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SIMPELEJÄRVEN TARKKAILU TALVELLA 2022 

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

13.2.2017 mukaisesti. Simpelejärven vesistötarkkailun talvinäytteet otettiin 23.3.2022 ja ne analy-

soitiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimuksen laboratoriossa. Veden kokonaislaadun kehityksen 

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

denlaatuindeksi koostuu kuudesta vedenlaatutekijästä: alusveden hapen kyllästysaste, väriluku, sa-

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

laatuluokat 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 

Sokkiiselällä (näytepiste 8, kartta liitteenä 2) alusvedessä oli maaliskuussa 2022 havaittavissa hap-

pivajetta, ja myös ravinnepitoisuudet ja sameus olivat hiukan koholla pohjanläheisessä vesikerrok-

sessa. Koko vesipatsaan keskiarvojen perusteella Sokkiiselän vesi oli ravinnepitoisuuksien mukaan 

karua/lievästi rehevää, väriluvun perusteella lievästi humuksista ja sameusarvon mukaan lievästi 

sameaa. Sähkönjohtavuus vastasi vesistön luonnontilaa, eli jätevesiä ei Sokkiiselällä havaittu. Ve-

denlaatuindeksin arvo 3,13 osoitti tyydyttävää vedenlaatua (taulukko 2), jota heikensi eniten alusve-

den matala hapen kyllästysaste. Happipitoisuus samoin kuin muut vedenlaatutekijät olivat kuitenkin 

vuosien 2000–2021 keskiarvoja paremmalla tasolla. Lemmikonselällä (15) vedenlaatu oli hyvin sa-

mankaltaista Sokkiiselän kanssa, joskin happipitoisuus pohjanläheisessä vesikerroksessa oli vielä-

kin matalampi (2,2 mg/l). Vesi oli Lemmikonselällä talvella 2022 laadultaan tyydyttävää/välttävää 

mutta hiukan 2000-luvun keskiarvoa parempaa joka vedenlaatutekijän ollessa keskiarvoa parem-

malla tasolla hapen kyllästysastetta lukuun ottamatta.  
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Särkisalmen länsipuolella (näytepisteet 7, 11, 12 ja 13) alusveden happikato oli vakavinta Kaunis-

saaren näytepisteellä 11 (1,8 mg/l), jossa korkeat ravinnepitoisuudet sekä ammoniumtypen osuus 

suhteessa nitraatti-nitriittityppeen kertoivat sisäisestä ravinnekuormituksesta pohjanläheisessä vesi-

kerroksessa. Lievää happivajausta oli havaittavissa myös näytepisteiden 12 ja 13 alusvedessä. Vesi 

oli Särkisalmen länsipuoleisilla näytepisteillä keskimäärin karua/lievästi rehevää, lievästi humuksista 

sekä kirkasta. Sähkönjohtavuudet vastasivat luonnontilaa lukuun ottamatta Kaunissaaren edustan 

pohjanläheistä vesikerrosta, jossa oli havaittavissa pieniä määriä jätevesiä. Särkisalmen länsipuolen 

vesialueen yhteinen vedenlaatuindeksi kertoi tyydyttävästä ja hiukan 2000-luvun keskiarvoa parem-

masta tilasta, sillä veden fosforipitoisuus, sameus ja väriluku olivat keskimääräistä pienempiä maa-

liskuussa 2022. Eniten Särkisalmen länsipuolen vedenlaatua heikensi alusveden hapen kyllästys-

aste.  

Kurhonselällä (16) veden kokonaislaatu oli tyypilliseen tapaansa näytepisteistä paras (hyvä), mutta 

hiukan 2000-luvun keskiarvoa heikompi tavanomaista heikomman happitilanteen vuoksi. Happivaje 

ei kuitenkaan ollut vakavaa, vaan 30 m syvyydessäkin oli vielä 6,3 mg/l happea. Vesi oli Kurhonse-

lällä maaliskuussa 2022 lähes väritöntä, kirkasta ja tuottavuudeltaan karua, ja sähkönjohtavuus vas-

tasi luonnontilaa. 

Simpelejärven tarkkailupisteiden vedenlaatuindeksien keskiarvo maaliskuussa 2022 kertoi Simpele-

järven vedenlaadun olevan keskimäärin tyydyttävällä, ja hiukan 2000-luvun keskiarvotilannetta pa-

remmalla tasolla, sillä veden väriluvut ja sameusarvot olivat keskiarvoja matalampia. Alusveden ha-

pen kyllästysaste oli sen sijaan joka pisteellä keskiarvoa heikommalla tasolla ja myös eniten veden-

laatuindeksiä heikentänyt tekijä. Veden hygieeninen laatu oli tutkituilta osin erinomainen jokaisella 

näytepisteellä.  

Taulukko 2. Vedenlaatuluokitus alueittain talvella 2022 ja vuosien 2000–2021 keskiarvona. 

Havaintopaikka 
2022 2000-luvun ka. 

Indeksi-
luku 

Vedenlaatuluokka Indeksiluku Vedenlaatuluokka 

8 Sokkiiselkä 3,13 tyydyttävä 3,41 tyydyttävä/välttävä 

15 Lemmikonselkä 3,44 tyydyttävä/välttävä 3,69 välttävä 

7, 11, 12, 13 Särkisalmen länsipuoli 2,67 tyydyttävä 2,90 tyydyttävä 

16 Kurhonselkä 1,96 hyvä 1,90 hyvä 

Kaikki pisteet yhteensä 2,80 tyydyttävä 2,97 tyydyttävä 
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