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KUOLIMON VESISTÖTARKKAILU TALVELLA 2021

Kuolimon vesistötarkkailun talvinäytteet otettiin 24.2.2021. Veden kokonaislaadun kehityksen seu-

rantaa varten on käytetty matemaattista vedenlaatumallia (Saukkonen, Vesitalous 6/91 ja 3/92). Ve-

denlaatuindeksi koostuu talvella kuudesta vedenlaatutekijästä: alusveden happikyllästysprosentti,

väri, sameus, CODMn, kokonaisfosfori sekä sähkönjohtavuus. Indeksi voi saada arvoja välillä 1- 6

(taulukko 1). Vedenlaatumallissa mittaushetken veden laatua verrataan tarkkailuvesistön oletettuun

luonnontilaan, eli ihannetasoon.

Taulukko 1. Vedenlaatuindeksin vedenlaatuluokat.

Vedenlaatuluokat

1 – 1,34 erinomainen
1,35 – 1,64 erinomainen/hyvä
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

Jätevesiä sisältävän Siparinojan (näytepiste 3) vedessä oli runsaasti ravinteita, ja edellisvuoden pi-

toisuuksiin verrattuna kokonaistyppipitoisuus oli yli kolminkertainen kokonaisfosforipitoisuus selvästi

suurempi. Kokonaisfosforipitoisuus olikin 2010-luvun keskiarvoa selvästi korkeampi kokonaistyppi-

pitoisuuden mukaillessa pitkän ajan kesiarvoa. Ojan vesi oli väriltään tummaa, sameaa ja orgaanista

ainesta sisältävää (CODMn). Veden sähkönjohtavuus oli tavanomaista korkeampi mutta hygieeninen

laatu taas selvästi 2010-luvun keskiarvoa parempi.

Rovastinojan (4) ravinnepitoisuudet ja sähkönjohtavuus olivat huomattavasti Siparinojaa pienempiä.

Rovastinojan vesi oli kuitenkin tummempaa kuin Siparinojan ja sen CODMn oli suurempi. Fosforipi-

toisuus oli rehevälle vedelle ominainen. Myös veden hygieeninen laatu ja sameusarvo olivat paran-

tuneet edelliseen pisteeseen verrattuna mutta happipitoisuus taas huonontunut noin puolella. Ve-

denlaatu oli heikentynyt edellisvuodesta osoittaen huonoa/erittäin huonoa vedenlaatua (taulukko

2)johtuen heikommasta happitilanteesta ja selvästi suuremmista sameus-, kokonaisfosfori-, sekä

sähkönjohtavuusarvosta. Edellisvuoteen verrattuna veden väriluku ja CODMn-arvo olivat pienemmät.
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Pyhä-Paulanlahdella (5) CODMn ja väriluku olivat selvästi koholla. Muutoin vedenlaatu oli hyvällä

tasolla, kokonaislaatua kuvaava indeksi osoitti hyvää indeksiluvun ollen edellisvuotta parempi.

Säkniemen (6) länsipuolella vedenlaatu oli edelliseen talveen verrattuna huonontunut. Indeksiluku

nousi edellisvuoden luvusta 1,69 indeksilukuun 2,02 johtuen pääasiassa suuremmista väriluku ja

CODMn-arvoista. Edellistalvien tapaan pohjanläheisen veden laatu oli muuta vesipatsasta heikom-

paa. Väriluvun sekä CODMn-arvon lisäksi indeksiä heikensi alusveden alentunut happipitoisuus.

Isoselän pisteellä (7) vedenlaatuindeksi osoitti erinomaista vedenlaatua ja vedenlaatu mukaili 2010-

luvun keskimääräisiä arvoja. Indeksiä heikensivät ainoastaan hieman koholla oleva väriluku sekä

CODMn. Happitilanne isoselällä oli erinomainen.

Kuolimon vedenalaisten siirtoviemäriputkien kunnon varmistamiseksi otettiin vesinäytteet liitoskoh-

tien läheltä Paimensaaresta sekä Kaijanlahdelta länsi- ja itäpuolelta. Näytepisteiden 9, 10, 11 vesi

oli hygieeniseltä laadultaan täysin moitteetonta.

Taulukko 2. Kuolimon veden laatuluokitukset talvella 2021 ja 2020.

TUNNUS PISTE

VEDEN LAATULUOKITUS

2021 2020

3 Siparinoja 4,98 huono 4,76 huono

4 Rovastinoja 5,42 huono/erittäin huono 4,76 huono

5 Kuolimo 007 1,69 hyvä 1,84 hyvä

6 Kuolimo 006 2,02 hyvä 1,69 hyvä

7 Kuolimo, Isoselkä 005 1,29 erinomainen - -
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