
FINAS- ak k reditointipalvelun ak k reditoim a testauslaboratorio Puh elin 0 20 779 0 470
T0 32,ak k reditointivaatim us SFS- EN ISO/IEC 170 25 etunim i.suk unim i@ svsy.fi

w w w .svsy.fi
Voim assa oleva pätevyysalueem m e löytyy sivulta w w w .finas.fi

SAIM AAN VESI- JA YM PÄ RISTÖ TUTKIM US OY
H ietak allionk atu 2,53850 LAPPEENRANTA

PL17,53851LAPPEENRANTA

No 2670/20 14.10.2020

VILAJOEN VESISTÖTARKKAILU SYKSYLLÄ 2020

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

1.10.2020 vuoden neljännet näytteet yhteensä kuudelta (6) jokihavaintopaikalta. Näytteet

analysoitiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa.

2 VESISTÖTARKKAILUN TULOKSET

Vilajoen vesi oli lokakuussa 2020 kaikilla tarkkailupisteillä humuspitoista, erittäin tummaa, lievästi

sameaa sekä lievästi hapanta (tulokset liitteenä 1). Ylimmällä Pentinkylän havaintopaikalla (1B)

näiden ominaisuuksien lisäksi veden kokonaisfosforipitoisuus oli rehevälle vedelle ominaisella

tasolla ja vesi oli tutkituilta osin hygieenisesti likaantunutta. Alemmalla Juopperin havaintopaikalla

(1) veden laatu oli hyvin samanlaista kuin Pentinkylän (1B) havaintopaikalla. Ainoastaan

fosforipitoisuus oli korkeampi ja hygieeninen laatu huonompi. Ylämaan kunnan puhdistettujen

jätevesien purkupaikan taustapisteellä (2B) vesi oli kesimäärin hieman parempilaatuista kuin muilla

Vilajoen havaintopaikoilla. Vesi oli erittäin tummaa, lievästi sameaa, lievästi rehevää sekä tutkituilta

osin hygieeniseltä laadultaan likaantunutta. Puhdistamon alapuolisella havaintopaikalla (2)

jätevesien vaikutus näkyi kohonneina kokonaistypen ja ammoniumtypen pitoisuuksina sekä

hygieenisen laadun heikkenemisenä. Vilajoen Vaalimaantien sillan havaintopaikalle siirryttäessä

(3), veden laatu parani puhdistamon alapuoliseen havaintopaikkaan nähden. Typpi- sekä

ammoniumtyppipitoisuudet alenivat ja hygieeninen laatu parantui.

Lahnajärven alapuolisella Harjulan (5) havaintopaikalla veden laatu oli samankaltaista kuin muillakin

Vilajoen havaintopaikoilla. Vesi oli tummaa, humuspitoista ja ravinteiden perusteella lievästi rehevää

ja tutkitulta osin hygieeniseltä laadultaan likaantunutta.

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



VILAJOEN VESISTÖ TARKKAILU SYKSYLLÄ 20 20
2 (3)

Saim aan Vesi- ja Ym päristötutk im us Oy

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

hapenkyllästysaste. Vedenlaatumallissa mittaushetken veden laatua verrataan tarkkailuvesistön

oletettuun luonnontilaan eli ns. ihannetasoon.

Taulukko 1. Havaintopaikkakohtaiset laatuluokitusindeksit syksyllä 2019 ja 2020

TUNNUS PISTE
VEDEN LAATULUOKITUS

syksyllä 2019 syksyllä 2020

1B Vilajoki 012, Pentinkylä 3,00 tyydyttävä 2,67 tyydyttävä

1 Vilajoki 010, Juopperi 3,09 tyydyttävä 2,88 tyydyttävä

2B Vilajoki 067, Puhdistamon yläpuoli 2,41
hyvä/

tyydyttävä
2,55 hyvä/tyydyttävä

2 Vilajoki 008, Puhdistamon alapuoli 3,17 tyydyttävä 3,30 tyydyttävä

3
Vilajoki 007, Maantiesilta,

Vaalimaantie
3,16 tyydyttävä 2,95 tyydyttävä

5 Vilajoki pienrajav. 050, Harjula 3,03 tyydyttävä 2,73 tyydyttävä

Vedenlaatuindeksiä tarkasteltaessa puhdistamon yläpuolisella sekä alapuolella havaintopaikalla

veden laatu oli huonompaa syksyllä 2020 kuin syksyllä 2019. Veden laatua heikensivät lähinnä

korkeammat bakteeripitoisuudet. Muilla havaintopaikoilla vedenlaatu oli hieman parempaa

edelliseen syksyyn verrattuna.
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