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SIMPELEJÄRVEN TARKKAILU KESÄLLÄ 2021 

Simpelejärveä tarkkaillaan päätöksen KASELY/316/2016 ja tarkkailuohjelman Ramboll 19.12.2014 

mukaisesti. Simpelejärven vesistötarkkailun kesänäytteet otettiin 19.8.2021 ja ne analysoitiin Sai-

maan Vesi- ja Ympäristötutkimuksen laboratoriossa. Veden kokonaislaadun kehityksen seurantaan 

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

deksi koostuu kuudesta vedenlaatutekijästä: alusveden hapen kyllästysaste, väriluku, sameus, 

CODMn (kemiallinen hapenkulutus), kokonaisfosfori sekä sähkönjohtavuus. Indeksin vedenlaatuluo-

kat on kuvattu taulukossa 1 ja kesän 2021 tulokset taulukossa 2. 

Taulukko 1. Vedenlaatuindeksin vedenlaatuluokat. 

Vedenlaatuluokat

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

Sokkiiselän näytepsiteellä (8) vesi oli elokuussa 2021 voimakkaasti lämpötilakerrostunutta ja alus-

veden happivaje merkittävä, mutta kuitenkin 2000-luvun keskiarvotilannetta vastaava. Hapen pitoi-

suus 13 metrin syvyydessä oli vain 2 mg/l, joka on pitoisuus, jota kalat välttävät ja jossa sisäinen 

ravinnekuormitus pääsee käyntiin (sedimentin ja veden rajapinta on hapeton kun metri sen yläpuo-

lella on happea jäljellä enää n. 2mg/l). Sisäisestä ravinnekuormituksesta kertoivat pohjanläheisen 

vesikerroksen korkeat ravinnepitoisuudet, väriluku ja sameus. Fosforipitoisuus oli melko korkea 

myös pintavedessä ja fosforipitoisuuden koko vesipatsaan keskiarvo 2000-luvun keskiarvotilannetta 

korkeampi. Vesi oli Sokkiiselällä elokuussa 2021 ravinne- ja klorofyllipitoisuuksien perusteella lie-

västi rehevää/rehevää, kamiallisen hapenkulutuksen (CODMn) ja väriluvun perusteella humuksista 

sekä sameusarvon mukaan lievästi sameaa. Jätevesien läsnäolosta kertova sähkönjohtavuus oli 

järven ihannetasoon verrattuna hyvällä tasolla. Vedenlaatuindeksin arvo 3,71 (taulukko 2) indikoi 

välttävää ja hiukan 2000-luvun keskiarvoa huonompaa vedenlaatua. Eniten Sokkiiselän kesän 2021 

vedenlaatua heikensi korkea sameus ja matala alusveden hapen kyllästysaste.   
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Lemmikonselällä (15) alusveden happivaje ja sisäinen kuormitus olivat vielä merkittävämpiä kuin 

Sokkiiselällä, ja pohjanläheisen veden korkea ammoniumtyppipitoisuus kertoi hapettomuuden jatku-

neen jo jonkin aikaa. Alusveden hapen kyllästysaste oli kuitenkin 2000-luvun keskiarvoa vastaavalla 

tasolla, mutta fosforipitoisuus, väriluku ja sameus sen sijaan keskiarvoja korkeampia. Lemmikonse-

län vedenlaatuindeksi 3,95 osoitti pisteen vedenlaadun olevan välttävällä ja hiukan pitkän aikavälin 

keskiarvoa heikommalla tasolla. Eniten elokuun 2021 vedenlaatuindeksiä heikentävät tekijät olivat 

Sokkiiselän tavoin pohjanläheinen hapen kyllästysaste ja sameus.  

Särkisalmen länsipuolella (näytepisteet 7, 11, 12, 13 yhdistetty indeksilaskennassa) vesi oli lievästi 

rehevää, lievästi humuksista ja lievästi sameaa. Alusvedessä oli havaittavissa happivajetta matalinta 

näytepistettä 7 lukuun ottamatta. Pisteiden yhdistettyä vedenlaatuindeksiä eniten heikensivät alus-

veden hapen kyllästysaste, ja edellisten pisteiden tavoin fosforipitoisuus, väriluku sekä sameus olivat 

2000-luvun keskiarvoja korkeampia. Vedenlaatuindeksin arvo 3,24 indikoi Särkisalmen länsipuolen 

pisteiden vedenlaadun olevan tyydyttävää ja hiukan pitkän aikavälin keskiarvoa heikompaa.  

Kurhonselällä (16) vedenlaatu oli Simpelejärven näytepisteistä parhaimmalla tasolla, ja happipitoi-

suus oli hyvä 30 metrin syvyydessäkin. Hapen kyllästysastetta lukuun ottamatta joka vedenlaatupa-

rametri oli kuitenkin hiukan pisteen pitkän aikavälin keskiarvoa heikommalla tasolla. Vedenlaatuin-

deksin arvo 2,43 vastasi hyvää/tyydyttävää vedenlaatua ja vedenlaatutekijöiden perusteella Kurhon-

selän vesi oli elokuussa 2021 karua, lievästi humuksista sekä lievästi sameaa.  

Simpelejärven näytepisteistä jokaisella havaittiin hiukan E.Coli –bakteereja, jotka kertoivat veden 

ulosteperäisestä likaantumisesta. Pisteiden klorofyllipitoisuudet puolestaan kertoivat maltillisista le-

väkukinnoista, ja suurin klorofyllipitoisuus havaittiin aiempian vuosien tapaan Lemmikonselällä. Kai-

ken kaikkiaan vedenlaatu oli Simpelejärven tarkkailupisteillä elokuussa 2021 hiukan 2000-luvun kes-

kiarvotilannetta heikommalla tasolla pitkän aikavälin keskiarvoja korkeampien fosforipitoisuuksien, 

värilukujen ja sameusarvojen vuoksi.  

Taulukko 2. Vedenlaatuindeksit ja –luokat näytepisteittäin kesällä 2021 ja 2000-luvun keskiarvona. 

Havaintopaikka 
2021 2000-luvun ka. 

Indeksi-
luku 

Vedenlaatuluokka
Indeksi-

luku 
Vedenlaatuluokka 

8 Sokkiiselkä 3,71 välttävä 3,56 tyydyttävä/välttävä

15 Lemmikonselkä 3,95 välttävä 3,67 välttävä 

7, 11, 12, 13 Särkisalmen länsipuoli 3,24 tyydyttävä 2,97 tyydyttävä 

16 Kurhonselkä 2,43 hyvä/tyydyttävä 2,21 hyvä 

Kaikki pisteet yhteensä 3,33 tyydyttävä 3,10 tyydyttävä 
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