
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

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY
Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA

PL 17, 53851 LAPPEENRANTA

No 597/19 4.4.2019

RISTIINAN YÖVEDEN TARKKAILU TALVELLA 2019

Vuoden 2016 alusta lähtien Ristiinan Yöveden tarkkailua on toteutettu Ramboll Oy:n 16.12.2015

laatiman vaikutustarkkailuohjelman (Ristiinan jätevedenpuhdistamo ja UPM-Kymmene Wood Oy,

Pelloksen vaneritehtaat, vaikutustarkkailuohjelma 2016-) mukaisesti. Uuden tarkkailuohjelman

myötä vaikutustarkkailu lopetettiin kahdella havaintopaikalla ja harvennettiin yhdellä

havaintopaikalla. Tarkkailusta poistui havaintopaikat 7 Ala-Kaatlampi ja 10 Linnaniemen

kaakkoispuoli. Havaintopaikan 12 Hietaniemen itäpuoli (Uittamonsalmi) tarkkaillaan vain vuosina

jolloin suoritetaan pohjaeläintarkkailua (ei tarkkailussa vuonna 2019). Kaikilla havaintopaikoilla

vähennettiin myös näytesyvyyksiä.

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti Ristiinan (Mikkeli) Yöveden talvinäytteet 13.3.2019.

Näytteet analysoitiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa.

Veden kokonaislaatua tarkastellaan matemaattisella laatuluokitusmallilla (Saukkonen, Vesitalous

6/91 ja 3/92). Laatuluokitusmallissa ovat mukana seuraavat vedenlaatuparametrit (suluissa

erinomaista vedenlaatua, indeksiluku 1, kuvaava pitoisuus): alusveden happikyllästyneisyys (90

kyll. %), kokonaisfosfori (8µg/l), väriluku (30 mgPt/l), sameus (0,40 FTU), COD-pitoisuus (6,0 mg/l),

sähkönjohtavuus (5,9 mS/m), a-klorofylli (avovesiaikana 3,0 µg/l) ja fekaaliset koliformiset bakteerit

(0 kpl/100ml). Vedenlaatumallissa mittaushetken veden laatua verrataan tarkkailuvesistön

oletettuun luonnontilaan, eli ihannetasoon. Taulukossa 1 on esitetty veden laatuluokitus

havaintopaikoittain talvella 2019.

Kilpijärven luusuasta (6) ja Ostolahden ojasta (PKP1) virtasi Yöveteen humuksen tummentamaa ja

lievästi rehevää, mutta muutoin hyvälaatuista vettä.

Pökkäänlahden (1) eli vertailuhavaintopaikan vesi oli lämpötilakerrostunutta ja happitilanne

heikkeni hieman syvemmälle mentäessä. Alusveden happitilanne oli tyydyttävä. Koko vesipatsaan

vesi oli kirkasta, lievästi humuksen tummentamaa ja kokonaisfosforipitoisuuden perusteella lievästi

rehevää. Hygieeniseltä laadultaan vesi oli pintakerroksessa tutkituilta osin hyvää, mutta alusvesi oli

likaantunutta. Ristiinan jätevedenpuhdistamon purkupaikan tarkkailupaikan eli Pukkisaaren (3)

havaintopaikalla jätevesien vaikutus näkyi alusvedessä typpipitoisuuden kasvuna. Pohjan lähellä

veden typpipitoisuus oli poikkeuksellisen suuri. Alusvesi oli myös hygieeniseltä laadultaan

poikkeuksellisen huonoa. Vesipatsaan happitilanne heikkeni syvemmälle mentäessä ja alusveden

happitilanne oli tyydyttävä.
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Linnaniemen eteläpuolella (2) ravinnepitoisuudet olivat pienempiä kuin Pukkisaaren edustalla. Vesi

oli myös hieman kirkkaampaa. Linnanniemen eteläpuolella vesi oli hygieeniseltä laadultaan

erinomaista. Simonniemen kärjen (9, Pelloksen tehtaiden jätevesien purkupaikan tarkkailupaikka)

havaintopaikalla vesi oli lämpötilakerrostunutta ja veden happitilanne heikkeni selvästi syvemmälle

mentäessä. Heikentyneestä happitilanteesta johtuen pohjasedimentistä oli vapautunut alusveteen

mm ravinteita. Alusvesi oli myös muuta vesipatsasta tummempaa ja sameampaa. Päällysveden

ravinnepitoisuudet olivat lievästi rehevälle vedelle ominaisella tasolla, mutta alusvesi oli

ravinnepitoisuuksien perusteella rehevää. Hygieeniseltä laadultaan vesi oli tutkituilta osin

erinomaista.

Hinkansaaren (11) havaintopaikka oli tukkinippujen alla ja näyte jouduttiin ottamaan noin 30 m

havaintopaikalta pohjoiseen. Havaintopaikan siirron takia alusveden näyte on otettu 7,5 m. Veden

happitilanne heikkeni syvemmälle mentäessä. Pohjanläheinen vesikerros oli selvästi tummempaa

ja hieman sameampaa kuin päällysvesi. Vesipatsaan vesi oli ravinnepitoisuuksien perusteella

lievästi rehevää. Hygieeniseltä laadultaan vesi oli tutkituilta osin erinomaista.

Savisalon itäpuolen (5) syvänteessä vesi oli lämpötilakerrostunutta ja veden happitilanne heikkeni

syvemmälle mentäessä. Vesi oli lievästi humuksen tummentamaa, mutta kirkasta. Veden

ravinnepitoisuudet olivat alhaisia ja fosforipitoisuus oli karulle vesialueelle ominaisella tasolla.

Hygieeniseltä laadultaan vesi oli tutkituilta osin erinomaista.

Taulukko 1. Veden laatuluokitus havaintopaikoittain talvella 2019

TUNNUS PISTE VEDEN LAATULUOKITUS

1 Pökkäänlahti 2,78 tyydyttävä

3 Pukkisaaren pohjoispuoli 3,91 välttävä

2 Linnaniemen eteläpuoli 2,28 hyvä

9 Simonniemen kärki 3,23 tyydyttävä

11 Hinkansaari 2,73 tyydyttävä

5 Savisalon kaakkoispuoli 1,61 hyvä/erinomainen

Veden laatu oli parasta Savisalon kaakkoispuolen (5) havaintopaikalla ja huonointa Pukkisaaren

pohjoispuolen (3) havaintopaikalla. Verrattuna talveen 2018, veden laatu oli Simonniemen kärjen

(9) havaintopaikkaa lukuun ottamatta parempaa kaikilla havaintopaikoilla.



RISTIINAN YÖVEDEN TARKKAILU TALVELLA 2019
3 (3)

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY

Niina Hätinen

vesistöasiantuntija




	19v597_nettisivulle.pdf
	RIST- Ristiinan Yöveden vesistötarkkailu.pdf

