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1 YLEISTÄ  
Simpelejärvi on tyypiltään suuri vähähumuksinen järvi Parikkalan ja Rautjärven kuntien alueella 

(SYKE 2018). Simpelejärven valuma-alue on kooltaan 761 km2 ja pääasiallinen maankäyttömuoto 

on metsä, jonka lisäksi valuma-alueella on kohtuullisesti muita sisävesiä sekä viljelysmaata (VALUE 

2022). Simpelejärven eteläinen Kurhonselkä oli pintavesien hoidon kolmannella suunnittelukaudella 

(vuosien 2012–2017 aineiston perusteella) ekologiselta tilaltaan hyvä, kun taas pohjoinen Kirkko-

selkä ja itäinen Lemmikonselkä – Sokkiiselkä olivat tyydyttävässä tilassa, ja eniten tilaluokitusta hei-

kensi suuri kalabiomassa ja -yksilömäärä (SYKE 2018). 

Simpelejärveä kuormittavat Parikkalan kunnan jätevedet. Siikalahdelle jätevesiä johdettiin vuoteen 

1983 asti ja Särkisalmen meijeri johti jätevetensä suopuhdistamon läpi Koiraojaa myöten Lemmi-

konselälle vuoteen 1978 asti. Lisäksi Lemmikonselälle on aikanaan johdettu Jantusen huopatossu-

tehtaan jätevedet. Vuodesta 1983 alkaen kaikki jätevedet on käsitelty Särkisalmen jätevedenpuh-

distamossa, joka laskee jätevetensä Särkisalmen länsipuolelle Lemmikonselälle. Kurhonselällä yh-

dyskuntajätevesien vaikutus vedenlaatuun on vähäinen ja merkittävin ympäristöpaine on maatalou-

den hajakuormitus (SYKE 2018).  

Tarkkailuohjelmaa on uusittu vuonna 1979, jolloin Särkisalmen länsipuoliset näytepisteet tulivat tark-

kailun piiriin. Seuraava tarkkailuohjelma oli voimassa vuodesta 1992 lähtien (svsy 2155/92/pl) Ky-

men vesi- ja ympäristöpiirin hyväksymiskirjeellä 0492A262/111. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 

teki ohjelmaan tarkistuksen vuonna 1998 (0498Y0130-1213).  Simpelejärveä on tarkkailtu vuodesta 

2016 asti tarkkailuohjelman Ramboll 19.12.2015 mukaisesti. Ohjelmassa on poistettu edelliseen 

tarkkailuohjelmaan kuuluneet kaksi vesistöreitin ylimmäistä näytepistettä ja analyyseihin on lisätty 

kiintoaine, BOD7-ATU, liukoinen fosfori ja ammoniumtyppi. Vedenlaatutarkkailun lisäksi Simpelejär-

veltä tutkitaan kasviplanktonia, pohjaeläimiä ja kalastoa. 

2 SÄÄ JA HYDROLOGIA VUONNA 2021 

Punkaharjun Laukansaaren havaintoasemalla keskilämpötilat olivat vuoden 2021 alkupuoliskolla 

toukokuulle asti suureksi osaksi lähellä pitkän aikajakson (1981–2020) keskimääräisiä arvoja. Hel-

mikuu oli kuitenkin tavallista kylmempi. Tammi-huhtikuussa sademäärät olivat melko lähellä pitkän 

aikajakson keskimääräisiä sademääriä. Toukokuu oli selvästi tavanomaista sateisempi kuukausi. 

Kesäkuu ja heinäkuu olivat kuumia ja kuivia. Lämpötilat olivat elokuusta marraskuulle lähellä pitkän 

aikajakson keskiarvoja. Syyskuu oli tavanomaista vähäsateisempi. Joulukuu oli vuosien 1981–2020 

keskimääräisiä arvoja kylmempi ja vähäsateisempi.  

Kaakkois-Suomessa (Parikkala, Särkisalmi) pohjavesien pinnankorkeudet olivat alkuvuodesta 2021 

hieman pitkänaikavälin (1981–2010) keskiarvoa alhaisempia. Maalis-huhtikuussa pinnankorkeudet 

lähtivät selvästi nousuun tasoittuen alkukesästä lähemmäs keskimääräistä tasoa. Kesäkuusta elo-

kuulle pohjaveden pinnankorkeus oli selvästi tavanomaista matalammalla tasolla. Syys-lokakuussa 

pohjavesien pinnankorkeudet kuitenkin nousivat keskimääräistä korkeammiksi, mutta marras-joulu-

kuussa tilanne oli tasoittunut ja pohjavesien pinnankorkeudet olivat jopa pitkän ajan keskiarvoa ma-

talammalla tasolla. 



4 (15) SIMPELEJÄRVEN VESISTÖTARKKAILUN YHTEENVETO VUODELTA 2021
SEKÄ PITKÄAIKAISTARKASTELU VUOSILTA 1975–2021

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 

Järvivesien pinnankorkeudet olivat Kaakkois-Suomessa Lauritsalan (Saimaan) mittauspisteeltä ar-

vioituna tammikuusta 2021 aina heinäkuuhun saakka keskimääräistä korkeammalla tasolla (1847–

2020, Lauritsalan piste). Syksyllä järvien pinnat laskivat keskimääräisen tason alapuolelle. Marras-

joulukuussa pinnankorkeudet olivat keskimääräisellä tasolla.  

Virtaamat olivat tammikuusta 2021 aina syksyyn saakka tavanomaista suurempia (Vuoksi, Tainion-

koski). Syyskuusta joulukuulle virtaamissa oli havaittavissa vaihtelua, mutta keskimäärin ne olivat 

kuitenkin pitkäaikaistarkastelun keskiarvoa (1960–2017) hieman pienempiä.  

Roudan syvyys oli erittäin vähäinen Kaakkois-Suomessa vuonna 2021 ja routajakso jäi tavallista 

lyhemmäksi (1981–2010, Anjala). Lumen paksuus oli Kaakkois-Suomessa vuonna 2021 lähellä ta-

vanomaista, joskin lumijakso jäi tavallista lyhyemmäksi.  

3 JÄTEVESIKUORMITUS 

Parikkalan kunnan Särkisalmen (keskuspuhdistamo) jätevedenpuhdistamo valmistui vuonna 1978. 

Puhdistamo laajennettiin vuonna 1984 ja uusittiin vuonna 1997 sekä täydennettiin jälkiselkeytyksellä 

vuonna 2003. Puhdistamo oli biologinen aktiivilietelaitos, jossa oli jälkiselkeytyksenä hiekkasuodatus. 

Ilmastusallas oli rengaskanava, fosfori poistettiin rinnakkaissaostuksella. Saostuskemikaalina käytettiin 

ferrosulfaattia, apukemikaalina polymeeriä ja alkalointikemikaalina kalkkia. Jälkikäsittelyssä laitoksella 

on edelleen kaksi Dynasand-hiekkasuodatinta. Häiriö- ja poikkeustilanteita varten puhdistamolla on 

3000 m3:n varoallas.  

Vuonna 2018 vanhan laitoksen kanssa samalle tontille valmistui uusi MBR-laitos, joka korvasi vanhan 

puhdistamon. MBR-laitoksen koeajo aloitettiin elokuussa 2018. Uuden laitoksen prosessin vaiheet ovat: 

esikäsittely (välppäys, ilmastettu hiekanerotus ja hienovälppäys), biologinen käsittely (2 linjaa), kalvo-

suodatus, ohitusvesien käsittely (tasaus-/varoallas + hiekkasuodatus), hiekkasuodatus, lietteenkäsittely 

(sakeuttamo, ruuvikuivain) ja sakokaivolietteiden vastaanottoasema. Laitoksella käytetään ferrisulfaat-

tia ja polyalumiinikloridia saostuskemikaaleina.  

Puhdistamolla käsitellään Parikkalan viemäriverkostoon johdetut noin 3000 asukkaan jätevedet, viemä-

riverkkoon johdetut muut jätevedet sekä puhdistamolle tuodut sako- ja umpikaivolietteet. Vuodesta 

2009 lähtien puhdistamolle on johdettu myös entisen Saaren Akonpohjan jätevedet. Puhdistamo sijait-

see Simpelejärven Lemmikonselän ja Riihilahden välisellä kannaksella, noin 4,5 km Parikkalan taaja-

masta pohjoiseen. Puhdistamolta jätevedet johdetaan Särkisalmen länsipuoleiseen Simpelejärveen 

purkujohdon kautta, jonka pituus Riihilahden vesialueella on 290 metriä. Parikkalan Särkisalmen 

jätevedenpuhdistamolta Simpelejärveen kohdistuneet vesistökuormitukset on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Parikkalan Särkisalmen jätevedenpuhdistamon vesistökuormitus (kg/d) vuosina 2003–

2021. 
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CODCr 

(kg/d)
BOD7ATU 

(kg/d)
kok.P 
(kg/d) 

kok.N 
(kg/d) 

kiintoaine 
(kg/d) 

2003 21 3 0,3 21 3,5 

2004 27 3,4 0,37 24 2,8 

2005 28 3 0,33 17 2 

2006 24 2,4 0,24 21 1,4 

2007 29 2,9 0,41 19 2 

2008 28 3,2 0,41 26 4,3 

2009 29 3,6 0,21 25 5,1 

2010 42 7,6 0,49 35 11 

2011 33 3,8 0,32 29 9 

2012 31 5,2 0,57 24 6,3 

2013 38 6,4 0,87 26 14 

2014 31 3,5 0,36 24 7,5 

2015 42 4,8 0,76 28 13 

2016 27 1,9 0,29 30 5,5 

2017 23 2,2 0,18 19 3,8 

2018 20 2,1 0,13 20 2,8 

2019 10 1 0,29 17 1,3 

2020 21 3,9 0,48 18 3,8 

2021 9 0,9 0,16 14 0,6 

2003-2020 ka. 28 3,6 0,39 24 5,5 

Vuonna 2021 kemiallisesti ja biologisesti hapettuvien aineiden sekä kokonaistypen ja kiintoaineen kuor-

mitus Simpelejärveen oli tarkastelujakson (2003–2021, taulukko 1) pienintä. Myös kokonaisfosforin 

kuormitus oli vuosien 2003–2020 keskiarvoa huomattavasti matalampi. Vuonna 2021 puhdistamolta 

johdettiin osittain käsiteltyä jätevettä vesistöön 27 päivänä yhteensä 3214,9 m3 verran, mikä oli huomat-

tavasti vähemmän vuoteen 2020 verrattuna (137 pv, 30 738,9 m3). 

Jätevesikuormituksen yhteenvetoraportti vuodelta 2021 on toimitettu erillisenä raporttina (Halonen 

297/22), josta otteita seuraavissa kappaleissa: 

Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä (tammi-maaliskuu) vesistöön johdettavan veden 

kokonaistypen (kok.N) jäännöspitoisuus ylitti puhdistamon lupamääräyksen raja-arvon neljännesvuosi-

jakson kaikilla kolmella (tammi-, helmi- ja maaliskuu) tarkkailukerralla. Jakson kaikilla kolmella 

tarkkailukerralla laitoksen biologisen prosessin veden lämpötilat olivat alle +12 °C, joten ylityksiä ei 

huomioida. 

Vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä (huhti-kesäkuu) vesistöön johdettavan veden kokonaistypen 

jäännöspitoisuus alitti puhdistamon lupamääräyksissä asetetun enimmäispitoisuuden 2. neljännesvuo-

sijakson tarkkailukerroilla. Biologisen prosessin veden lämpötilat olivat tällöin <12 °C, jolloin 

kokonaistypen puhdistusvaatimukset eivät olleet voimassa. 
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Vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä (heinä-syyskuu) vesistöön johdettavan veden kokonais-

typen jäännöspitoisuus ylitti puhdistamon lupamääräyksissä asetetun enimmäispitoisuuden elokuun 

tarkkailukerralla. Jakson kaikilla tarkkailukerroilla laitoksen biologisen prosessin veden lämpötilat olivat 

>12 °C, joten ylitys huomioidaan. 

Vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä (loka-joulukuu) vesistöön johdettavan veden kokonaisty-

pen jäännöspitoisuus ylitti puhdistamon lupamääräyksissä asetetun enimmäispitoisuuden neljännes-

vuosijakson kaikilla kolmella tarkkailukerralla. Tarkkailukerroilla laitoksen biologisen prosessin 

veden lämpötilat olivat > 12 °C, joten ylitykset huomioidaan. 

4 TARKKAILU NÄYTEKIERROKSITTAIN 2021 

Veden kokonaislaadun kehityksen seurannassa on käytetty matemaattista vedenlaatumallia (Sauk-

konen, Vesitalous 6/91 ja 3/92). Vedenlaatuindeksi koostuu kuudesta vedenlaatutekijästä: alusve-

den hapen kyllästysaste, väri, sameus, CODMn, kokonaisfosforipitoisuus ja sähkönjohtavuus. Indeksi 

voi saada arvoja välillä 1- 6 (taulukko 2). Vedenlaatumallissa mittaushetken veden laatua verrataan 

tarkkailuvesistön oletettuun luonnontilaan, eli ihannetasoon (indeksiarvo 1). 

Taulukko 2. 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 

4.1 KEVÄTTALVEN NÄYTEKIERROS 

Simpelejärven vesistötarkkailun talvinäytteet otettiin 2.3.2021. 

Sokkiiselän (näytepiste 8) vesipatsaassa oli havaittavissa asteittaista hapen alenemaa, mutta edel-

lisvuoteen verrattuna alusveden happitilanne oli selvästi parempi. Edellisen vuoden hapen voimak-

kaammasta alenemasta ja vuoden 2020 lauhasta talvesta johtuen vedenlaatu olikin talvella 2021 

selkeästi edellisvuotta parempaa kaikkien vedenlaatumuuttujien osalta indeksin osoittaessa tyydyt-

tävää vedenlaatua (taulukko 3). Vedenlaatu oli myös selvästi vuosien 2010–2020 keskiarvoa parem-
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paa kaikkien vedenlaatumuuttujien ollen keskimääräistä paremmalla tasolla. Sokkiiselän vedenlaa-

tua heikensi tyypilliseen tapaan eniten veden sameus, alusveden happipitoisuus sekä kemiallinen 

hapenkulutus (CODMn) ja väriluku. 

Lemmikonselällä (näytepiste 15) tilanne oli hyvin samankaltainen kuin Sokkiiselällä. Lemmikonse-

lällä alusveden happitilanne oli kuitenkin selvästi Sokkiiselkää heikompi, mistä johtuen sisäinen kuor-

mitus oli käynnistynyt ja alusveden sameus- ja ravinnepitoisuudet olivat koholla. Edellisvuoden ta-

voin pohjanläheisen veden CODMn-pitoisuus oli Sokkiiselkää pienempi. Lemmikonselän vedenlaatu 

oli tyydyttävällä tasolla ja selvästi parempi kun edellisvuoden ja 2010–2020 keskiarvo tyydyt-

tävä/välttävä johtuen pienemmistä sameusarvosta, väriluvusta sekä CODMn-pitoisuuksista.  

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

Kaunissaaren näytepisteellä 11 (1,8 mg/l) jossa alusvesi oli käytännössä hapetonta, Kirkkoselän 

pisteellä 12 (6,5 mg/l) sekä vähissä määrin Kirkkoselän pisteellä 13 (8,1 mg/l). Pisteillä 12 ja 13 

alusveden heikompi vedenlaatu näkyi hieman kohonneina ravinnepitoisuuksina veden ollessa kir-

kasta molemmilla pisteillä. Pisteellä 11 alusveden happikato näkyi alusveden kokonaisvaltaisesti 

heikentyneenä vedenlaatuna etenkin sameuden, väriluvun sekä kokonaisfosforipitoisuuden osalta, 

jotka olivat selvästi koholla muuhun vesipatsaaseen nähden ja sisäinen kuormitus oli käynnistynyt. 

Jätevedenpuhdistamon purkuputken edustalla (P7) vesi oli kutakuinkin saman laatuista kuin Kau-

nissaaressa vastaavilla syvyyksillä. Särkisalmen länsipuolen pisteistä kokonaisvaltaisesti paras ve-

denlaatu oli Kirkkoselän keskiosan näytepisteellä (13). Särkisalmen länsipuolella vedenlaatu oli kes-

kimäärin tyydyttävällä tasolla ollen selvästi edellisvuotta ja hieman vuosien 2010–2020 keskiarvoa 

parempaa. Vaikka alusveden happitilanne oli edellisvuotta keskimäärin hieman heikompi, olivat 

etenkin sameusarvo, väriluku sekä kemiallinen hapenkulutus (CODMn) Särkisalmen länsipuolella 

keskimäärin edellisvuotta paremmalla tasolla. Vedenlaatuindeksiä heikensivät kuitenkin eniten hei-

kon happipitoisuuden jälkeen sameus, kemiallinen hapenkulutus sekä väriluku.  

Kurhonselällä (näytepiste 16) veden kokonaislaatu oli perinteisesti näytepisteistä paras (hyvä) ja 

vuonna 2021 selvästi edellistä vuotta sekä vuosien 2010–2020 keskiarvoa parempi. Happea oli hy-

vin koko vesipatsaassa (> 10 mg/l) ja orgaanisen aineen määrä sekä kokonaistyppipitoisuudet olivat 

näytepisteistä matalimmalla tasolla. Vesi oli myös kirkasta koko vesipatsaassa. Edellisvuoteen ver-

rattuna veden väri, kemiallinen hapenkulutus, kokonaisfosforipitoisuus sekä sameus olivat huomat-

tavasti paremmalla tasolla.  

Simpelejärven tarkkailupisteiden veden hygieeninen laatu oli tutkituilta osin erinomainen jokaisella 

näytepisteellä.  

Taulukko 3. Laatuluokitukset alueittain talvella 2021. 

havaintopaikka indeksi vedenlaatu 

P8 Sokkiiselkä 2,95 tyydyttävä 

P15 Lemmikonselkä 3,18 tyydyttävä 

P7, P11, P12, P13 Särkisalmen länsipuoli 3,03 tyydyttävä 

P16 Kurhonselkä 1,72 hyvä 
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4.2 LOPPUKESÄN NÄYTEKIERROS 

Simpelejärven vesistötarkkailun kesänäytteet otettiin 19.8.2020.  

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 indikoi välttävää ja 

hiukan 2000-luvun keskiarvoa huonompaa vedenlaatua (taulukko 4). Eniten Sokkiiselän kesän 2021 

vedenlaatua heikensi korkea sameus ja matala alusveden hapen kyllästysaste.   

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 4. Laatuluokitukset alueittain kesällä 2021. 
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havaintopaikka indeksi vedenlaatu

P8 Sokkiiselkä 3,71 välttävä 

P15 Lemmikonselkä 3,95 välttävä 

P7, P11, P12, P13 Särkisalmen länsipuoli 3,24 tyydyttävä 

P16 Kurhonselkä 2,43 hyvä/tyydyttävä 

5 VEDENLAADUN KEHITYS AIKAVÄLILLÄ 1975–2021 

Veden laadun pitkäaikaistarkastelussa käytetään koko vuoden ja koko vesimassan keskimääräisiä 

pitoisuuksia. Hapen osalta tarkastelu keskittyy kuitenkin alusveteen/kahteen alimpaan syvyyteen. 

Talvella 2010 näytteet saatiin otettua vain Särkisalmen länsipuolelta. Muilta paikoilta näytteet otettiin 

ainoastaan toukokuussa kevätkierron aikana, jolloin vesi oli hapettunutta, eivätkä kevään happipitoi-

suudet ole verrannollisia talven happitilanteeseen. Vuonna 2017 Sokkiiselän näytepiste otettiin ta-

kaisin tarkkailuun yhden vuoden tauon jälkeen. Vuonna 2018 osa värimäärityksistä oli sisäisen kuor-

mituksen aiheuttaman liiallisen samennuksen takia epävarmoja tai epäonnistuivat kyseessä ole-

vasta syystä kokonaan. Asiantuntija-arviolla indeksiluvun laskentaan otettiin mukaan myös epävar-

mojakin määrityksiä. Vuonna 2019 pisteillä 8 ja 15 väriluvun määritys epäonnistui kesällä, mikä esti 

myös sen käytön vedenlaatuindeksiä laskettaessa. Tämän seurauksena ko. pisteiden vuoden 2019 

indeksiluku ei ole vertailukelpoinen aiempien indeksien kanssa. Sameus on määritetty näytteistä 

vuodesta 1993 lähtien. 

5.1 SOKKIISELKÄ (NÄYTEPISTE 8) 

Sokkiiselän veden laatuun vaikuttavat Joensuunselältä tulevien vesien laatu sekä Siikalahden suun-

nasta tulevat vedet. Sokkiiselällä on alusvedessä ollut toistuvasti huomattavaa happivajausta (liite 

1, kuva 1). Pahimmat happivajeet olivat vuosina 1975, 1982 ja erittäin kuumana kesänä 2018, jolloin 

pohjanläheinen vesikerros oli hapeton. Vuoden 1982 jälkeen alusveden happitilanne ei kuitenkaan 

päässyt heikolle tasolle ennen vuotta 2010, ja 2010-luvulla alusveden hapen kyllästysaste onkin ollut 

hyvin matala myös vuosina 2017 ja 2018. Vuonna 2021 alusveden hapen keskimääräinen kyllästys-

aste oli hiukan pitkän aikavälin (1975–2020) keskiarvoa paremmalla tasolla. Elokuussa hapen kyl-

lästysaste 13 m syvyydessä oli kuitenkin vain 17 % ja pitoisuus 2 mg/l. 

Sokkiiselkä oli vuoteen 1983 asti huomattavan rehevä vesialue. Keskimääräinen fosforipitoisuus oli 

vuosina 1975, 1981 ja 1982 jopa yli 50 μg/l (kuva 2). Fosforipitoisuutta nostivat ennen Siikalahteen 

johdetut Parikkalan kunnan jätevedet, jotka nostivat fosforipitoisuutta suoraan sekä alentamalla hap-

pipitoisuutta pohjan lähellä, mikä aiheutti puolestaan sisäistä kuormitusta. Jätevesien johtaminen 

Siikalahteen lopetettiin vuonna 1983, jonka jälkeen myös fosforipitoisuudet alkoivat laskea. Fosfori-

pitoisuus vakiintui pitkäksi ajaksi noin 15 μg/l tasolle, mikä kuvaa lievästi rehevää vesialuetta. 2000-

luvulla on kuitenkin ollut havaittavissa pientä fosforipitoisuuden nousua, ja 2010-luvulla tyypillinen 

fosforipitoisuuden vuosikeskiarvo on ollut edelleen lievästi rehevää vesialuetta kuvaava 20 μg/l. 
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Vuonna 2021 Sokkiiselän fosforipitoisuus oli hiukan pitkän aikavälin keskiarvoa sekä viiden edellis-

vuoden arvoja matalampi. 

Kokonaistyppipitoisuus (kuva 3) on vaihdellut vuosien välillä fosforipitoisuutta enemmän johtuen 

muun muassa sääolosuhteista. Korkeimmat typpipitoisuudet saavutettiin 80-luvulla, jonka jälkeen 

typpipitoisuudet olivat hiukan matalampia 90-luvulla. 2000-luvulla typpipitoisuuksissa on ollut havait-

tavissa jälleen hienoista kasvua, joka on kuitenkin taittunut viime vuosina. Vuonna 2021 keskimää-

räinen typpipitoisuus oli 2000-luvun matalin ja lievästi rehevää vesistöä kuvaava 540 μg/l.  

Kemiallinen hapenkulutus (CODMn) kertoo vedessä olevien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten ai-

neiden, kuten jätevesien ja humuksen määrästä. Kemiallinen hapennkulutus 70- ja 80-luvuilla joitain 

korkeita arvoja, mutta muutoin COD-pitoisuus pysytteli 6 mg/l tuntumassa viime vuosituhannella 

(kuva 4). 2000-luvun alusta lähtien COD-pitoisuus on kuitenkin noussut, ja vuosina 2018 ja 2020 

kemiallisen hapenkulutuksen arvot vastasivat 80-luvun korkeimpia arvoja. Vuonna 2021 COD-pitoi-

suus oli hiukan pitkän aikavälin keskiarvoa korkeampi, mutta neljää edellisvuotta matalampi. Kemi-

allisen hapenkulutuksen tavoin humuksisuudesta kertova väriluku oli vuosina 1975, 1981 ja 1982 

erittäin korkea, mutta muuten melko matala viime vuosituhannella (kuva 5). 2000-luvulla väriluku on 

noussut lievästi humuksisen vesistön arvoista humuksista vesistöä indikoiviin pitoisuuksiin. Vuonna 

2021 väriluku oli pitkän aikavälin keskiarvoa korkeampi mutta kuitenkin muutamaa edellisvuotta ma-

talampi. 

Sokkiiselän veden sameus on ollut tasaisessa nousussa koko tarkastelujakson (1993–2021) ajan 

(kuva 6). 90-luvulla vesi oli kirkasta, mutta 2000-luvulla sameus on noussut lievästi samean vesistön 

arvoihin, ja vuonna 2020 vesi oli jopa silminnähden sameaa alhaisen happipitoisuuden käynnistä-

män sisäisen kuormituksen vuoksi. Vuonna 2021 sameus oli pitkän aikavälin keskiarvoa korkeampi, 

mutta vastasi pitkälti 2010-luvun tasoa.  

Sisävesissä jätevesien läsnäolosta kertova sähkönjohtavuus osoitti vuosina 1975–2009 veteen se-

koittuneen pieniä määriä jätevesiä, mutta 2010-luvulla sähkönjohtavuusarvot ovat vastanneet sisä-

vesien luonnollista tasoa (kuva 7). Vuonna 2021 sähkönjohtavuus oli mittaushistorian toiseksi alin 

vuoden 2020 jälkeen.  

Sokkiiselän vedenlaatuluokitus sai heikoimmat arvonsa vuosina 1975 ja 1981–1982, jolloin veden-

laatu oli välttävää (kuva 8) johtuen korkeista fosfori- ja humuspitoisuuksista. Parhaimmillaan Sok-

kiiselän vedenlaatu oli 80- ja 90-lukujen taitteessa, jolloin vedenlaatuindeksi osoitti jopa hyvää ve-

denlaatua. 90-luvulta lähtien Sokkiiselän vedenlaatuindeksi on heikentynyt tasaisesti, ja 2010-luvulla 

vedenlaatu on ollut tyydyttävää tai välttävää. Vuonna 2021 vedenlaatuindeksin vuosikeskiarvo oli 

pitkän aikavälin keskiarvoa heikompi mutta viittä edellisvuotta parempi, ja se osoitti tyydyttävää/vält-

tävää vedenlaatua. Eniten vedenlaatuindeksiä vuonna 2021 heikensi sameus, joka lienee myös yksi 

päätekijöistä Sokkiiselän vedenlaatuluokituksen heikkenemisen takana yhdessä kemiallisen hapen-

kulutuksen ja väriluvun kanssa.  

5.2 LEMMIKONSELKÄ (NÄYTEPISTE 15) 

Lemmikonselälle kulkeutui Koirajoen kautta meijerin jätevesiä vuoteen 1978 asti ja tämä näkyi myös 

veden laadussa monin tavoin. Kun jätevedet alettiin johtaa Särkisalmen puhdistamolle, veden laatu 
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alkoi parantua. Lemmikonselän alusvedessä on säännöllisesti ollut happivajetta kerrostuneisuus-

kausien lopulla (liite 1, kuva 9), ja hapen kyllästysasteen vaihtelu on kasvanut tarkastelujakson 

(1975–2021) loppua kohti, ja heikoin happitilanne koettiinkin vuonna 2018, jolloin happi loppui poh-

janläheisestä vesikerroksesta. Vuonna 2021 alusveden hapen kyllästysaste vastasi edellisvuoden 

tavoin suunnilleen pitkän aikavälin keskiarvoa, mutta Sokkiiselän tavoin alusveden happipitoisuus 

elokuun näytteenotossa oli hyvin matala ja kaloille haitalilinen.  

Lemmikonselän fosforipitoisuus laski tarkastelujakson alussa saavutetuista, jopa erittäin rehevää 

vesistöä kuvaavista arvoista lievästi rehevän vesistön arvoihin 90-luvulle tultaessa (kuva 10). Fosfo-

ripitoisuus pysyi alle 20 µg/l vuoteen 2010 asti, jonka jälkeen fosforipitoisuus on vaihdellut välillä 20–

50 µg/l, korkeimpien arvojen kertoessa sisäisestä kuormituksesta hapettomuusjaksojen aikana. Vuo-

den 2021 keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus oli hiukan pitkän aikavälin keskiarvoa matalampi 

ja lievästi rehevää vesistöä kuvaava 23 µg/l. Kokonaistyppipitoisuus oli suurimmillaan meijerijäteve-

sien kuormituksen aikana (kuva 11). Typpipitoisuus oli laskusuunnassa kuormituksen loppumisen 

jälkeen 2000-luvun alkuun saakka, mutta sen jälkeen typpipitoisuus kasvoi vuoteen 2014 saakka, 

jonka jälkeen typpipitoisuudet ovat taas pienentyneet hukan. Vuonna 2021 typpipitoisuus oli pitkän 

aikavälin keskiarvoa selvästi matalampi ja indikoi lievästi rehevää vesistöä.  

CODMn-pitoisuudet olivat viime vuosituhannella melko tasaisia ja noin 6-7 mg/l, mutta 2010-luvulle 

tultaessa kemiallinen hapenkulutus nousi 8 mg/l tuntumaan (kuva 12). Vuonna 2021 kemiallinen 

hapenkulutus oli pitkän aikavälin keskiarvoa korkeampi. Myös väriluvussa on havaittavissa COD-

pitoisuuksia vastaava, mutta jopa hiukan voimakkaampi tarkastelujakson loppua kohti nouseva 

trendi (kuva 13). Vuoden 2021 keskimääräinen väriluku oli humuksista vesistöä kuvaava ja tarkas-

telujakson keskiarvoa korkeampi 49 mg Pt/l.  

Sokkiiselän tavoin veden sameus on Lemmikonselällä kasvanut tarkastelujaksolla (1993–2021) 

(kuva 14). Sokkiiselän tasaisesta sameuden kasvusta poiketen sameuden huippulukemat saavutet-

tiin Lemmikonselällä vuonna 2014, jonka jälkeen vuosien välinen vaihtelu on ollut suurta. Vuonna 

2021 sameuden keskiarvo oli vuosien 1993–2020 keskiarvoa korkeampi ja lievästi sameaa vesistöä 

kuvaava 3,9 FTU. Lemmikonselän sähkönjohtavuus pysyi 2010-luvulle saakka melko tasaisena ja 

kertoi pienistä jätevesipitoisuuksista (kuva 15). Sähkönjohtavuus on laskenut hiukan 2010-luvulla, ja 

vuoden 2021 keskiarvo oli lähes luonnontilaa vastaava 10,3 mS/m.  

Veden kokonaislaatu on Lemmikonselällä heikentynyt tasaisesti 2000-luvulla, jota ennen vedenlaatu 

oli vähintäänkin tyydyttävää aivan tarkastelun ensimmäisiä, meijerin kuormituksen vuosia lukuun ot-

tamatta (kuva 16). Heikoimmillaan vedenlaatu oli välttävää vuonna 2018, ja vuoden 2021 vedenlaa-

tuindeksin arvo 3,64 osoitti tyydyttävää/välttävää vedenlaatua. Eniten indeksin arvoa heikensivät 

sameus ja alusveden hapen kyllästysaste. Näiden vedenlaatutekijöiden lisäksi myös 2000-luvulla 

kasvanut kemiallinen hapenkulutus ja väriluku vaikuttivat Lemmikonselän kokonaisvedenlaadun 

heikkenemiseen.  
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5.3 SÄRKISALMEN LÄNSIPUOLI (NÄYTEPISTEET  7, 11, 12 & 13) 

Särkisalmen länsipuolelle jätevesiä on laskettu vuodesta 1983 lähtien. Jätevesien lisäksi tarkkailu-

alueen vedenlaatuun vaikuttavat myös Lemmikonselältä tulevan veden laatu ja erilaiset oja- ja hule-

vedet. Kaunissaaren länsipuolella olevassa ”montussa” vesimassa kerrostuu helposti aiheuttaen 

usein happivajauksesta johtuvaa sisäistä kuormitusta. Vesistötarkkailu alueella alkoi vuonna 1979.  

Särkisalmen länsipuolisista pisteistä alusveden hapen kyllästysasteen tarkasteluun käytetään vain 

syvimpiä pisteitä 11 ja 12. Särkisalmen länsipuolella alusvedessä on ollut usein huomattavaa hap-

pivajausta ja Kaunissaaren länsipuolen näytepisteellä (11) jopa happikatoja. Happitilanne on vaih-

dellut huomattavasti vuosien välillä, joskin pientä parannusta pohjanläheisessä happitilanteessa oli 

havaittavissa vuosina 1985–2000. 2000-luvulla alusveden hapen kyllästysasteessa ei ole ollut sel-

keää trendiä (liite 1, kuva 17). Vuonna 2021 alusveden hapen kyllästysaste oli keskimäärin 55 % ja 

hiukan tarkastelujakson keskiarvoa (1979–2020) parempi. Talvella 2021 Kaunissaaren länsipuolella 

oli kuitenkin vakavaa happivajausta pohjanläheisessä vesikerroksessa, ja kesällä happipitoisuus 

laski huomattavan alhaiseksi puolestaan pisteellä 12. 

Tarkastelujakson alun korkeat, rehevää vesistöä indikoivat fosforipitoisuudet laskivat 1990-luvun 

loppuun saakka jopa karua vesistöä kuvaaviin arvoihin (kuva 18). 2000-luvulla fosforitoisuudet ovat 

taas nousseet hiukan, lievästi rehevän vesistön arvoihin. Vuonna 2021 fosforipitoisuus oli hiukan 

pitkän aikavälin keskiarvoa matalampi. Typpipitoisuudessa on Särkisalmen länsipuolisilla mittaus-

pisteillä ollut hienoinen laskeva trendi koko tarkastelujaksolla (kuva 19). Vuonna 2021 typpipitoisuus 

oli tarkastelujakson keskiarvoa matalampi ja kuvasi lievästi rehevää vesistöä.  

Sekä kemiallinen hapenkulutus että väriluku laskivat hiukan aikavälillä 1979–2000, jonka jälkeen 

pitoisuuksissa on ollut hieman voimakkaampaa nousua, joka on tasaantunut hiukan aivan viimeisim-

pinä vuosina (kuvat 20 ja 21). Vuonna 2021 sekä COD-pitoisuus että väriluku olivat pitkän aikavälin 

keskiarvoja korkeampia ja indikoivat lievästi humuksista vesistöä.    

Särkipuolen länsipuolella sameus on kasvanut itäpuolen pisteiden tavoin tarkastelujaksolla (1993–

2021) (kuva 22). Nousu oli voimakkainta vuoaina 1996–2008, jonka jälkeen sameus on pysytellyt 

suunnilleen samalla tasolla, joskin vuosien välinen vaihtelu on ollut voimakasta. Vuonna 2021 sa-

meusarvo oli pitkän aikavälin keskiarvoa korkeampi ja kuvasi lievästi sameaa vettä. Sähkönjohta-

vuus on ollut laskussa Särkisalmen länsipuolella koko tarkastelujakson ajan, ja 2010-luvulta alkaen 

arvot ovat vastanneet luonnontilaista vesistöä (kuva 23). 

Veden kokonaislaatu parani Särkisalmen länsipuolella vuoteen 1996 asti, jolloin vedenlaatu oli hy-

vää (kuva 24). Sen jälkeen vedenlaatu on heikentynyt, ja heikoimmillaan vedenlaatuindeksi oli 

vuonna 2017 osoittaessaan välttävää vedenlaatua. Vuonna 2021 vesi oli laadultaan tyydyttävää ja 

pitkän aikavälin keskiarvoa heikompaa. Eniten vedenlaatuindeksiä heikensivät sameus ja alhainen 

hapen kyllästysaste, jotka yhdessä kemiallisen hapenkulutuksen ja väriluvun kanssa selittävät Sär-

kisalmen länsipuolen vedenlaadun heikkenemisen 2000-luvulla.  
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5.4 KURHONSELKÄ (NÄYTEPISTE 16) 

Simpelejärven alaosaan kuuluva Kurhonselkä on tunnettu puhtaana vesialueena, jossa Särkisal-

melta tulevat jätevedet ovat jo laimentuneet lähes huomaamattomiksi ja jonka valuma-alueen haja-

kuormitus on hyvin vähäinen. Satunnaisesti yksittäisissä tarkkailuissa havaitut vedenlaatumuutokset 

esimerkiksi ravinnepitoisuuksissa ja hygieenisessä laadussa ovat kuitenkin kertoneet, ettei vesialue 

ole täysin koskematon. Kurhonselän vesistötarkkailu alkoi vuonna 1993.  

Kurhonselän alusvedessä on tyypillisesti havaittu lievää hapen alenemaa kerrostuneisuuskauden 

lopulla. Alusveden happitilanteessa ei kuitenkaan ole tarkastelujaksolla tapahtunut merkittäviä muu-

toksia (liite 1, kuva 25). Vuonna 2021 alusveden hapen kyllästysaste oli hiukan pitkän aikavälin kes-

kiarvoa (1993–2020) paremmalla tasolla, eikä hapen alenema ollut huomattava edes 30 m syvyy-

dessä.  

Kurhonselän fosforipitoisuudessa on havaittavissa koko tarkastelujakson yli ulottuva, hiukan nou-

seva trendi (kuva 26). Fosforipitoisuus vuonna 2021 olikin pitkän aikavälin keskiarvoa korkeampi, 

mutta edelleen karun vesistön arvoissa. Typpipitoisuudessa vuosien välinen vaihtelu on ollut fosfo-

ripitoisuutta suurempaa (kuva 27), eikä selkeää trendiä ole havaittavissa. Vuonna 2021 typpipitoi-

suus oli pitkän aikavälin keskiarvoa matalampi ja indikoi karua vesialuetta.  

Sekä kemiallinen hapenkulutus että väriluku ovat nousseet tarkastelujaksolla (kuvat 28 ja 29), joskin 

väriluvun kasvu on ollut voimakkaampaa. Vuonna 2021 COD-pitoisuus oli palannut vuoden 2020 

poikkeuksellisen korkeasta arvosta takaisin 2010-luvun tyypilliselle tasolle. Molempien vedenlaatu-

tekijöiden arvot olivat vuonna 2021 pitkän aikavälin keskiarvoja korkeampia ja ne kuvastivat lievästi 

humuksista vettä, kun 1990-luvulla vesi oli vielä väritöntä.  

Kurhonselän sameus on ollut hienoisessa ja tasaisessa nousussa koko tarkastelujakson (kuva 30). 

Vuonna 2021 veden sameus oli pitkän aikavälin keskiarvoa korkeampi ja arvo 1,1 FTU indikoi lievästi 

sameaa vettä, kun 1990-luvulla vesi oli kirkasta. Sähkönjohtavuus pysyi Kurhonselällä melko va-

kaana vuoteen 2009 saakka (kuva 31). Tämän jälkeen sähkönjohtavuus on hitaasti laskenut luon-

nontilaa vastaaviin arvoihin, kuten muuallakin Simpelejärvellä.  

Kurhonselän veden laatuluokitus oli vuoteen 1998 saakka erinomainen (kuva 32). Vedenlaatu on 

heikentynyt hiukan koko tarkastelujakson ajan, ja heikoimmillaan vedenlaatu oli vuonna 2020, jolloin 

indeksiarvo kertoi hyvästä/tyydyttävästä vedenlaadusta. Vuonna 2021 Kurhonselän vedenlaatu-

luokka oli hyvä, ja eniten sitä heikensi muiden Simpelejärven tarkkailupisteiden tavoin sameus ja 

alusveden hapen kyllästysaste. Alusveden happitilanteessa ei tarkastelujaksolla kuitenkaan ole ollut 

selvää trendiä, vaan Kurhonselän vedenlaadun hitaan heikkenemisen takana ovat sameuden lisäksi 

fosfori- ja humuspitoisuuksien kasvu.  
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6 YHTEENVETO 

Simpelejärven vedenlaatu oli vuonna 2021 Lemmikonselällä ja Sokkiiselällä tyydyttävää/välttävää, 

Särkisalmen länsipuolen mittauspisteillä tyydyttävää ja Kurhonselällä hyvää. Vedenlaatuindeksit oli-

vat joka näytepisteellä vuosien 1975–2020 keskiarvoja heikompia, mutta vuoden 2020 arvoja pa-

rempia. Eniten Simpelejärven näytepisteiden vedenlaatua vuonna 2021 heikensivät sameus ja alus-

veden hapen kyllästysaste.  

Kaikilla Simpelejärven selillä vedenlaatu parani hiukan vuosina 1975–1990, jonka jälkeen veden-

laatu on heikentynyt. Vedenlaadun heikkenemisen syynä ovat nousseet fosfori- ja humuspitoisuudet 

sekä sameus. Humuspitoisuuksien nousua eli vesistöjen tummumista on havaittu myös muilla poh-

joisen havumetsävyöhykkeen järvillä. Alusveden hapen kyllästysasteessa ja typen pitoisuuksissa ei 

havaittu selviä ajallisia trendejä, ja sähkönjohtavuus on laskenut hiukan tarkastelujaksolla.  

Vesikemian lisäksi myös järven biologisissa tekijöissä on tapahtunut muutoksia. Planktonlevien 

määrää vedessä kuvaava klorofylli-a-pitoisuus on tarkastelujaksolla (1991–2021) kasvanut kuvaa-

jana esitetyn Kurhonselän (kuva 33) tavoin joka näytepisteellä lukuun ottamatta purkuputken edus-

tan näytepistettä (kuva 34). Klorofyllipitoisuus on seuraillut tiukasti pintaveden fosforipitoisuutta, eli 

fosfori lienee perustuotantoa rajoittava ravinne Simpelejärvessä. Fosforipitoisuuksien kasvaessa 

1990-luvulta lähtien myös Simpelejärven leväbiomassa on siis kasvanut lukuun ottamatta purkuput-

ken edustaa, jolla kuormitus on vähentynyt.  

Kuva 33. Pintaveden klorofylli-a- ja fosforipitoisuudet Kurhonselän näytepisteellä vuosina 1991–

2021. 
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Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 

Kuva 34. Pintaveden klorofylli-a- ja fosforipitoisuudet jätevedenpuhdistamon purkuputken edustalla 

vuosina 1995–2021. 
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