
  SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY 
    Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA 

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 

No 2887/21         2.11.2021 

RUOKOLAHDEN ÄITSAARTA YMPÄRÖIVÄN VESISTÖN TARK-
KAILU TALVELLA 2021 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti 16.3.2021 vesinäytteet neljältä eri näytepisteeltä Sai-

maan Äitsaarta ympäröiviltä vesialueilta Ruokolahdelta. Näytteet analysoitiin Saimaan Vesi- ja Ym-

päristötutkimus Oy:n laboratoriossa. 

Veden kokonaislaadun kehitystä varten on käytetty matemaattista vedenlaatumallia (Saukkonen, 

Vesitalous 6/91 ja 3/92). Vedenlaatuindeksi koostuu seitsemästä vedenlaatutekijästä: happi, väri, 

sameus, CODMn, kokonaisfosfori, sähkönjohtavuus ja klorofylli-a. Talvella indeksi koostuu vain kuu-

desta vedenlaatutekijästä sillä klorofylli-a:ta ei mitata. Indeksi voi saada arvoja välillä 1 – 6 (taulukko 

1). Vedenlaatumallissa mittaushetken veden laatua verrataan siis tarkkailuvesistön oletettuun luon-

nontilaan, eli ihannetasoon.  

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 

Korosniemen edustalla (havaintopaikka 1) vesinäytteet otettiin 1, 4 ja 8 metrin syvyydestä (koko-

naissyvyys 9 m). Näkösyvyys oli 2,8 metriä. Vesipatsaan happitilanne oli koko vesipatsaassa hyvä 

ja veden sameus hieman 2000-luvun keskiarvoa korkeampi. Veden väriluku ja kemiallinen hapen-

kulutus (CODMn) kertovat veden humuspitoisuudesta. Veden väriluku oli hiukan 2000-luvun keskiar-

voa korkeampi ja indikoi lievää humuspitoisuutta kuten edellisenä vuonnakin, kun taas CODMn oli 

hiukan pitkän aikavälin keskiarvoa matalampi.  
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Ravinnepitoisuudet olivat matalat, mikä kertoo vesialueen olevan karu. Sähkönjohtavuus oli sisäve-

sille ominainen. Vedenlaatuindeksin arvo 1,34 (taulukko 2) osoitti Korosniemenselän vedenlaadun 

olevan erinomainen talvella 2021, mikä on parempi luokitus kuin edellisvuonna. Arvo osuu kuitenkin 

juuri erinomaisen ja erinomaisen/hyvän luokan rajalle ja on vain niukasti erinomaisen puolella (tau-

lukko 1).  Talvella 2021 vedenlaatua heikensivät eniten korkea väriluku ja orgaanisen aineen määrä. 

Kauvonselän (havaintopaikka 2) vesinäytteet otettiin 1 ja 3 metrin syvyydestä kokonaissyvyyden 

ollessa 4 m. Näkösyvyys oli 2,8 metriä. Happiolosuhteet olivat hyvät koko vesipatsaassa. Sameus 

ja CODMn olivat 2000-luvun keskiarvoa hiukan matalampia, kun taas väriluku oli hieman korkeampi. 

Ravinnepitoisuudet indikoivat vesialueen tuottavuuden karulle tasolle ja erityisesti typpipitoisuus oli 

huomattavasti pitkän aikavälin keskiarvoa matalampi. Vedenlaatuindeksi antoi vesialueen tilan luo-

kitukseksi talvella 2021 erinomainen/hyvä (taulukko 2), joka on talven 2020 luokitusta (hyvä/tyydyt-

tävä) parempi pääasiassa matalamman kemiallisen hapenkulutuksedn ja sameuden ansiosta. Eni-

ten vedenlaatuindeksiä talvella 2021 heikensivät korkea väriluku ja CODMn.  

Haapaniemen edustalla, Haapaveden pohjoisosassa (havaintopaikka 4) vesinäytteet otettiin 1, 10, 

20 ja 24 metrin syvyyksistä (kokonaissyvyys 25 m). Näkösyvyys oli 2,4 metriä. Haapaniemellä hap-

pitilanne oli päällysvedessä erinomainen. Hapen kyllästysaste laski hieman 24 metriin mentäessä, 

mutta ei hälyttävästi. Väriluku ja CODMn olivat huomattavasti korkeampia ja sameus hiukan korke-

ampi kuin edellisillä näytteenottopisteillä. Näistä väriluku ja CODMn olivat näytteenottopisteen 2000-

luvun talvien keskiarvoa korkeampia. Vedenlaatuindeksin arvo 2,31 (taulukko 2) osoitti vesialueen 

tilan olevan talvella 2021 hyvä, kuten aiempinakin vuosina lukuun ottamatta talven 2020 tyydyttävää 

luokitusta. Eniten vedenlaatuindeksiä talvella 2021 heikensivät korkea CODMn ja väriluku. 

Kohoniemen edustalla Rantalinnan edustan syvänteessä (havaintopaikka 7) vesinäytteet otettiin 1, 

20 ja 37 metrin syvyyksistä (kokonaissyvyys 38 m). Näkösyvyys oli 2,0 metriä. Kohoniemen edustan 

vesi oli näytteenottopisteitä tumminta ja sisälsi eniten orgaanista ainetta sekä ravinteita. Kohonie-

men vesialuetta voi talven 2021 vedenlaatunäytteiden perusteella kuvata humuksiseksi ja lievästi 

reheväksi, kun taas muut näytteenottopisteet olivat lievästi humuksisia ja karuja. Väriluku ja veden 

sameus olivat näytteenottopisteen 2000-luvun keskiarvoa korkeammat, kun taas ravinnepitoisuudet 

olivat keskiarvoa matalammat. Alusvedessä oli havaittavissa edellisvuosiakin suurempaa happiva-

jausta ja alusveden sameus oli korkea. Kohonimen edustan vesien tila luokiteltiin talven 2021 tulos-

ten perusteella tyydyttäväksi kuten kahtena aiempana talvenakin. Talvella 2021 indeksiä heikensivät 

eniten hapen kyllästysaste, väriluku, orgaanisen aineksen määrä ja sameus. 

Vedenlaadun indeksiarvoja (taulukko 2) tarkastelemalla vedenlaatu oli parantunut hieman Koros-

niemenselän ja Kauvonselän mittauspisteillä sekä huonontunut hiukan Haapaniemen ja Kohonie-

men edustalla. Joka mittauspisteellä havaittiin 2000-luvun keskiarvoa korkeampi väriluku. 

Taulukko 2. Äitsaaren havaintopaikkojen vedenlaatu talvella 2021 ja 2000-luvun talvien keskiarvona.

Havaintopaikka Indeksiluku 2021 Vedenlaatu 2021 
Indeksiluvun 

2000-luvun ka. 
Vedenlaadun 

2000-luvun ka. 

1 Korosniemenselkä 1,34 erinomainen 1,47 erinomainen/hyvä

2 Kauvonselkä  1,44 erinomainen/hyvä 1,49 erinomainen/hyvä

4 Haapaniemi 2,31 hyvä 2,14 hyvä 

7 Kohoniemen edusta 3,15 tyydyttävä 2,89 tyydyttävä 
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