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VILAJOEN JA PUKALUSJÄRVEN VESISTÖTARKKAILU
KESÄLLÄ 2021

1 YLEISTÄ

Vilajoen ja Pukalusjärven tarkkailua toteutetaan Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laatiman

tarkkailuohjelman (No 2744b/17, 5.12.2017) mukaisesti. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti

19.7.2021 vuoden kolmannet näytteet yhteensä kahdeksalta (8) havaintopaikalta, joista kuusi oli

jokipisteitä ja kaksi järvipisteitä. Näytteet analysoitiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n

laboratoriossa.

2 VESISTÖTARKKAILUN TULOKSET

Kaikkien tarkkailupisteiden vesi oli heinäkuussa 2021 humuspitoista ja erittäin tummaa (tulokset

liitteenä 1). Ylimmällä Pentinkylän havaintopaikalla (1B) vesi oli näiden lisäksi myös lievästi sameaa,

rehevää sekä tutkituilta osin hygieenisesti selvästi likaantunutta. Alemmalla Juopperin

havaintopaikalla (1) veden laatu oli melko samanlaista kuin Pentinkylän (1B) havaintopaikalla. Vesi

oli hieman vaaleampaa ja ammoniumtyppipitoisuus oli alhaisempi. Ylämaan kunnan puhdistettujen

jätevesien purkupaikan taustapisteellä (2B) vesi oli melko saman laatuista kuin Juopperin ja

Pentinkylän havaintopaikoilla. Vesi oli erittäin tummaa, humuspitoista, lievästi sameaa, rehevää

sekä tutkituilta osin hygieeniseltä laadultaan erittäin likaista. Puhdistamon alapuolisella

havaintopaikalla (2) vesi oli laadultaan selvästi huonompaa kuin muilla Vilajoen havaintopaikoilla.

Jätevesien vaikutus näkyi typpipitoisuuksien selvänä kasvuna sekä erittäin korkeina

bakteeripitoisuuksina. Myös fosforipitoisuus kasvoi yläpuoliseen havaintopaikkaan nähden. Vilajoen

Vaalimaantien sillan havaintopaikalle siirryttäessä (3) veden laatu parani. Ravinnepitoisuudet

alenivat selvästi ja veden hygieeninen laatu parani. Hygieeniseltä laadultaan vesi oli kuitenkin

edelleen selvästi likaantunutta.

Lahnajärvellä (4) veden happipitoisuus oli hyvä. Vesi oli sameahkoa, humuksen tummentamaa ja

ravinnepitoisuuksiltaan rehevää. Myös pintavedestä (0-2m) mitattu a-klorofyllipitoisuus oli rehevälle

vedelle ominaisella tasolla. Vesi oli tutkituilta osin hygieeniseltä laadultaan likaantunutta.
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Lahnajärven alapuolisella Harjulan (5) havaintopaikalla veden laatu parani hieman

kokonaisuudessaan Lahnajärven vedenlaatuun nähden. Vesi kirkastui ja kokonaisfosforipitoisuus

aleni. Kuitenkin veden hygieeninen laatu heikkeni. Pukalusjärvellä (6) veden happitilanne oli erittäin

huono pintavettä lukuun ottamatta. Vesi oli pohjan läheisessä vesikerroksessa pintaveteen nähden

selvästi sameampaa. Myös fosforipitoisuus oli korkeampi. Koko vesipatsaan vesi oli erittäin tummaa,

humuspitoista ja fosforipitoisuuden perusteella rehevää. Myös pintaveden a-klorofyllipitoisuus oli

rehevälle vedelle ominaisella tasolla. Koliformisten bakteereiden määrä oli Pukaluksen vedessä

koholla.

Taulukossa 1 on esitetty havaintopaikkakohtaiset laatuluokitusindeksit. Vilajoen matemaattinen

laatuluokitusmalli (Saukkonen, Vesitalous 6/91 ja 3/92) perustuu veden sameuden,

sähkönjohtavuuden, väriluvun, CODMn:n, kokonaisfosforin, kokonaistypen pitoisuuksiin ja bakteerien

(E. coli) määrään. Pukalusjärven laatuluokitusmallissa huomioidaan lisäksi alusveden

hapenkyllästysaste. Vedenlaatumallissa mittaushetken veden laatua verrataan tarkkailuvesistön

oletettuun luonnontilaan eli ns. ihannetasoon.

Taulukko 1. Havaintopaikkakohtaiset laatuluokitusindeksit kesällä 2021 ja 2020

TUNNUS PISTE
VEDEN LAATULUOKITUS

kesällä 2021 kesällä 2020

1B Vilajoki 012, Pentinkylä 3,37
tyydyttävä/

välttävä
2,77 tyydyttävä

1 Vilajoki 010, Juopperi 3,46
tyydyttävä/

välttävä
3,22 tyydyttävä

2B Vilajoki 067, Puhdistamon yläpuoli 3,34 tyydyttävä 2,57 hyvä/tyydyttävä

2 Vilajoki 008, Puhdistamon alapuoli 4,79 huono 3,05 tyydyttävä

3
Vilajoki 007, Maantiesilta,

Vaalimaantie
3,93 välttävä 3,14 tyydyttävä

4 Lahnajärvi 072 3,41
tyydyttävä/

välttävä
3,21 tyydyttävä

5 Vilajoki pienrajav. 050, Harjula 3,10 tyydyttävä 2,89 tyydyttävä

6 Pukalus 002 3,97 välttävä 3,23 tyydyttävä

Vedenlaatuindeksiä tarkasteltaessa vedenlaatu oli huonompaa kaikilla havaintopaikoilla kesällä

2021 verrattuna kesään 2020. Erityisesti puhdistamon alapuolisella havaintopaikan veden laatu oli

selvästi heikompi. Veden laatua heikensivät pääsääntöisesti kaikilla havaintopaikoilla korkeammat

ravinnepitoisuudet, tummempi vesi sekä huonompi hygieeninen laatu. Pukaluksen havaintopaikalla

veden laatua heikensi myös poikkeuksellisen huono happitilanne.
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