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1 YLEISTÄ 

Lahdenpohja on Simpelejärven pohjoispuolella sijaitseva matala humusjärvi, jonka ekologinen 

tila on välttävä. Lahdenpohjan pinta-ala on 110 ha ja se on Kinnarsalmen kanavan kautta yhteydessä 

Simpelejärveen sekä Suomalaisenjoen ja Kirjavalan kanavan kautta yhteydessä yläpuoliseen 

Akonpohjanlahteen (Suuri Rautjärvi (p)). Akonpohjanlahti on pinta-alaltaan niin ikään noin 110 ha, 

matala humusjärvi ja ekologisen luokittelun mukaan välttävässä tilassa. Suomalaisenjoen lisäksi 

Lahdenpohjaan virtaa Vääräjoki, Pieni Vääräjoki sekä Suolajoki. Muut Lahdenpohjaan laskevat 

uoman ovat maatalouden kuivatusojia. Akonpohjanlahteen tulevia uomia ovat pohjoisen Jumalanjoki 

sekä Suuri Rautjärven eteläisestä altaasta tuleva Raikkalansalmen kanava. Tämän lisäksi 

Saveronjoen vedet laskevat ojaston kautta järveen muiden laskuojien lisäksi. Lahdenpohjan valuma- 

alue on 89 km2, josta noin 62 km2 on LAKU-hankkeen alueella ja loput eteläisen Suuri Rautjärven 

valuma-alueella (kuva 1). 

 

 
Kuva 1. LAKU-hankkeen ja eteläisen Suuri Rautjärven valuma-alue. 

Lahdenpohjan valuma-aluetarkkailu tehtiin LAKU-hankkeen puitteissa. LAKU-hanketta ovat 

rahoittaneet Kaakkois Suomen ELY-keskuksen päätöksellä vesiensuojelun tehostamisohjelma, 

Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö sekä Kirjavalan osakaskunta.  
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2 VALUMA-ALUEIDEN VEDENLAATUTARKKAILUN TOTEUTUS  

Näytteenotto sekä vesinäytteiden analysointi suoritettiin Saimaan Vesi- ja 

Ympäristötutkimuksen toimesta. Näytteenotto tehtiin 22.-23.11.2021 ja sen suoritti sertifioitu 

näytteenottaja. Näytteenoton yhteydessä, välittömästi näytteenoton jälkeen, määritettiin uoman 

virtaus näytteenottokohdassa. Laboratoriossa vesinäytteistä määritettiin kiintoainepitoisuus, 

sameus, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, fosfaattifosfori, ammoniumtyppi, nitraatti-nitriittityppi, pH 

sekä kemiallinen hapenkulutus (CODMn). Näytteenottopisteiden sijainti on esitetty kuvassa 2 sekä 

taulukossa 1. 

 

 
Kuva 2. LAKU-hankkeen valuma-alueen vedenlaatutarkkailun näytepisteet syksyllä 2021 
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Taulukko 1. LAKU-hankkeen valuma-alueen vedenlaatutarkkailun näytepisteet syksyllä 2021 

TUNNUS PISTE ETRS-TM35FIN N/Lat ETRS-TM35FIN E/Lon 

1 Akanpelto oja 6842477 641337 

2 Honkasennurkka oja 6842674 641581 

3 Jumalanjoki 6842552 641994 

4 Saveronjoen laskuoja 6842383 641999 

5 Saveronjoki 6842488 643197 

6 Akonpohjanlahti itäinen kokoomaoja 6841018 642862 

7 Raikkalansalmen itäinen oja 6840554 642989 

8 Raikkalansalmen kanava 6840362 642656 

9 Kirjavalan kanava yläpää 6840416 640954 

10 Kirjavalan kanavan pohjoinen oja 6840603 641128 

11 Kirjavalan kanavan eteläinen oja 6840553 641166 

12 Kirjavalan kanavan alap. Suomalaisenjoki  6840247 639202 

13 Kinnarsalmen kanava 6838547 638482 

14 Suolajoki 6840958 637744 

15 Pieni Vääräjoki 6841841 637853 

16 Vääräjoki 6841727 638391 

17 Luhdannurmi oja 6841841 638773 

18 Paavola oja 6841223 639104 

19 Koivumäki oja 6840876 639153 

20 Ukkosenlahden oja 6840604 643618 

21 Liessuon oja 6839822 641400 

3 VEDENLAATUTARKKAILUN TULOKSET  

Kuvan 3 kuvaajissa on esitetty virtaama sekä laboratorioanalyysien tulokset pitoisuuksina. 

Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että näytteet edustavat vain näytteenottohetken tilannetta, 

varsinkin kun kyseessä on ensimmäinen valuma-alueen näytteenotto. Virtaamissa sekä 

pitoisuuksissa on vuodenaikaista ja vuosien välistä vaihtelua, jota yksittäisten näytteenottojen 

perusteella tehtävät yleistykset eivät huomioi. Toistuvalla näytteenotolla voidaan tarkentaa 

tilannetta.  

 Virtaamatulokset olivat odotetusti selkeästi suurimpia Kirjavalan kanavan, Suomalaisenjoen 

ja Kinnarsalmen kanavan näytteenottopisteillä, ollen keskimääräisesti 850 L/s. Virtaamatulokset ovat 

keskimääräisesti yli viisinkertaiset seuraavaksi suurimpiin virtaamatuloksiin Raikkalansalmen 

kanavassa sekä Vääräjoessa. Yli 10 L/s ja alle 100 L/s virtaamat määritettiin näytepisteissä 6, 3, 14, 

4, 11 ja 21 suurimmasta pienimpään lueteltuina. Pienimmät virtaaman mitattiin näytepisteissä 1, 5, 

10, 17, 18, 19 ja 20. Näytepisteellä 7 veden virtaus oli näytteenottohetkellä pientä ja uoman leveys 

epämääräinen joten virtaamaa ei saatu mitattua. Tuloksia tarkasteltaessa on myös muistettava, että 
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näytteenottohetkellä mitattu virtaama vaikuttaa voimakkaasti kuormitustulokseen: pienen virtaaman 

uomassa korkeakin pitoisuustulos voi laskennallisen kuormituksen osalta näyttäytyä 

merkityksettömänä. 

 

Kuva 3. LAKU-hankkeen valuma-alueen vedenlaatutarkkailun virtaamat sekä vesinäytteiden 

analyysitulokset. 

Syksyn 2021 näytteenottojen tuloksissa näytteiden kiintoainetulokset ovat maltillisia. 

Kiintoainepitoisuus näytteessä 19 erottuu selvästi muista näytteistä. Näytepisteen 18 tulos erottuu 

joukosta typpi- ja fosforipitoisuuden osalta ja pisteen 19 tulos fosforin osalta. Näytteenoton 

yhteydessä havaittiin että lähelle Lahdenpohjan rantaa jatkuva oja näytti siltä että se oli kaivettu tai 

kunnostettu lähiaikoina. Ojan kunnostus (kuva 4) voi aiheuttaa korkeampia ravinnepitoisuuksia 

ojavedessä. Virtaama pisteissä 18 ja 19 oli kuitenkin näytteenottohetkellä pieni, joten laskennallinen 

kuormitus on pieni.  

 
Kuva 4. Kunnostettu oja. 
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Edellä mainittujen lisäksi korkeimmat fosforipitoisuudet analysoitiin näytteistä, jotka oli otettu 

Akonpohjanlahden itäpuolelta. Pisteiden 5, 6 ja 20 näytteissä fosforipitoisuuden tulos oli yli 40 µg/L 

ja pisteiden 4 sekä 7 fosforipitoisuudet yli 30 µg/L. Näytepisteellä 4 Jumalanjoen ja Saveronjoen 

alapuolisten ojien uomat ovat yhtyneet Akonpohjanlahteen laskevaksi Jumalanjoen uomaksi. 

Näytteenottohetkellä Jumalanjoesta (3) otetun näytteen fosforipitoisuus oli Saveronjoen (5) ja 

Jumalanjoen alemman näytepisteen (4) fosforipitoisuutta pienempi. Kokonaistypen osalta välitön 

läheisyys peltoon erottuu näytteiden pitoisuustuloksissa korkeampana. 

Kuvissa 5-8 esitetään kartalle luokitellusti sijoitetut virtaamatulokset näytepisteillä sekä 

vesinäytteiden pitoisuustuloksista lasketut kiintoaineen, kokonaisfosforin ja kokonaistypen 

hetkelliset kuormitukset eri näytteenottokohdissa. Koska virtaamat Raikkalansalmen kanavassa (8), 

Kirjavalan kanavassa (9), Suomalaisenjoessa (12), Jumalanjoessa (16) ja Kinnarsalmen kanavassa 

(13) ovat suuria, nousevat myös kuormitustulokset näissä suuriksi. Suomalaisenjoen ja Kirjavalan 

kanavan virtaamatulos oli näytteenottohetkellä samaa luokkaa Kinnarsalmen kanavan 

virtaamatuloksen kanssa.  

 

 
Kuva 5. Virtaamat LAKU-hankkeen valuma-alueselvityksen näytteenotossa syksyllä 2021. 
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Kuva 6. LAKU-hankkeen valuma-alueselvityksen näytteenoton tuloksista lasketut hetkelliset 

kiintoainekuormitukset syksyllä 2021. 

 
Kuva 7. LAKU-hankkeen valuma-alueselvityksen näytteenoton tuloksista lasketut hetkelliset 

fosforikuormitukset syksyllä 2021. 

 

0-10 kg/vrk
10-20 kg/vrk
20-60 kg/vrk

60-500 kg/vrk
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Kuva 8. LAKU-hankkeen valuma-alueselvityksen näytteenoton tuloksista lasketut hetkelliset 

typpikuormitukset syksyllä 2021. 

Akonpohjanlahden osalta näytteistä laskettu kuormitustulos kiintoaineen osalta on ojassa 6 

samaa suuruusluokkaa Raikkalansalmen kanavan (8) kanssa. Kokonaistypen osalta näytteenottojen 

tuloksista laskettu kuormitus on ojissa 4 ja 6 huomattavasti suurempi kuin Raikkalansalmen 

kanavassa (8). Kokonaisfosforin osalta kuormitus on samaa suuruusluokkaa ojan 6 ja 

Raikkalansalmen kanavan (8) näytteenottojen tuloksista laskettuna. Jumalanjoen alemman 

näytepisteen (4) tuloksista laskettu kuormitus on jonkin verran alle puolet verrattuna 

Raikkalansalmen kanavaan (8). Yksinkertaisen karttatarkastelun perusteella näytepisteen 6 

yläpuolinen valuma-alue on pinta-alaltaan enintään noin kuudesosa näytepisteen 8 valuma-

alueesta. Saveronjoen ja Jumalanjoen valuma-alueet ovat yhteenlaskettuna suuruusluokaltaan noin 

puolet näytepisteen 8 yläpuolisesta valuma-alueesta. Saveronjoen valuma-alue taas on pinta-

alaltaan alle puolet Jumalanjoen valuma-alueesta. 

Lahdenpohjan osalta kuormitustuloksissa erottuu selkeästä Suomalaisenjoen ja sen 

yläpuolisen valuma-alueen kuormittava vaikutus. Vääräjoen osalta näytteenoton perusteella laskettu 

kuormitus nousee suuruusluokaltaan fosforin ja typen osalta lähelle näytepisteen 6 kuormitusarvoja, 

mutta on kuitenkin suhteessa Suomalaisenojan kuormitukseen pieniä. 

4 VEDENLAATUTARKKAILUN JOHTOPÄÄTÖKSET 

LAKU-hankkeen valuma-aluetarkkailun syksyn 2021 näytteenoton perusteella näyttää siltä, 

että Lahdenpohja ja siten myös Simpelejärven pohjoisosa hyötyy valuma-aluetoimenpiteistä, joilla 

kyetään vähentämään erityisesti Suomalaisenjoen kautta tulevaa kuormitusta. Toimenpiteet 

kannattaa osalta ensisijaisesti kohdistaa Suomalaisenjoen yläpuolisille valuma-alueille eli 

Akonpohjanlahden suuntaan. Akonpohjanlahden valuma-alueella taas toimenpiteitä kannattaa 
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kuormitustulosten ja valuma-alueen karttatarkastelun perusteella kohdistaa ojapisteen 6 

yläpuoliselle valuma-alueelle, mutta mahdollisuuksien mukaan myös näytepisteiden 4 ja 5 

yläpuolisille valuma-alueille. Raikkalansalmen kanavassa (8) ja Vääräjoessa (16) virtaamat 

näytteenottohetkellä noin viidesosan Suomalaisenjoen virtaamasta. Mikäli Raikkalansalmen 

kanavan ja Vääräjoen virtaamat ovat muulloinkin tätä luokkaa, näiden vedenlaadulla on myös 

merkitystä Lahdenpohjaan sekä Akonpohjanlahteen.  
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