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  SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY 
    Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA 

No 1255/22         16.11.2022 

VILAJOEN VESISTÖTARKKAILU SYKSYLLÄ 2022 

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 

17.10.2022 vuoden neljännet ja viimeiset näytteet yhteensä kuudelta (6) jokihavaintopaikalta. 

Näytteet analysoitiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. 

2 VESISTÖTARKKAILUN TULOKSET 

Kaikkien tarkkailupisteiden vesi oli lokakuussa 2022 hyvin humuspitoista ja erittäin tummaa (tulokset 

liitteenä 1). Ylimmällä Pentinkylän havaintopaikalla (1B) vesi oli myös lievästi sameaa, rehevää sekä 

tutkituilta osin hygieenisesti selvästi likaantunutta. Veden kokonaislaatu oli tyydyttävää. Alemmalla 

Juopperin havaintopaikalla (1) vesi oli sameampaa, ravinnepitoisuudet olivat korkeampia ja veden 

hygieeninen laatu oli selvästi heikentynyt verrattuna ylempään havaintopaikkaan. Ylämaan 

puhdistettujen jätevesien purkupaikan taustapisteellä (2B) vesi oli laadultaan parempaa kuin 

Juopperin, mutta huonompaa kuin Pentinkylän havaintopaikalla. Vesi oli erittäin tummaa, 

humuspitoista, sameaa, rehevää sekä tutkituilta osin hygieeniseltä laadultaan likaantunutta. Veden 

kokonaislaatu oli välttävä. Puhdistamon alapuolisella havaintopaikalla (2) veden laatu heikkeni 

selvästi taustapisteeseen verrattuna ollen huonoa. Ylämaan jätevedenpuhdistamon purkupaikan 

jälkeen (2) jätevesien vaikutus näkyi jätevesille tyypillisesti ammoniumtypen määrän nousuna sekä 

veden hygieenisen laadun selvänä heikkenemisenä myös veden sameus lisääntyi. Vilajoen 

Vaalimaantien sillan havaintopaikalle siirryttäessä (3) veden laatu parani hieman. Veden 

ammoniumtyppipitoisuus ja bakteerien määrä laskivat. Veden laatu oli kuitenkin edelleen huonoa.

Lahnajärven alapuolisella Harjulan (5) havaintopaikalla veden laatu oli syksyn tarkkailukerralla 

selvästi parempaa kuin muilla havaintopaikoilla. Veden kokonaislaatu oli hyvä. Vesi oli lievästi 

sameaa, humuspitoista, lievästi rehevää ja hygieeniseltä laadultaan vain hieman likaantunutta. 

Taulukossa 1 on esitetty havaintopaikkakohtaiset laatuluokitusindeksit. Vilajoen matemaattinen 

laatuluokitusmalli (Saukkonen, Vesitalous 6/91 ja 3/92) perustuu veden sameuden, 
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sähkönjohtavuuden, väriluvun, CODMn:n, kokonaisfosforin, kokonaistypen pitoisuuksiin ja bakteerien 

(E. coli) määrään. Vedenlaatumallissa mittaushetken veden laatua verrataan tarkkailuvesistön 

oletettuun luonnontilaan eli ns. ihannetasoon.  

Taulukko 1. Havaintopaikkakohtaiset laatuluokitusindeksit syksyllä 2021 ja 2022

TUNNUS PISTE 
VEDEN LAATULUOKITUS 

syksyllä 2021 syksyllä 2022 

1B Vilajoki 012, Pentinkylä  3,77 välttävä 2,92 tyydyttävä 

1 Vilajoki 010, Juopperi 3,78 välttävä 4,36 välttävä/huono 

2B Vilajoki 067, Puhdistamon yläpuoli 3,27 tyydyttävä 4,09 välttävä 

2 Vilajoki 008, Puhdistamon alapuoli 3,43 
tyydyttävä/vält

tävä 
5,04 huono 

3 
Vilajoki 007, Maantiesilta, 

Vaalimaantie 
3,59 

välttävä/tyydyt

tävä 
4,69 huono 

5 Vilajoki pienrajav. 050, Harjula 4,09 välttävä 2,25 hyvä 

Vedenlaatuindeksiä tarkasteltaessa vedenlaatu oli Vilajoen ylimmällä Pentinkylän havaintopaikalla 

ja alimmalla Harjulan havaintopaikalla selvästi parempaa kuin syksyllä 2021. Näillä havaintopaikoilla 

veden laatua paransi veden pienempi väriluku, humus- ja ravinnepitoisuudet sekä parempi 

hygieeninen laatu. Muilla havaintopaikoilla veden laatu oli puolestaan selvästi huonompaa kuin 

edellisenä syksynä. Veden laatua heikensi erityisesti veden huonompi hygieeninen laatu.
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