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SIMPELEJÄRVEN TARKKAILU TALVELLA 2020 

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

mukaisesti. Simpelejärven vesistötarkkailun talvinäytteet otettiin 23–24.3.2020 ja ne analysoitiin Sai-

maan Vesi- ja Ympäristötutkimuksen laboratoriossa. Veden kokonaislaadun kehityksen seurantaa 

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

tuindeksi koostuu kuudesta vedenlaatutekijästä: alusveden happikyllästyneisyys, väriluku, sameus, 

CODMn, kokonaisfosfori sekä sähkönjohtavuus. Indeksin vedenlaatuluokat on kuvattu taulukossa 1. 

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 (näytepiste 8) vesipatsaassa oli havaittavissa asteittaista hapen alenemaa ja metri poh-

jan yläpuolella happi oli loppunut lähes (n. 3 mg/l) kokonaan. Aivan sedimentin ja vesipatsaan raja-

pinnassa happea ei luultavamminkaan ollut enää ollenkaan, jonka takia alimman näytteenottosyvyy-

den ravinnepitoisuudet olivat selvästi koholla (sisäinen kuormitus). Koska tänä talvena happi oli lop-

punut, oli vesi kaikilta vedenlaatutekijöiltään selkeästi huonompaa kuin talvella 2019 (taulukko 2), 

jolloin happitilanne oli parempi. Nyt alusveden heikko happipitoisuus näkyi siis lähes jokaisessa ve-

denlaatutekijässä, indeksin näyttäessä vain välttävää/huonoa vedenlaatua. Sokkiselän koko vesi-

patsaan vesi oli ravinteiden perusteella keskimäärin rehevää ja sameuden perusteella silmin nähden 

sameaa. Väriluku ja orgaanisen aineen määrä olivat edellä mainituiden vedenlaatutekijöiden tapaan 
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normaalia korkeammalla tasolla. Näiden korkeat lukemat voivat johtua myös loppusyksyn sateista 

ja lauhasta talvesta, jonka johdosta järvien väriluvut ja orgaanisen aineen määrät ovat olleet koholla.     

Lemmikonselän (näytepiste 15) tilanne oli hyvin samankaltainen kuin Sokkiiselällä, ainoastaan väri-

luku ja orgaanisen aineen määrät eivät olleet pohjanläheisessä vedessä niin korkeita, mutta kuiten-

kin normaaliin tasoonsa nähden koholla. Alusvedessä happi oli loppunut lähes kokonaan ja sisäinen 

kuormitus oli käynnistynyt. Myös sameus ja kiintoainespitoisuus olivat Sokkiiselän tapaan korkeita, 

vaikkakin hieman Sokkiiselkää matalampia. Lemmikonselän vesi oli heikon alusveden takia koko-

naislaadultaan vain tyydyttävää/välttävää. Talvea 2019 parempi vedenlaatu johtui siitä, että vuonna 

2019 hapenvajaus ulottui myös ylempiin vesikerroksiin ja ravinnepitoisuudet pohjanläheisessä ve-

dessä olivat korkeampia. Sokkiiselän ja Lemmikonselän veden hygieeninen laatu oli erinomainen. 

Särkisalmen länsipuolella (näytepisteet 7, 11, 12 ja 13) alusvedessä hapen vajausta oli havaittavissa 

Kaunissaaren näytepisteellä 11 (3 mg/l) ja Kirkkoselän pisteellä 12 (n. 3 mg/l). Kaunissaaren ja Kirk-

koselän näytepisteiden alusveden laatu oli muutoinkin heikentynyt. Kirkkoselän ja Kaunissaaren 

pohjanläheisissä syvyyksissä CODMn oli kuitenkin muita syvyyksiä lähes puolet pienempi. Muissa 

syvyyksissä vesi oli vähemmän sameaa mutta humuspitoista ja ravinnepitoisuuksiltaan karun ja lie-

västi rehevän välimaastossa. Kirkkoselällä vesi oli sameuden ja väriluvun perusteella hieman kirk-

kaampaa kuin Kaunissaaressa. Jätevedenpuhdistamon purkuputken edustalla (P7) vesi oli kutakuin-

kin saman laatuista kuin vastaavilla syvyyksillä Kaunissaaressa. Paras veden laatu oli Kirkkoselän 

keskiosan näytepisteellä (13), jossa happitalous oli alusvedessäkin verrattain hyvällä tasolla. Hy-

gieeniseltä laadulta näytepisteiden veden laatu oli kohtuullista. Jokaisella pisteellä esiintyi koliformi-

sia-, E.colibakteereja ja enterokokkeja. Särkisalmen länsipuolella vedenlaatu oli keskimäärin tyydyt-

tävää/välttävää (3,44), eli hieman viime talvea heikompaa (2,9). Eniten vedenlaatuindeksiä laskivat 

huono happipitoisuus, veden sameus ja orgaanisen aineen määrä.  

Kurhonselällä (näytepiste 16) veden kokonaislaatu oli perinteisesti näytepisteistä paras (hyvä/tyy-

dyttävä). Kokonaisfosforipitoisuus oli koko vesipatsaan osalta karulla tasolla. Happea koko vesipat-

saassa oli hyvin (>10 mg/l). Viimetalvea heikompi vedenlaatu johtui normaalia suuremmasta sameu-

desta sekä lähes kaksi kertaa normaalia suuremmasta orgaanisen aineen määrästä. Kurhonselällä 

orgaanisen aineen määrä oli tasaisesti jakautuneena koko vesipatsaaseen. Kurhonselällä veden 

hygieeninen laatu oli moitteetonta. 

Taulukko 2. Laatuluokitukset alueittain talvella 2020 ja 2019. 

Havaintopaikka Indeksi 2020 Vedenlaatu Indeksi 2019 Vedenlaatu 

P8 Sokkiiselkä 4,41 vält./huono 2,83 tyydyttävä 

P15 Lemmikonselkä 3,45 tyyd./vält. 3,67 välttävä 

P7, P11, P12, P13 Särkisalmen länsipuoli 3,44 tyyd./vält. 2,9 tyydyttävä 

P16 Kurhonselkä 2,44 hyvä/tyyd. 2,09 hyvä 
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