TIIVISTELMÄ
Vuoden 2008 vesistötutkimuksessa oli mukana yhteensä 39 Hartolan, Heinolan ja Sysmän
kuntien alueella sijaitsevaa vesistöä. Tutkituista vesistöistä 33 oli järviä, 5 ojia ja yksi
lähde. Vuoden 2008 tuloksia verrattiin myös järviltä oleviin aiempiin vedenlaatutietoihin,
jotka sijoittuivat lähinnä 1980-, 1990- ja 2000-luvuille. Vanhat tulokset olivat kuitenkin
melko hajanaisia ja useilta järviltä oli olemassa ainoastaan yhdet aiemmat
vedenlaatutulokset. Yhdeksältä järveltä ei ollut olemassa lainkaan
aiempia
vedenlaatutietoja. Varsinaisten vedenlaadussa tapahtuneiden muutosten toteaminen onkin
olemassa olevien tulosten perusteella hyvin vaikeaa. Valtaosaltaan vuoden 2008 tulokset
olivat kuitenkin aiempien tulosten kaltaisia ja esimerkiksi järvien rehevyystasot ja
humuspitoisuudet olivat tulosten perusteella pääsääntöisesti säilyneet muuttumattomina.
Suurin osa Hartolan, Heinolan ja Sysmän kuntien alueilta tutkituista vesistöistä oli
vedenlaadultaan
hyvää
ja
kuului
ympäristöhallinnon
yleisessä
käyttökelpoisuusluokittelussa luokkiin erinomainen tai hyvä. Näiden vesistöjen ulkopuolelle
jäivät ainoastaan luokkien hyvä ja tyydyttävä – rajalle kuuluvat Iso Ruokojärvi ja Kirkjärvi,
tyydyttäväksi lukeutuva Ala-Musteri sekä välttävään luokkaan kuuluva Kirkkolampi.
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1 JOHDANTO
Hartolan, Heinolan ja Sysmän kuntien ympäristötoimet tutkituttivat vesistöjensä tilaa
vuonna 2008. Aiemmin samankaltaisia tutkimuksia on tehty Heinolan alueella ainakin
vuosina 1995 (Anttila-Huhtinen), 1998 (Anttila-Huhtinen), 1999 (Anttila-Huhtinen) ja 2001
(Anttila-Huhtinen). Vuonna 2008 tehdyssä tutkimuksessa oli mukana yhteensä 39
Hartolan, Heinolan ja Sysmän kuntien alueella sijaitsevaa vesistöä, jotka kaikki kuuluvat
Kymijoen vesistöalueeseen (14). Tutkituista vesistöistä 33 oli järviä, 5 ojia ja lähteitä edusti
Kullaanlähteet. Ojapisteiltä otettiin vesinäytteet huhti- ja syyskuussa ja muista vesistöistä
sekä talvella että kesällä.
Vuoden 2008 tuloksia verrattiin myös ympäristötoimien toimittamiin järvien aiempiin
vedenlaatutietoihin, jotka sijoittuivat lähinnä 1980-, 1990- ja 2000-luvuille. Nämä vanhat
tulokset olivat kuitenkin melko hajanaisia ja useilta järviltä oli olemassa vedenlaatutietoja
ainoastaan yhdeltä aiemmalta näytteenottokerralta. Aiempia tuloksia ei ollut lainkaan
Hartolassa sijaitsevilta Iso Ruokojärveltä, Leppälahdelta ja Pikku-Leppälahdelta, Sysmän
Jalaanjärveltä, Pyhätselältä ja Hirvijärveltä eikä Heinolan Vähä-Rihulta, Vähä-Samjärveltä
ja Mustjärveltä. Ojista ainoastaan Myllyojalta oli aiempia vedenlaatutuloksia

2 SÄÄOLOT
Vuosi 2008 oli todella lämmin ja sateinen (kuva 1). Keskilämpötila oli jopa 2 astetta
normaalia korkeampi ja sadannan keskiarvot ylittyivät yleisesti noin 15-30 prosentilla.
Kesän 2008 säteilysumma puolestaan jäi hieman keskimääräistä pienemmäksi. Kesä-,
elo-, ja lokakuu olivat vuoden sateisimmat kuukaudet, mutta myös tammi-maaliskuun
välinen ajanjakso oli tavanomaista lämpimämpi ja runsassateinen. Vähäsateisinta oli
toukokuussa, jolloin satoi ainoastaan hieman yli puolet normaalimäärästä. (Suomen
ympäristökeskus 2009.)
Jäät olivat selvästi keskimääräistä ohuempia koko talven ja maan eteläosan suuret järvet
olivat vielä vuoden alussa sulina. Helmikuussa etelän järviin muodostui jääpeite, joka
kuitenkin suli paikoitellen kuun loppupuolelle sijoittuneen lauhan jakson aikana.
Maaliskuun päättyessä jäät olivat maan etelä- ja keskiosassa 10-25 cm keskiarvoa
ohuempia. Myös huhtikuu oli normaalia lämpimämpi, ja järvien jäät lähtivätkin maan
eteläosissa viikon-pari keskimääräistä aiemmin. (Suomen ympäristökeskus 2009.)
Jäiden lähdön jälkeen pintavedet lämpenivät nopeasti ja kesäkuun alun lämmin sää nosti
pintaveden lämpötilat ajankohtaan nähden korkeisiin lukemiin. Kuun lopussa lukemat olivat
kuitenkin yleisesti jo hieman keskiarvon alapuolella. Järvien pintavedet olivatkin lähes koko
kesän ajan keskimääräistä viileämpiä ja kesän korkeimmat lämpötilat jäivät yleisesti
tavanomaisia maksimeja pienemmiksi. Elokuun alkuun sijoittuneiden viileiden säiden
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myötä pintaveden lämpötilat kääntyivät laskuun ja olivat useita asteita keskiarvoa alempia.
(Suomen ympäristökeskus 2009.)

120

15

100
sademäärä mm

20

lt oC

10
5
0

80
60
40
20

-5

0

Kuva 1. Kuukauden keskilämpötila (ºC) ja kuukauden sadesumma (mm) Lahdessa vuonna 2008 ja
ajanjaksolla 1971-2000 (Ilmatieteen laitos).

3 VEDENLAADUSTA KERTOVAT TEKIJÄT
3.1 LÄMPÖTILAKERROSTUNEISUUS JA HAPPIOLOT
Näytteenoton yhteydessä mitataan veden lämpötila, joka on tärkeä tieto niin
happianalyysien kuin järven lämpökerrostuneisuudenkin kannalta. Veteen liukenevan
hapen määrä riippuu veden lämpötilasta ja happikyllästysasteen laskemiseksi tarvitaan
veden lämpötila-arvot kaikilta näytteenottosyvyyksiltä. Lämpötilamittauksilla selvitetään
myös järvien kerrostuneisuutta, joka vaikuttaa oleellisesti alusveden analyysiarvojen
tulkintaan. (Oravainen 1999.)
Suomen järvet ovat pääsääntöisesti dimiktisiä, eli niissä on kaksi täyskiertoa;
kevättäyskierto ja syystäyskierto. Täyskierron aikana vesimassa on kerrostumaton, jolloin
vesi on sekä lämpötilaltaan että muilta ominaisuuksiltaan tasalaatuista pinnasta pohjaan.
Talvella ja kesällä järvissä vallitsee lämpötilakerrostuneisuus, joka johtuu veden
fysikaalisista ominaisuuksista ja erityisesti siitä, että vesi on raskainta 4 ºC lämpötilassa.
Talvella kerrostuneisuus on käänteinen eli kylmempi vesi on pinnalla kun taas kesällä
lämmin vesi on päällä ja kylmempi pohjalla. (Oravainen 1999.)
Lämpötilaerojen aiheuttamat tiheyserot eri vesimassojen välillä estävät niitä sekoittumasta
keskenään, jolloin veteen muodostuu kerroksia. Yleensä puhutaan pinnan läheisestä eli
päällysvedestä,
pohjan
läheisestä
eli
alusvedestä
sekä
välivedestä
eli
harppauskerroksesta. Päällysveden paksuus on tavallisesti 5-10 metriä ja sen alapuolella
sijaitsee harppauskerros, jossa lämpötilaerot ovat useita asteita muutaman metrin matkalla
Kerrostuneisuuden aikana pinnalla oleva päällysvesi ja pohjanläheinen alusvesi ovatkin
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sekä lämpötiloiltaan että muilta ominaisuuksiltaan hyvin erilaiset. Ilman kanssa
kosketuksissa olevasta päällysvedestä eristyksissä olevan alusveden happitilanne
heikkenee kerrostuneisuuden jatkuessa. Mahdollisen happivajeen suuruus riippuu mm.
järven rehevyydestä, syvyydestä ja muodosta sekä esimerkiksi syvänteen koosta.
Matalissa, alle 5 metriä syvissä järvissä ei välttämättä synny pysyvää
kesäkerrostuneisuutta, vaan vesimassat sekoittuvat tuulten vaikutuksesta pohjia myöten.
Tällaisissa järvissä ei myöskään esiinny kesäistä alusveden happivajetta. (Oravainen
1999.)

3.2 REHEVYYS
Järvien
rehevyydestä
kertovat
pääasiallisesti
klorofylli
a-arvo
sekä
kokonaisfosforipitoisuus. Vedessä esiintyvien lehtivihreällisten planktonlevien runsautta
pyritään selvittämään mittaamalla levien sisältämän klorofylli a:n pitoisuuksia. Arvoja
tarkasteltaessa oletetaan, että kaikki levät sisältävät saman määrän klorofylli a:ta.
Todellisuudessa levien sisältämät määrät eivät kuitenkaan ole vakioita, vaan vaihtelevat
hieman riippuen mm. levien kasvuolosuhteista ja levälajistosta. Esimerkiksi runsas
Gonyostomum semen-limalevän esiintyminen voi aiheuttaa poikkeuksellisen korkeita
klorofylli a-tuloksia (Lepistö ym. 2003). Tällöin levää ei ole vedessä suhteessa yhtä paljon
kuin klorofylli a-arvojen perusteella voisi olettaa ja kokonaisfosforipitoisuudet jäävät
klorofylli-a arvoihin nähden alhaisiksi, jolloin järven rehevyystason määrityksessä saadaan
hyvin ristiriitaisia tuloksia. Siten klorofylli a-arvot ovatkin lähinnä arvioita levien todellisesta
määrästä. Levämäärät myös vaihtelevat ajallisesti hyvin paljon tuotantokauden aikana ja
klorofylli a-tuloksia tulisikin olla useampia tuotantokauden eri vaiheista, jotta saataisiin
luotettava käsitys levätuotannosta.
Kokonaisfosforipitoisuus kertoo nimensä mukaisesti veden sisältämän fosforin määrän.
Fosforia esiintyy sekä leville käyttökelpoisena fosfaattifosforina eli liuenneena
epäorgaanisena fosforina että esimerkiksi leviin ja rautaan sitoutuneena. Kesäaikaan
fosfaattifosforin määrä pintavedessä on hyvin vähäistä, sillä sisävesistöissä juuri fosfori on
yleensä levien kasvua rajoittava minimitekijä (Oravainen 1999). Rautaan sitoutunut fosfori
puolestaan vapautuu takaisin liukoiseen muotoon hapettomissa oloissa, mikä näkyy
kokonaisfosforipitoisuuksien kohoamisena alusvedessä aina happitilanteen heikentyessä.
Kertaalleen sitoutunut fosfori vapautuu tätä kautta uudelleen levien käyttöön, sillä liuennut
fosfori leviää täyskierron aikana alusvedestä koko vesimassaan. Rehevissä järvissä
esiintyy tavallisesti enemmän happikatoa, mikä johtuu suuremmasta orgaanisen aineksen
määrästä ja aineksen hajotessa kuluvasta hapesta. Happikato puolestaan vapauttaa
enemmän fosforia, joka taas osaltaan lisää perustuotantoa ja kasvattaa hajoavan
orgaanisen aineksen määrää. Tätä kutsutaan järven sisäiseksi kuormitukseksi. Rehevissä
myös sähkönjohtavuus on tavallisesti korkeampi, mikä johtuu veteen liuenneista suoloista.
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3.3 HUMUSPITOISUUS
Vesien humuspitoisuuteen vaikuttavat ennen kaikkea valuma-alueella sijaitsevat suot.
Vedet voidaan jakaa ohjeellisten luokkarajojen mukaisesti oligo-, meso- ja
polyhumoosisiin. Niukkahumuksisiksi eli oligohumoosisiksi katsotaan vedet, joiden väriluku
on alle 40 mgPt/l, kemiallinen hapenkulutus alle 10 mgO2/l ja näkösyvyys yleensä yli 4
metriä. Veden humuspitoisuus nostaa veden värilukua sekä kemiallista hapenkulutusta ja
vähentää näkösyvyyttä (Oravainen 1999). Polyhumoosisissa eli runsashumuksisissa
järvissä väriluku onkin yli 80 mgPt/l ja kemiallinen hapenkulutus yli 20 mgO2/l
näkösyvyyden jäädessä alle 1,5 metrin. Vedessä oleva humus myös lisää
kokonaistyppipitoisuutta ja laskee veden pH-arvoa, jonka vuoksi humusvedet ovatkin usein
melko happamia. Tavallisesti humuspitoisuudesta johtuvat väriarvot voivat nousta
runsassateisina aikoina. Humuspitoisuudesta johtuvat väriluvut ovat myös usein kesällä
alhaisempia kuin talvella johtuen ilmeisesti UV-säteilyn humusta hajottavasta
vaikutuksesta (Oravainen 1999).
Dystrofia- eli humusluokituksessa humuspitoisuutta arvioidaan veden värin, kemiallisen
hapenkulutuksen sekä näkösyvyyden avulla. Luokittelussa on kuitenkin huomioitava, että
näihin kaikkiin vaikuttavat myös muut tekijät kuin pelkkä veden humuspitoisuus.
Esimerkiksi veden väriin voi humuksen lisäksi vaikuttaa savisameus ja näkösyvyyteen taas
vaikuttaa näiden kahden ohella myös mm. kesäajan kiivas levätuotanto sekä kaikki muut
veden samentumista lisäävät tekijät. Vesistöissä tapahtuvien muutosten lisäksi
näkösyvyyteen vaikuttavat myös hyvin monet ulkoiset tekijät kuten esimerkiksi
näytteenoton aikaiset sääolot. Tällaisia ovat mm. pilvisyys ja auringonpaiste, jotka
vaikuttavat valaistusoloihin sekä tuulennopeus ja siitä johtuva aallokon voimakkuus. Myös
näytteenottoajankohtaa edeltäneet säätilat, kuten rankat sateet, voivat joissain tapauksissa
vaikuttaa tuloksiin, sillä sadeveden mukanaan kuljettama kiintoaines saattaa hetkellisesti
samentaa vettä ja sitä kautta alentaa näkösyvyyttä. Erot näkösyvyydessä eivät siis
välttämättä kerro varsinaisesta muutoksesta vesistössä, vaan voivat johtua täysin
vedenlaadusta riippumattomista tekijöistä.

4 NÄYTTEENOTTO JA MENETELMÄT
Vuoden 2008 vesistötutkimuksissa talvinäytteenoton suoritti Kymijoen vesi ja ympäristö
ry:n sertifioidut näytteenottajat. Kesänäytteenotosta sekä kaikista ojavesinäytteistä
vastasivat Hartolan, Heinolan ja Sysmän kuntien ympäristötoimet. Talvinäytteet otettiin
18.3-3.4.2008 talvikerrostuneisuuskauden loppupuolella ja kesänäytteet jo 14.7.-6.8.2008
noin kuukautta ennen normaalin kesäkerrostuneisuuden päättymistä.
Kussakin vesistössä sijaitsi pääsääntöisesti yksi näytteenottopiste; poikkeuksia olivat
Myllyoja, jossa oli kolme näytepistettä sekä järvistä Ylimmäinen, josta otettiin näytteet sekä
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Sysmän että Heinolan kuntien alueilta. Tutkimusvesistöjen vesistöalueet
näytteenottopisteiden tarkat sijainnit ja kokonaissyvyydet on esitetty taulukossa 1.

sekä

Järvinäytepisteet pyrittiin sijoittamaan vesistön syvimpään kohtaan ja näytesyvyydet
määräytyivät näytepisteiden kokonaissyvyyksien perusteella. Ojista, Kullaanlähteiltä sekä
kokonaissyvyydeltään alle 2 metriä syvistä tutkimusvesistöistä otettiin näytteet ainoastaan
yhdeltä syvyydeltä. Alle 10 metriä syvistä järvistä otettiin näytteet pääsääntöisesti kahdelta
syvyydeltä; pinnalta 1 metrin syvyydeltä sekä alusvedestä metri pohjan yläpuolelta.
Järvistä, joiden kokonaissyvyys oli 10-20 metriä, otettiin tämän lisäksi näytteet vielä
yhdeltä välisyvyydeltä ja yli 20 metriä syvistä järvistä otettiin näytteet yhteensä viideltä
syvyydeltä. Kaikilta järviltä sekä Kullaanlähteiltä otettiin kesällä myös klorofylli-a näytteet 02 metrin syvyydeltä.
Vesinäytteet analysoitiin akreditoidussa KCL Kymen Laboratorio Oy:ssä ja tutkittujen
vedenlaatuparametrien määritysmenetelmät on esitetty liitteessä 2 ja vesianalyysitulokset
liitteessä 3. Vuoden 2008 tulosten lisäksi tarkastelussa olivat mukana ympäristötoimilta
saadut tutkimusvesistöjen aiemmat vedenlaatutiedot.
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Taulukko

1.

Tutkimusvesistöjen

vesistöalueet

sekä

näytepisteiden

tarkat

sijainnit

sekä

kokonaissyvyydet (va=valuma-alue, la=lähialue)
Kunta
Heinola
Heinola
Heinola
Heinola

Vesistö

Heinola
Sysmä
Heinola
Hartola
Sysmä
Sysmä
Sysmä
Sysmä
Sysmä
Sysmä
Sysmä
Hartola
Hartola
Hartola
Hartola
Hartola
Hartola
Hartola
Hartola
Sysmä
Sysmä
Hartola
Sysmä

Kirkkolampi
Konnivesi, Lintumalahti
Kullaanlähteet
Kotajärven ojat
1) Isiäisestä laskeva
2) Pikosesta laskeva
3) Valkjärvestä laskeva
Iso-Palpanen
Ala-Musteri
Saarijärvi
Onkijärvi
Suurijärvi
Vähä-Palpanen
Myllyoja
1) Eskonoja
2) Myllykylä
3) Korkeamäki
Ylimmäinen
Ylimmäinen
Keskinen
Iso Ruokojärvi
Jalaanjärvi
Päijänne, Liikolanlahti
Päijänne, Pyhätselkä
Huittilan joki
Kotijärvi
Kirkjärvi
Säynätjärvi
Suurijärvi
Hietajärvi
Iso-Kuivajärvi
Rautavesi, Leppälahti
Rautavesi, Pikku-Leppälahti
Rautavesi, Uuhivesi
Mattilanlampi
Sääksjärvi
Hirvijärvi
Kiimasjärvi
Putkijärvi
Iso-Mäkäri

Heinola
Heinola
Heinola
Heinola

Särkijärvi
Mustjärvi
Vähä-Rihu
Vähä-Samjärvi

Heinola
Heinola
Heinola
Heinola
Heinola
Heinola
Heinola
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Vesistöalue

Tyyppi

Koordinaatit

14.131 Konniveden la
Järvi
14.131 Konniveden la
Järvi
14.132 Tamppilammen va Lähde

Kok. syv.
(m)
6788621-3448602
3,9
6785105-3457539
8,4
6777734-3448568
1,5

14.133 Kotajärven va
14.133 Kotajärven va
14.133 Kotajärven va
14.141 Ruotsalaisen la
14.142 Myllyoja va
14.142 Myllyoja va
14.142 Myllyoja va
14.142 Myllyoja va
14.142 Myllyoja va

Oja
Oja
Oja
Järvi
Järvi
Järvi
Järvi
Järvi
Järvi

6793130-3450333
6793715-3450246
6794066-3450347
6780893-3441267
6782462-3446332
6779187-3446058
6779486-3445549
6779521-3446716
6781318-3442432

16,5
12,5
8
9
19
14

14.142 Myllyoja va
14.142 Myllyoja va
14.142 Myllyoja va
14.147 Lauhjoen va
14.147 Lauhjoen va
14.147 Lauhjoen va
14.174 Pajujärven va
14.221 Päijänteen la
14.221 Päijänteen la
14.221 Päijänteen la
14.221 Päijänteen la
14.228 Pianakkaojan va
14.228 Pianakkaojan va
14.228 Pianakkaojan va
14.823 Suojoen va
14.824 Vehkalammen va.
14.824 Vehkalammen va.
14.831 Rautaveden la
14.831 Rautaveden la
14.831 Rautaveden la
14.831 Rautaveden la
14.833 Sääksjärven va
14.833 Sääksjärven va
14.833 Sääksjärven va
14.834 Merijoen va
14.863 UurajärvenOnkijärven va
14.946 Rihulammen va
14.946 Rihulammen va
14.946 Rihulammen va
14.946 Rihulammen va

Oja
Oja
Oja
Järvi
Järvi
Järvi
Järvi
Järvi
Järvi
Järvi
Oja
Järvi
Järvi
Järvi
Järvi
Järvi
Järvi
Järvi
Järvi
Järvi
Järvi
Järvi
Järvi
Järvi
Järvi
Järvi

6782883-3444816
6782641-3445130
6782429-3445022
6806373-3445164
6811021-3445023
6806038-3442707
6820651-3454569
6842975-3430450
6832000-3434400
6839171-3428542
6821778-3430784
6826320-3435070
6829168-3434089
6828460-3436562
6827500-3459900
6822470-3459911
6819620-3458850
6839860-3443050
6838420-3441770
6841540-3443650
6842776-3449548
6838200-3440200
6838600-3437950
6836841-3436267
6843780-3441140
6809700-3449940

5,5
9,1
5,5
1,9
15,9
13,0
33,0
16,0
4,0
8,3
2,7
16,0
3,1
5,0
1,5
10,0
3,6
4,5
7,5
7,3
4,4
8,2

Järvi
Järvi
Järvi
Järvi

6790931-3464086
6785217-3463091
6787393-3461287
6785688-3460166

1,9
26
34
14
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5 TULOKSET
5.1 KONNIVEDEN ALUE (14.13)
5.1.1 Kirkkolampi
Kirkkolampi sijaitsee aivan Heinolan kaupungin keskustassa (liite 1/1) ja kuuluu
Konniveden lähialueeseen (14.131). Kirkkolammesta on aikaisempia vedenlaatutuloksia
vuosilta 1998, 1999 ja 2006. Vuoden 2008 vedenlaatutulosten perusteella Kirkkolampi oli
aiempien vuosien tapaan erittäin runsasravinteinen.
Kokonaisfosforipitoisuutensa sekä klorofylli a-arvonsa perusteella Kirkkolampi oli selvästi
ylirehevä ja lammen kokonaistyppipitoisuudet olivat erittäin suuria. Myös Kirkkolammen
sähkönjohtavuus oli korkea, mikä johtuu veteen liuenneista suoloista. Lammen
puskurikyky happamoitumista vastaan olikin hyvä ja veden pH-arvot ovat pääasiassa
pysytelleet lähellä neutraalia. Vuoden 1999 tuloksissa pinnanläheisen veden pH oli ollut
jopa 8, kiivaan levätuotannon nostaessa arvoa. Myös vuoden 2008 tuloksissa pH oli
korkeampi kesällä kuin talvella. Kirkkolampi oli vain osittain jäätynyt talvinäytteenoton
aikana ja happitilanne olikin tuolloin hyvä. Kesällä hapenkyllästysaste taas oli molemmilla
näytesyvyyksillä vain 50 prosentin luokkaa. Kirkkolammen humusleima oli vain lievä, mutta
lampi ei rehevyytensä takia ole kovinkaan kirkasvetinen, jolloin näkösyvyys jää
suhteellisen alhaiseksi.
Kirkkolammen sijainnin vuoksi on todennäköistä, että sitä kuormittavat mm.
kaupunkialueen hulevedet. Hulevedet ovat lähinnä sadevesiä, jotka valuvat kaduilta
avovesiviemäreihin sekä edelleen alueella sijaitseviin vesistöihin. Näiden vesien mukana
kulkeutuu runsaasti ravinteita ja esimerkiksi liikenteestä peräisin olevia epäpuhtauksia.
Ulosteperäiset bakteerit eivät kuuluneet mitattuihin vedenlaatuparametreihin, mutta niiden
esiintyminen on melko todennäköistä, sillä hulevedet sisältävät usein runsaasti eläinten
kuten esimerkiksi koirien ulostetta. Omalta osaltaan Kirkkolammen rehevyyttä voivat lisätä
siellä viihtyvät sorsat, sillä tavallisesti keskustoissa sijaitsevilla lammilla sorsia myös
syötetään ahkerasti, mikä lisää merkittävästi ravinteiden määrää lammessa.
Kirkkolammen korkeat kokonaisfosfori- ja –typpipitoisuudet sekä suuri sähkönjohtavuus
kuvastavat lähinnä vesiä, joihin kohdistuu voimakkaasti viljeltyjen alueiden
peltolannoitekuormitusta
tai
jopa
suoranaisia
jätevesiä.
Yleiseltä
käyttökelpoisuusluokaltaan Kirkkolampi on lähinnä välttävä, vaikka rehevyyttä kuvaavat
klorofylli a ja kokonaisfosfori ylittivätkin jopa huonon vedenlaadun luokkarajat.
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5.1.2 Konnivesi, Lintumalahti
Heinolan suuret järvet Ruotsalainen ja Konnivesi sijaitsevat kaupungin molemmin puolin ja
ovat yhteydessä toisiinsa Jyrängönkosken kautta. Ruotsalaisen alapuolisen Konniveden
koillisosaan sijoittuva Lintumalahti (Konniveden lähialue14.131) on yhteydessä
Konniselän alueeseen ainoastaan kapean salmen kautta (liite 1/2). Lintumalahdelta on
hajanaisia vedenlaatutuloksia vuosilta 1989, 1995 ja 1999.
Lahden tulisi syvyytensä puolesta olla kesäisin lämpötilakerrostunut ja 1990-luvun
tuloksissa kerrostuneisuus olikin selkeästi nähtävissä. Kesän 2008 näytteenottohetkellä
(30.7) lämpötilakerrostuneisuutta ei kuitenkaan jostain syystä ollut havaittavissa, vaan vesi
oli vesianalyysitulosten perusteella suhteellisen tasalaatuista pinnasta pohjaan; veden
lämpötilat olivat tasaiset koko vesipatsaassa ja happikyllästysprosentti oli lähes sata
kaikilla näytesyvyyksillä.
Vuoden 2008 tulosten perusteella lahden vedenlaadussa ei ollut juurikaan eroja talvi- ja
kesänäytteenoton välillä. Talvella lahti oli lämpötilakerrostunut, mutta varsinaista
alusveden hapettomuutta ei ollut havaittavissa vaan alusveden happikyllästys oli 43%.
Myös vuoden 1999 kesäkerrostuneisuuden aikaisissa näytteissä alusvedessä oli happea
jäljellä, kyllästysprosentti tosin oli hieman alhaisempi jääden vain 20 prosenttiin.
Tuotantotyypiltään Lintumalahti oli sekä vuoden 2008 että aiempien tulosten perusteella
karu ja veden humusleima oli vähäinen. Puskurikyvyltään lahti oli aiempien tulosten tapaan
hyvän ja tyydyttävän rajamailla ja pH-arvoltaan vesi oli lähes neutraalia. Yleisessä
käyttökelpoisuusluokituksessa Lintumalahden vesi kuului luokkaan erinomainen.

5.1.3 Kullaanlähteet
Vierumäellä, Heinolan ja Iitin alueella sijaitsevat ja Tamppilammen valuma-alueeseen
(14.132) kuuluvat Kullaanlähteet (liite 1/3) on Natura 2000-kohde ja kuuluu soidensuojelun
perusohjelman täydennykseen. Viidestä lähteestä muodostuva suon ympäröimä lähteikkö
sijaitsee jyrkkien harjurinteiden muodostamassa notkelmassa. Lähteitä ympäröivä suo on
valtaosaltaan mäntyvaltaista rämettä, mutta lähdelampien rannat ovat nevaa. Lähteistä
itäisin on pinta-alaltaan noin 0,5 ha ja selvästi muita suurempi, sillä pienempien lähteiden
yhteenlaskettu pinta-ala on noin 0,2 ha. Koko lähteikön valuma-alue on hieman yli 7 ha.
(Anttila-Huhtinen 2001, Hämeen ympäristökeskus 2007.) Vuoden 2008 vesinäytteet otettiin
suurimman lähteen pohjoisosasta.
Lähdevesi on maan pinnalle purkautunutta pohjavettä ja lähteiden ominaisuudet
vaihtelevat paljon mm. maaperäolojen sekä pohjavesiesiintymän laajuuden ja syvyyden
mukaan.
Suon
ympäröimät
Kullaanlähteet
olivat
kuitenkin
dystrofiaeli
humusluokitukseltaan oligohumoosisia eli vain lievästi humusleimaisia. Veden lämpötilaan
vaikuttaa mm. alkuperä; syvältä nousevassa lähdevedessä on yleensä vähemmän
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lämpötilanvaihtelua kuin maanpinnan läheltä nousevassa vedessä, johon ympäristön
lämpörytmi vaikuttaa enemmän. Vuonna 2008 Kullaanlähteiden lämpötilat olivat
samankaltaisia kuin aiempinakin vuosina ollen kesällä lämpötiloiltaan hyvin lähellä
pintavesien yleistä keskilämpötilaa.
Maan alta peräisin oleva lähdevesi on yleensä myös niukkahappista, mutta
Kullaanlähteiden veden happikyllästysarvo oli kesällä kuitenkin normaalilla tasolla. Tähän
vaikuttaa osittain ilmasta veteen siirtyvä happi ja osittain päällysveden levätuotanto, jota
Kullaanlähteiden pintavedessä selvästi oli klorofylli a-pitoisuuden perusteella.
Talvinäytteenoton aikainen happikyllästysaste olikin huomattavasti kesäistä matalampi.
Kullaanlähteiden sähkönjohtavuus oli vuonna 2008 aiempien vuosien tavoin alhainen,
mikä kertoo suolojen vähäisestä määrästä vedessä ja on pohjavesille hyvin tyypillistä.
Alkaliniteetti oli vuosiin 2001 ja 2002 verrattuna edelleen samalla tasolla ja
Kullaanlähteiden puskurikyky happamoitumista vastaan on hyvä. Myöskään veden pHarvoissa ei ollut tapahtunut muutosta, vaan vesi oli normaalin lähdeveden tapaan hieman
hapanta.
Vuoden 2008 tulosten perusteella Kullaanlähteet kuuluvat käyttökelpoisuusluokituksessa
pääsääntöisesti luokkaan erinomainen ja ainoastaan lähteiden klorofylli a-pitoisuudet
sijoittuivat luokkaan hyvä.

5.1.4 Kotajärven ojat
Heinolan Kotajärveen (Kotajärven valuma alue 14.133) Isiäisestä, Pikosesta ja
Valkjärvestä laskevilta ojilta (liite 1/1) haettiin vesinäytteet keväällä ja syksyllä. Kotajärven
eteläpuolella sijaitsevasta Isiäisestä laskeva oja (oja 1) kulkee peltoalueiden läpi ja
ojaveden
ravinnepitoisuudet
olivatkin
muita
ojia
korkeampia
molempina
näytteenottoajankohtina (kuva 2) ja lähinnä kokonaistyppipitoisuudet olivat ojavesille
korkeita. Myös veden sähkönjohtavuus sekä alkaliniteetti olivat ojavesille tyypillisesti
kohtalaisen korkeita ja vesi oli pH-arvoltaan lähes neutraalia. Lisäksi vesi oli erittäin
humuspitoista väriluvun ollessa syksyllä 120 mgPt/l ja kemiallisen hapenkulutuksen 27
mgO2/l.
Valkjärvestä Kotajärven länsipuolelle laskevan ojan (oja 3) vesi taas oli huomattavasti
niukkaravinteisempaa ja vähemmän humusleimaista. Veden kokonaistyppi- sekä
fosforipitoisuudet olivat alle puolet Isiäisistä laskevan ojan arvoista. Veden
sähkönjohtavuus tosin oli korkeampi ja alkaliniteetti puolestaan matalampi kuin kahdessa
muussa ojassa. Isiäisen ja Valkjärven väliin sijoittuvasta Pikosesta lähtevän ojan (oja 2)
vedet laskevat Kotajärven uimarannan läheisyyteen. Oja oli kolmesta ojasta lyhin ja
vedenlaadultaan kaikkein niukkaravinteisin sekä vähähumuksisin. Ojien pH-arvot olivat
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keväällä hieman happaman puolella, mutta syksyllä vesi oli lähes neutraalia. Kaikista ojista
tavattiin ulosteperäisiä bakteereja lähinnä syksyllä ja silloinkin vain hyvin vähäisiä määriä.
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Kuva 2. Kotajärven ojien kokonaisfosfori- ja typpipitoisuudet sekä veden väriluvut ja kemiallinen
hapenkulutus vuonna 2008.

5.2 RUOTSALAISEN ALUE (14.14)
5.2.1 Iso-Palpanen
Konniveden yläpuolisen Ruotsalaisen lähialueeseen (14.141) kuuluva Iso-Palpanen (liite
1/4) on melko syvä järvi näytepisteen kokonaissyvyyden ollessa 16,5 metriä. IsoPalpaselta on ainoastaan yhdet aikaisemmat talvinäytteet, jotka ovat vuodelta 1994.
Analyysituloksissa ei kuitenkaan ollut havaittavissa juurikaan eroja vuoden 2008
talvinäytteisiin verrattuna.
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oja 3

Suhteellisen syvänä järvenä Iso-Palpanen oli kesällä lämpötilakerrostunut. Alusveden
happitilanne oli molempina näytteenottoajankohtina kohtalaisen hyvä ja pohjanläheisen
veden happikyllästysprosentti olikin talvella 35% ja kesällä 39%. Heikentyneestä
happitilanteesta johtuen pohjanläheiset kokonaisfosforimäärät olivat kuitenkin lievästi
kohonneet pintanäytteisiin verrattuna.
Tuotantotyypiltään Iso-Palpanen oli selkeästi karu. Veden sähkönjohtokyky oli alhainen ja
veden pH-arvojen perusteella vesi oli melko hapanta. Järven puskurikyky happamoitumista
vastaan olikin vuoden 2008 vesianalyysitulosten perusteella ainoastaan välttävä. Yleisessä
käyttökelpoisuusluokituksessa Iso-Palpanen kuuluu karuna ja vähähumuksisena järvenä
selkeästi luokkaan erinomainen.

5.2.2 Vähä-Palpanen
Iso-Palpasesta koilliseen sijoittuva Vähä-Palpanen (liite 1/4) taas kuuluu Myllyojan valumaalueeseen (14.142). Iso-Palpasen kanssa samaa syvyysluokkaa oleva järvi oli vuonna
2008 sekä talvi- että kesänäytteenoton aikana lämpötilakerrostunut.
Vähä-Palpaselta on ainoastaan yhdet aiemmat vedenlaatutulokset talvelta 1994. Vuoteen
2008 verrattuna tulokset olivat valtaosaltaan hyvin samanlaisia, mutta näkösyvyydessä oli
selkeä muutos, sillä vuoden 1994 tulosten mukaan näkösyvyyttä oli ollut jopa 7,7 metriä ja
vuonna 2008 talvinen näkösyvyys oli 3,0 metriä. Alusveden happitilanne oli talvella 2008
selvästi heikompi kuin kesällä, mikänäkyi myös alusveden kokonaisfosforipitoisuuksissa.
Vuoden 1994 talven tulokset taas vastasivat happioloiltaan hyvin pitkälti vuoden 2008
kesän tilannetta (kuva 3).
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0,4
0,2
0

8.4.1994
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Kuva 3. Vähä-Palpaselta mitatut alusveden happipitoisuudet vuosina 1994 ja 2008.
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Aiemmista tuloksista puuttuvat kuitenkin näytepisteen koordinaatit, joten on mahdotonta
tietää onko kysymyksessä sama näytepiste. Lisäksi kerrostuneisuuden aikaiset happiolot
johtuvat suurelta osin esimerkiksi täyskierron kestosta ja veden lämpötiloista
kerrostumisen aikana. Aiempien tulosten vähäisen lukumäärän vuoksi voidaankin
oikeastaan vain todeta, että näiden kahden talvinäytteenoton aikaisissa tuloksissa on
eroja, mutta mitään varsinaisia johtopäätöksiä niiden perusteella ei voida tehdä.
Vähä-Palpasen vesi oli Iso-Palpasen tapaan niukkahumuksista ja veden sähkönjohtavuus
oli suhteellisen matala. Kesällä pintavesi oli pH-arvoltaan lähes neutraalia ja
alkaliniteettiarvon perusteella järven puskurikyky olikin tyydyttävä. Tuotantotyypiltään järvi
oli karu ja sen yleinen käyttökelpoisuusluokitus oli erinomainen.

5.2.3 Saarijärvi
Vierumäen harjualueen kirkasvetinen Saarijärvi (liite 1/3) kuuluu Myllyojan valumaalueeseen (14.142) ja sijaitsee 116,7 metriä merenpinnan yläpuolella. Saarijärvestä vedet
virtaavat Muterlammen kautta alapuoliseen Onkijärveen.
Saarijärven vedenlaatutulokset olivat valtaosaltaan hyvin samankaltaisia kuin vuosien
2001 ja 2002 tutkimuksissa. Järvi oli vuonna 2008 lämpötilakerrostunut sekä talven että
kesän näytteenottoajankohtina ja aiempien vuosien tapaan myös talvella 2008
päällysveden happipitoisuus oli normaalia alhaisempi. Talven 2008 alusvesinäytteen
happipullo oli hajonnut laboratoriossa, eikä pohjanläheisen veden happitilanteesta saatu
tietoa. Vuosien 2001 ja 2002 tuloksissa alusvedessä oli kuitenkin kohtalaisen hyvin
happea kyllästysasteen ollessa noin 30 %. Kesällä 2008 koko vesimassa oli hyvin
happirikasta ja happitilanne oli alusvedessä jopa parempi kuin pinnan lähellä, mikä on
aiempienkin tulosten perusteella ollut tyypillistä Saarijärven kesänäytteissä.
Vuoden 2001 ja 2002 tuloksiin verrattaessa Saarijärvellä kesänaikainen näkösyvyys oli
vuonna 2008 noin metrin pienempi. Muilta osin järvi kuului kuitenkin edelleen selvästi
oligohumoosisiin eli niukkahumuksisiin järviin. Korkean alkaliniteetin johdosta Saarijärven
puskurikyky happamoitumista vastaan oli aiempien vuosien tapaan hyvä. Myöskään järven
rehevyystasossa ei ollut havaittavissa muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna, vaan
Saarijärvi oli sekä klorofyllia-arvonsa että kokonaisfosforipitoisuutensa
perusteella
oligotrofinen eli karu. Käyttökelpoisuusluokituksessa järvi kuului selkeästi luokkaan
erinomainen.
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5.2.4 Onkijärvi
Kirkasvetiseksi luokiteltavan Saarijärven alapuolella sijaitsee Onkijärvi (liite 1/3) (Myllyjoen
valuma-alue 14.142). Järven lähivaluma-alueella on soita, jotka lisäävät järven
humuspitoisuutta. Onkijärvi onkin selvästi Saarijärveä ruskeavetisempi ja sen voidaan
katsoa humusluokitukseltaan kuuluvan mesohumoosisiin eli selvästi humuspitoisiin järviin.
Onkijärvi oli vuonna 2008 selkeästi lämpötilakerrostunut sekä talven että kesän
näytteenottoajankohtina. Alusvesi oli hapetonta sekä kesällä että talvella ja järvellä oli
myös esimerkiksi talvella 2002 havaittu alusveden happikatoa. Vaikka hyvä happipitoisuus
onkin osoitus vesistön hyvästä kunnosta ovat alusveden alhaiset happipitoisuudet
luontaisia karujenkin vesistöjen pienialaisissa syvänteissä, eivätkä sinänsä kerro vesistön
huonosta tilasta (Oravainen 1999). Alusveden hapettomuuden seurauksena myös
pohjanläheiset kokonaisfosfori- ja typpipitoisuudet korkeiksi.
Onkijärveltä eri vuosina mitatut kokonaisfosforipitoisuudet ovat pysytelleet karun ja lievästi
rehevän rajoissa, mutta klorofylli a-arvot ovat heitelleet hyvin paljon (taulukko 2).
Erityisesti vuonna 2001 mitattua arvoa saattaisi selittää humusvesille tyypillisen
Gonyostomum semen-limalevän esiintyminen. Myös vuoden 2008 tulokset olivat hieman
ristiriitaisia ja fosforipitoisuutensa perusteella Onkijärvi oli karu ja klorofylli a-arvoltaan
lievästi
rehevä.
Vedenlaadultaan
järvi
kuului
kuitenkin
lähinnä
hyvään
käyttökelpoisuusluokkaan.

Taulukko 2. Onkijärveltä mitatut kokonaisfosfori ja klorofylli –a pitoisuudet eri vuosina

Päivämäärä
19.8.1998
6.8.2001
16.7.2002
28.7.2008

Kok. P (µg/l)
11
17
10
8

Klorofylli-a (µg/l)
3,2
42
3,8
11

5.2.5 Suurijärvi
Heinolassa Myllyojan valuma-alueella (14.142) Onkijärveltä ja Saarijärveltä katsottuna
koillisen suunnassa sijaitseva Suurijärvi (liite 1/3) on pitkänomainen 115,5 metriä
merenpinnan yläpuolella oleva järvi. Suurijärvi on melko syvä ja vuonna 2008 järven
eteläpäässä sijainneen näytteenottopisteen kokonaissyvyys oli 19 metriä. Suurijärveltä on
yhdet aiemmat vedenlaatutiedot elokuulta 1999, mutta näytepisteeltä ei ole kirjattu
koordinaatteja. Kokonaissyvyyden perusteella näytepisteen sijainti on ollut eri kuin vuonna
2008. Vesianalyysituloksissa ei kuitenkaan ollut juurikaan eroja.

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 110/2009

13

Suurijärvi oli vedenlaadultaan hyvin paljon Saarijärven kaltainen. Järven humuspitoisuus
oli vähäistä ja pH-arvoltaan vesi oli lähes neutraalia. Lisäksi järven puskurikyky
happamoitumista vastaan oli erittäin hyvä alkaliniteetin ollessa hieman yli 0,4 mmol/l.
Vuonna
2008
Suurijärvi
oli
selkeästi
lämpötilakerrostunut
molempina
näytteenottoajankohtina. Kesällä alusveden happikyllästys oli 12%. Näytteet on kuitenkin
otettu jo heinäkuun lopulla, joten todellinen kesäkerrostuneisuuden lopun happitilanne oli
vielä jonkin verran huonompi. Talvella pohjanläheisessä vedessä oli selkeästi
happiongelmia ja happikyllästys oli ainoastaan 5%. Alentunut happitilanne näkyi myös
alusveden kohonneena kokonaisfosforipitoisuutena. Myös luonnontilaisten puhdasvetisten
järvien pienialaisissa syvänteissä voi kuitenkin esiintyä vähähappisuutta. Suurijärvi onkin
tuotantotyypiltään selkeästi karu ja kuuluu käyttökelpoisuusluokituksessa luokkaan
erinomainen.

5.2.6 Ala-Musteri
Heinolassa Myllyojan valuma-alueen (14.142) alaosalla sijaitseva Ala-Musteri (liite 1/4) on
pieni lampimainen järvi, johon virtaa vesiä sekä Salijärven suunnasta pohjoisesta että
Ympyräislammesta, Pitkälammesta ja Ylä-Musterista, jotka ovat pieniä suorantaisia
lampia. Ala-Musterin vesi olikin hyvin ruskeaa ja väriluku korkea. Myös järven alhainen
näkösyvyys, joka oli vain vähän alle metrin, ja korkea kemiallinen hapenkulutus viittaavat
suureen humuspitoisuuteen. Ala-Musteri onkin humusluokitukseltaan selkeästi
polyhumoosinen eli erittäin runsashumuksinen järvi. Myös järven kokonaistyppimäärät
olivat korkeat etenkin talvella, mikä on hyvin tyypillistä humuspitoisille vesille.
Humuksen aiheuttama veden tumma väri vaikuttaa myös järven kerrostuneisuuteen ja
päällysvesikerros jää veden väristä johtuen usein kesällä hyvin ohueksi. Ala-Musteri oli
voimakkaasti lämpötilakerrostunut molempina vuoden 2008 näytteenottoajankohtina.
Päällysvedessä
happea
oli
normaalisti,
mutta
pohjanläheisen
veden
happikyllästysprosentti oli sekä talvella että kesällä erittäin alhainen. Verrattuna vuosien
2001 ja 2002 tuloksiin oli alusveden happitilanne kuitenkin vuonna 2008 jopa hieman
aiempaa parempi. Pohjanläheisen veden niukkahappisuus sekä satunnaisesti esiintyvä
hapettomuus ovat kuitenkin täysin luontaisia Ala-Musterin kaltaisessa pienessä järvessä,
jossa kerrostuneisuus on hyvin voimakasta.
Ala-Musterin vesi oli pH-arvoltaan hapanta ja alhainen sähkönjohtavuus kertoo veteen
liuenneiden suolojen vähäisestä määrästä. Järven alhainen alkaliniteetti oli vuoden 2008
tuloksissa aiempien vuosien mittaustulosten kanssa yhtenevä. Klorofylli-a pitoisuuksissa
tai kokonaisfosforimäärissä ei myöskään ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia ja AlaMusteri oli tuotantotyypiltään sekä vuoden 2008 että vuosien 2001 ja 2002 tulosten
perusteella rehevän ja lievästi rehevän rajoilla. Pohjanläheiset kokonaisfosforipitoisuudet
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olivat poikkeuksetta päällysveden arvoja korkeampia ja ne kuvastavatkin osaltaan pohjan
heikkoa happitilannetta, sillä hapettomissa oloissa fosforia vapautuu sedimentistä.
Yleisessä käyttökelpoisuusluokituksessa Ala-Musterin vuoden 2008 tulokset jakautuvat
useaan eri luokkaan. Klorofylli a-arvon, näkösyvyyden sekä alusveden satunnaisen
hapettomuuden perusteella järvi kuuluu
luokkaan tyydyttävä, päällysveden
happikyllästysasteen sekä kokonaisfosforipitoisuuden perusteella luokkaan hyvä ja
väriarvon perusteella luokkaan välttävä. Kaiken kaikkiaan Ala-Musteri on vedenlaadultaan
kuitenkin tyydyttävää luokkaa.

5.2.7 Myllyoja
Ruotsalaisen Nyynäistenlahden pohjukkaan laskevasta Myllyojasta (Myllyojan valuma-alue
14.142) haettiin sekä keväällä että syksyllä pintavesinäytteet kolmelta eri näytepisteeltä,
jotka ovat Eskonoja (piste 1), Myllykylä (piste 2) ja Korkeamäki (piste 3) (liite 1/4).
Kaikkien näytepisteiden vedet ovat jokseenkin humuspitoisia ja etenkin Ala-Musterin
suunnasta tulevan veden laadusta kertovalla Myllykylän näytepisteellä yläpuolisten
humuspitoisten vesien vaikutukset olivat selkeästi nähtävissä niin kevään kuin syksynkin
näytteissä (kuva 4). Molempina näytteenottoajankohtina veden väriluku oli hyvin korkea ja
kemiallinen hapenkulutus suurta. Lisäksi sähkönjohtavuuden arvo oli ojavesille
epätyypillisesti hyvin matala. Vierumäen järvien suunnasta tulevan veden laadusta
kertovan Korkeamäen ja Vähä-Palpasen suunnasta tulevan Palpasniitunojan veden laatua
kuvaavan Eskonojan pisteillä oli myös selkeästi humusvesille tyypilliset väriluvut ja
kemiallinen hapenkulutus, mutta niiden sähkönjohtavuus ja alkaliniteettiarvot olivat etenkin
keväällä huomattavasti korkeammalla tasolla kuin Myllykylässä. Myllykylän erittäin
alhainen alkaliniteettiarvo nousi kuitenkin selvästi syksyllä, jolloin kaikkien näytepisteiden
puskurikyvyt olivat korkeita ja keskenään lähes samalla tasolla.
Korkeimman humuspitoisuutensa lisäksi Myllykylän näytepisteeltä mitattiin myös kaikkein
korkeimmat ravinnepitoisuudet. Oja virtaakin Ala-Musterin jälkeen laajan peltoalueen läpi
mikä näkyi muita pisteitä korkeampina ravinnepitoisuuksina erityisesti syksyllä haetuissa
näytteissä. Korkeamäen näytepisteellä ravinnepitoisuudet taas olivat vähän Eskonojan
pistettäkin alhaisemmat molempina näytteenottoajankohtina. Kaikilla kolmella
näytepisteellä ulosteperäisiä bakteereja oli syksyllä enemmän kuin keväällä, mutta
bakteerien määrät olivat kaiken kaikkiaan hyvin alhaisia.
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Kuva 4. Myllyojan näytepisteiden kokonaisfosfori- ja typpipitoisuudet sekä veden väriluvut ja
kemiallinen hapenkulutus vuonna 2008.

5.2.8 Ylimmäinen
Ylimmäinen (Lauhjoen valuma-alue 14.147) on kohtalaisen suuri järvi, joka sijaitsee
Heinolan ja Sysmän raja-alueella. Vuonna 2008 järveltä haettiin näytteet sekä Heinolasta
että Sysmästä (liite 1/5) ja näytepisteiden kokonaissyvyydet olivat Heinolassa 5,5 metriä ja
Sysmässä puolestaan 9,1 metriä.
Järvi ei ollut kesänäytteenoton aikana lämpötilakerrostunut vaan vesimassa oli
analyysitulosten perusteella melko tasalaatuista pinnasta pohjaan sekä Heinolan että
Sysmän näytepisteillä. Sekoittumisen seurauksena myös pohjanläheinen happitilanne oli
hyvä. Heinolassa kokonaisfosforin määrä oli alhainen ja sama pinnasta pohjaan, mutta
laboratoriossa sattuneen sekaannuksen vuoksi Sysmästä ei ole lainkaan kesäisiä
kokonaisfosforituloksia. Pisteiden tulokset olivat kuitenkin muilta osin hyvin samankaltaisia
ja myös talviset kokonaisfosforipitoisuudet olivat keskenään samalla tasolla. Talvella
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molemmilla näytepisteillä vallitsi käänteinen lämpötilakerrostuneisuus, eikä varsinaista
alusveden hapettomuutta ei ollut kummallakaan pisteellä.
Ylimmäisestä on aiempia vedenlaatutietoja Heinolasta vuosilta 1995, 2001 ja 2002.
Heinolan pisteeltä vuonna 2008 haettujen näytteiden perusteella Ylimmäinen on aiempien
vuosien
tapaan
värilukunsa
ja
kemiallisen
hapenkulutuksensa
perusteella
oligohumoosinen eli vähähumuksinen. Näkösyvyydeltään Ylimmäinen ei kuitenkaan ole
erityisen kirkas. Myöskään järven tuotantotaso ei ollut muuttunut vaan järvi oli edelleen
karu. Ylimmäisestä ei ole Sysmän puolelta aiempia tuloksia. Vuoden 2008 Sysmän
näytteiden perusteella Ylimmäinen kuului Heinolan tuloksista poiketen humusluokituksessa
lähinnä mesohumoosisiin vesiin (kuva 5). Yleisessä käyttökelpoisuusluokituksessa
Ylimmäinen kuului kuitenkin sekä Heinolan että Sysmän näytteiden perusteella luokkaan
erinomainen.
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Kuva 5. Ylimmäisellä sijaitsevien Sysmän ja Heinolan näytepisteiden veden väriluvut sekä
kemiallinen hapenkulutus päällysvedessä talvella 2008.

5.2.9 Keskinen
Ylimmäisen alapuolella yhtälailla Sysmän ja Heinolan kuntien rajalla sijaitsevaan
Keskiseen (Lauhjoen valuma-alue 14.147) laskee vesiä Ylimmäisen alueen lisäksi
Tepoonjärven-Mutalammen suunnasta. Vuonna 2008 Keskiseltä haettiin vesinäytteet
Heinolan puolelta (liite 1/5). Aikaisempia vedenlaatutuloksia Keskiseltä on hajanaisesti
vuosilta 1985, 1990, 1991 ja 2006. Vuoden 2001 Heinolan kaupungin vesistötutkimuksissa
(Anttila-Huhtinen) on mainittu että Keskiseltä olisi vedenlaatutuloksia jo 1960-luvulta
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alkaen, mutta tällaisia tuloksia ei ympäristötoimen puolesta toimitetuissa tuloksissa ollut
mukana. Näytteitä on olemassa olevienkin tulosten koordinaattien perusteella otettu
useammalta pisteeltä, eikä kaikissa näytteissä ole ilmoitettu näytepisteiden koordinaatteja,
joten tulokset eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia keskenään.
Keskinen ei ollut vuonna 2008 kesänäytteenoton aikaan lämpötilakerrostunut ja vesi oli
vuoden 2001 tapaan tasalaatuista aina pinnasta pohjaan asti. Talvella 2008 järvi oli
näytteenoton aikaan normaalisti kerrostunut ja pohjan läheisen alusveden happitilanne oli
hyvä happikyllästysasteen ollessa 61%. Vuoden 2008 tulokset olivat useassa suhteessa
hyvin samankaltaisia kuin vuoden 2001 tulokset ja Keskinen oli trofiatasoltaan eli
tuotantotyypiltään aiempien vuosien tapaan karu. Humuspitoisuudeltaankin järvi oli
edelleen lähinnä lievästi humusleimainen, vaikka järven näkösyvyys jäikin alle
oligohumoosin raja-arvon. Yleisessä vedenlaatuluokituksessa Keskinen kuului selkeästi
luokkaan erinomainen.

5.3 RIEVELIN VALUMA-ALUE (14.17)
5.3.1 Iso Ruokojärvi
Hartolassa Pajujärven valuma-alueella (14.174) sijaitsevalta Iso Ruokojärveltä (liite 1/6) ei
ole aikaisempia vedenlaatutuloksia. Pitkänomainen kapea järvi sijaitsee 125,6 metriä
merenpinnan yläpuolella ja on hyvin matala. Järveen laskee vesiä pohjoispuolella
sijaitsevilta suoalueilta, mikä näkyi Iso Ruokojärvessä voimakkaana humusleimaisuutena.
Koska Iso Ruokojärvi on matala ja näytteenottopisteen kokonaissyvyys oli ainoastaan 1,9
metriä otettiin näytteet ainoastaan yhdeltä syvyydeltä. Vesi olikin luultavasti suhteellisen
tasalaatuista koko vesipatsaassa, sillä matalilla järvillä tuulten sekoittava vaikutus estää
kerrostuneisuuden muodostumisen. Järveltä kesällä mitattu happikyllästysaste oli hieman
normaalitason alapuolella (72%) ja talvella happitilanne oli vielä huonompi,
happikyllästyksen ollessa 30%, mikä kertoo järven koko vesimassan kärsivän ajoittain
jonkin asteisesta happivajeesta.
Iso Ruokojärvi sähkönjohtavuus oli alhainen ja sen puskurikyky happamoitumista vastaan
oli alkaliniteetin perusteella välttävä. Järvi olikin selvästi hapan pH-arvon ollessa talvella
5,6. Kesällä arvo oli korkeampi, mikä johtuu todennäköisesti levätuotannosta, joka
aiheuttaa pintaveden pH arvojen nousua. Iso Ruokojärvi olikin klorofylli a-arvonsa sekä
kokonaisfosforipitoisuutensa perusteella tuotantotasoltaan selvästi rehevä. Yleisessä
käyttökelpoisuusluokituksessa järvi kuului lähinnä luokkien hyvä ja tyydyttävä – välille.
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5.4 PÄIJÄNTEEN ALUE (14.22)
5.4.1 Jalaanjärvi
Päijänteen lähialueella (14.221) 82,7 metriä merenpinnan yläpuolella sijaitseva Sysmän
Jalaanjärvi (liite 1/7) on kohtalaisen pieni järvi, jonka vuoden 2008 näytepisteen
kokonaissyvyys oli lähes 16 metriä. Myöskään Jalaanjärvestä ei ole olemassa aiempia
vedenlaatutuloksia.
Jalaanjärven humusleima oli vähäinen ja talvenaikainen näkösyvyys olikin peräti 6,5
metriä. Kesällä näkösyvyys oli jostain syystä vain alle puolet tästä eli 3 metriä. Rehevissä
järvissä voi esiintyä leväsamennusta mikä laskee näkösyvyyttä, mutta Jalaanjärvi on
selkeästi karu ja sen klorofylli a-arvo oli vain 2,3 µg/l. Näkösyvyyteen vaikuttavatkin järven
vedenlaadun muutosten lisäksi hyvin monet tekijät, kuten esimerkiksi näytteenoton aikaiset
sääolot, eivätkä erot näkösyvyydessä siis välttämättä kerro varsinaisesta muutoksesta
vesistön vedenlaadussa.
Jalaanjärvellä alusveden happitilanne oli vuoden 2008 tulosten perusteella heikko
molempina näytteenottoajankohtina. Talvella happikyllästys oli 5% ja kesällä jo heinäkuun
lopussa ainoastaan 8%. Vesi oli vähähumuksisuutensa johdosta lähes neutraalia ja järven
puskurikyky
oli
alkaliniteettiarvon
perusteella
välttävä.
Yleisessä
käyttökelpoisuusluokituksessa Jalaanjärvi kuului luokkaan erinomainen.

5.4.2 Päijänne, Liikolanlahti ja Pyhätselkä
Sysmän Päijänteellä sijaitsi kaksi näytepistettä; Jalaanjärven eteläpuolella sijaitseva
Pyhätselkä sekä sen alapuolinen Liikolanlahti (liite 1/7), jotka molemmat kuuluvat
Päijänteen lähialueeseen (14.221). Näytepisteen kokonaissyvyys oli Liikolanlahdella 13
metriä ja Pyhätselällä puolestaan 33 metriä. Liikolanlahdelta on kolmet aiemmat
vedenlaatutulokset, joista kahdet ovat talvinäytteitä vuosilta 1990 ja 1995 ja yhdet
kesänäytteet vuodelta 2001. Aiempien tutkimusten osalta eiole ilmoitettu näytepisteiden
koordinaatteja, mutta kokonaissyvyyksien perusteella näytteitä ei todennäköisesti ole
haettu samalta pisteeltä. Verrattaessa vuosien 2001 ja 2008 tuloksia eroavaisuuksia oli
lähinnä ravinnepitoisuuksissa ja klorofylli a-arvossa, jotka olivat vuoden 2001 tuloksissa
jonkin verran korkeampia. Molempien tulosten perusteella Liikolanlahden tuotantotyyppi oli
kuitenkin rehevä. Talvenaikaiset tulokset puolestaan olivat suhteellisen yhteneviä eri
vuosien välillä. Pyhätselältä taas ei ollut lainkaan aiempia vedenlaatutuloksia. Jalaanjärven
tapaan myös Pyhätselällä ja Liikolanlahdella vuoden 2008 kesänäytteenoton aikaiset
näkösyvyydet olivat huomattavasti talvisia vähäisempiä.
Liikolanlahti on huomattavasti matalampi ja vedenlaadultaan erilainen kuin lievästi rehevä
ja vähähumuksinen Pyhätselkä. Liikolanlahden klorofylli-a arvo ja kokonaisfosforipitoisuus
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osoittivat veden olevan rehevää (kuva 6). Liikolanlahdella on myös selkeästi Pyhätselkää
korkeampi väriluku ja vesi olikin luokitukseltaan lähempänä mesohumoosista eli selvästi
humuspitoisempaa (kuva 7). Korkeampi humuspitoisuus näkyy myös Liikolanlahden
korkeampina kokonaistyppipitoisuuksina.
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Kuva 6. Päijänteen Liikolanlahden ja Pyhätselän näytepisteiden päällysveden klorofylli a-arvot ja
kokonaisfosforipitoisuudet kesällä 2008.
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Kuva 7. Päijänteen Liikolanlahden ja Pyhätselän näytepisteiden päällysveden väriluvut sekä
kemiallinen hapenkulutus talvella 2008.
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Talvinäytteenotonaikaan Pyhätselkä ei ollut kerrostunut vaan vesi oli tasalaatuista pinnasta
pohjaan ja veden happikyllästysaste oli lähes 80% myös pohjanläheisessä vedessä.
Happitilanne oli Pyhätselällä hyvä myös kesäisen lämpötilakerrostuneisuuden aikana ja
pohjanläheisen veden happikyllästys oli tällöinkin 73%. Liikolanlahdella puolestaan vallitsi
lämpötilakerrostuneisuus myös talvinäytteenoton ajankohtana ja alusveden happitilanne oli
selvästi päällysvettä huonompi happikyllästyksen ollessa vain 30%. Kesällä vastaava
happikyllästys oli ainoastaan 10%. Erilaiset happitilanteet ja kerrostusolot selittyvät
kuitenkin alueiden eroilla niin rehevyysasteessa, koossa, kuin avoimuudessakin. On
selvää että Pyhätselkää suljetumpi, matalampi, pienialaisempi ja lähialueen kuormitukselle
alttiimpi Liikolanlahti on alueista rehevämpi. Alueen rehevyystaso puolestaan nostaa
hapenkulutusta, eikä veden vaihtuvuus alueella ole samanlaista kuin Pyhätselällä, mikä
näkyy myös alueiden happitilanteen vertailuissa.
Yleisessä
käyttökelpoisuusluokituksessa
Päijänteen
Liikolanlahti
kuului
vesianalyysitulosten perusteella luokkaan hyvä. Ainoat poikkeukset tekevät klorofylli aarvo, jonka perusteella vedenlaatu oli ainoastaan tyydyttävää sekä väriluku, jonka
perusteella vesi taas oli jopa erinomaista. Pyhätselkä kuului luokkien hyvä ja erinomainen
– välille, rehevyyttä kuvastavien kokonaisfosforin ja klorofylli a-arvon sijoittuessa luokkaan
hyvä ja muiden tulosten kuvastaessa erinomaista vedenlaatua.

5.4.3 Huittilanjoki
Sysmän keskustan läheisyydessä sijaitsevien Ylä-Vehkajärven ja Ala-Vehkajärven vedet
laskevat Majutveteen Päijänteen lähialueella (14.221) sijaitsevaa Huittilanjokea (liite 1/8)
pitkin. Vuoden 2008 vesianalyysitulosten perusteella Huittilanjoen vesi ei ollut ojavedeksi
kovinkaan runsasravinteista kokonaistyppipitoisuuden ollessa keväällä 1400 µg/l ja
fosforipitoisuuden puolestaan 37µg/l. Syksyllä ravinnemäärät olivat enää noin puolet
keväisistä. Vesi oli myös selvästi humusleimaista väriluvun ollessa keväällä 80 mgPt/l.
Ojavesille tyypillisesti veden sähkönjohtavuus ja alkaliniteetti olivat suhteellisen korkeita.
Ulosteperäisiä bakteereja vedestä löytyi hyvin vähäisessä määrin sekä keväällä että
syksyllä.

5.4.4 Säynätjärvi
Pianakkaojan valuma-alueeseen (14.228) kuuluva Säynätjärvi (liite 1/8) sijaitsee
Sysmässä, 86,6 metriä merenpinnan yläpuolella. Järvi on selkeästi jakautunut kahteen
osaan ja vuoden 2008 näytteet haettiin pohjoisemmalta eli järven isommalta osalta, jossa
näytepisteen kokonaissyvyys oli 8,3 metriä. Säynätjärveltä on aiempia melko hajanaisia
vedenlaatutuloksia vuosilta 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 ja 2001. Näytepisteiden
kokonaissyvyydet ovat vaihdelleet, eikä näytepisteille ole ilmoitettu koordinaatteja, joten on
vaikea tietää ovatko tulokset keskenään samoilta paikoilta tai samalta pisteeltä kuin
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vuoden 2008 näytteet. Lisäksi tuloksissa on suurta vaihtelua määritettyjen
vedenlaatuparametrien sekä muiden tietojen suhteen. Aiemmista tuloksista voitaneenkin
sanoa, että Säynätjärvi oli niidenkin perusteella pääasiallisesti rehevä ja vähähumuksinen.
Suurin ero vuoden 2008 ja aiempien tulosten välillä oli kokonaistyppipitoisuuksissa, jotka
ovat aiemmin olleet pääsääntöisesti vuoden 2008 tuloksia korkeammalla tasolla.
Vuoden 2008 analyysitulosten perusteella Säynätjärvi oli tuotantotyypiltään rehevä.
Värilukunsa sekä kemiallisen hapenkulutuksensa perusteella järvi oli oligohumoosinen eli
vähähumuksinen. Talvella näkösyvyys olikin oligohumoosiselle, kirkasvetiselle järvelle
tyypillisesti korkea ja ylsi neljään metriin, mutta kesällä mitattu näkösyvyys oli ainoastaan
1,7 metriä. Kesän alhaista näkösyvyyttä saattaisi Säynätjärvellä selittää järven rehevyys ja
siihen liittyvä leväsamennus. Näytteet on kuitenkin haettu myös Säynätjärveltä samoihin
aikoihin kuin muutkin kesällä huomattavan alhaisia näkösyvyyksiä saaneet näytepisteet,
esimerkiksi juuri Päijänteellä.
Järvi oli lämpötilakerrostunut talvella, jolloin pohjanläheisen veden happikyllästys oli 21%
ja pinnalla arvo oli jopa 90%. Kesälläkin järvi oli selkeästi kerrostunut ja pohjanläheinen
happitilanne oli jopa parempi kuin talvella happikyllästysasteen ollessa 34%. Yleisessä
käyttökelpoisuusluokituksessa Säynätjärvi sijoittui lähinnä luokkaan hyvä, klorofylli a-arvon
ollessa kuitenkin ainoastaan tyydyttävä ja väriluvun sijoittuessa luokkaan erinomainen.

5.4.5 Kirkjärvi
Säynätjärveä noin metrin merenpinnasta alempana sijaitseva Kirkjärvi (liite 1/8)
(Pianakkaojan valuma-alue 14.228) on huomattavasti Säynätjärveä matalampi ja
näytepisteen kokonaissyvyys olikin vain 4 metriä. Kirkjärveltä on melko hajanaisia
vedenlaatutuloksia vuosilta 1991, 1992, 1995 sekä 2001 ja ne olivat vertailuun soveltuvilta
osin melko samanlaisia vuoden 2008 tulosten kanssa. Tuotantotyypiltään Kirkjärvi oli
vuoden 2008 tulosten perusteella aiempien vuosien tapaan rehevän ja erittäin rehevän
välillä.
Järvi oli jossain määrin humuspitoinen ja sijoittuu humusluokituksessa lähinnä
mesohumoosin ja oligohumoosin rajoille ollen kemialliselta hapenkulutukseltaan selvästi
oligohumoosinen. Aiemmista tuloksista väriluku oli määritetty ainoastaan huhtikuussa
1995, jolloin tulokset olivat sekä väriluvun että kemiallisen hapenkulutuksenosalta
samansuuntaisia.
Talvella Kirkjärven näkösyvyys oli huomattavasti parempi kuin kesällä. Tähän vaikuttaa
sekä kesällä mitattu alhaisempi väriluku että kiivas kesäaikainen levätuotantokin.
Aiemmilta näytekerroilta ainoastaan vuoden 1991 tulokset osalta oli ilmoitettu
näkösyvyydet sekä kesältä että talvelta ja tuolloin näkösyvyys oli ollut sama kumpanakin
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ajankohtana. Värilukuja ei tuolloin ollut määritetty, mutta klorofylli-a arvo oli korkeampi kuin
vuonna 2008.
Kirkjärvi on niin matala, ettei siihen muodostu kesäaikaista kerrostuneisuutta, koska tuulet
pääsevät sekoittamaan vesimassan kokonaan. Tästä syystä myöskään pohjanläheisen
alusveden happivajetta ei esiinny vaan veden happikyllästys oli tasaisesti lähes 80%.
Talvella myös matalat järvet kerrostuvat jääpeitteen alla ja talvella pohjanläheinen vesi
olikin hapetonta koko vesimassan kärsiessä jonkin asteisesta happivajeesta. Aiemmat
tulokset olivat sekä kerrostuneisuuden että pohjan happiolojen suhteen melko lailla
yhtenevät vuoden 2008 tulosten kanssa. Yleisessä vedenlaatuluokituksessa Kirkjärvi
sijoittui lähinnä luokkien hyvä ja tyydyttävä välille, vaikka sen klorofylli a-arvot osoittivatkin
ainoastaan välttävää tasoa.

5.4.6 Kotijärvi
Kirkjärven kanssa merenpintaan nähden yhtä korkealla sijaitseva Kotijärvi (Pianakkaojan
valuma-alue 14.228) sijaitsee sekä Säynätjärven että Kirkjärven eteläpuolella ja on näistä
kolmesta järvestä syvin sekä pinta-alaltaan pienin (liite 1/8). Kotijärveltä on ainoastaan
yhdet aiemmat vedenlaatutulokset talvelta 1995. Verrattaessa niitä vuoden 2008 tuloksiin,
ei merkittäviä muutoksia ollut havaittavissa. Ainoastaan kokonaistyppimäärät sekä
kemiallinen hapenkulutus olivat vuoden 2008 perusteella hieman korkeampia, mutta veden
väriluku oli kuitenkin täysin sama.
Kotijärvi oli tuotantotyypiltään lievästi rehevä ja vesi oli vain lievästi humusleimaista.
Talvella myös näkösyvyys oli oligohumoosille tyypillisesti yli 4 metriä, mutta kesällä
näkösyvyyttä oli vain hieman yli 2 metriä. Näkösyvyyden kesällä tapahtuvalle
heikkenemiselle ei ollut Kotijärvelläkään mitään ilmeistä syytä väriluvun pysyessä talvisella
tasollaan ja levätuotannonkin ollessa suhteellisen vähäistä. Näytteet on haettu
Kotijärveltäkin samaan aikaan kuin muiltakin järviltä, joissa näkösyvyydet olivat kesällä
huomattavasti talvea pienempiä.
Kotijärvi oli molempina näytteenottoajankohtina selkeästi lämpötilakerrostunut ja
pohjanläheisen alusveden happipitoisuudet olivat suhteellisen alhaisia happikyllästyksen
ollessa talvella 14% ja kesällä 11%. Veden pH-arvot olivat vähähumuksisille vesille
tyypilliseen tapaan lähes neutraaleja ja puiskurikyvyltään Kotijärvi oli hyvä. Yleisessä
vedenlaatuluokituksessa järvi sijoittuikin luokkien hyvä ja erinomainen välille.

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 110/2009

23

5.5 JÄÄSJÄRVEN ALUE (14.82)
5.5.1 Suurijärvi
Hartolan Suurijärvi (Suojoen valuma-alue14.823) on pitkänomainen, eteläpäätään kohden
levenevä matala järvi, joka sijaitsee 107,8 metriä merenpinnan yläpuolella. Vuoden 2008
vesinäytteet otettiin järven eteläpäästä 2,7 metrin syvyiseltä näytepisteeltä (liite 1/6).
Suurijärveltä on hajanaisia vedenlaatutuloksia 1980-, 1990- ja 2000-luvuilta. Aiemmista
näytteistä 1980-luvulla haetut ovat samalta näytepisteeltä kuin vuoden 2008 näytteet.
Muilta näytepisteiltä ei ole koordinaatteja, mutta näytesyvyydet ovat melko lailla
yhdenmukaisia, paitsi 1990-luvun tuloksissa, joissa syvyyksiä ei ole ilmoitettu.
Vuoden 2008 tuloksiin verrattuna ei suuria muutoksia ole havaittavissa niiltä osin kuin
tulokset ovat vertailukelpoisia. Esimerkiksi värilukuja on mitattu viimeksi 1980-luvun
näytteistä, jolloin ne olivat hieman matalampia kuin vuoden 2008 näytteissä. Veden pHarvot ovat vaihdelleet 6-7 välillä ollen pääsääntöisesti kesällä levätuotannon aikaan
hieman korkeampia kuin talvella.
Kesällä kokonaisfosforipitoisuudet olivat korkeampia kuin talvella ja vuoden 2008 tulosten
perusteella Suurijärvi sijoittui tuotantotyypiltään lievästi rehevän ja rehevän rajalle. Aiempia
fosforituloksia on 1980- ja 1990-luvuilta (kuva 8) Tuotantokauden aikaiset
päällysvedenfosforipitoisuudet ovat vaihdelleet välillä 14-22 µg/l, mutta mitään selvää
muutostrendiä ei ole ollut havaittavissa. Ainoa aiemmissa tuloksissa oleva klorofylli a-arvo
on vuodelta 1987, jolloin tulos oli samaa tasoa kuin vuonna 2008.
Suurijärven eteläpäähän laskee ojia läheisiltä suoalueilta ja järvi olikin polyhumoosinen eli
runsashumuksinen. Veden humuspitoisuus näkyi erityisesti talvella, jolloin humuspitoisuus
oli suurimmillaan ja sen seurauksena väriluku oli 120 mgPt/l ja kemiallinen hapenkulutus
22 mgO2/l. Myös näkösyvyys oli talvella selvästi kesää alhaisempi.
Kesällä 2008 Suurijärvi ei ollut lämpötilakerrostunut, sillä matalassa järvessä tuuli pääsee
sekoittamaan koko vesimassan ja koko vesipatsaan happikyllästys olikin yli 90%.
Talvellakin syvyyssuuntaiset lämpötilaerot olivat pieniä, mutta vesimassa oli silti
kerrostunut. Alusveden happitilanne olikin talvella huono happikyllästysasteen ollessa
ainoastaan 7% ja päällysvedessäkin oli havaittavissa happivajetta. Yleiseltä
vedenlaadultaan Suurijärvi kuului käyttökelpoisuusluokkaan hyvä.
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Kuva 8. Suurijärveltä päällysvedestä mitatut klorofylli a-arvot ja kokonaisfosforipitoisuudet vuosina
1987-2008.

5.5.2 Iso Kuivajärvi
Hartolan Iso Kuivajärvi (liite 1/6) sijaitsee 130,3 metriä merenpinnan yläpuolella,
Vehkalammen
valuma-alueella
(14.824).
Järven
pohjoisosassa
sijaitsevasta
Sarkalahdesta vedet laskevat Myllytorpanjokea pitkin Vehkalampeen ja sieltä edelleen
Vehkalahteen. Iso Kuivajärvi on pinta-alaltaan melko suuri, mutta matala ja vuoden 2008
näytepisteen kokonaissyvyys olikin vain hieman yli 3 metriä. Järveltä on
vedenlaatutuloksia aina vuodelta 1967 alkaen, joskin tulokset ovat hyvin hajanaisia.
Kattavimmin näytteitä on otettu 1980-luvulla ja vuosilta 1987, 1988 ja 1989 onkin olemassa
vähintään yhdet talvi- ja kesänäytteet. 1990-luvun näytteiden tiedoissa ei ole ilmoitettu
näytteenottosyvyyksiä tai näytepisteiden koordinaatteja. Vuoden 2008 näytteet ovat ainoat
2000-luvulla.
Iso Kuivajärvi ei ollut vuoden 2008 kesänäytteenoton aikana lämpötilakerrostunut vaan
koko vesimassan happikyllästys oli noin 95%. Talvella järvi oli kerrostunut ja happen
kyllästysaste oli vain 11%. Aikaisempien tulosten perusteella pohjanläheinen happivaje on
ajoittain ollut vielä hieman suurempi, mutta mitään varsinaista happikatoa ei ole havaittu.
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Vuoden 2008 vesianalyysitulosten perusteella Iso Kuivajärvi on lievästi rehevä ja selvästi
humuspitoinen eli mesohumoosinen järvi. Aiempien tulosten perusteella järven
ravinnepitoisuuksissa ei vaikuttaisi olleen suuria muutoksia pitkälläkään aikavälillä. 1990luvulla värilukua ei ollut mitattu ja vuoden 2008 väriluvut olivat jonkin verran 1980-luvulla
mitattuja korkeampia. Myöskään pH-arvoissa tai järven puskurikyvyssä ei ole tapahtunut
suurempia muutoksia vaan järven pH-arvot ovat olleet 2008 vuoden tapaan noin 6-7 ja
veden puskurikyky on 1980-luvullakin pysytellyt hyvin lähellä tyydyttävää tasoa. Yleisessä
käyttökelpoisuusluokituksessa Iso Kuivajärvi kuuluikin luokkaan hyvä.

5.5.3 Hietajärvi
Vehkalammen valuma-alueeseen
(14.824) kuuluu myös Hietajärvi, joka on Iso
Kuivajärveä pienempi, mutta huomattavasti syvempi. Vuoden 2008 näytepiste sijaitsi
järven kapeammalla osalla ja oli kokonaissyvyydeltään 16 metriä (liite 1/6). Hietajärveltä
on aiempia vedenlaatutuloksia kesältä 1994 ja talvelta 2003. Tuloksia on hyvin vaikea
verrata vuoteen 2008 johtuen niiden vähyydestä, sekä mitattujen vedenlaatuparametrien
erittäin niukasta valikoimasta. Vuonna 1994 mitattiin pH, kokonaisfosfori sekä
sähkönjohtavuus ja vuonna 2003 ainoastaan liukoisen hapen määrä.
Hietajärvi
oli
vahvasti
lämpötilakerrostunut
vuoden
2008
molempina
näytteenottoajankohtina.
Alusveden happitilanne oli kesällä talvea heikompi ja
happikyllästys pohjan lähellä oli ainoastaan 9,1% kun talvella alusveden happikyllästys oli
22%. Kesän näytteet on haettu heinäkuun puolessa välissä, jolloin kesäkerrostuneisuuden
voidaan arvella kestävän vielä kuukauden tai puolitoista kuukautta, mikä tarkoittaa, että
kesäkerrostuneisuuden lopussa happitilanne oli vielä selvästi mitattua heikompi.
Vuoden 2008 vesianalyysitulosten perusteella Hietajärvi oli polyhumoosinen eli erittäin
humuspitoinen järvi ja veden väriluku oli talvella peräti 160 mgPt/l. Humuspitoisuus
näkyikin järven vedenlaadussa hyvin vahvasti. Veden kokonaistyppipitoisuudet olivat
suhteellisen korkeat ja pH-arvot taas puolestaan melko matalia. Vesianalyysitulokset olivat
järven tuotantotyypin osalta kuitenkin hieman ristiriitaisia. Rehevyystasoltaan Hietajärvi oli
kuitenkin todennäköisesti lievästi rehevä ja erittäin korkeaa klorofylli a-pitoisuutta (60µg/)
selittänee Gonyostomum semen-limalevän esiintyminen. Yleiseltä vedenlaadultaan
Hietajärvi kuului pääasiallisesti käyttökelpoisuusluokkaan hyvä.

5.6 RAUTAVEDEN ALUE (14.83)
5.6.1 Uuhivesi
Hartolan Rautaveteen kuuluvalta lahtimaiselta Uuhivedeltä (Rautaveden lähialue 14.831)
haettiin vuonna 2008 näytteet pisteeltä, jonka kokonaissyvyys oli 10 metriä (liite 1/9).

26

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 110/2009

Uuhivedeltä on aiempia vedenlaatutuloksia vuosilta 1988, 1989 ja 1994, joista yhdeltäkään
vuodelta ei ole talvinäytteitä ja vuodelta 1994 on määritetty ainoastaan pH ja
kokonaisfosforipitoisuus.
Uuhivesi
oli
sekä
talvella
että
kesällä
lämpötilakerrostunut.
Molempina
näytteenottoajankohtina alusvedessä oli happea jäljellä, eikä varsinaista happikatoa ollut
havaittavissa. Talvella happiolot olivat pohjan lähellä paremmat ja veden happikyllästys oli
näytteenottohetkellä 47% kun taas kesällä happikyllästys oli 8 metrissä 29%. Myös
Uuhiveden näytteet on otettu selvästi ennen kesäkerrostuneisuuden loppua, joten
lopullinen happitilanne ennen syystäyskiertoa oli näytteenottohetkellä mitattua heikompi.
Vuoden 2008 ja 1980-luvun näytteet on otettu samalta pisteeltä, eikä vedenlaadussa
näyttäisi tulosten perusteella tapahtuneen juurikaan muutoksia. Veden väriluku oli pysynyt
lähes samana ja kemiallinen hapenkulutuskin oli vuoden 2008 tulosten perusteella vain
hieman alhaisempi kuin 1980-luvulla. Uuhivesi luokitellaankin edelleen oligohumoosiseksi
eli hyvin vähäisen humusleiman omaavaksi. Aiemmilta vuosilta ainoastaan 1989 vuoden
tuloksissa oli ilmoitettu näkösyvyys, joka oli kesällä 3,3 metriä. Talvella 2008 Uuhiveden
näkösyvyys oli kirkasvetisille järville tyypillisesti korkea ollen peräti 5 metriä. Kesällä
näkösyvyydeksi saatiin ainoastaan 2,5 metriä, vaikkei tällaiselle näkösyvyyden alenemalle
vesianalyysituloksista löydykään mitään ilmeistä syytä. Tuotantotyypiltään Uuhivesi oli
sekä klorofylli a-arvonsa että kokonaisfosforipitoisuutensa perusteella vain lievästi rehevä.
Yleisessä käyttökelpoisuusluokituksessa Uuhivesi kuului luokkien erinomainen ja hyvä –
välille.

5.6.2 Leppälahti
Uuhiveden tavoin Rautaveteen kuuluva Leppälahti ( Rautaveden lähialue 14.831) on pintaalaltaan paljon Uuhivettä suurempi. Leppälahti on laaja-alainen, mutta suhteellisen matala
ja vuoden 2008 näytepiste oli kokonaissyvyydeltään vain 5 metriä (liite 1/9).
Mataluudestaan johtuen Leppälahti oli selkeästi lämpötilakerrostunut ainoastaan talvella ja
kesällä veden lämpötila sekä happipitoisuus olivat lähes samat pinnasta pohjaan.
Talvellakin pohjanläheisen veden happitilanne oli kuitenkin kohtalaisen hyvä
happikyllästysasteen yltäessä 34%:een.
Leppälahdelta ei ole aiempia vedenlaatutuloksia, mutta vuoden 2008 perusteella vesi oli
lähinnä mesohumoosista eli siinä oli selvästi havaittavissa humusleimaisuutta. Veden
sähkönjohtokyky oli suhteellisen alhainen ja puskurikyvyltään vesi oli tyydyttävää.
Tuotantotyypiltään järvi oli lievästi rehevä, mikä näkyi myös Leppälahden kesänaikaisissa
pH-arvoissa. Talvella vesi oli humuspitoisille vesille tyypillisesti jonkin verran hapanta, kun
taas kesällä pH-arvo nousi seitsemään ja vesi oli neutraalia. Leppälahti kuului yleisessä
käyttökelpoisuusluokituksessa selkeästi luokkaan hyvä.
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5.6.3 Pikku-Leppälahti
Pikku-Leppälahti (Rautaveden lähialue 14.831) on suoraan yhteydessä varsinaiseen
Leppälahteen ja on nimensä mukaisesti pinta-alaltaan melko pieni. Vuoden 2008 näytteet
otettiin pisteeltä, joka oli kokonaissyvyydeltään vain 1,5 metriä (liite 1/9). Myöskään PikkuLeppälahdelta ei ole olemassa aiempia vedenlaatutuloksia ja vuonna 2008 saatiin näytteet
ainoastaan kesällä, koska talvinäytteenotto ei onnistunut huonosta jäätilanteesta johtuen.
Pikku-Leppälahti on hyvin matala ja kesän näytteet otettiinkin ainoastaan metrin
syvyydeltä.
Vesianalyysitulosten perusteella Pikku-Leppälahti oli mesohumoosinen eli humusleimainen
ja tuotantotyypiltään rehevä. Veden sähkönjohtavuus oli melko alhainen ja humusvesille
tyypillisesti vesi oli pH-arvoltaan hieman hapanta. Happitilanne matalalla lahdella oli
oletetusti hyvä happikyllästysasteen ollessa 100%. Yleiseltä vedenlaadultaan PikkuLeppälahti kuului Leppälahden tavoin luokkaan hyvä, vaikka sen klorofylli a-arvo olikin vain
tyydyttävä.

5.6.4 Mattilanlampi
Myös Hartolassa sijaitseva suhteellisen pieni Mattilanlampi kuuluu Rautaveden
lähialueeseen (14.831). Vuoden 2008 näytepiste sijaitsi melko keskellä järveä ja oli
kokonaissyvyydeltään 3,6 metriä (liite 1/9). Järveltä on kahdet aiemmat
vedenlaatutulokset, joista yhdet ovat toukokuulta 1990 ja toiset talvelta 2003.
Analyysitulosten vähäisen lukumäärän lisäksi taustatiedoista puuttuvat koordinaatit ja
näytepisteiden syvyystiedot. Myös määritetyt vedenlaatuparametrit vaihtelevat paljon,
joten tulosten vertailu on erittäin hankalaa.
Vuoden 2008 tulosten mukaan Mattilanlampi oli värilukunsa ja kemiallisen
hapenkulutuksensa perusteella oligohumoosinen eli niukkahumuksinen. Talvella mitattu
näkösyvyys oli suurempi kuin kokonaissyvyys, mutta kesällä näkösyvyys oli
oligohumoosisille vesille epätyypillisesti alle 2 metriä. Tuotantotyypiltään järvi oli lievästi
rehevän ja rehevän rajalla. Osaltaan levätuotanto ja osaltaan kesän talvea hieman
korkeampi
väriluku saattoivatkin alentaa näkösyvyyttä. Kesällä järvi ei ollut
mataluudestaan johtuen lämpötilakerrostunut ja veden happikyllästysprosentti olikin sekä
päällys- että alusvedessä lähes 100%. Talvella vesi oli kerrostunut ja happiolosuhteet
olivat huomattavasti heikommat happikyllästysasteen ollessa pohjan lähellä vain 14%.
Yleiseltä vedenlaadultaan Mattilanlampi kuului käyttökelpoisuusluokkaan hyvä.
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5.6.5 Sääksjärvi
Hartolassa Pikku-Leppälahden länsipuolella sijaitsevan Sääksjärven (Sääksjärven valumaalue 14.833) näytepisteen kokonaissyvyys oli vuonna 2008 4,5 metriä. Sääksjärveltä on
aiempia vedenlaatutuloksia sekä 1980- että 1990-luvuilta. Vuosilta 1987 ja 1988 on sekä
kesä- että talvinäytteet ja vuosilta 1989 ja 1994 ainoastaan kesänäytteet. Kaikki 1980luvulla otetut näytteet on otettu samalta näytepisteeltä vuoden 2008 näytteiden kanssa,
mutta vuoden 1994 tuloksissa ei ole mainittu näytepisteen koordinaatteja eikä
syvyystietoja.
Vesianalyysitulosten
perusteella
Sääksjärvi
oli
selvästi
humuspitoinen
eli
mesohumoosinen. Kesällä Sääksjärvi ei ollut näytteenottoaikaan kerrostunut ja vesi olikin
hyvin tasalaatuista molemmilta syvyyksiltä otetuissa näytteissä. Happitilanne oli näin ollen
erittäin hyvä myös pohjanläheisessä vedessä, jossa happikyllästysaste oli 93%. Talvellakin
lämpötilakerrostuneisuus oli melko lievää ja alusveden happitilanne oli suhteellisen hyvä
happikyllästysasteen ollessa 63%.
Muiden analyysitulosten perusteella vesi oli
syvyyssuunnassa lähes tasalaatuista. Lähes samanlaisia tuloksia oli saatu myös 1988
talvella, jolloin happitilanne oli ollut lähes samanlainen ja alusveden happikyllästysaste oli
ollut 61%. Tuolloin alusveden ja päällysveden lämpötilaero oli hieman yli asteen.
Yleiseltä vedenlaadultaan Sääksjärvi kuului käyttökelpoisuusluokkaan hyvä ja järvi oli
vuoden 2008 vesianalyysitulosten perusteella tuotantotyypiltään lievästi rehevä.
Rehevyyttä kuvaavat kokonaisfosforimäärät eivät olleet juurikaan muuttuneet 1980-lukuun
verrattuna. Klorofylli a-arvot sen sijaan olivat vuonna 2008 lähes puolet pienempiä kuin
1980-luvun tuloksissa.
Mahdollisten rehevyyden muutostrendien havaitseminen on
kuitenkin hyvin vaikeaa ilman useampia
klorofylli a-tuloksia kultakin kesältä.
Rehevyystasoltaan Sääksjärven voidaan kuitenkin todeta olleen jo 1980-luvulla lievästi
rehevä.

5.6.6 Hirvijärvi
Sysmän kohtuullisen isokokoinen Hirvijärvi (liite 1/9) sijaitsee 95,0 metriä merenpinnan
yläpuolella ja kuuluu myös Sääksjärven valuma-alueeseen (14.833). Järven eteläpää on
melko rikkonainen ja kohtalaisen eristetty muusta järvestä. Vuoden 2008 näytteet haettiin
melko keskeltä järven avoimempaa osaa 7,5 meriä syvältä kohdalta. Hirvijärveltä ei ole
aiempia vedenlaatutuloksia.
Talvella 2008 Hirvijärvi oli lämpötilakerrostunut, mutta pohjalla oli kuitenkin vielä jonkin
verran happea jäljellä alusveden happipitoisuuden ollessa 3,7 mg/l (28%).
Kesänäytteenotonaikaan järvi ei ollut kerrostunut vaan pohjanläheisen veden
happipitoisuus oli pintaveden tapaan hyvä ja vesi oli syvyyssuunnassa muutenkin hyvin
tasalaatuista. Järvi oli selvästi humuspitoinen ja tuotantotyypiltään lievästi rehevä.
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Yleisessä käyttökelpoisuusluokituksessa Hirvijärvi kuului vuoden 2008 tulosten perusteella
luokkaan hyvä.

5.6.7 Kiimasjärvi
Hirvijärven yläpuolinen Kiimasjärvi (Sääksjärven valuma-alue14.833) on pienempi ja
saarten sekä niemien jakama järvi. Vuoden 2008 näytepiste sijaitsi jokseenkin keskellä
järveä kokonaissyvyyden ollessa 7,3 metriä (liite 1/9). Kiimasjärveltä on aiempia
avovesikauden aikaisia tuloksia vuosilta 1988-1989 Sysmän reitiltä tehdystä
vesistöalueiden tilakartoituksesta, mutta näytepisteen sijaintia ei ole ilmoitettu. Saadut
tulokset olivat valtaosaltaan kuitenkin hyvin samanlaisia kuin vuonna 2008.
Vuoden 2008 vesianalyysitulosten perusteella Kiimasjärvi oli mesohumoosinen eli selvästi
humusleimainen järvi vaikkakin talvella väriluku ylitti selvästi jopa polyhumoosin raja-arvon.
Tuotantotyypiltään järvi oli klorofylli a-arvonsa perusteella lievästi rehevän ja rehevän
rajoilla. Kokonaisfosforipitoisuus puuttui myös Kiimasjärven kesän tuloksista, mutta
aiemmissa tuloksissa fosforipitoisuus on ollut 12-16 µg/l, mikä vastaa lievästi rehevää
tuotantotyyppiä.
Kiimasjärvi oli lämpötilakerrostunut sekä kesä- että talvinäytteenotonaikana. Kesällä (24.7)
happitilanne oli suhteellisen heikko ja pohjan läheisessä vedessä oli happea ainoastaan
1,2 mg/l happikyllästyksen ollessa 10%, kun taas talvella alusveden happikyllästys oli vielä
26%. Yleiseltä vedenlaadultaan Kiimasjärvi kuului lähinnä käyttökelpoisuusluokkaan hyvä,
vaikka klorofylli a-arvo olikin hienoisesti tyydyttävän puolella.

5.6.8 Putkijärvi
Hartolassa Merijoen valuma-alueella (14.834) sijaitseva Putkijärvi (liite 1/9) on melko pieni
ja kapea järvi, jonka näytepiste sijaitsi 4,4 metriä syvällä kohdalla. Putkijärveltä on aiempia
vedenlaatutuloksia 1980-, 1990- ja 2000-luvuilta. Vuosilta 1987 ja 1988 on sekä kesä että
talvinäytteet, vuosilta 1989 sekä 1994 kesänäytteet ja vuosilta 2001 sekä 2003
talvinäytteet. Tulokset ovat ajallisesti melko hajanaisia ja analyysivalikoima on hyvin
vaihteleva, mutta pääpiirteittäin Putkijärven vedenlaadussa ei näyttäisi tapahtuneen
suurempia muutoksia aiempiin tuloksiin verrattuna.
Kesänäytteenotonaikaan Putkijärvi ei ollut kerrostunut ja vesi oli syvyyssuunnassa
jokseenkin tasalaatuista. Pohjan happitilanne oli hyvä veden happikyllästysasteen ollessa
84%. Talvikerrostuneisuuden aikana vastaava luku oli 27% ja alusveden happitilanne oli
suhteellisen hyvä. Aiempien tulosten perusteella järven kesän ja talven aikainen
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happitilanne ei näyttäisi juurikaan muuttuneen 1980-luvulta, tosin ainoat 1980-luvun
jälkeiset happitulokset ennen vuotta 2008 ovat talvelta 2003.
Putkijärven valuma-alueella on melko paljon suoalueita ja värilukunsa, näkösyvyytensä
sekä kemiallisen hapenkulutuksensa perusteella järvi olikin selvästi humusleimainen
(mesohumoosinen). Myös järven muu vedenlaatu kuvasti suhteellisen korkeaa
humuspitoisuutta ja veden sähkönjohtavuus, typpipitoisuudet sekä pH-arvot olivat
humusjärville tyypillisellä tasolla. Tuotantotyypiltään Putkijärvi oli rehevä ja yleisessä
käyttökelpoisuusluokituksessa järvi kuului luokkaan hyvä, vaikka sen klorofylli a-arvo olikin
hieman yli tyydyttävän raja-arvon. Edelliset Putkijärveltä määritetyt klorofylli a-tulokset
ovat 1980-luvulta ja ne erosivat melko paljon niin toisistaan kuin vuoden 2008 tuloksistakin
(kuva 10). Vuoden 1988 todella korkeita klorofylli a-pitoisuuksia saattaisi selittää
Gonyostomum semen-limalevän esiintyminen. Kokonaisfosforipitoisuudet sitä vastoin ovat
pysytelleet huomattavasti enemmän vakioina, ollen sekä 1980-luvulla että vuoden 2008
tuloksissa melko lailla samalla tasolla.
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Kuva 10. Putkijärveltä pintavedestä määritetyt klorofylli-a arvot ja kokonaisfosforipitoisuudet vuosina
1987-2008.
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5.7 UURAJÄRVEN VALUMA-ALUE (14.86)
5.7.1 Iso-Mäkäri
Sysmässä sijaitseva, Uurajärven-Onkijärven valuma-alueeseen (14.863) kuuluva IsoMäkäri (liite 1/5) on jakautunut itäiseen ja läntiseen osaan ollen kapeimmillaan näiden
välissä sijaitsevien Käenniemen ja Tiirikanniemen kohdalla. Vuoden 2008 vesinäytteet on
haettu järven länsipuolen pohjoisosasta, kokonaissyvyydeltään 8,2 metriä syvältä
kohdalta. Myös Iso-Mäkäri oli mukana Sysmän reitin vesistöalueiden tilakartoituksessa
vuosina 1988-1989 ja järveltä on olemassa tuolloin otetut avovesikauden näytteet.
Iso-Mäkäri oli erittäin humuspitoinen eli polyhumoosinen järvi, jonka väriluku oli talvella
peräti 120 mgPt/l. Aiempien tulosten tapaan järven vesi oli hapanta. Myös veden
alkaliniteettiarvo oli alhainen ja järven puskurikyky olikin välttävä. Tuotantotyypiltään IsoMäkäri oli lievästi rehevä ja järveltä mitatut klorofylli a-arvot ja fosforipitoisuudet olivat vain
vähän korkeampia kuin aiemmissa tuloksissa, joiden perusteella järvi on ollut lievästi
rehevä myös 1980-luvun lopulla.
Iso-Mäkäri oli lämpötilakerrostunut sekä kesä- että talvinäytteenoton aikoina, mutta
varsinaista suurempaa alusveden happivajetta ei ollut havaittavissa. Kesällä alusveden
happikyllästysaste oli 25% ja talvella vastaavasti 45%. Heikentyneestä happitilanteesta
johtuen alusveden fosfori-ja typpipitoisuudet olivat selkeästi korkeampia kuin
päällysvedessä. Yleiseltä vedenlaadultaan Iso-Mäkäri kuului käyttökelpoisuusluokkaan
hyvä.

5.8 KARIJÄRVEN VALUMA-ALUE (14.94)
5.8.1 Särkijärvi
Heinolassa sijaitsevan Särkijärven (Rihulammen valuma-alue 14.946) näyte otettiin
matalan Mutalahden alueelta, kokonaissyvyydeltään 1,9 metriä syvältä kohdalta (liite 1/2).
Mutalahdesta vedet laskevat alapuolisen Salajärven Nälkälahteen. Särkijärveltä on
olemassa aiempia vedenlaatutuloksia vuosilta 1996 ja 2007, mutta näytteet on haettu eri
pisteiltä kuin vuonna 2008.
Vuoden 2008 vesianalyysitulosten perusteella Särkijärven Mutalahden vesi oli
tuotantotyypiltään karua ja lievästi humuspitoista. Matalan lahden happitilanne oli hyvä
sekä kesällä, että talvella. Mutalahden vuoden 2008 tulokset näyttäisivät olevan yhteneviä
järven muilta alueilta aiemmin saatujen tulosten kanssa. Vaikka tulokset ovat vähäisiä ja
hajanaisia olivat esimerkiksi väriluvut ja kemialliset hapenkulutukset vuoden 2008 tulosten
kaltaisia. Myös fosforipitoisuudet sekä klorofylli a-arvot ilmensivät tuotantotyypiltään karua
järveä. Näiden tulosten valossa lahden vedenlaatu ei näyttäisi juurikaan eroavan järven
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syvemmistä osista ja yleiseltä vedenlaadultaan
käyttökelpoisuusluokkaan erinomainen.

Särkijärvi

vaikuttaisi

kuuluvan

5.8.2 Vähä-Rihu
Heinolassa sijaitseva Vähä-Rihu (Rihulammen valuma-alue 14.946) on pieni, mutta syvä ja
kirkasvetinen järvi, jonka näkösyvyys oli sekä talvella että kesällä lähes 4 metriä. Vuoden
2008 näytepiste sijaitsi järven leveimmällä kohdalla, kokonaissyvyydeltään 34 metriä
syvällä kohdalla (liite 1/2). Vähä-Rihulta ei ole vedenlaatutuloksia aiemmilta vuosilta.
Vuoden 2008 tulosten perusteella Vähä-Rihu oli humusleimaltaan vähäinen ja
tuotantotyypiltään erittäin karu, fosforipitoisuuden ollessa kesällä päällysvedessä vain 6
µg/l ja klorofylli a-arvon ainoastaan 2,1. Niukkaravinteisen veden sähkönjohtokyky oli hyvin
alhainen ja alkaliniteettiarvonsa perusteella Vähä-Rihun puskurikyky happamoitumista
vastaan oli tyydyttävän ja välttävän rajoilla.
Vähä-Rihu oli sekä kesällä että talvella vahvasti lämpötilakerrostunut, päällysveden
jäädessä molemmilla kerroilla alle viiden metrin paksuiseksi. Niukkaravinteisuudestaan
huolimatta järven alusvedessä oli havaittavissa happiongelmia, jotka todennäköisesti
johtuvatkin syvänteen kapea-alaisuudesta. Kesällä pohjanläheisessä vedessä oli happea
heinäkuun lopulla vielä 1,6 mg/l happikyllästyksen ollessa 12%, mutta talvella alusvesi oli
hapetonta. Syvännealueen talvinen hapettomuus näkyi alusvedessä myös kohonneina
ravinnepitoisuuksina ja sähkönjohtavuutena. Yleisen vedenlaatunsa perusteella Vähä-Rihu
oli kuitenkin käyttökelpoisuusluokaltaan selkeästi erinomainen.

5.8.3 Vähä-Samjärvi
Vähä-Rihun eteläpuolella sijaitsevan Iso-Samjärven yhteydessä oleva Vähä-Samjärvi
(Rihulammen valuma-alue 14.946) on Vähä-Rihun tavoin pieni ja kirkasvetinen, mutta
selvästi Vähä-Rihua matalampi. Järven eteläosassa sijainneella näytepistellä oli
kokonaissyvyyttä 14 metriä (liite 1/2). Myöskään Vähä-Samjärvestä ei ole olemassa
aiempia vedenlaatutietoja.
Vähä-Samjärvi oli Vähä-Rihun tavoin oligohumoosinen eli niukkahumuksinen ja karu.
Veden pH-arvot olivat melko korkeita ja vesi olikin lähes neutraalia. Myös Vähä-Samjärvi
oli selkeästi kerrostunut sekä talvella että kesällä, mutta happiongelmat eivät rajoittuneet
Vähä-Rihun tavoin talveen, vaan alusveden happitilanne oli Vähä-Samjärvellä huono myös
kesällä. Kesänäytteenotonaikaan (29.7) happivaje ei ollut vaikuttanut ravinnepitoisuuksiin,
vaan sekä typpi- että fosforipitoisuudet olivat matalia niin päällys- kuin alusvedessäkin.
Talvella happivaje näkyi myös ylempänä vesipatsaassa ja alusveden ravinnepitoisuudet
olivat korkeita. Kesän tulosten perusteella järvi on kuitenkin niukkaravinteinen ja sijoittui
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happioloja lukuun ottamatta kaikilta parametreiltaan luokkaan erinomainen. VähäSamjärven happiongelmat saattavatkin johtua järven melko pienestä kokonaistilavuudesta
sekä näytteenottosyvänteen mahdollisesta pienestä koosta, jotka voivat myötävaikuttaa
hapen vähäiseen kokonaismäärään ja sitä kautta myös happiongelmiin. Vähä-Samjärven
käyttökelpoisuusluokan tarkempi selvittäminen vaatisikin useampia näytteenottoja sekä
tarkempia syvyystietoja järveltä. Koska luokittelussa on painotettu kesän pintaveden
tuloksia, joita tässä tapauksessa on käytettävissä vain yhdet, on Vähä-Samjärvi sijoitettu
käyttökelpoisuusluokituksessa luokkaan erinomainen.

5.8.4 Mustjärvi
Vähä-Samjärven Itäpuolella sijaitseva Mustjärvi (Rihulammen valuma-alue 14.946) on
Vähä-Rihun tavoin pieni ja syvä. Vuoden 2008 näytepisteen kokonaissyvyys olikin 26
metriä (liite 1/2). Mustjärveltäkään ei ole aiempia vedenlaatutuloksia.
Myös Mustjärvi oli karu, mutta talven tulosten perusteella järven humusleimaisuus oli
lievästi voimakkaampaa kuin Vähä-Rihun ja Vähä-Samjärven. Mustjärven vesi oli myös
hapanta, sähkönjohtavuudeltaan alhaista ja puskurikyvyltään välttävää. Sekä kesä- että
talvikerrostuneisuuden aikana alusvedessä oli havaittavissa jonkin asteista happivajetta.
Talvella happivajetta oli havaittavissa myös ylempänä vesipatsaassa, alusveden
happikyllästyksen ollessa 28% ja kesällä (30.7) vastaavasti 12%. Alhaiset happimäärät
eivät kuitenkaan näkyneet alusveden ravinnepitoisuuksissa. Vähä-Samjärven tapaan myös
Mustjärven luokittelu oli aiempien analyysitulosten puuttuessa hieman ongelmallista.
Happitilannetta lukuun ottamatta Mustjärven kaikki kesällä mitatut parametrit kuitenkin
kuvastivat käyttökelpoisuusluokkaa erinomainen.

6 YHTEENVETO
Järvistä olevat aiemmat vedenlaatutiedot ovat pääosin hyvin hajanaisia. Näytepisteiden
koordinaatit olivat osin kirjaamatta ja usein puuttui myös pisteen kokonaissyvyys,
näytteenottosyvyys kuin ajankohtakin. Nämä ovat tulosten tulkinnan kannalta kuitenkin
erittäin olennaisia tietoja, sillä mm. näytteenottopisteen sijainti järvellä vaikuttaa tuloksiin
oleellisesti. Useimmilta järviltä on tuloksia vain muutamilta näytteenottokerroilta, jotka
sijoittuvat
pääasiassa 1980-, 1990- ja 2000-luvuille. Myös näytteistä määritetty
analyysivalikoima oli hyvin vaihteleva eri vuosina, mikä osaltaan vaikeuttaa pitkällä
aikaväleillä tapahtuneiden muutosten havaitsemista. Varsinaisten vedenlaatumuutosten
toteaminen onkin olemassa olevien tulosten perusteella hyvin vaikeaa. Valtaosaltaan
vuoden 2008 tulokset olivat kuitenkin aiempien tulosten kaltaisia ja esimerkiksi järvien
rehevyystasot ja humuspitoisuudet olivat tulosten perusteella pääsääntöisesti säilyneet
muuttumattomina.
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Vesinäytteet
kuvaavat
aina
vedenlaatua
näytteenottopisteellä
kyseisellä
näytteenottohetkellä. Isoilla järvillä, jotka ovat usein rikkonaisia ja saarten jakamia on
oikeastaan mahdotonta puhua järven vedenlaadusta pelkästään yhden näyteaseman
tulosten perusteella, sillä esimerkiksi veden vaihtuvuus, järven syvyys ja lähialueen
kuormitus vaikuttavat olennaisesti veden laatuun, joka ei näin ollen välttämättä ole
lainkaan saman järven eri osissa. Useampien näytepisteiden lisäksi tarvittaisiin myös
tiuhemmin toistettua näytteenottoa, jotta saataisiin tietoa esimerkiksi järven täyskiertojen
kestoista, jotka ovat usein vaihtelevia ja vaikuttavat suuresti mm. vedessä vallitseviin
happioloihin (Oravainen 1999).
Valtaosa Hartolan, Heinolan ja Sysmän kuntien alueilta tutkituista vesistöistä oli vuoden
2008
tulosten
perusteella
vedenlaadultaan
hyviä
ja
kuului
yleisessä
käyttökelpoisuusluokittelussa luokkiin erinomainen tai hyvä. Näiden vesistöjen ulkopuolelle
jäivät ainoastaan luokkien hyvä ja tyydyttävä rajalle kuuluvat Iso Ruokojärvi ja Kirkjärvi,
lähinnä suuren humuspitoisuutensa vuoksi tyydyttäväksi lukeutuva Ala-Musteri sekä
tutkituista vesistöistä vedenlaadultaan kaikkein huonoin eli käyttökelpoisuusluokaltaan
välttävä Kirkkolampi. Esitettyyn luokitteluun tulee kuitenkin suhtautua tietyllä varauksella,
sillä yksittäisiin tuloksiin perustuva käyttökelpoisuusluokittelu ei ole kovin luotettavaa. Niillä
järvillä, joista ei ollut lainkaan aiempia tuloksia, luokittelu perustuu ainoastaan vuoden
2008 tuloksiin ja ilman vertailukohtia on vaikeaa arvioida kuinka hyvin nämä yhdet tulokset
kuvaavat järven yleistä vedenlaatua. Muiden vesistöjen kohdalla luokittelu on hieman
vankemmalla pohjalla sillä vuoden 2008 tulokset olivat pääsääntöisesti hyvin
samankaltaisia ja ilmensivät pääpiirteittäin samanlaista vedenlaatua kuin aiemmatkin
tulokset.
Järvien ja Kullaanlähteiden tulosten tulkinnassa käytetyssä yleisessä veden
käyttökelpoisuusluokittelussa (taulukko 3) on painotettu kesän analyysituloksia ja siinä
huomioidaan vuonna 2008 määritetyistä vedenlaatuparametreista päällysveden
happikyllästysprosentti, rehevyydestä kertova klorofylli-a ja kokonaisfosforipitoisuus,
humuspitoisuutta kuvaava väriluku sekä näkösyvyys, johon vaikuttavat niin rehevyys,
kiintoaine- kuin humuspitoisuuskin (Suomen ympäristökeskus 2008). Luokkien sisällä
järvet eivät ole minkäänlaisessa paremmuusjärjestyksessä ja samaan luokkaan kuuluvien
vesistöjen vedenlaatu voikin vaihdella hyvin paljon sekä humusleimaltaan että
rehevyydeltään. Humusluokittelussa huomioidaan yleensä väriluvun ja näkösyvyyden
lisäksi myös kemiallinen hapenkulutus, jota humuspitoisuus nostaa. Järvien rehevyystaso
taas määräytyy kokonaisfosforipitoisuuden ja klorofylli a-arvon perusteella.
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Taulukko 3. Hartolassa, Heinolassa ja Sysmässä tutkittujen vesistöjen ympäristöhallinnon mukaiset
käyttökelpoisuusluokat, arvioituna vuoden 2008 tulosten perusteella.
Erinomainen
Kullaanlähteet
Saarijärvi
Keskinen
Lintumalahti
Iso-Palpanen
Suurijärvi, Heinola
Vähä-Palpanen
Jalaanjärvi
Vähä-Rihu
Vähä-Samjärvi
Mustjärvi
Ylimmäinen

Hyvä

Tyydyttävä

Välttävä

Huono

Pyhät selkä
Koti järvi
Uuhi vesi
Onkijärvi
Liikolanlahti
Säynätjärvi
Suurijärvi, Hartola
Iso Kuivajärvi
Hietajärvi
Leppälahti
Pikku-Leppälahti
Mattilanlampi
Sääksjärvi
Hirvijärvi
Kiimasjärvi
Putkijärvi
Iso-Mäkäri
Iso Ruo kojärvi
Kirk järvi
Ala-Musteri
Kirkkolampi

Jotta voitaisiin havainnollistaa eroja samaan luokkaan kuuluvien järvien vedenlaadussa,
sekä vedenlaatuluokan määräävissä tekijöissä on kuvassa 10 esitetty taulukon 3 järvien
kokonaisfosfori- ja klorofylli a-pitoisuudet kesällä 2008. Kuvassa 11 puolestaan ovat järvien
humuspitoisuutta kuvaavat väriluvut sekä kemiallinen hapenkulutus kesän 2008 tulosten
mukaisesti.
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Kullaanlähteet
Saarijärvi
Keskinen
Konnivesi, Lintumalahti
Iso-Palpanen
Suurijärvi, Heinola
Vähä-Palpanen
Jalaanjärvi
Vähä-Rihu
Vähä-Samjärvi
Mustjärvi
Särkijärvi
Ylimmäinen, Heinola
Ylimmäinen, Sysmä
Päijänne, Pyhätselkä
Kotijärvi
Rautavesi, Uuhivesi
Onkijärvi
Päijänne, Liikolanlahti
Säynätjärvi
Suurijärvi, Hartola
Iso-Kuivajärvi
Hietajärvi
Rautavesi, Leppälahti
Rautavesi, Pikku-leppälahti
Mattilanlampi
Sääksjärvi
Hirvijärvi
Kiimasjärvi
Putkijärvi
Iso-Mäkäri
Iso Ruokojärvi
Kirkjärvi
Ala-Musteri
Kirkkolampi
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Kuva 11. Tutkimusvesistöjen kokonaisfosfori- ja klorofylli a-pitoisuudet päällysvedessä kesällä
2008.
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Kuva 12. Tutkimusvesistöjen väriluku ja kemiallinen hapenkulutus päällysvedessä kesällä 2008.

Tutkimusvesistöt ovat molemmissa kuvaajissa samassa järjestyksessä kuin
käyttökelpoisuusluokituksen
taulukossa.
Käyttökelpoisuusluokan
määräytymiseen
vaikuttavat useat eri tekijät ja kuvista 11 ja 12 voidaankin nähdä, että vesistöjen
vedenlaadussa on selviä eroja sekä eri luokkien välillä että saman luokan sisällä.
Esimerkiksi vedenlaadultaan heikoimmalla Kirkkolammella rehevyyttä kuvaavat
kokonaisfosfori ja klorofylli-a pitoisuudet olivat selvästi muita vesistöjä korkeammat, mutta
humuspitoisuudeltaan Kirkkolammen arvot eivät ole lähelläkään Ala-Musterin tai IsoRuokojärven tasoa. Onkijärvellä, Kirkjärvellä, Ala-Musterilla ja erityisesti Hietajärvellä
klorofylli a-arvot olivat poikkeuksellisen korkeita kokonaisfosforipitoisuuksiin nähden, mikä
saattaa ainakin osalla järvistä johtua Gonyostomum semen-limalevästä. Järvien erilaiseen
käyttökelpoisuusluokitukseen
ovat
kuitenkin
klorofylli
a-arvojen
ja
kokonaisfosforipitoisuuksien lisäksi vaikuttaneet sekä veden humuspitoisuus että muut
luokittelussa huomioidut parametrit.
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