
SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY
Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA

PL 17, 53851 LAPPEENRANTA

FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio Puhelin 020 7790 470
T032, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 etunimi.sukunimi@svsy.fi

www.svsy.fi
Voimassa oleva pätevyysalueemme löytyy sivulta www.finas.fi

No 584/21 6.4.2021

SIMPELEJÄRVEN TARKKAILU TALVELLA 2021

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

13.2.2017 mukaisesti. Simpelejärven vuoden 2021 vesistötarkkailun talvinäytteet otettiin 2.3.2021 ja

ne analysoitiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimuksen laboratoriossa. Veden kokonaislaadun kehi-

tyksen seurantaa varten on käytetty matemaattista vedenlaatumallia (Saukkonen, Vesitalous 6/91

ja 3/92). Vedenlaatuindeksi koostuu kuudesta vedenlaatutekijästä: alusveden happikyllästyneisyys,

väriluku, sameus, CODMn (kemiallinen hapenkulutus), kokonaisfosfori sekä sähkönjohtavuus. Indek-

sin vedenlaatuluokat on kuvattu taulukossa 1.

Taulukko 1. Vedenlaatuindeksin vedenlaatuluokat.

vedenlaatuluokat

1 – 1,34 erinomainen
1,35 – 1,64 erinomainen/hyvä tai hyvä/erinomainen
1,65 – 2,34 hyvä
2,35 – 2,64 hyvä/tyydyttävä
2,65 – 3,34 tyydyttävä
3,35 – 3,64 tyydyttävä/välttävä
3,65 – 4,34 välttävä
4,35 – 4,64 välttävä/huono
4,65 – 5,34 huono
5,35 – 5,64 huono/erittäin huono

Sokkiiselän (näytepiste 8) vesipatsaassa oli havaittavissa asteittaista hapen alenemaa, mutta edel-

lisvuoteen verrattuna alusveden happitilanne oli selvästi parempi. Edellisen vuoden hapen voimak-

kaammasta alenemasta ja vuoden 2020 lauhasta talvesta johtuen vedenlaatu olikin talvella 2021

selkeästi edellisvuotta parempaa kaikkien vedenlaatumuuttujien osalta indeksin osoittaessa tyydyt-

tävää vedenlaatua (taulukko 2). Vedenlaatu oli myös selvästi vuosien 2010-2020 keskiarvoa parem-

paa kaikkien vedenlaatumuuttujien ollen keskimääräistä paremmalla tasolla. Sokkiiselän vedenlaa-

tua heikensi tyypilliseen tapaan eniten veden sameus, alusveden happipitoisuus sekä kemiallinen

hapenkulutus (CODMn) ja väriluku.

Lemmikonselällä (näytepiste 15) tilanne oli hyvin samankaltainen kuin Sokkiiselällä. Lemmikonse-

lällä alusveden happitilanne oli kuitenkin selvästi Sokkiiselkää heikompi, mistä johtuen sisäinen kuor-
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mitus oli käynnistynyt ja alusveden sameus- ja ravinnepitoisuudet olivat koholla. Edellisvuoden ta-

voin pohjanläheisen veden CODMn-pitoisuus oli Sokkiiselkää pienempi. Lemmikonselän vedenlaatu

oli tyydyttävällä tasolla ja selvästi parempi kun edellisvuoden ja 2010-2020 keskiarvo tyydyttävä/vält-

tävä johtuen pienemmistä sameusarvosta, väriluvusta sekä CODMn-pitoisuuksista.

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

Kaunissaaren näytepisteellä 11 (1,8 mg/l) jossa alusvesi oli käytännössä hapetonta, Kirkkoselän

pisteellä 12 (6,5 mg/l) sekä vähissä määrin Kirkkoselän pisteellä 13 (8,1 mg/l). Pisteillä 12 ja 13

alusveden heikompi vedenlaatu näkyi hieman kohonneina ravinnepitoisuuksina veden ollessa kir-

kasta molemmilla pisteillä. Pisteellä 11 alusveden happikato näkyi alusveden kokonaisvaltaisesti

heikentyneenä vedenlaatuna etenkin sameuden, väriluvun sekä kokonaisfosforipitoisuuden osalta,

jotka olivat selvästi koholla muuhun vesipatsaaseen nähden ja sisäinen kuormitus oli käynnistynyt.

Jätevedenpuhdistamon purkuputken edustalla (P7) vesi oli kutakuinkin saman laatuista kuin Kau-

nissaaressa vastaavilla syvyyksillä. Särkisalmen länsipuolen pisteistä kokonaisvaltaisesti paras ve-

denlaatu oli Kirkkoselän keskiosan näytepisteellä (13). Särkisalmen länsipuolella vedenlaatu oli kes-

kimäärin tyydyttävällä tasolla ollen selvästi edellisvuotta ja hieman vuosien 2010-2020 keskiarvoa

parempaa. Vaikka alusveden happitilanne oli edellisvuotta keskimäärin hieman heikompi, olivat

etenkin sameusarvo, väriluku sekä kemiallinen hapenkulutus (CODMn) Särkisalmen länsipuolella

keskimäärin edellisvuotta paremmalla tasolla. Vedenlaatuindeksiä heikensivät kuitenkin eniten hei-

kon happipitoisuuden jälkeen sameus, kemiallinen hapenkulutus sekä väriluku.

Kurhonselällä (näytepiste 16) veden kokonaislaatu oli perinteisesti näytepisteistä paras (hyvä) ja

vuonna 2021 selvästi edellistä vuotta sekä vuosien 2010-2020 keskiarvoa parempi. Happea oli hyvin

koko vesipatsaassa (> 10 mg/l) ja orgaanisen aineen määrä sekä kokonaistyppipitoisuudet olivat

näytepisteistä matalimmalla tasolla. Vesi oli myös kirkasta koko vesipatsaassa. Edellisvuoteen ver-

rattuna veden väri, kemiallinen hapenkulutus, kokonaisfosforipitoisuus sekä sameus olivat huomat-

tavasti paremmalla tasolla.

Simpelejärven tarkkailupisteiden veden hygieeninen laatu oli tutkituilta osin erinomainen jokaisella

näytepisteellä.

Taulukko 2. Laatuluokitukset alueittain talvella 2021 ja 2020.

Näytepiste indeksi 2021 indeksi 2020 keskiarvo 2010-2020*

P8 Sokkiiselkä 2,95 tyydyttävä 4,41 välttävä/huono 3,62 tyydyttävä/välttävä**

P15 Lemmikonselkä 3,18 tyydyttävä 3,45 tyydyttävä/välttävä 3,56 tyydyttävä/välttävä

P7, P11, P12, P13 Särkisalmen länsipuoli 3,03 tyydyttävä 3,44 tyydyttävä/välttävä 3,11 tyydyttävä

P16 Kurhonselkä 1,72 hyvä 2,44 hyvä/tyydyttävä 2,04 hyvä

* Sokkiiselän, Lemmikonselän ja Kurhonselän pisteiltä ei talvinäytteitä vuodelta 2010

** Sokkiiselkä ei ollut näytepisteenä vuonna 2016
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