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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 (edellinen 2018) ja pohjaeläintutkimusta

tehdään joka kuudes vuosi (edellinen 2018). Biologiset tarkkailut tehdään järven näytepisteeltä B.

2 VUODEN 2019 SÄÄ- JA HYDROLOGISET OLOSUHTEET

Vähäsateinen loppuvuosi 2018 piti myös alkuvuoden 2019 pohjavesien ja järvivesien

pinnankorkeudet tavanomaista alhaisempina. Vuosi 2019 oli alkuvuodesta runsassateisempi

Kouvolan Anjalan säähavaintoasemalla pitkän aikavälin keskiarvoon nähden (1981 – 2019)

(taulukko 2). Tämä näkyi keskimääräistä runsaampana lumen paksuutena helmi-maaliskuussa.

Kesäkuu oli lämmin ja kuiva (taulukko 1). Muutoin kesän lämpötilat olivat lähellä keskimääräisiä

lämpötiloja. Loppuvuodesta marras-joulukuussa lämpötilat olivat keskimääräistä korkeammat ja

joulukuu keskimääräistä sateisempi.
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Kuva 1. Kouvolan Anjalan säähavaintoaseman keskilämpötilat vuonna 2019 sekä vuosien 1981 –

2019 keskilämpötilojen keskiarvot (lähde: Ilmatieteen laitos, havaintojen lataus).

Kuva 2. Kouvolan Anjalan säähavaintoaseman sademäärät vuonna 2019 sekä vuosien 1981 – 2019

sademäärien keskiarvot (lähde: Ilmatieteen laitos, havaintojen lataus).

Kaakkois-Suomessa pohjavesien pinnankorkeudet olivat alkuvuodesta 2019 keskimääräistä

alhaisemmalla tasolla. Maalis-huhtikuussa pinnankorkeudet lähtivät selvästi nousuun tasoittuen
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alkukesästä lähemmäs keskimääräistä tasoa. Loppukesästä ja syksystä

pohjavedenpinnankorkeudet lähtivät jälleen laskuun, mutta nousivat hieman loppuvuodesta.

Järvivesien pinnankorkeudet olivat Kaakkois-Suomessa alkuvuodesta keskimääräistä

alhaisemmalla tasolla. Keväästä ja alkukesästä järvien pinnat nousivat, mutta laskivat jälleen

loppukesästä ja alkusyksystä. Vuoden loppua kohden järvien pinnankorkeudet lähtivät jälleen

nousuun. Paikoin Kaakkois-Suomessa veden pinnat olivat jopa koko vuoden keskiarvoa alempana.

Saimaalla Lauritsalan mittausasemalla mitatut vedenpinnankorkeudet olivat keväällä ja kesällä

lähellä keskiarvoja, mutta alkuvuodesta ja loppuvuodesta sen alapuolella. Joulukuussa

vedenpinnankorkeus nousi jälleen. Pintaveden lämpötila oli Saimaalla Lauritsalan mittausasemalla

toukokuussa keskimääräisiä lukemia lämpimämpää. Kesän aikana ero kuitenkin tasoittui.

Roudan syvyys oli erittäin vähäinen Kaakkois-Suomessa ja routajakso jäi lyhyeksi. Lumen paksuus

oli taas selvästi pitkän aikavälin keskiarvoon (1981 – 2010) nähden suurempi helmi-maaliskuussa.

Lopputalvesta lumipeite oli lähempänä keskimääräistä tasoa.

Vesien virtaamat olivat alkuvuodesta Kaakkois-Suomessa alhaisempia pitkäaikaistarkastelun

keskiarvoon nähden (1960 – 2017), mutta nousivat lähemmäs keskimääräistä tasoa alkukesästä.

Jälleen syksyllä virtaamat vähenivät, mutta palasivat lähelle tai jopa ylittivät keskimääräisen tason

loppuvuodesta.

Hydrologiset kuukausitilastot (ymparisto.fi):

http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/paasivu/fin/etusivu/etusivu.htm

3 VESISTÖTARKKAILU VUONNA 2019

Immalanjärven vedenlaatua on seurattu säännöllisesti vuodesta 1973 alkaen. Näytteenotto tehdään

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

Vuonna 2019 Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti ja analysoi näytteet ohjelman mukaisesti

25.3., 27.5., 1.8. ja 2.10. (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 2019 näytteitä ei otettu.
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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 2019

Immalanjärven talvinäytteenottokierroksella (25.3.) veden laatu oli kaikilla havaintopaikoilla erittäin

hyvä. (Liite 1). Havaintopaikkojen B ja C happitilanne heikkeni syvemmälle mentäessä. Syvänne

havaintopaikalla (C) alusvesi oli lisäksi lievästi sameaa.

Keväällä (27.5.) veden laatu oli kokonaisuudessaan erittäin hyvä havaintopaikoilla A-C.

Hygieeniseltä laadultaan vesi oli kaikilla havaintopaikoilla erinomainen. Vesimassa oli kevään

täyskierron aikana hapettunut hyvin. Keväällä otettiin näytteet myös havaintopaikalta E, jonka veden

laatu oli erinomainen.

Kesäkerrostuneisuuden aikaan (1.8.) veden laatu oli erinomainen havaintopaikalla A.

Havaintopaikoilla B ja C veden laatu oli hyvä. Havaintopaikalla A veden happitilanne säilyi

erinomaisena, mutta näytepisteillä B ja C happitilanne heikkeni syvemmälle mentäessä.

Havaintopaikalla B alusvesi oli hieman sameampaa kuin pintavesi.

Syyskierroksella (2.10.) näytteet otettiin myös Laitilanlahdelta (E). Syksyllä veden laatu oli

erinomainen havaintopaikoilla A, B ja E. Havaintopaikalla C veden laatu oli hyvä. Vesimassa oli hyvin

hapettunutta lähes kaikilla havaintopaikoilla. Ainoastaan havaintopaikalla C veden happitilanne

heikkeni syvemmälle mentäessä. Alusvesi oli myös hieman tummempaa, sameampaa sekä

fosforipitoisuus oli korkeampi.

3.2 YHTEENVETO VUODEN 2019 TULOKSISTA

Immalanjärven havaintopaikkojen A, B, C ja E vedet olivat vuonna 2019 keskimäärin kirkkaita ja

värittömiä (Taulukko 2). Vedet (havaintopaikat A-C ja E) olivat tutkituilta osin hygieeniseltä

laadultaan lähes erinomaisia. Keskimääräisiltä ravinnepitoisuuksiltaan (typpi ja fosfori) sekä a-

klorofyllipitoisuuksien perusteella vedet olivat karuja. Hapen alenemista oli havaittavissa
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lopputalvella ja loppukesällä havaintopisteillä B ja C. Laatuerot havaintopaikkojen välillä olivat

vähäiset.

Immalanjärven veden laatuluokitus oli vuonna 2019 keskimäärin 1,75 (hyvä). 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 – 2019 analyysituloksista. Hapen kyllästysaste laskettiin

näytepisteiltä B ja C kahden alimman syvyyden hapen keskiarvon perusteella.

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

vuodelta 2019 ja syvänteen havaintopaikan C alusveden (39 m) loppukesän (14.8.) havaintoarvot.

A B C SYVÄNNE E *

Lämpötila °C 10 9,7 8,4 10,2 10

O2 mg/l 11 10 9,3 7,6 11

O2 % % 95 88 79 68 95

Sameus FTU 0,58 0,67 0,68 0,98 0,62

Kiintoaine mg/l 0,89 0,91 0,86 1,3 1,1

Sähkönjohtavuus mS/m 6,1 6,1 6,2 6,15 6,0

pH 7,5 7,4 7,2 7,1 7,5

väri mg/l Pt 8,8 8,8 9,6 5 11

CODMn mg/l 3,5 3,8 3,6 3,2 3,6

Kok.N µg/l 256 243 275 270 223

Kok.P µg/l 9,9 8,8 9,7 10 9,5

a-Chl µg/l 3,1 3,3 3,5 - -

enterokokki al. pmy/100ml 12 2,9 0,38 0 -

enterokokki var. pmy/100ml 0,13 0,5 0,13 0 -

*) Näytteet vain touko- ja marraskuussa

3.3 BIOLOGINEN TARKKAILU VUONNA 2019

Tarkkailuohjelman mukaisesti vuonna 2019 ei toteutettu pohjaeläintarkkailua eikä kasviplankton

tutkimusta. Pohjaeläintarkkailu tehdään joka kuudes vuosi (edellinen vuonna 2018, raportti No



IMMALANJÄRVEN TARKKAILUN YHTEENVETO VUODELTA 2019 JA
6 (7) PITKÄAIKAISTARKASTELU VUOSILTA 1986 – 2019

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

446/19) ja kasviplanktontutkimus toteutetaan kolme vuoden välein (edellinen tutkimus vuonna 2018,

raportti No 348/19). Biologiset tarkkailut tehdään järven näytepisteeltä B.

4 VEDENLAADUN KEHITYS VUOSINA 1986 – 2019

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 2005, 2011 ja 2014. Nykyiseen vedenlaatuun verrattuna

vedenlaadussa oli havaittavissa selkeitä häiriöitä 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa.

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

tapahtunut kohoamista 2000-luvulla ja vuoden 2010 jälkeen ollaan oltu 1990-luvun alun korkeiden

arvojen tasolla. 2000-luvun aikana myös veden humuspitoisuus (CODMn) on kohonnut. Vesi on

tummentunut humuspitoisuuden nousun myötä, mutta humupitoisuudesta poiketen väriarvo on

kuitenkin lähtenyt laskuun vuoden 2013 jälkeen. Sähkönjohtavuuden arvo on laskenut tasaisesti 90-

luvun puolivälistä lähtien.

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 on havaittavissa 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. Kuitenkin muutamana edellisenä vuotena

kehitys on ollut parempaan suuntaan. Vedenlaatumuuttujien arvoissa on ollut 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. Vuosina 2017 – 2019 havaintopaikalta ei otettu näytteitä.

Veden laatuluokitus on vaihdellut Immalanjärvellä vuosina 1986 - 2019 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

2008-2019
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