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SOINILANSALMEN JA RUOKOLAHDEN ÄITSAARTA YMPÄRÖI-
VÄN VESISTÖN TARKKAILU KESÄLLÄ 2021

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti 4.8.2021 vesinäytteet kuudelta havaintopaikalta Sai-

maasta Äitsaaren ympäriltä Ruokolahdella. Näytteet analysoitiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutki-

mus Oy:n laboratoriossa. Veden kokonaislaadun kehitystä varten on käytetty matemaattista veden-

laatumallia (Saukkonen, Vesitalous 6/91 ja 3/92). Vedenlaatuindeksi koostuu seitsemästä vedenlaa-

tutekijästä: happi, väri, sameus, CODMn, kokonaisfosfori, sähkönjohtavuus ja klorofylli-a. Indeksi voi 

saada arvoja välillä 1 – 6 (taulukko 1). Vedenlaatumallissa mittaushetken veden laatua verrataan 

siis tarkkailuvesistön oletettuun luonnontilaan, 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 (1) vesi oli kesällä 2021 ravinne- ja klorofyllipitoisuuksien perusteella ka-

rua/lievästi rehevää, kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn) ja väriluvun perusteella lievästi humuk-

sista sekä sameusarvon perusteella lievästi sameaa. Happipitoisuus oli hyvä koko vesipatsaassa ja 

sähkönjohtavuus sisävesille ominainen. Vedenlaatuindeksin arvo 2,07 (taulukko 2) indikoi hyvää, 

joskin hiukan 2000-luvun keskiarvoa heikompaa vedenlaatua. Eniten Korosniemen edustan veden-

laatua elokuussa 2021 heikensi veden sameus. 

Kauvonselällä (2) ravinne- ja klorofyllipitoisuudet olivat hiukan Korosniemen arvoja korkeampia indi-

koiden kuitenkin edelleen tuottavuudeltaan karua/lievästi rehevää vesialuetta. Muutoin vedenlaatu 

oli hyvin samankaltaista Korosniemen pisteen kanssa. Kokonaisvedenlaatuindeksi (2,41) osoitti 

Kauvonselän veden olevan laadultaan hyvää/tyydyttävää ja hiukan 2000-luvun keskiarvoa heikom-

paa. Eniten vedenlaatuindeksiä elokuussa 2021 heikensi leväkukinnasta kertova klorofyllipitoisuus. 
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Haapaniemen edustalla, Haapaveden pohjoisosassa (4) sekä Kohoniemen edustalla, Rantalinnan 

edustan syvänteessä (7) vedenlaatuindeksin arvoja (2,59 ja 2,71 – hyvä/tyydyttävä ja tyydyttävä) 

heikensi eniten alusveden matala hapen kyllästysaste. Vesi oli voimakkaasti lämpötilakerrostunutta 

ja kylmään veteen mahtuu enemmän happea, joten hapen pitoisuudet pohjanläheisessä vesikerrok-

sessa (7 mg/l) eivät kuitenkaan olleet hälyttävän heikkoja matalista hapen kyllästysasteista huoli-

matta. Hapen kyllästysasteet olivat myös näytepisteiden 2000-luvun keskiarvoja paremmalla tasolla. 

Muiden vedenlaatuparametrien perusteella vesi oli pisteillä elokuussa 2021 karua/lievästi rehevää, 

humuksista ja kirkasta. Väriluku ja kemiallinen hapenkulutus olivat molemmilla pisteillä huomatta-

vasti 2000-luvun keskiarvoa korkeampia kertoen humusyhdisteiden vesiä tummentavasta vaikutuk-

sesta.  

Soinilansalmen pohjois- ja eteläpuolen pisteillä vesi oli elokuussa 2021 karua/lievästi rehevää, lie-

västi humuksista, lievästi sameaa, ja happipitoisuus oli hyvällä tasolla. Vedenlaadussa ei ollut suurta 

eroa pisteiden välillä ja pohjoispuolen pisteellä vain sameus, sähkönjohtavuus ja kokonaistyppipitoi-

suus olivat hieman eteläpuolen pistettä korkeammat ja vedenlaatuluokka hyvä/tyydyttävä, kun ete-

läpuolen pisteellä se oli hyvä (taulukko 2). Vedenlaatuparametrien arvot vastasivat suunnilleen vuo-

sien 2019–2020 tasoa lukuun ottamatta typpipitoisuuksia ja sameusarvoja, jotka olivat hieman kor-

keampia kahteen aiempaan vuoteen verrattuna.  

Taulukko 2. Äitsaaren havaintopaikkojen vedenlaatu kesällä 2021 ja 2000-luvun (Soinilan pisteillä 

2019–2020) keskiarvona. 

Havaintopaikka 
2021 2000-luvun ka. 

Indeksiluku Vedenlaatuluokka Indeksiluku Vedenlaatuluokka 

1 Korosniemenselkä 2,07 hyvä 1,77 hyvä 

2 Kauvonselkä  2,41 hyvä/tyydyttävä 2,28 hyvä 

4 Haapaniemi 2,59 hyvä/tyydyttävä 2,47 hyvä/tyydyttävä 

7 Kohoniemen edusta 2,71 tyydyttävä 2,73 tyydyttävä 

552 Soinilansalmi etelä 2,30 hyvä 2,20 hyvä 

549 Soinilansalmi pohjoinen 2,59 hyvä/tyydyttävä 2,26 hyvä 

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY 

Mikael Kraft 

limnologi 

Janina Pykäri 

akvaattisten tieteiden harjoittelija 



RUOKOLAHDEN ÄITSAARTA YMPÄRÖIVÄN VESISTÖN TARKKAILU KESÄLLÄ 2021
3 (3) 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

LIITTEET  Havaintopaikkakartta 




