipitoisuus oli yli

2000-luvun keskiarvon ja 2019 taas hieman alle.

Kokonaistyppipitoisuus on vaihdellut välillä 500 – 700 µg/l paitsi vuosina 1996 – 1998, 2000, 2002,

2014 ja 2019-2020, jolloin se on ollut alle 500 µg/l (liite 1, kuva 19). Vuoden 2000 jälkeen typpipitoi-

suus hieman kasvoi ja oli vuonna 2010 - 2013 keskimääräistä korkeampi. Vuosina 2014 – 2020

typpipitoisuus aleni huomattavasti edeltävistä vuosista.
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CODMn-pitoisuus on 2000-luvun alkuun asti vuosia 1980 ja 1981 lukuun ottamatta ollut välillä 4 – 6

mg/l (liite 1, kuva 20). Vuoden 2003 jälkeen pitoisuus on kasvanut ja on ollut vuosina 2008 – 2020

erityisen korkea. Kuten muillakin pisteillä myös Särkisalmen länsipuolen seurantahistorian korkein

pitoisuus mitattiin vuonna 2018.

Tarkkailun alkuaikoina vesi on ollut tummimmillaan vuonna 1982, jolloin keskimääräinen väriluku oli

34 mgPt/l (liite 1, kuva 21). Muutoin väriluku on ollut yleisesti välillä 15 – 25 mg Pt/l vuoteen 2003

saakka, eli vesi on ollut kirkasta. Viimeisen reilun vuosikymmenen aikana vesi oli tummenemaan

päin ja oli toiseksi tumminta vuonna 2013 (37,2 mgPt/l). Tämän jälkeen väriluku oli laskussa aina

vuoteen 2016 saakka. Vuonna 2017 väriluku jälleen nousi ja vuonna 2018 se oli seurantahistorian

korkein. 2018 CODMn ja väriluku piikki johtui talven 2018 korkeista lukemista, jotka taas oli seurausta

syksyn 2017 suurista valunnoista sekä niitä seuranneesta korkeasta vedenkorkeudesta. Vuonna

2019 väriluku oli 2000-luvun keskiarvossa mutta vuonna 2020 jälleen selvästi koholla.

Särkisalmen länsipuolella sameus on myös kasvanut huomattavasti 1990-luvun lopulta muiden alu-

eiden tapaan (liite1, kuva 22). Vuosina 2008 - 2010 vesi on ollut erityisen sameaa. Sameus on ne-

linkertaistunut vuoden 1996 minimiin nähden. Vuonna 2011 sameudessa oli alenemaa, mutta tämän

jälkeen sameuskäyrä on lähtenyt uudelleen nousuun. Viimeisestä seitsemästä vuodesta kuutena

sameusarvo on pysytellyt arvon 2 (FTU) yläpuolella ja vuonna 2017 se oli jo yli 3. Vuoden 2019

sameusarvo 1,5 FTU:ta oli pienin sameusarvo sitten vuoden 2006, mutta vuonna 2020 arvo oli mit-

taushistorian toisiksi suurin (2,9 FTU).

Sähkönjohtavuus oli keskitasoa korkeampi vuosina 1979 – 1981 ja 2004 (liite1, kuva 23). Vuodesta

2010 sähkönjohtavuus on ollut pitkäaikaista keskiarvoa matalampi, kuten muuallakin Simpelejär-

vellä. Vuosina 2018-2020 sähkönjohtavuus on ollut matalinta koko seurantahistoriassa.

Veden laatuluokitus on ollut Särkisalmen länsipuolella keskiarvoa heikompi vuosina 1981, 1982 ja

1988, jolloin indeksiluku 3,00 ylittyi (liite1, kuva 24). Vuosina 1996 – 1998 veden laatu oli selvästi

aikaisempia vuosia parempi, mutta sen jälkeen veden laatu on heikentynyt ja on nykyisin jälleen

tyydyttävää. Vuonna 2008 luokitus oli aikasarjan kolmanneksi heikoin (3,3). Veden verrattain heik-

koon laatuun vaikuttivat sameus, väriluku, COD, kokonaisfosfori ja happi. Vuodesta 2008 kokonais-

vedenlaatua kuvaava indeksiluku oli hitaasti paranemaan päin, kunnes vuonna 2017 se oli jopa tark-

kailujakson heikoin ja vuonna 2018 toiseksi heikoin. Veden heikkoon laatuun 2017 ja 2018 vaikuttivat

eniten sameus ja happi mutta myös väriluku ja CODMn. Vuoden 2019 indeksiluku (3,07) oli kahta

edellisvuotta selvästi parempi, mutta vuoden 2020 indeksi seurantahistorian kolmanneksi heikoin

(3,39).

5.4 KURHONSELKÄ (NÄYTEPISTE 16)

Simpelejärven alaosaan kuuluva Kurhonselkä on tunnettu puhtaana vesialueena, jossa Särkisal-

melta tulevat jätevedet ovat jo laimentuneet lähes huomaamattomiksi ja jonka valuma-alueen haja-

kuormitus on hyvin vähäinen. Satunnaisesti yksittäisissä tarkkailuissa havaitut vedenlaatumuutokset

esimerkiksi ravinnepitoisuuksissa ja hygieenisessä laadussa ovat kuitenkin kertoneet, ettei vesialue

ole täysin koskematon. Kurhonselän vesistötarkkailu alkoi vuonna 1993.
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Kurhonselän alusvedessä on havaittu lievää hapen alenemaa kerrostuneisuuskausien lopulla (liite

1, kuva 25). Kurhonselkä ei ollut sekoittunut muiden tarkkailtavien alueiden tapaan kesän 2016 näy-

tekierroksella, joka näkyi alusveden happipitoisuuden alenemana. Vaikka hapen alenemaa oli myös

vuosina 2017 ja 2018, niin happea oli kuitenkin vielä aivan riittävästi (>7 mg/l). Vuoden 2019 happi-

kyllästyneisyys oli seurantahistorian keskiarvossa, ja vuonna 2020 hieman keskiarvoa parempi joh-

tuen kevätkierron aikaansaamasta hyvästä happitilanteesta.

Fosforipitoisuus on Kurhonselällä ollut useimmiten pieni ja karulle vesialueelle ominainen (liite 1,

kuva 26). Vuoden 2004 jälkeen pitoisuus on ollut kuitenkin lievässä kasvusuunnassa ja oli vuonna

2010 lähes 10 µg/l. Vuonna 2013 keskimääräinen fosforipitoisuus ylitti 10 µg/l ensimmäisen kerran

seurantahistorian aikana. Vuonna 2016 saavutettiin ensimmäisen kerran kokonaisfosforin keskimää-

räisessä pitoisuudessa 11 µg/l. Vuonna 2018 keskimääräinen pitoisuus oli jälleen alle 10 µg/l. Vuo-

den 2019 keskimääräinen fosforipitoisuus oli seurantahistorian suurin (14 µg/l). Korkea fosforipitoi-

suus johtui pohjanläheisen veden korkeasta fosforipitoisuudesta (38 µg/l) talvella 2019, jolla ei kui-

tenkaan ollut yhteyttä hapen loppumiseen. Vuonna 2020 fosforipitoisuus oli 10 µg/l.

Kokonaistyppipitoisuus on useimpina vuosina ollut 300 – 400 µg/l (liite1, kuva 27). Fosforipitoisuu-

den tavoin myös Kurhonselän typpipitoisuus on ollut kymmenkunta vuotta kasvusuunnassa, aina

vuoteen 2010. Vuoden 2010 jälkeen typpipitoisuus on lähtenyt jälleen laskuun mutta nousi jälleen

vuonna 2018. Vuonna 2020 typpipitoisuus oli seurantahistorian toisiksi pienin (321 µg/l).

Kurhonselän vesi sisältää niukasti humusta ja CODMn-pitoisuus on yleensä ollut alle 4 mg/l (liite1,

kuva 28). Vuosina 2004 – 2015 pitoisuus on ollut yli 4 mg/l ja vuonna 2013 erityisen suuri (5,76 mg/l).

Orgaanisen aineen pitoisuus on Kurhonselällä ollut selvästi kasvusuunnassa. Joskin viimeisestä

kuudesta vuodesta neljä, CODMn-pitoisuus on pysytellyt noin 5 mg/l tasolla. Kuten muillakin pisteillä

myös Kurhonselällä CODMn ja väriluku olivat hyvin korkeita vuonna 2018. Myös vuonna 2019 CODMn

oli selvästi yli pitkänajankeskiarvon. Vuonna 2020 pitoisuus oli selvästi suurin koko mittaushistori-

assa johtuen talven suurista pitoisuuksista, jotka olivat jakautuneet tasaisesti koko vesipatsaassa

(jopa 13 mg/l). Tästä johtuen vuosikeskiarvo oli noin 2 kertaa koko mittaushistorian keskiarvoa suu-

rempi.

Kurhonselän vesi oli tarkkailun alkupuolella hyvin kirkasta, väriluku oli alle 10 mg Pt/l (liite1, kuva

29). Vesi tummui selvästi vuoteen 2013 saakka, jonka jälkeen väriluku kääntyi laskuun. Vuonna

2017 vesi oli melko väritöntä (14 mgPt/l) mutta vuosina 2018 ja 2020 väriarvo on ylittänyt jälleen

arvon 20 mg Pt/l.

Kurhonselän veden sameus oli hyvin vähäistä 1990-luvulla (liite 1, kuva 30). Vuoden 1996 jälkeen

sameus on kasvanut lähes lineaarisesti ja kasvu on jatkunut vuoteen 2020 saakka. Sameus on yli

kolminkertaistunut tarkkailun aloittamisesta.

Sähkönjohtavuus on pysynyt melko vakaana vuoteen 2009 saakka. Tämän jälkeen sähkönjohtavuus

on hitaasti laskenut, kuten muuallakin Simpelejärvellä.

Kurhonselän veden laatuluokitus oli vuosina 1993 – 2002 erinomainen. Sen jälkeen laatuluokitus on

ollut hyvän ja erinomaisen välimaastossa, mutta vuosina 2008 – 2019 enää hyvä, ja vuonna 2020



18 (19) SIMPELEJÄRVEN VESISTÖTARKKAILUN YHTEENVETO VUODELTA
2020 SEKÄ PITKÄAIKAISTARKASTELU VUOSILTA 1975 - 2020

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

ensimmäistä kertaa hyvä/tyydyttävä. Veden laatua ovat heikentäneet ennen kaikkea kasvanut

CODMn-pitoisuus ja sameus.

6 YHTEENVETO

Simpelejärveltä on yhtenäistä vedenlaatutietoa jo vuodesta 1975 lähtien. Näytteitä on otettu kaksi

kertaa vuodessa: talvella ja loppukesällä. Tarkkailukohde on sikäli mielenkiintoinen, että järvi koos-

tuu toisiinsa yhteydessä olevista altaista ja jokaisella on oma kuormitushistoriansa, joskin vuonna

2016 kaksi pitkäaikaista seurantapistettä jäi tarkkailusta pois (Joensuunselkä ja Sookkiiselkä). Sok-

kiiselkä palautettiin tarkkailuun kuitenkin jo seuraavana vuonna.

Yleisesti ottaen veden laatu on heikentynyt Simpelejärvellä. Siihen on vaikuttanut viimeisen viiden-

toista vuoden aikana sameuden lähes lineaarinen kasvu ja viimeisinä vuosina myös CODMn-pitoi-

suuden ja väriluvun nousu. Myös kokonaisfosforipitoisuus ja -typpipitoisuus ovat lievästi kasvaneet

eli vesistö on rehevöitynyt. Viime vuosina kesäisin kerrostuneisuuskauden lopulla Kurhonselkää lu-

kuun ottamatta on havaittu säännöllisesti voimakasta hapen vajausta, jopa happikatoa. CODMn-pi-

toisuuden, sameuden ja väriluvun nousua on havaittu myös muissa vesistöissä eli ilmiö ei koske

pelkästään Simpelejärveä.

Sokkiiselällä huonoimmat vuodet sattuivat Siikalahdelta tulevan jätevesikuormituksen aikoihin 1980-

luvun alkuun. Tuolloin alueen happitilanne oli huono ja ravinnepitoisuudet erittäin korkeita. Kuormi-

tuksen loputtua veden laatu parantui huomattavasti, mutta 1990-luvun alkupuolelta lähtien on ha-

vaittu uudelleen lähes lineaarista negatiivista kehitystä. Voimakkaimmin ovat nousseet sameus, vä-

riluku ja COD-pitoisuus, mutta myös fosforipitoisuus on ollut koholla silloin kun alusvedestä on lop-

punut happi. Sameuden kasvu on ollut erityisen nopeaa. Vuodet 2018 ja 2020 olivat seurantahisto-

rian toiseksi ja kolmanneksi huonoimmat, mikä johtui niin ikään alusveden huonosta happitilanteesta

ja lisäksi vuonna 2020 ennätyksellisen korkeasta sameusarvoista. Sokkiiselän kalaston rakenne on

havaittu erittäin poikkeavaksi koostuen paljolti pohjaa kaivavista kaloista ruutanasta ja suutarista.

Lemmikonselän veden laatu parantui meijerijätevesien kuormituksen loputtua. Happitilanne parantui

aina 2009 asti, mutta kääntyi sen jälkeen taas heikkenevään suuntaan, kuten kävi myös kokonais-

fosforipitoisuuksille. Vähähappisuuden lisäksi sameuden, väriluvun ja CODMn-pitoisuuden kasvu

ovat johtaneet veden kokonaislaadun heikkenemiseen. Typpipitoisuus kohosi vuosien 2007 – 2014

aikana, joskin vuosina 2015 ja 2016 havaittiin selkeä lasku kokonaistypessä. Vuosien 2010, 2014,

2017 ja 2018 kesäkerrostuneisuuskausien lopulla pohjasedimentistä purkautui alusveteen runsaasti

fosfaattifosforia huonon happitilanteen vuoksi. Vedenlaatu vuonna 2018 oli seurantahistorian huo-

noin, kuten oli myös vuosi 2017 ennen vuotta 2018. Vuoden 2018 heikkoon vedenlaatuun vaikutti

osaltaan jo syksyn 2017 suuret valunnat, jonka jälkeen CODMn ja väriluku olivat korkeita talvella

2018. Veden laatu on nykyisellään vaihdellut tyydyttävän ja välttävän välillä. Vuodet 2019 ja 2020

olivat jälleen parempia, vaikkakin selvästi mittaushistorian keskiarvoa huonompia.

Särkisalmen länsipuolella vedenlaatu oli huonoa 1980-luvun alussa. Erityisen puhdasta vesi oli vuo-

sina 1996 - 1998, jolloin veden laatua voitiin pitää hyvänä. Vuoden 1999 jälkeen veden laatu on ollut

lähempänä tyydyttävää kuin hyvää ja vuosina 2008 – 2010 ja 2013 tyydyttävän raja-arvona pidetty
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indeksiluku 3,00 ylittyi. Vuonna 2017 vedenlaatu oli seuranhistorian huonoin ja 2018 toiseksi huo-

noin, kyseisinä vuosina indeksiluku ylitti arvon 3,5 ensimmäistä kertaa. Myös Särkisalmen länsipuo-

lella vuosi 2019 oli jälleen parempi kahden erittäin heikon vuoden jälkeen heikentyen kuitenkin taas

vuonna 2020. Yleisesti ravinnepitoisuuksien kasvu on ollut suhteellisen pientä, mutta sameus, väri-

luku ja CODMn-pitoisuus ovat nousseet voimakkaasti.

Kurhonselän veden laatuluokitus oli vuosina 1993 – 2002 erinomainen. Sen jälkeen laatuluokitus on

ollut hyvän ja erinomaisen välimaastossa, mutta vuosina 2011 – 2019 enää hyvä. Vuonna 2020

laatuluokitus oli mittaushistorian huonoin ja ensimmäistä kertaa hyvä/tyydyttävä. Veden laatua ovat

heikentäneet ennen kaikkea kasvanut sameus, väriluku ja CODMn-pitoisuus.

Kokonaisuutena Simpelejärven vedenlaatu on heikentynyt selvästi viimeisen viidentoista vuoden ai-

kana. Ilmiötä on havaittu muuallakin, mutta Simpelejärvellä muutos on ollut huomattavan nopeaa.

Lauhat roudattomat alkutalvet ja sateiset kesät ja syksyt vaikuttavat asiaan, mutta eivät yksinään

selitä muutosta. Sokkiiselän ja Lemmikonselän kalaston rakenne on erittäin huono koekalastustu-

losten perusteella. Pohjaa pöllyttävien (bioturbaatio) kalojen suuri määrä, petokalojen suhteellinen

vähyys ja ”yleiskalojen” ahvenen ja särjen pieni kokorakenne edistävät rehevöitymistä. Myös Joen-

suunselältä on saatu viitteitä kalaston huonosta kunnosta. On myös havaittu, että aiemmin siikave-

tenä tunnettu järvi on muuttunut yhä enemmän kuhavedeksi. Siika kärsii rehevöitymiskehityksestä

muun muassa kutualueiden liettymisen takia ja särkikalojen lisääntymisestä johtuvasta koventu-

neesta ravintokilpailusta.
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Kuva 29. Kurhonselän veden väriluku vuosina 1993 - 2020



Kuva 30. Kurhonselän veden sameus vuosina 1993 – 2020

Kuva 31. Kurhonselän sähkönjohtavuus vuosina 1993 - 2020



Kuva 32. Kurhonselän veden laatuluokitus vuosina 1993 – 2020. 1-1,49 = erinomainen, 1,5-2,49 = hyvä, 2,5-
3,49 = tyydyttävä, 3,5-4,49 = välttävä, >4,5 = huono.
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