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KUOLIMON VESISTÖTARKKAILU TALVELLA 2020  

Kuolimon vesistötarkkailun talvinäytteet otettiin 3.3.2020. Veden kokonaislaadun kehityksen seuran-

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

laatuindeksi koostuu talvella kuudesta vedenlaatutekijästä: alusveden happikyllästysprosentti, väri, 

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

lukko 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, joskin viime vuoden 

erittäin korkeisiin pitoisuuksiin verrattuna pitoisuudet olivat nyt lähes kolme kertaa pienempiä. Fos-

foripitoisuus oli nyt noin viidesosan pienempi kuin mitä se on ollut 2000-luvulla keskimäärin. Ojan 

vesi oli väriltään tummaa mutta sameusarvo oli poikkeuksellisen matala. Veden CODMn-pitoisuus 

(orgaaninen aines) oli samaa luokkaa kuin edellisenä talvena, eli noin 25 % suurempi kuin 2000-

luvulla keskimäärin. Veden hygieeninen laatu oli talviajankohdalle tyypillinen mutta sähkönjohtavuus 

noin kolmanneksen pienempi.  Rovastinojan (4) ravinnepitoisuudet ja sähkönjohtavuus olivat huo-

mattavasti Siparinojaa pienempiä ja jo varsin matalia ojapitoisuuksiksi. Fosforipitoisuus oli rehevälle 

vedelle ominainen ja sähkönjohtavuus sisävesien normaalia tasoa. Myös veden hygieeninen laatu 

ja sameus olivat parantuneet edelliseen pisteeseen verrattuna mutta happipitoisuus taas huonontu-

nut noin neljänneksellä. Rovastinojan vesi oli tummempaa kuin Siparinojan ja sen CODMn oli suu-

rempi. 
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Pyhä-Paulanlahdella (5) CODMn ja väriluku olivat selvästi koholla. Muutoin veden laatu oli varsin 

hyvällä tasolla, kokonaislaatua kuvaava indeksi osoitti hyvää. Säkniemen (6) länsipuolella veden-

laatu oli edelliseen talveen verrattuna parantunut (taulukko 2). Indeksiluku laski viimevuoden luvusta 

1,79, indeksilukuun 1,69. Tänä talvena niin kuin edellisinäkin pohjanläheisen veden laatu oli aavis-

tuksen muuta vesipatsasta heikompaa. Koko vesipatsaan indeksiä huononsivat eniten (alusveden) 

alentunut happipitoisuus, koholla oleva väriluku sekä orgaanisen aineksen määrä (CODMn). 

Isoselältä (7) ei saatu näytteitä johtuen heikosta jäätilanteesta.  

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, pisteeltä 8 löytyi yksi ulosteperäinen bakteeri sataa 

millilitraa kohden (1 MPN/100ml). 

Taulukko 2. Kuolimon veden laatuluokitukset talvella 2020 ja 2019.  

TUNNUS PISTE 

VEDEN LAATULUOKITUS 

2020                 2019 

3 Siparinoja 4,76 huono 5,28 huono 

4 Rovastinoja 4,76 huono 5,45 erittäin huono 

5 Kuolimo 007 1,84 hyvä 1,58 erinomainen/hyvä 

6 Kuolimo 006 1,69 hyvä 1,79 hyvä 

7 Kuolimo, Isoselkä 005   
1,27

erinomainen 
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