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Johdanto



Taustaa

 Puruvesi on kirkasvetinen järvi Savonlinnan ja Kiteen 

kuntien alueella.

 Kuuluu Vuoksen vesistöalueeseen.

 Puruvedelle ominaista on etenkin sen selkävesien puhtaan 

kirkas järvivesi.

 Vuosien saatossa Puruveden suojaisilla lahtialueilla on 

kuitenkin alkanut tapahtua rehevöitymisestä johtuvaa 

nuhraantumista.

 Opinnäytetyön tutkimusten kohteena oleva Savonlahti ei ole 

tässä suhteessa poikkeus.



Taustaa

 Puruvesi on yksi Metsähallituksen koordinoiman FRESHABIT 

LIFE IP -hankkeen kohdevesistöistä.

 Opinnäytetyön toimeksiantaja on Pro Puruvesi ry.

 Yksi hankkeenyhteistyökumppaneista hoitaen mm. 

hankkeeseen liittyvää tiedottamista.

 Hanketoimenpiteet painottuvat Puruvedellä lähinnä 

vesialueilla sekä järven valuma-alueilla tehtäviin 

vesiensuojelutoimenpiteisiin.

 Kosteikkojen ym. vesiensuojeluteknisten rakenteiden 

perustaminen.

 Koe- ja hoitokalastus.

 Vesikasvillisuuden niitto.
_________________________________

Pro Puruvesi 2016a.



Taustaa

 Savonlahti sijaitsee vajaan 4 km:n päässä Kerimäen 

keskustasta pohjoiskoilliseen.

 Paikalliset ihmiset sekä kesäasukkaat ovat olleet 

huolestuneita alueen rehevöitymissuuntauksesta ja 

liettymisestä jo pitkään.

 Arvo virkistys- ja muussa käytössä on väistämättä alentunut.

 Opinnäytetyö voidaan katsoa FRESHABIT-hanketta tukeviin 

toimenpiteisiin, vaikkakin se ei itsessään kuulu osaksi 

hankekokonaisuutta (Pro Puruvesi 2016b, 2).



Puruvesi osa-valuma-

alueineen (Pro 

Puruvesi 2017a)

Savonlahteen laskeva 

Kuonanjoen valuma-

alue on korostettuna 

punaisella.



Kuonanjoen valuma-alueen kuvaus

 Kuonanjoen valuma-alueelta valuvat vedet purkautuvat 

Savonlahteen.

 Kuonanjoen valuma-alue on pinta-alaltaan suurin 

Puruveden osavaluma-alueista, 73,28 km2.

 Ulkoinen kuormitus Savonlahteen on tällöin myös määrällisesti 

suurta.

 Kuonanjoen valuma-alueella sijaitsee kaksi suurta järveä, 

Kuonanjärvi ja Suuri Vehkajärvi.

 Molemmat järvet ovat luokiteltu rehevöitymistasoltaan reheviksi 

ja vedenlaadultaan tyydyttäviksi.

 Valuma-alueen ominaisuuksien vaikutuksesta myös Savonlahti on 

rehevöitynyt ja liettynyt.
_________________________________

Metsäkeskus 2013, 26.



Kuonanjoen valuma-alue 

(Pro Puruvesi 2017a)

 Maatalous 
Kuonanjoen valuma-
alueella on varsin 
vähäistä.

 Reilu neljännes 
metsämaan pinta-
alasta on 
turvemaata.

 Suurin osa 
turvemaista on 
vuosien saatossa 
ojitettu.

 Turvemailta valuu 
ravinteita ja etenkin 
kiintoainetta 
päätyen 
Savonlahteen.

_________________________________

Metsäkeskus 2013, 26.



Kuonanjoen valuma-alueen kuvaus

 FRESHABIT LIFE IP -hankkeeseen liittyen Kuonanjoen 

valuma-alueelle on kaavailtu vesiensuojelurakenteita.

 Suunnittelu alkanee vuoden 2017 aikana.

 Rakentaminen tapahtunee vuosien 2018-19 aikana.

 Metsäkeskuksen vastuulla.

 Savonlahden ja Kuonanjärven alueelle on suunniteltu 

hoitokalastusta viimeistään vuonna 2018 alkavaksi.

 Etelä-Savon ELY-keskuksen vastuulla.

 Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää 

pohjamateriaalina molempia hankkeita varten.

_________________________________

Jantunen 2016.



Savonlahti ja sen 

lähialueet 

vesisyvyyksineen 

(Paikkatietoikkuna 

2017).



Työn tarkoitus ja tavoitteet, aiheen 

rajaus ja tutkimustehtävät



Tarkoitus ja tavoitteet

 Työn tarkoituksena on ollut kartoittaa Puruveden Savonlahden
hydrologinen ja ekologinen nykytila.

 Toimeksiantaja saa ajantasaiset tiedot Savonlahden
pohjasedimentin määrästä ja ominaisuuksista, alueelle 
kohdistuvasta ulkoisesta kuormituksesta, vedenlaadusta sekä 
sisäisestä kuormitusasteesta.

 Tutkimustulosten pohjalta alueelle laadittiin alustava 
kunnostussuunnitelma.

 Ehdotuksia lahtialueelle soveltuvimmista kunnostustekniikoista.

 Tavoitteena Savonlahden yleistilan kohentaminen sekä aine- ja 
ravinnekierron palauttaminen normaalin kiertokulun mukaiseksi.

 Pyrkimyksenä sitoa kunnostustoimenpiteet osaksi mm. alueella 
tehtävän kalastonhoidon tekniikoita.

 Lisäksi tehtiin alustava riskianalyysi, mitä lahtialueella voi seurata 
kunnostustoimien tekemättä jättämisestä.



Tarkoitus ja tavoitteet

 Toimeksiantajan toiveesta (Jantunen 2016) Savonlahden

sedimenttitutkimuksen tuloksia verrattiin Puruveden 

Ristilahdella kevättalvella 2015 tehtyyn vastaavanlaiseen 

sedimenttitutkimukseen.

 Ristilahden tutkimus ollut osa Joonas Hirvosen ja Emma-Noora 

Pölösen opinnäytetyötä ”Puruveden Ristilahden ja Mehtolanlahden

nykytila sekä alustava kunnostus- ja hoitosuunnitelma” (2015).

 Tavoitteena analysoida mistä mahdolliset eroavaisuudet 

lahtialueiden pohjasedimenteissä voivat johtua (Jantunen 2016.)



Aiheen rajaus ja tutkimustehtävät

 Pääasiallinen tutkimusalue asettui luode-kaakko –akselille, 

välille Kuonanjoki-Savonlahti-Savonlahden edusta.

 Suurin osa tutkimustehtävistä ja näytteenotosta tapahtui 

Savonlahdella ja sen edustalla.

 Alueella ei ole aiemmin tehty sedimenttitutkimusta.

 Kuonanjoella tehty vesinäytteenottoa ja virtaamamittausta.

 Pohja- ja vertailuaineistoina hyödynnettiin alueella aiemmin 

tehtyjä tutkimuksia.

 Metsäkeskuksen ravinnekuormituslaskelmat (Puruveden 

vesienhoitosuunnitelma 2013).

 Etelä-Savon ELY-keskuksen vesinäytetulokset alueelta.

 Pro Puruvesi ry:n näkösyvyysseurannan aikasarjat.

 Karelia-ammattikorkeakoulun koekalastus kesällä 2016.



Työn toteutus: aineisto ja 

menetelmät



Työn toteutus, aineisto ja menetelmät

 Havaintopaikkojen sijainnit valittiin niin, että tutkimusalueesta 

saadaan mahdollisimman kattava tietoaineisto ja siten selkeä 

näkemys sen nykytilasta.

 Pääkohdealueena Savonlahden lahtialue, johon suurin osa 

havaintopaikoista sijoitettiin.

 Lisäksi havaintopaikkoja sijoitettiin Kuonanjoen ja Uuronsalmen

ohella Savonlahden edustalta itäkaakkoon kulkevalle linjalle.

 Sijoittelulla voitiin havainnoida Savonlahden vaikutusta lahden 

edustan yleistilaan sekä mahdollisia eroja näiden alueiden välillä.



Kuonanjoki 030 -havaintopaikan 

sijainti.



Puruveden Savonlahden

tutkimusalueen 

havaintopaikat 

kevättalvella 2017.



Savonlahden tutkimustulokset ja 

niiden tarkastelu



Virtaamatilanne

 Etelä-Savon ELY-keskuksen Kuonanjoki 030 -havaintopaikalla tehtiin 

virtaamamittaus 20.4.2017.

 Samana päivänä otettiin viimeiset vedenlaatututkimukseen liittyvät 

vesinäytteet Savonlahden alueelta.

 Virtaama Kuonanjoessa oli tuolloin 664 l/s, jolloin Kuonanjoen 

valuma-alueelta tulevan valuman määräksi neliökilometriä kohden 

saadaan n. 9,1 l/s/km2.

 Vuosikeskivaluma koko Suomessa vuosina 2000–2011 on ollut 9,7 l/s/km2.

 Kuonanjoesta mitattu virtaama ilmentää talvialivirtaamajakson jälkeistä 

sarastavaa kevätylivirtaamatilannetta.

 Vastaavaa mittausta ei tehty vedenlaatututkimuksen alkaessa maaliskuun 

lopussa.

 Vertailun vuoksi n. 65 km pohjoisemmassa olevasta Joensuun Kissapurosta 

on 21.3.2017 mitattu valumaksi 6,6 l/s/km2 (Ovaskainen & Rouvinen 2017, 

74–75).



Virtaamamittaus 

Kuonanjoki 030

-havaintopaikalla 

20.4.2017.

(Kuva: Tarmo 

Tossavainen)



Vedenlaatu

 Vesinäytteitä otettiin 9 eri havaintopaikalta yhteensä 19 kpl.

 Vesisyvyydeltään matalampien havaintopaikkojen näytesyvyyksissä on 

ilmaistu, mikäli näyte on otettu vesimassan puolivälistä (”P/2”).

 Mitattuja muuttujia ovat lämpötila, happipitoisuus, hapen 

kyllästysaste sekä fosfaattifosforin (PO4
3--P), nitraattitypen (NO3

--N) ja 

ammoniumtypen (NH4
+-N) pitoisuudet.



Vedenlaatu

Havainto-

paikka

Päivä-

määrä

Kok. 

syv.

Näyte-

svyys
Lt O2

PO4
3--

P

NO3
--

N

NH4
+-

N

m m °C mg/l
kyll. 

%
µg/l µg/l µg/l

Kuonan-

joki 030
29.3.17 0,50 n. 0,3 2,3 - - 11 400 45

20.4.17 0,60 n. 0,3 4,2 - - 9 420 60

2
27.3.17 1,24

0,62 

(P/2)
1,4 2,3 39 16 580 116

3
20.4.17 1,18

0,59 

(P/2)
3,5 4,6 35 17 550 82

5
29.3.17 2,28 1,28 1,7 5,4 39 11 810 38

8
27.3.17 2,50

1 1,6 5,3 39 15 480 88

1,50 2,1 4,9 36 16 430 89

20.4.17 2,61
1 3,8 5,1 39 14 310 55

1,61 3,9 4,7 36 73 340 73

11
29.3.17 2,26

1 1,7 5,2 39 13 490 38

1,26 1,5 5,3 38 8 360 45

15,

ulappa
29.3.17 3,6

1 1,5 7,9 56 < 10 30 58

2,6 1,5 8 56 < 10 < 200 69

20.4.17 3,57
1 3,3 6,8 52 6 130 32

2,57 3,4 6,3 49 3 300 41

16,

ulappa
27.3.17 6,33

1 1,5 7,7 57 1 70 88

5,33 1,9 6,2 43 14 310 82

19,

ulappa
20.4.17 11,7

1 3,1 7,1 54 8 230 31

10,7 3,6 4,1 31 18 270 51

Puruveden Savonlahden

vedenlaadun havainnot 

kevättalvella 2017.

 Suomen järvien keskimääräiset 

pitoisuudet ovat fosfaattifosforille 

4 µg/l, nitraattitypelle 92 µg/l ja 

ammoniumtypelle 24 µg/l (Särkkä 

1996, 65, 67).

 Talvella ravinnepitoisuudet ovat 

tyypillisesti (rehevissä järvissä) 

(Oravainen 1999, 25-27):

 Fosfaattifosfori 20-50 µg/l.

 Nitraattityppi jopa 500-1 000 µg/l.

 Ammoniumtyppi <10-30 µg/l, 

vähähappisissa oloissa jopa yli 100 

µg/l.



Vedenlaatu

 Koko tutkimusalueella mitatut ravinnepitoisuudet ovat selkeästi 

koholla verrattuna ravinnepitoisuuksien tyypillisiin raja-arvoihin.

 Kohonneita pitoisuuksia havaittiin etenkin Savonlahden lahtialueella sekä 

yleisesti pohjan läheisyydestä otetuista vesinäytteistä.

 Huomattavaa on myös, kuinka nitraatti- ja ammoniumtypen 

pitoisuudet kasvavat Kuonanjoen suisto- ja tulvitusalueella 

havaintopaikkojen Kuonanjoki 030 ja 2 välillä.

 Etenkin havaintopaikalta 8 huhtikuun loppupuolella otetun 

vesinäytteen korkea fosfaattifosforin pitoisuus (73 µg/l) indikoi 

sisäisen kuormituksen tapahtumista hapettomassa tilassa olevasta 

pohjasedimentistä.

 Myöskin muualla tutkimusalueella mitatut happipitoisuudet ja hapen 

kyllästysasteet olivat kauttaaltaan varsin matalia.

 Lisää riskiä laaja-alaisemman sisäisen kuormituksen tapahtumiselle 

talvikerrostuneisuusjakson lopulla, jolloin näytteet otettiin.



Näkösyvyys

 Näkösyvyyden kenttämittauksia tehtiin 7 eri havaintopaikalla yh-

teensä 9 kappaletta.

 Näkösyvyys lahtialueella oli pääasiassa alle metrin ja Savonlahden

edustalla 2,61…3,35 metriä.

 Tausta-aineistona Pro Puruvesi ry:n vuodesta 2012 lähtien tekemä 

näkösyvyysseuranta (Pro Puruvesi 2017c).



Vedenlaatu

Savonlahdella ja sen edustalla mitattuja näkösyvyyksiä kevättalvella 

2017.

Havaintopaikka Kokonaissyvyys (m) Päivämäärä
Näkösyvyys (m)

2 1,24 27.3.2017 pohjaan

5 2,28 29.3.2017 0,82

8 2,50 27.3.2017 0,90

2,61 20.4.2017 1,12

11 2,26 29.3.2017 0,72

15, ulappa 3,6 29.3.2017 2,82

3,57 20.4.2017 2,65

16, ulappa 6,33 27.3.2017 3,35

19, ulappa 11,7 20.4.2017 2,61



Vedenlaatu

 Kuvion 1 piste 1 sijaitsee keskellä Savonlahtea havaintopaikkojen 8 

ja 11 välissä. Piste 2 sijaitsee havaintopaikan 19 läheisyydessä.

Pro Puruvesi ry:n Savonlahdella ja sen lähialueella tekemän 

näkösyvyysseurannan aikasarja (Pro Puruvesi 2017c).



Näkösyvyys

 Näkösyvyysaineiston ja kenttätutkimusten perusteella voidaan havaita, 
että Savonlahden lahtialueen näkösyvyys on ollut koko mittausjakson ajan 
keskimäärin yksi pienimmistä, ellei pienin koko Puruveden alueella.

 Kevättalvella 2017 mitattu keskimääräinen näkösyvyys oli lahtialueella 
0,89 metriä, mikä on erittäin matala tulos kirkasvetisen statuksen 
omaavalle Puruvedelle.

 Savonlahden edustalla keskimääräinen näkösyvyys oli 2,81 metriä.

 Paikallistuntemuksen mukaan (Jantunen 2017) näkösyvyys Savonlahdella
oli 1970-luvulla noin kaksi metriä.

 Viime vuosien aikana Savonlahdella on paikka paikoin päästy kahden 
metrin näkösyvyyteen.

 Pääosin näkösyvyys on vaihdellut välillä 1,0…1,5 metriä.

 Kevättalvella 2017 tehdyissä kenttämittauksissa näkösyvyys lahtialueella 
jäi lähes poikkeuksetta vieläkin pienemmäksi.

 Savonlahden näkösyvyyden pitkän aikavälin kehityssuunnan voidaan 
todeta olleen laskeva.



Ulkoinen kuormitus

Savonlahteen kohdistuva keskimääräinen vuotuinen ravinne- ja 

kiintoainekuorma (Metsäkeskus 2013, 8–12).

 Kuonanjoen valuma-alueelta Savonlahteen päätyvä keskimääräinen 

kokonaisfosforikuorma on 14 kg/km2/a, kokonaistyppikuorma 472 

kg/km2/a ja kiintoainekuorma 1 194 kg/km2/a.

 Vuosien 2000-2010 vuosikeskivalumaan (9,7 l/s/km2) painotettuna 

saapuvan virtaaman keskimääräinen fosforipitoisuus on 47 µg/l ja 

typpipitoisuus 1 544 µg/l.

 Ilmentävät fosforin osalta eutrofisen ja typen osalta hypereutrofisen

järviveden pitoisuuksia.

Kuorman

lähde

Valuma-alue 

(km2)

Kokonaisfosfori 

(kg/a)

Kokonaistyppi 

(kg/a)

Kiintoaine 

(kg/a)

Kuonanjoki 73,28 1 046 34 600 87 500

Ilmalaskeuma - 6,5 290 -

Yhteensä 73,28 1 052,5 34 890 87 500



Ulkoinen kuormitus

Kuonanjoki 030  

-havaintopaikan 

vedenlaadun tulokset 

kokonaisfosforin, 

kokonaistypen ja 

kiintoaineen osalta 

vuosina 2007–2016. 

(Etelä-Savon ELY-keskus)

Päivämäärä
Näytesyvyys 

(m)

Kokonaisfosfori 

(µg/l)

Kokonaistyppi

(µg/l)

Kiintoaine

(mg/l)

8.5.2007 0,2 34 1100 -

25.9.2007 0,5 44 1400 -

29.11.2007 0,5 15 770 -

12.5.2008 0,5 36 1000 -

4.11.2008 0,5 32 970 -

25.5.2009 0,1 55 1000 14

9.11.2009 0,1 19 980 3,1

22.2.2011 0,1 14 800 -

16.5.2011 0,1 32 780 -

27.9.2011 0,1 52 1400 -

25.1.2012 0,1 18 900 0,5

6.8.2012 0,1 32 1000 -

27.5.2013 0,1 38 900 -

27.8.2013 0,1 66 1800 -

15.5.2014 0,2 45 980 -

23.10.2016 0,2 29 670 9

Keskiarvo - 35 1028 7



Ulkoinen kuormitus

 Etelä-Savon ELY-keskuksen vesinäytteiden keskipitoisuus on ollut 

kokonaisfosforille 35 µg/l ja kokonaistypelle 1 028 µg/l.

 Ilmentää fosforin osalta tyypillistä mesotrofista-eutrofista rehevyystasoa 

ja typen osalta eutrofista rehevyystasoa.

 Etelä-Savon ELY-keskuksen vesinäytetulokset varsin yhdensuuntaisia 

Metsäkeskuksen kuormitustuloksista määritettyjen laskennallisten 

pitoisuuksien kanssa (kok. P 47 µg/l ja kok. N 1 544 µg/l).

 ELY-keskuksen tuloksista voidaan myös havaita epävakaata 

käyttäytymistä kaikkien tutkittujen muuttujien pitoisuuksissa.

 Kokonaisfosforin vaihteluväli 15 µg/l (oligotrofia)…66 µg/l (eutrofia).

 Kokonaistypen vaihteluväli 640 µg/l (eutrofia)…1 800 µg/l (hypereutrofia).

 Kiintoaineen vaihteluväli 0,5…14 mg/l.

 Puhtaan ja kirkkaan järviveden kiintoainepitoisuus on alle 1,0 mg/l.

 On aihetta epäillä, että Kuonanjoen yläpuolinen Kuonanjärvi on ajoittain 

voimakkaan sisäisen kuormituksen tilassa.



Pohjasedimentin ominaisuudet

Hopeanharmaan saven 

yläpuolisen ruskean ja 

vesipitoisen sedimentin 

määrä havaintopaikoittain 

kevättalvella 2017.

Havaintopaikka
Ruskean, vesipitoisen

sedimentin paksuus (cm)

1 148

2 112

3 288

4 212

5 481

6 438

7 391

8 500

9 226

10 312

11 214

12 23

22 500

13, Uuronsalmi 148

14, Uuronsalmi 0

15, ulappa 85



Pohjasedimentin ominaisuudet

 Savonlahden pohjasedimentti koostuu valtaosaltaan 

ruskeasta, hienojakoisesta ja vesipitoisesta 

aineksesta.

 Sedimentin määrä vaihteli runsaasti, vaihteluväli on 

23…500 cm.

 Paksuimmat pohjasedimentit mitattiin Savonlahden

keskiosista.

 Keskimääräinen sedimentin paksuus lahtialueella oli 

296 cm.

 Savonlahden pinta-alan ollessa noin 50 hehtaaria, 

voidaan karkeasti arvioida ruskean, hienojakoisen 

sedimentin kokonaismääräksi noin 1 480 000 m3.



Pohjasedimentin ominaisuudet

Savonlahden pohjasedimentin laboratorioanalyysien tutkimustulokset 

(Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys ry:n laboratorio, Tampere).

 Savonlahden pohjasedimentin kokonaismassa on vajaat 1,6 miljoonaa 

tonnia, josta vettä on vajaat 1,4 miljoonaa tonnia.

 Pohjasedimentin kuiva-aineen määrä on reilut 190 tuhatta tonnia.

 Sekä kokonaisfosforin että –typen määrä Savonlahden

pohjasedimentissä on n. 230 000 kg.

Vesipitoisuus 

(%)

Orgaanisen 

aineksen 

pitoisuus (%)

Mineraali-

aineksen  

pitoisuus (%)

Kokonais-

fosforin   

pitoisuus 

(g/kg kuiva-

aine)

Kokonais-

typen       

pitoisuus 

(g/kg kuiva-

aine)

87,8 3,0 9,2 1,2 1,2



Pohjasedimentin ominaisuudet

Laboratoriotutkimuksien avulla määritettyjä Puruveden Savonlahden

pohjasedimentin ominaisuuksia.

Sedimentin 

kokonaismäärä 

(m3)

Sedimentin 

kokonaismassa (tn)

Osuus 

kokonaismassasta 

(%)

1 480 000 1 568 800 100,0 %

Veden osuus 1 377 406 87,8 %

Kuiva-aineen osuus 191 394 12,2 %

Mineraaliaineksen 

osuus
144 330 9,2 %

Orgaanisen 

aineksen osuus
47 064 3,0 %



Pohjasedimentin ominaisuudet

 Savonlahden vesimassassa olevan kokonaisfosforin määrä on n. 17 kg.

 0,07 ‰ pohjasedimentin sisältämän kokonaisfosforin määrästä.

 Kokonaistyppeä on vastaavasti vesimassassa n. 521 kg.

 2,3 ‰ pohjasedimentin sisältämän kokonaistypen määrästä.

Puruveden Savonlahden karkeahkosti arvioidut kokonaisfosforin ja 

kokonaistypen määrät lahtialueen vesimassassa sekä hopeanharmaan 

saven yläpuolisessa ruskeassa sedimentissä.

Kokonaisfosfori (kg) Kokonaistyppi (kg)

pohjasedimentti 229 700 229 700

vesi 17 521



Pintasedimentin hapetus-pelkistysaste

 Pintasedimentin hapetus-pelkistysasteen mittauksia tehtiin 10:llä eri 

havaintopaikalla yhteensä 12 kpl.

Havaintopaikka

(vesisyv.)
Eh, 15.3.2017 Eh, 27.3.2017 Eh, 29.3.2017 Eh, 5.4.2017

1 (1,08 m) .. .. .. +91

2 (1,24 m) .. +257 .. ..

5 (2,28 m) .. . +131 ..

8 (2,50 m) .. +262 .. ..

9 (2,07 m) .. .. .. +166

11 (2,26 m) .. .. +271 ..

15, ulappa 

(3.60 m)
+111 .. +297 ..

16, ulappa 

(6,52 m)
+260 .. .. ..

17, ulappa 

(8,09 m)
+211 .. .. ..

18, ulappa 

(8,41 m)
-214 .. .. +299



Pintasedimentin hapetus-pelkistysaste

 Tulokset vaihtelivat kevättalven aikana suurimmaksi osaksi välillä 

+200…+300 mV.

 Matalimmat hapetus-pelkistysasteen arvot mitattiin Savonlahden

lahtialueen perällä sekä lähellä lahden edustan syvintä kohtaa 

havaintopaikalla 18.

 Pintasedimentin hapetus-pelkistysasteen tulisi olla vähintään +300 

mV:a, jotta fosfori- ja metalliyhdisteet eivät liukenisi pohja-

sedimentistä alusveteen.

 Kevättalven 2017 mittausten aikana +300 mV:n hapetus-

pelkistysastetta ei saavutettu yhdelläkään havaintopaikalla. 

 Osittain samaan aikaan tehdyssä vedenlaatututkimuksessa todettiin 

matalahkoja veden happipitoisuuksia.

 On olemassa merkittävä riski sisäisen kuormituksen tapahtumiselle koko 

Savonlahden alueella etenkin talvikerrostuneisuusjakson loppuvaiheessa.

 Lisäksi mahdollinen sedimentin resuspensio avovesikaudella.



Pohjaeläimistö

 Pohjaeläinnäytteet otettiin Ekman-mallisella noutimella 7 eri 

havaintopaikalta Savonlahden lahtialueelta sekä lahden edustalta.

 Eri pohjaeläintaksoneita havaittiin yhteensä 16 kpl.

 Keskimäärin 1,0 neliömetrin alalla pohjaeläimiä oli yhteensä 802 kpl.

Savonlahden keskiosista havaintopaikoilta 5 ja 8 saatuja pohja-

eläinnäytteitä. Kuvan järvisimpukka oli jo näytteenottohetkellä kuollut.



Pohjaeläimistö

Savonlahdella kevättalvella 2017 

havaittujen pohjaeläintaksonien

indikaattoriarvot.

Taksoni

Vesiekosysteemin rehevyystaso, 

jota ilmentää, suosii, sietää,

tai muu elinvaatimus

Surviaissääsken toukka

(Chironomidae)
Yleensä eutrofia

Sulkasääsken toukka

(Chaoburus sp.)
Eutrofia

Harvasukasmato (Oligochaeta) Yleensä eutrofia

Polttiaisen toukka 

(Ceratopogonidae)
Eutrofia

Vesipunkki (Hydrachnidae) Hyvä yleistila

Järvisimpukka (Anodonta cygnea) Oligotrofia…mesotrofia

Hyttysen toukka (Culicidae) Eutrofia

Kiekkokotilo (Planorbidae) Oligotrofia…mesotrofia

Limakotilo (Lymnaea sp.) Mesotrofia

Torvimato (Tubifex tubifex) Eutrofia

Simpukka (Pelecypoda sp.) Oligotrofia…mesotrofia

Vesiperhosen toukka (Trichoptera) Oligotrofia

Hernesimpukka (Pisidium sp.) Oligotrofia

Etukiduskotilot (Prosobranchia sp.) Oligotrofia…mesotrofia

Juotikas (Hirudinea sp.) Hyvä happitilanne ja pH ≥ 6

Päiväkorennon toukka

(Ephemeroptera)
Oligotrofia



Pohjaeläimistö

 Havaitut pohjaeläintaksonit olivat melko tasaisesti eutrofisten, 

mesotrofisten ja oligotrofisten vesien ilmentäjiä.

 Eniten surviaissääsken ja sulkasääsken toukkia (suosivat eutrofiaa).

 Biodiversiteettiä kuvaavan Shannon-Wiener-indeksin arvo koko 

pohjaeläinaineistolle on 1,31.

 Lahtialueen havaintopaikoilta kerätyn pohjaeläinaineiston Shannon-

Wiener-indeksi on 1,17.

 Uuronsalmen ja ulappa-alueen havaintopaikoilta kerätyn pohja-

eläinaineiston Shannon-Wiener -indeksi on puolestaan 1,24.

 Kaikki em. Indeksien arvot ilmentävät pohjaeläimistön erittäin matalaa 

diversiteettiä (< 1,48).

 Pohjaeläimistö on erittäin yksipuolinen etenkin Savonlahden

lahtialueella.

 Tulokset ilmentävät hyvin Savonlahden rehevöitynyttä ja liettynyttä tilaa 

muutoin pääosin karun vesistön osana.



Pohdinta



Pohdinta

 Puruveden Savonlahti on luonteeltaan lyhytviipymäinen lahtialue 

Kuonanjoen valuma-alueen ja Puruveden selkävesien välissä.

 Virtaaman ja kuormituksen läpivirtaama-alue.

 Pinta-alaltaan vain n. 0,7 % yläpuolisen Kuonanjoen valuma-alueen koosta.

 Savonlahteen kohdistuva ulkoinen ravinne- ja kiintoainekuormitus on 

määrällisesti hyvin suurta.

 Eräänlainen laskeutusaltaan tapainen vesiallas Puruvedelle, johon osa saa-

puneista ravinteista ja kiintoaineesta jää.

 Savonlahden vesiekosysteemin kantokyky on riittämätön puskuroimaan 

ja käsittelemään saapuvaa kuormitusta luonnollisin mekanismein.

 Aine ja energia eivät kierrä tarpeeksi tehokkaasti.

 Seurauksena on aineen ja energian kasautumista, kuten perustuotannon 

kiihtymistä, liettymistä, kalastorakenteen vinoutumista sekä sisäistä 

kuormitusta.



Pohdinta

 Savonlahden pohjasedimenttiin on kertynyt erittäin runsaasti 

hienojakoista, heikosti hajonnutta sedimenttiä, johon on 

varastoituneena valtavia määriä fosforia ja typpeä.

 Mitä ilmeisimmin peräisin Kuonanjoen valuma-alueen vuosikymmeniä 

jatkuneesta kohonneesta ulkoisesta kuormituksesta.

 Pintasedimentin yksitoikkoinen koostumus ei myöskään anna mairittelevia 

olosuhteita pohjan läheisyydessä elävälle vesieliöstölle, kuten 

pohjaeläimille.

 Pohjaeläimistön monimuotoisuus on kaikin puolin erittäin matala.

 Orgaanisen aineksen luonnollisesta hajotustoiminnasta johtuen 

pohjasedimentin hapenkulutus on suurta.

 Seurauksena voi olla ajoittaista pohjan ja alusveden hapettomuutta 

etenkin kevättalvella talvikerrostuneisuusjakson lopulla.

 Hapettomuus aiheuttaa sisäistä kuormitusta, eli ravinteiden ja 

metalliyhdisteiden vapautumista hapettomasta pohjasedimentistä.



Pohdinta

 Ylisuuri, särkikalavoittoinen kalasto edesauttaa sisäisen kuormituksen 

tapahtumista pöyhimällä sekä syömällä nälissään orgaanista 

pintasedimenttiä ulostaen ravinteita suoraan järviveteen 

mineraalimuodossa.

 Ravinteiden rehevöittävän vaikutuksen seurauksena on tyypillisesti 

rehevöitymistä ilmentävien rantamakrofyyttien kuten järviruo’on 

leviämistä ranta-alueilla sekä matalikoilla.

 Pitkäkestoisen kielteisen kehityksen johdosta Savonlahden yleistila on 

yksi huonoimmista koko Puruveden alueella.

 Rehevöityminen ja erityisesti liettyminen on edennyt huomattavan 

pitkälle.

 Vesiekosysteemin toiminta ei enää pysty palautumaan sietokyvyn 

normaaleihin rajoihin ilman kunnostustoimenpiteitä ja ulkoisen 

kuormituksen pidättämistä.



Ehdotukset kunnostustoimenpiteiksi

 Savonlahden kalastorakenteen elvyttämiseksi tulisi tehdä särkikalojen 

ja pikkuahventen tehopyyntiä 3–4 vuoden ajan, ja vuosittaisen saaliin 

tulisi olla n. 4 tonnia (Tossavainen 2017a).

 Pohjasedimentin tilan parantamiseksi käytettävissä olevia 

kunnostustekniikoita ovat biomanipulaation lisäksi hapetus ja tarpeen 

mukaan pohjan pöyhintä.

 Ilman ja päällysveden sekoitusta alusveteen pumppaava hapetinlaite 

(Planox, Mixox jne.)

 Varmistetaan veden riittävä happipitoisuus, jolloin estetään sisäisen 

kuormituksen tapahtuminen.

 Kiihdytetään pohjasedimentin sisältämän orgaanisen aineksen 

hajotustoimintaa (= mineralisaatio).

 Syystäyskierron aikaan tehtävän pöyhinnän merkitys lähinnä 

hajotustoiminnan kiihdyttämisessä.

 Lisäksi saadaan hapetettua sedimentin syvempiä kerroksia.



Ehdotukset kunnostustoimenpiteiksi

 Ruoppausten laajamittainen toteuttaminen ei perusteltua 

Savonlahdella.

 Ruoppausmäärät ja kustannukset olisivat huomattavia.

 Riski ruopatun alueen uudelleen liettymiselle.

 Ruoppauksen lopulliset vaikutukset vähintään kyseenalaisia.

 Upos- ja kelluslehtisten vesikasvien leviämistä tulee seurata, samoin 

ilmaversoisten vesikasvien.

 Tarvittaessa makrofyyttien poisto raivausnuotalla, niittokoneella tai 

pienimuotoisella ruoppauksella.

 Poistolla voidaan vähentää biomassan määrää, parantaa veden 

vaihtuvuutta ja kohentaa alueen yleisilmettä.

 Tärkeintä on saada Kuonanjoen valuma-alueelta tuleva ulkoinen 

kuormitus kuriin.

 Muutoin kunnostustoimien vaikutukset jäävät lyhytkestoisiksi.



Kunnostustoimenpiteiden tekemättä 

jättämiseen liittyvät riskit
 Savonlahden nykyinen kielteinen kehityssuunta jatkuisi 

muuttumattomana ekosysteemin oireiden ja häiriöiden voimistuessa.

 Liettyminen ja veden samentuminen vaikuttaisivat voimakkaasti 

vedenlaatuun etenkin kevättalvella ja kesällä.

 Liettymisen vaikutukset vedenlaatuun ja pohjasedimentin tilaan olisivat 

havaittavissa entistä kauempana ulapalla.

 Pohjasedimentin määrän ja sitä kautta hapenkulutuksen kasvu 

talvikuukausina.

 Hapettomuutta ja sisäistä kuormitusta nykyistä enemmän.

 Riski sinileväkukintojen ilmenemiseen kesäkaudella kasvaa.

 Lahtialueen umpeenkasvu, riskialueina Kuonanjoen suisto ja 

Uuronsalmi.

 Lisäksi upos- ja kelluslehtisten makrofyyttien määrän kasvu etenkin ranta-

alueilla.



Savonlahden sedimenttitulosten vertailu Puruveden 

Ristilahden sedimenttitutkimuksen tuloksiin

 Ristilahden vesipinta-ala n. 300 ha (Savonlahden 50 ha).

 Savonlahden vesipinta-ala n. 17 % Ristilahden vesipinta-alasta.

 Ristilahden pohjasedimentin kokonaismäärä 2 625 000 m3, kokonaisfosforin 
määrä n. 272 tonnia ja kokonaistypen määrä 4 700 tonnia.

 Fosforin määrä 0,52 g/kg kuiva-ainetta, typen määrä 9 g/kg kuiva-ainetta.

 Savonlahden pohjasedimentin kokonaismäärä 1 480 000 m3, 
kokonaisfosforin määrä n. 230 tonnia ja kokonaistypen määrä n. 230 
tonnia.

 Fosforin määrä 1,2 g/kg kuiva-ainetta, typen määrä 1,2 g/kg kuiva-ainetta.

 Ristilahden pintasedimentin hapetus-pelkistysaste vaihdellut pääasiassa 
välillä -150 - +200 mV (Savonlahdella +200 - +300 mV).

 Keskimääräinen sedimentin paksuus Ristilahdella 105 cm (Savonlahdella
296 cm).



Savonlahden sedimenttitulosten vertailu Puruveden 

Ristilahden sedimenttitutkimuksen tuloksiin

 Suurimmat erot sedimenteissä ovat kuiva-aineen sisältämän 

kokonaisfosforin ja –typen määrissä.

 Kuiva-aineen kokonaisfosforin määrä Savonlahdella yli kaksinkertainen 

verrattuna Ristilahteen.

 Kuiva-aineen kokonaistypen määrä Savonlahdella vain 13 % Ristilahden 

vastaavasta määrästä.

 Merkillepantavin huomio on, että vaikka Savonlahden pinta-ala on vain 

17 % Ristilahden pinta-alasta, on Savonlahden pohjasedimenttiin 

sitoutuneen kokonaisfosforin määrä vain n. 40 tonnia pienempi.

 Sedimentin keskimääräinen paksuus miltei kolminkertainen 

Savonlahdella.

 Sedimentin kuiva-aineen suurempi määrä Savonlahdella.

 Suhteellisesti tarkasteltuna Savonlahti on liettynyt paljon 

voimakkaammin.



Savonlahden sedimenttitulosten vertailu Puruveden 

Ristilahden sedimenttitutkimuksen tuloksiin

 Suhteellisen pieni ero kokonaisfosforin määrässä selittynee 

Ristilahden keskimäärin selkeästi matalammalla pintasedimentin 

hapetus-pelkistysasteella.

 Fosforia vapautuu Ristilahden hapettomasta pohjasedimentistä, jolloin 

sedimentin kokonaisfosforipitoisuus pienenee.

 Savonlahdella happitilanne parempi, jolloin fosfori pysyy sedimentissä.

 Savonlahden ja Ristilahden sedimenttien erot selittynevät 

pääasiassa valuma-alueiden eroilla ja tavalla, jolla ulkoinen 

kuormitus kullekin lahtialueelle kohdistuu.

 Ristilahden kuormitus useasta lähteestä peräisin olevaa 

hajakuormitusta.

 Ulkoinen kuormitus Savonlahteen on merkittävästi voimakkaampaa.

 Kuonanjoen valuma-alue (7 328 ha) yli kaksinkertainen verrattuna 

Ristilahden osa-valuma-alueiden yhteispinta-alaan (2 859 ha).



Savonlahden sedimenttitulosten vertailu Puruveden 

Ristilahden sedimenttitutkimuksen tuloksiin

 Maankäyttö molempien lahtien valuma-alueilla varsin 

samankaltaista.

 Metsä- ja turvemaita molemmissa kohteissa selkeästi eniten.

 Maataloutta harrastetaan Ristilahden valuma-alueella jonkin verran 

enemmän, erityisesti lahden lähialueilla.

 Ristilahden valuma-alueella ei ole järviä.



Tutkimuksen luotettavuus

 Haasteellisin osa opinnäytetyötä oli ulkoisen kuormituksen 

määrittäminen ja siihen liittyvä laskenta.

 Käytettiin Metsäkeskuksen dataa, toisena vaihtoehtona olisi ollut mm. 

SYKE:n VALUE-työkalun maankäyttötietojen hyödyntäminen.

 Laskutavasta ja –menetelmästä riippuen kuormitustuloksissa voi olla pieniä 

eroja, mitkä eivät kuitenkaan ole ratkaisevia lopullisessa tarkastelussa.

 Savonlahden välittömiltä lähialueilta tulevaa kuormitusta ei tarkemmin 

tutkittu.

 Em. alueilta tuleva kuormitus todettiin häviävän pieneksi verrattuna 

Kuonanjokea pitkin tulevaan kuormitukseen.

 Ei merkittävää vaikutusta tämän opinnäytetyön tuloksiin.

 Vesinäyte- ja hapetus-pelkistysasteen tutkimuksessa käytettiin Karelia-

AMK:n välineistöä ja menetelmiä sertifioitujen laboratorioiden sijaan.

 Aiemmissa tutkimuksissa ja opinnäytetöissä Karelia-AMK:n laboratoriossa 

saadut tulokset on todettu päteviksi ja vertailukelpoisiksi.



Jatkotutkimusaiheet

 Vedenlaatututkimusta tulisi jatkaa Savonlahdella.

 Käytettävissä ollut vedenlaatuaineisto varsin niukka (3 kpl 2010-luvulta).

 Vesinäytteitä eri virtaamatilanteiden ja kerrostuneisuusjaksojen ajalta.

 Parempi käsitys ulkoisen kuormituksen vaikutuksista Savonlahden

vedenlaatuun, myös vesiensuojelurakenteiden vaikutus tulevaisuudessa.

 Avovesikauden vedenlaatututkimuksella voidaan myös todeta, mikäli 

matalille ja voimakkaasti liettyneille vesistöille tyypillistä fosforin ja typen 

resuspensiota tapahtuu myös Savonlahdessa

 = ravinteiden vapautuminen vesimassaan mm. tuulten aiheuttamien veden 

virtauksien ja sitä kautta pintasedimentin sekoittumisen johdosta.

 Kuonanjoen valuma-alueeseen liittyvät jatkotutkimusaiheet 

keskittyvät pääasiallisesti vesiensuojeluteknisten rakenteiden 

suunnittelun ja rakentamiseen.



Jatkotutkimusaiheet

 Kuonanjoen yläpuolisten Kuonanjärven sekä Suuren Vehkajärven 

nykytilan kartoitus.

 Lisäksi ko. järvien osavaluma-alueiden kuormituksen laadun, 

alkuperän ja määrän tarkempi tutkiminen.

 Kuonanjoen vedenlaadun heittelyt antavat signaalia Kuonanjärven 

epävakaasta ravinnetasapainosta, minkä syihin tulisi perehtyä 

tarkemmin.

 Tutkimusten jälkeen tulisi pohtia Suurelle Vehkajärvelle ja 

Kuonanjärvelle soveltuvia kunnostustoimenpiteitä.
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