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IMATRAN IMMALANJÄRVEN VESISTÖTARKKAILU SYKSYLLÄ
2020

1 YLEISTÄ

Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n 1.8.2011

laatimaan tarkkailuohjelmaan (No 1326/11/ps). Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti Imatran

Immalanjärven vuoden 2020 viimeiset tarkkailunäytteet neljältä havaintopaikalta 28.10.2020.

Näytteet otetaan neljä kertaa vuodessa lukuun ottamatta havaintopaikkaa E, josta näytteet otetaan

vain kahdesti vuodessa, toukokuussa ja loka-marraskuussa. Näytteet otettiin 2-5 eri syvyydestä

riippuen havaintopaikan syvyydestä. Näytteet analysoitiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n

laboratoriossa.

2 TARKKAILUTULOKSET

Syksyn 2020 tarkkailukerralla veden laatuerot olivat vähäiset eri havaintopaikkojen välillä aiempien

tarkkailukerojen tapaan. Immalanjärven länsiosan havaintopaikalla (A) veden happitilanne oli

erinomainen. Vedenlaatu oli hyvin samanlaista pinnasta pohjaan. Vesi oli kirkasta ja väritöntä.

Humuksen (CODMn) määrä vedessä oli hyvin vähäinen. Ravinnepitoisuudet (kokonaistyppi ja -

fosfori) olivat karulle vedelle ominaisella tasolla. Veden hygieeninen laatu oli tutkituilta osin lähes

erinomainen. Veden laatu oli kokonaisuudessaan hyvä/erinomainen.

Järven keskiosan havaintopaikalla (B) veden happitilanne säilyi erinomaisena koko vesipatsaassa.

Vesi oli havaintopaikan A tapaan kirkasta ja väritöntä. Orgaanisen aineen (CODMn) määrä oli myös

hyvin vähäinen. Ravinnepitoisuudet olivat karulle vedelle ominaisella tasolla. Veden hygieeninen

laatu oli tutkituilta osin lähes erinomainen. Kokonaisuudessa veden laatu oli hyvä/erinomainen.

Immalanjärven syvännehavaintopaikalla (C) veden happitilanne säilyi myös erinomaisena koko

vesipatsaassa. Vesi oli muutoinkin hyvin tasalaatuista pinnasta pohjaan asti. Vesi oli

havaintopaikkojen A ja B tapaan kirkasta sekä väritöntä. Samoin humusta oli vedessä hyvin vähän.

Ravinnepitoisuudet olivat koko vesipatsaan osalta karulle vedelle ominaisella tasolla. Vesi oli

tutkituilta osin hygieeniseltä laadulta lähes erinomaista. Kokonaisuudessaan vesipatsaan vesi oli

laadultaan hyvää/erinomaista.
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Syksyn 2020 tarkkailukerralla otettiin näytteet ohjelman mukaisesti myös Laitilanlahden

havaintopaikalta (E). Muiden havaintopaikkojen tapaan Laitilanlahdella veden happitilanne oli

erinomainen. Vesi oli lievästi sameaa, mutta väritöntä. Humuksen (CODMn) määrä vedessä oli

vähäinen ja ravinnepitoisuudet olivat karulle vesialueelle ominaisella tasolla. Muihin

havaintopaikkoihin nähden Laitilanlahden vesi oli kokonaisuudessaan hieman huonompaa, mutta

vesi oli koko vesipatsaan osalta silti laadultaan hyvää.

Taulukossa 1 on esitetty havaintopaikkakohtaiset veden laatuluokitusindeksit syksyllä 2020 sekä

vertailuna syksyllä 2019. Immalanjärven matemaattinen laatuluokitusmalli (Saukkonen, Vesitalous

6/91 ja 3/92) perustuu veden kokonaisfosforin, CODMn:n, väriluvun, sähkönjohtavuuden, sameuden,

hapen, bakteerien (enterot var.), kokonaistypen ja kiintoaineen arvoihin. Vedenlaatumallissa

mittaushetken veden laatua verrataan tarkkailuvesistön oletettuun luonnontilaan eli ns.

ihannetasoon. Näytepisteiden A, B ja C tulosten keskiarvojen perusteella laskettu Immalanjärven

veden laatuluokitus oli 1,58 (hyvä/erinomainen). Verrattuna edellisvuoden syksyn vedenlaadun

keskiarvoon, Immalanjärven havaintopaikkojen A-C keskimääräinen vedenlaatu oli syksyllä 2020

hyvin samanlaista.

Taulukko 1. Havaintopaikkakohtaiset laatuluokitusindeksit syksyllä 2020 ja 2019

TUN-

NUS
PISTE Syksy 2020 Syksy 2019

A Immalanjärvi 391, länsiosa 1,51 hyvä/erinomainen 1,31 erinomainen

B Immalanjärvi 397, keskiosa 1,64 hyvä/erinomainen 1,32 erinomainen

C Immalanjärvi 399, Huvikumpu 1,59 hyvä/erinomainen 1,98 hyvä

E Immalanjärvi, 060 Laitilanlahti 1,81 hyvä 1,52 hyvä/erinomainen

Havaintopaikkojen A-C keskiarvo 1,58 hyvä/erinomainen 1,54 hyvä/erinomainen
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LIITTEET Havaintopaikkakartta
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