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1 JOHDANTO 
 

Kandidaattityön tarkoituksena oli mitata ja analysoida muutosta Pohjois-Savossa 

Sonkajärven ja Iisalmen kuntien alueella virtaavan Matkusjoen virtaamassa ja lahdissa. 

Mittausalueeksi valittiin Matkusjoesta Mansikkavirran sillan ja Madesalmen sillan 

väliseen alueeseen. Mittausalueella on ollut maanviljelyä ja karjan laitumia useamman 

vuosikymmenen ajan ja niillä on yleensä vaikutus läheisiin vesistöihin. Uusien viljely- 

ja lannoitemenetelmien käyttö maataloudessa on kuitenkin vähentänyt vesistöihin 

joutuvien ravinteiden määrää. Suomessa lannoitteiden käyttö on laskenut 1990-luvulta 

yli 50 % 2010-luvulle. (Luonnontila.fi, 2014)  

Syy tutkimuksen aloitukseen tulee omasta mielenkiinnostani kenttätutkimuksiin ja 

alueeksi valitsin Matkusjoen, koska sukuni on asunut siellä reilun vuosisadan verran. 

Alue rajattiin Mansikkavirran ja Madesalmen välille, koska siinä alue on sopivan 

kokoinen ja veneen käyttö oli mahdollista. Näytteidenottopisteet valittiin joen muotojen, 

virtapaikkojen, lahtien ja sivujokien laskupaikkojen kohdilta. Virtaaman muutokset 

näissä paikoissa voisi johtaa eroihin tuloksissa. Esimerkiksi sivujoesta virtaava vesi 

voisi vaikuttaa pääuoman veden näkösyvyyteen. Vedenlaatua oli joesta mitattu viimeksi 

1980-luvulla, joten mittaamalla veden tämän hetkistä laatua on mahdollista nähdä 

kuinka veden tila joessa on muuttunut viimeisin kolmen vuosikymmenen aikana.  
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT  

 

Tutkimuksessa suoritettiin kenttä- ja laboratoriomittauksia. Kenttämittauksissa tutkittiin 

veden näkösyvyyttä ja kenttämittarilla saatavia arvoja, kuten veden sameus. 

Kenttämittausten yhteydessä otettiin näytteitä, joita tutkittiin vesitekniikan 

laboratoriossa Oulun Yliopistolla. Laboratoriossa tutkittiin esimerkiksi vesinäytteiden 

pH. Mittauksia suoritettiin yhteensä kymmenessä mittapisteestä M01-M10 peräkkäisinä 

päivinä (Kuva 1). 

Kuva 1. Tutkimusalue ja mittapisteet Matkusjoella. (Metsähallitus, 2015) 

 

2.1 Tutkimuskohde 

Matkusjoki on Pohjois-Savossa Sukevan taajamasta Sonkajärven kautta laskeva joki 

aina Iisalmen kaupungin alueelle. Kartoissa Matkusjoen aluksi on merkattu usein 

Sukevan järvi. Sukevan järveen laskee karttojen mukaan Raudanjoki ja Talasjoki. Muita 

laajoja selkiä on Sonkajärvi ja Pentanlahti, joka on yksi mittauskohteista. Matkusjoki 

laskee Hernejärveen, joka sijaitsee Iisalmen kaupungin alueella. Isoja asutuskeskuksia 

joen varrella on sen alkupisteessä Sukevan taajama ja Sonkajärven kirkonkylä. 

Asutuskeskuksien lisäksi joen varrella on useita maatiloja ja loma-asuntoja.  
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Matkusjoen varrella ei ole teollisuutta. Karttapohjaisen selvityksen pohjalta Matkusjoen 

kuormitusalue muodostuu pääosin pelloista ja laitumista (Metsähallitus, 2015). 

Matkusjoen kuormitusalueella ei ole turvetuotantoa. Talasjoen ja Raudanjoen varrella 

on karttojen mukaan soita ja turvetuotantoalueita, joista humuspitoinen vesi laskee 

Sukevan järven kautta Matkusjokeen. Turvetuotantoalueet tuottavat paljon humusta ja 

humus laskee läheisyydessä oleviin vesistöihin (Romppainen, 2016). 

Tutkimusalue rajattiin Mansikkavirran sillan ja Madesalmen sillan välille. Siltojen väli 

on noin 8 kilometriä ja lisäksi alueeseen kuuluu noin 1,5 kilometrin pituinen 

Pentanlahti. Karttatietojen pohjalta syvin kohta 12,5 metriä sijaitsee Pentanlahdella. 

Tutkimusalueen rannoilla on sekä ympärivuotista asutusta, että loma-asuntoja. 

Tutkimusalueen kuormitusalue muodostuu suurimmaksi osaksi pelloista, mutta myös 

metsästä (Kuva 2). Tutkimusosuudelle laskee pisteiden M03 ja M04 välille vesiä 

Mustalahdesta sekä Rajalahdesta.  

    

Kuva 2. Pentankoski Matkusjoella. (Kuva: Niko Suomalainen,  2015) 

Mittapisteistä kahdeksan suunniteltiin tasaisin välein pääuomaan ja kaksi pistettä 

Pentanlahteen. Mittapisteiden valintaan vaikutti mittausmatkalla sijaitsevat kosket, Iso-
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Pentta ja Vinkuankoski. Kosket olivat esteenä veneellä liikuttaessa ja niistä oli vaikea 

ottaa näytteitä turvallisesti. Pentanlahteen asetettiin kaksi pistettä, koska se on pitkä 

lahti, jolloin sen vedenlaadussa voi olla poikkeamaa virtaavaan pääuomaan nähden. 

2.2 Työpäiväkirja 

Mittaukset aloitettiin lauantaina 6. kesäkuuta 2015 noin kello 13 mittapisteestä M01. 

Päivän mittaukset suoritettiin veneellä. Sää silloin oli puolipilvinen ja aamulla satoi 

vettä. Ilman lämpötila oli noin 15 celsius astetta ja se pysyi samana koko mittausten 

ajan. Tuulta ei varsinaisesti ollut, pieniä puuskia lukuun ottamatta.  Ensimmäinen 

mittapiste sijaitsi Mansikkavirransillan alla. Mittaus suoritettiin Mansikkavirransillan 

yläpuolelta, jotta sillan rakenteet eivät vaikuttaneet tuloksiin. Sillan tukirakenteet ja 

muut virtaukseen vaikuttavat tekijät tulee ottaa huomioon mitattaessa, koska ne voivat 

johtaa virheellisiin tuloksiin. Virtauksen muuttuessa voi pohjasta irrota kiintoaineita, 

jolloin esimerkiksi sameus siinä kohdassa on muuta kuin paikassa jossa virtaus on 

normaalitilassa. Lisäksi mittapisteitä mitattaessa veneellä tulee ottaa huomioon, ettei 

vene ole mitattaessa ylävirran puolella, koska veneestä voi irrota likaa joka vaikuttaa 

veden virtaukseen. Sillan vaikutuksen voi huomata tyynenä kohtana sillan 

tukirakenteiden kohdalla kuvasta 3. 
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Kuva 3. Mansikkavirran silta ensimmäisen mittauspisteen M01 kohdalla. (Kuva: Niko 

Suomalainen,  2015) 

Seuraava mittauspiste M02 oli Suolahden kohdalla keskeltä päävirtausta. Mitattaessa 

mittapistettä M02 satoi vähän vettä. Mittapiste M03 oli Suolahden jälkeen olevan saaren 

jälkeen otettu, kohdasta jossa virtaukset saaren molemmin puolin olivat todennäköisesti 

jo yhtyneet. Piste M04 oli ennen vuolaasti virtaavaa koskea, noin 20 metrin päässä 

ensimmäisistä kuohuista. Päivän viimeisinä pisteinä mitattiin pisteet M09 ja M10. Piste 

M10 oli juuri ennen koskea ja piste M09 oli juuri kosken jälkeen.  

Toinen näytteiden ottamispäivä oli sunnuntai 7. kesäkuuta. Päivän mittapisteistä M06 ja 

M07 mitattiin veneellä. Pisteet M08 ja M05 mitattiin kahlaamalla mahdollisimman 

syvälle.  Päivän aikana satoi useita sadekuuroja ja tuuli oli voimakasta ja erityisesti 

tuulen puuskat olivat voimakkaita. Päivän ensimmäisenä pisteenä mitattiin M08, koska 

siihen pääsi helposti kahluusaappailla. Kahlaamiseen päädyttiin, koska aamupäivällä 

tuulen voimakkuus oli liian suuri veneellä turvallisesti liikkumiseen. Kahlaamalla 

mitattaessa pitää olla huolellinen, jottei itse kontaminoi näytteitä. 
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3 TUTKIMUSLAITEET 
 

3.1 Tutkimusparametrit 

Tutkimuksessa mitattiin veden näkösyvyyttä, sähkönjohtavuutta, sameutta, pH ja väriä. 

Veden sameus ja sähkönjohtavuus mitattiin kenttä- ja laboratoriomittarilla. 

Tutkimuksessa mitatut parametrit valittiin käytettävissä olevien mittalaitteiden 

mittausparametrien mukaan. Mitattuja parametreja voi käyttää suuntaa antavana 

vedenlaadunparametreina. Suomessa käytetään käyttökelpoisuusluokitusta kuvaamaan 

veden laatua ja miten sitä voidaan käyttää. Esimerkiksi luokkiin erinomainen ja hyvä 

kuuluvia vesiä voi käyttää ongelmitta eri käyttötarkoituksissa. Tyydyttävä, välttävä ja 

huono luokkiin kuuluvien vesistöjen vesiä tulee käyttää harkiten. (Mitikka, 2015) 

Väriluku on verrannollinen humuksen määrään vedessä. Mitä suurempi väriluku on, sitä 

enemmän vedessä on humusta. Suomessa kirkkaimmissa vesissä väriluku on noin 10 

mg∙Pt l
-1

, kun taas erittäin humuspitoisissa vesistöissä väriluku voi olla jopa 200 mg∙Pt 

l
-1

. Käyttökelpoisuusluokituksen mukaan lievästi humuspitoisen veden väriluku on alle 

50 mg∙Pt l
-1

 (Mitikka, 2013). Väriluvun yksikkö on milligramma platinaa litraa kohden 

(mg∙Pt l
-1

). Väriluvun yksikkö kertoo miten veden väri vertautuu veteen liuotetun 

platinan väriin. (Vapo, 2012) 

Veden sameus perustuu veden valonläpäisykykyyn. Sameus mitattiin kenttä- ja 

laboratoriomittarilla. Sameuden yksikkönä oli nefelometrinen sameusyksikkö (NTU). 

Sameampi vesi päästää vähemmän valoa lävitseen jolloin sen NTU:n arvo on suurempi. 

Veden sameuteen vaikuttaa veden väri, leväkasvustot, orgaaniset ja epäorgaaniset 

materiaalit. (Neuhauser & Steel, 2001). 

Näkösyvyys perustuu veden valonläpäisykykyyn niin kuin sameuskin, mutta mittaus 

perustuu mittaajan näköaistiin. Näkösyvyys mitattiin secchi-levyn avulla. Näkösyvyys 

on halvempi mitata kuin sameus, koska secchi-levy on helppo ja halpa valmistaa. Kun 

taas sameuden mittaukseen tarvitaan mittalaitteistot. Näkösyvyys on kuitenkin hyvä 

suuntaa antava parametri kuvaamaan veden kirkkautta. Näkösyvyyden  arvot Suomessa 
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vaihtelee noin puolesta metristä aina yli seitsemään metriin. Suomessa 

käyttökelpoisuusluokituksen mukaan eriomaisen veden näkösyvyys on vähintään 2,5 

metriä ja hyvän veden 1,0- 2,5 metriä (Mitikka, 2013). Näkösyvyyden yksikkönä oli 

senttimetri (cm). Näkösyvyyteen vaikuttaa veden väri, leväkasvustot, orgaaniset ja 

epäorgaaniset materiaalit. (Lee et al, 1995) 

Veden pH kuvaa veden happamuuden tilaa. Veden pH mitattiin laboratoriomittarilla. 

Neutraalin pH:n arvo on 7 ja Suomen vesistöjen keskimääräinen pH on 6,5–6,8. 

Vesistön pH arvoon vaikuttaa esimerkiksi turvetuotantoalueen valuma ojitukset 

(Romppainen, 2016). Kesäaikana vesistöjen pH voi nousta hiukan leväkasvustojen 

takia. Liian hapan tai emäksinen vesi vaikuttaa kalojen ja muiden eliöiden 

selviytymismahdollisuuksiin. Esimerkiksi lohikalojen ja särkien lisääntyminen 

vaarantuu, jos veden pH laskee alle 5,5. (Ympäristöministeriö, 2013) 

Sähkönjohtavuus kuvaa kuinka sähkö etenee vedessä. Puhdas vesi johtaa huonosti 

sähköä, joten mitä enemmän epäpuhtautta vedessä on sen paremmin sen johtaa sähköä. 

Sähkönjohtavuuden arvo ilmaisee veteen liuenneiden suolojen määrää. 

Sähkönjohtavuuden vuodenaikaisvaihtelu on vähäistä, mutta esimerkiksi peltolannoitus 

lisää suoloja vesistöihin liuetessaan. Sähköjohtavuuden yksikkönä oli 

mikrosiemens/senttimetri (µS cm
-1

). Tässä tutkimuksessa sähkönjohtavuus mitattiin 

kenttä- ja laboratoriomittarilla. (Ympäristöministeriö, 2013) 

3.2 Tutkimuksessa käytetyt laiteet 

Kenttämittauslaitteet olivat Oulun Yliopiston vesitekniikanlaboratorion. Näytteet 

kerättiin vesitekniikanlaboratoriosta saatuihin näytteenottopulloihin. Näytteet 

analysoitiin vesitekniikanlaboratorion tiloissa.  

Tässä tutkimuksessa käytetyllä kenttämittarilla sai tutkittua veden sähkönjohtavuuden, 

lämpötilan ja sameuden. Kenttämittari koostuu kämmentietokoneesta ja veteen 

laitettavasta sondista. Kämmentietokone oli merkiltään YSI ja malliltaan Model 556. 

Mittarin sondi tulee pitää mitattaessa ylävirran puolella, jottei mittaajasta aiheudu 

virhettä mittaukseen. Veneestä mitattaessa voi veneestä aiheutua virtauksia, jotka 
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aiheuttavat tuloksiin virheitä. Kahlaamalla mitattaessa on otettava huomioon veden tila. 

Sameusmittaus kärsii, jos pohjasta nousee humusta. Silloin mittari antaa suurempia 

sameuden arvoja.  

Secchi-levyä käytetään vesistöjen näkösyvyyksien mittaamiseen (Secchi-levy, 2014). 

Laitteen toimivuus perustuu joko narun tai kiinteän varren päässä olevaan valkoiseen 

levyyn. Varren tai narun pituus riippuu mitattavasta vesistöstä. Vartta tai naura tulee 

olla reilusti, jotta mittauksen voi suorittaa oikein. Levyn muoto oli pyöreä ja sen 

halkaisija 20 cm. Tutkimuksessa käytetyssä Secchi-levyssä varsi oli kiinteä (Kuva 3). 

Jos mitattava vesistö virtaa, on kiinteällä varrella tehty Secchi-levy varmempi jotta levy 

saadaan uppoamaan pystysuoraan.  Levy upotetaan vesistöön ja kun se häviää 

näkymättömiin, kirjataan kyseinen syvyys. Jotta näkösyvyys olisi mahdollisimman 

tarkka, on hyvä tekniikka mitata syvyys ensin levyn upotessa ja sen jälkeen ottaa toinen 

arvo kun nostaa levyn pohjasta pintaa kohden. Kahden tuloksen keskiarvon laskettaessa 

päästään luotettavampaan tulokseen. Mitattaessa näkösyvyyttä on otettava huomioon, 

että jokainen kerta vastaisi olosuhteiltaan toisiaan. Mittausta haittaa auringonvalo, 

aallokon korkeus ja vesisade. Auringonvalo on paras tasata mittaamalla näkösyvyys 

niin, että aurinko paistaa selän takaa. Jos näkösyvyys mitataan kahlaamalla tai, jos 

mitataan veneestä niin veneen varjo tarjoaa hyvän tasaisuuden tuloksiin. Kuvasta 4 

näkee kuinka auringon valo ja pilvet heijastuvat vedenpinnasta haitaten secchi-levyn 

toimintaa. Aallokolle ja vesisateelle ei varsinaisesti voi mitään, mutta ne on hyvä ottaa 

huomioon mittapisteitä valittaessa ja viimeistään tuloksissa mainita mittaus hetken 

säätila. Secchi-levyllä mitattaessa tulee myös mittaajan etäisyys veden pinnasta pitää 

aina samana. Jos edeltäviä kohtia ei huomioida voi mittauksen lopputuloksiin tulla 

merkittävää epätarkkuutta. Secchi-levy mittaus perustuu mittaajan näkökykyyn, jolloin 

saman mittaajan tulee suorittaa kaikki mittauksen. Näin varmistetaan eri 

mittauspisteiden tulosten vertailukelpoisuus. Secchi-levy mittaus onkin suuntaa antava 

mittaus, jonka tuloksia voi vertailla vain samalla kerralla otettuihin tuloksiin.  
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Kuva 4. Tutkimuksessa käytetty Secchi-levy. (Kuva: Niko Suomalainen,  2015) 

Laboratoriomittari on usein kenttämittaria tarkempi laite ja sen avulla pystyy 

määrittämään sähkönjohtavuuden ja lämpötilan lisäksi myös veden pH-arvon. 

Laboratoriokokeita varten on vedestä otettava näytteitä. Näytteet otetaan puhtaaseen 

muovipulloon. Näytteiden säilytyksessä tulee olla huolellinen, koska liian korkea 

lämpötila ja valon määrä voi vaikuttaa mittaustuloksiin. Näytteet laitettiin jääkaappiin 

mahdollisimman nopeasti näytteidenoton jälkeen ja ne tuotiin suoraan Oulun yliopiston 

vesitekniikan laboratorion kylmäkaappiin, jotta lämpötila sekä valoisuus saataisiin 

pidettyä mahdollisimman alhaalla. Tutkimuksessa käytettiin WTW merkistä 

laboratoriomittaria malliltaan inoLab_ids Multi 9420, jossa käytettiin pH- ja 

sähkönjohtavuussondia (kuva 5). Sondit tulee huuhdella huolellisesti jokaisen 

mittauskerran välillä deionisoidulla vedellä. Lisäksi sondit tulee kuivata huollella, koska 

deionisoitu vesi vaikuttaa näytteen ominaisuuksiin. Tällä laitteella Matkusjoesta 

otettujen vesinäytteiden pH ja sähkönjohtavuus pystyttiin mittaamaan tarkasti.  
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Kuva 5. Laboratorio tutkimuksissa käytetty laboratoriomittari. (Kuva: Niko 

Suomalainen,  2015) 

Vesinäytteiden värien määriteltiin käyttäen värimittaria. Käytetyssä mittauslaitteessa 

vesinäytettä verrataan eräänlaisessa filmirullassa oleviin värifilmeihin silmämääräisesti.  

Filmirullan värien asteikko oli 50 yksikön (mg∙Pt l
-1

) välein, toisin sanoen seuraava 

filmi on 50 yksikköä (mg∙Pt l
-1

) toista tummempi. Jos näytteen väri sattui kahden 

filmirullan värien väliin, valittiin tulokseksi lähempänä oleva väri. Silmämääräinen 

väriluvun mittaus on vain suuntaa antava, koska väriluvussa tapahtuva 50 yksikön 

muutos on vaikea havaita ja usein vesinäytteiden väri luku sattuu asteikon väliin. 

Spektrofotometri tulkitsee kuinka hyvin valo läpäisee tutkittavan näytteen eli kuinka 

samea näyte on (Blauch, 2014). Toisin sanoen se antaa kuvan kuinka paljon 

epäpuhtauksia näytteessä on. Laite tulee kalibroida puhtaalla deionisoidulla vedellä, 

jolloin laite ilmoittaa näytteiden tuloksen puhtaaseen veteen verrattuna. Jokaisen 

näytteen jälkeen tulee lasi huolellisesti huuhdella deionisoidulla vedellä, sekä pyyhkiä 

mikrokuituliinalla joka ei naarmuta näytelasin pintaa. Lisäksi tulee huolehtia, että 

käytettävät näyte lasit ovat täydellisen ehjät ja puhtaat, koska pienikin naarmu tai lika 

aiheuttaa vääristymään tuloksissa.  
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4 TULOKSET 

4.1 Mittaustulokset 

Näkösyvyyden keskiarvoksi koko matkalle saatiin 69,0 cm. Suurin arvo oli 75,0 

senttimetriä ja pienin 66,5 cm (Taulukko 1). Sähkönjohtavuuden keskiarvo kaikista 

mittapisteistä oli 14,4 µS cm
-1

. Sähkönjohtavuuden suurin arvo oli 2,4 µS cm
-1

ja pienin 

2,2 µS cm
-1

. Sameuden keskiarvo kaikista mittapisteistä oli 8,4 NTU. Sameuden suurin 

arvo oli 9,7 NTU ja pienin 7,2 NTU. Kenttämittauksista ainoastaan 

sähkönjohtavuudesta voi huomata pienen muutoksen jokea pitkin virtaussuuntaan 

edettäessä. Mittaus alueen ylimmässä pisteessä sähkönjohtavuudeksi mitattiin 2,2 µS 

cm
-1

. Keskimmäisissä pisteissä arvoksi saatiin 2,3 µS cm
-1 

ja viimeisimmissä pisteissä 

arvo oli 2,4 µS cm
-1

. Muutos oli kuitenkin todella pieni. Sameuden sekä näkösyvyyden 

arvot vaihtelivat vähän. 

Taulukko 1. Kenttämittaukset 2015. (Suomalainen, 2015) 

Mittap

iste 

Päivämä

ärä 

Näkösyvyys 

KA(cm) 

Veden 

lämpötila (°C) 

Sähkönjohtuvuus 

(µScm-1) 

Sameus 

(NTU) 

M01 6.6.2015 67,0 15,4 2,2 8,4 

M02 6.6.2015 68,0 15,2 2,2 8,3 

M03 6.6.2015 68,5 14,6 2,2 8,3 

M04 6.6.2015 66,5 14,7 2,2 8,4 

M05 7.6.2015 69,0 14,7 2,4 8,0 

M06 7.6.2015 75,0 14,1 2,3 7,2 

M07 7.6.2015 68,0 13,1 2,3 8,6 

M08 7.6.2015 70,5 12,6 2,3 9,7 

M09 6.6.2015 67,5 15,5 2,4 9,0 

M10 6.6.2015 70,0 14,2 2,4 7,9 

 

Pääuoman ja Pentanlahden mittapisteiden välillä ei ole varsinaista eroa näkösyvyydessä, 

sähkönjohtavuudessa, sameudessa tai pH:ssa (Taulukko 2). Ainoastaan Pentanlahden 

päästä otetun mittapisteen M05 väriluku eroaa muista pisteistä. Väriluku mittapisteessä 

M05 oli 175 mg∙Pt l
-1

, kun muissa väriluku on 200 mg∙Pt l
-1

. Ero tulosten välillä on 

pieni. Pentanlahden päähän laskee kaksi pientä ojaa, joiden laskuvesi voi olla syy 

pienempään väriluvun arvoon pisteessä M05. Pisteiden M03 ja M04 välillä ei ole 

merkittävää eroa vaikka kyseiseen kohtaa laskee vesiä Mustalahdesta ja Rajalahdesta. 
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Taulukko 2. Laboratoriomittaukset 2015. (Suomalainen, 2015) 

Mittapiste pH Sähkönjohtavuus (µS cm-1) Sameus(NTU) Väri(mg∙Pt l-1) 

M01 6,455 2,4 7,5 200 

M02 6,226 2,8 3,8 200 

M03 6,237 2,6 4,2 200 

M04 6,196 2,4 5,6 200 

M05 6,270 2,9 3,9 175 

M06 6,215 2,5 3,3 200 

M07 6,138 2,6 4,6 200 

M08 6,150 2,5 5,5 200 

M09 6,235 2,9 4,8 200 

M10 6,181 2,5 4,7 200 

 

4.2 Vertailu 1980-luvun ja 2015 välillä 

Mittapiste M01 on otettu läheltä vuonna 1984 ja vuonna 1985 mitattua Mansikkavirran 

pistettä (Ympäristötietopalvelu Oiva, 2015). Mittapisteen M01 pH oli 6,5. Vuonna 1984 

pH oli 6,7 ja vuonna 1985 pH oli 6,6. Mittapisteessä M01 sähkönjohtavuus oli 2,2 µS 

cm
-1

. Vuonna 1984 sähkönjohtavuus oli 3,5 µS cm
-1

 ja vuonna 1985 3,3 µS cm
-1

. 

Väriluku pisteessä M01 oli 200 mg∙Pt l
-1

. Vuonna 1984 väriluku oli 160 mg∙Pt l
-1

 ja 

vuonna 1985 väriluku oli 120 mg∙Pt l
-1

. (Liite 1, 2015) 

Mittapiste M07 mitattiin läheltä vuonna 1985 mitattua Pentanlahti07 pistettä 

(Ympäristötietopalvelu Oiva, 2015). Mittauksista saatiin pisteelle M07 pH:n arvoksi 

6,1, sähkönjohtavuudeksi 2,6 µS cm
-1

 ja väriluvuksi 200 mg∙Pt l
-1

. Vuonna 1985 

mittauksessa pH oli 6,2, sähkönjohtavuus 4,4 µS cm
-1

 ja väriluvuksi 240 mg∙Pt l
-1

. (Liite 

2, 2015) 

Mittapiste M10 mitattiin lähellä Madesalmen siltaa, jonka läheltä on mitattu myös 

vuonna 1982 Matkusjoki2 (Ympäristötietopalvelu Oiva, 2015). Mittauksista pisteessä 

M10 saatiin pH:n arvoksi 6,2, sähkönjohtavuudeksi 2,5 µS cm
-1 

ja väriluvuksi 200 

mg∙Pt l
-1

. Vuonna 1982 mitattuna pH:n arvo oli 6,1, sähkönjohtavuus 5,5 µS cm
-1

 ja 

väriluku 240 mg∙Pt l
-1

. (Liite 3, 2015) 
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Joen pH:n arvo ei ole muuttunut kolmen vuosikymmenen aikana.  Jokaisessa vertailu 

pisteessä pH:n muutos on hyvin pientä (<5%). Sähkönjohtavuudessa on merkittävämpää 

heittoa. Sen arvot olivat 1980-luvulla paikoittain kaksinkertaiset nykyisiin 

mittaustuloksiin. Sähkönjohtavuuden pienenemiseen voi olla syynä lannoitteiden käytön 

väheneminen viimeisien vuosikymmenten aikana. Lannoitteiden käytön väheneminen ja 

lannoitteiden laadun paraneminen vähentää joen kuormitusalueelta valuvia ravinteita 

(Luonnontila.fi, 2014, Ympäristöministeriö, 2013). Väriluvun arvot ovat vaihdelleet 120 

mg∙Pt l
-1

 ja 240 mg∙Pt l
-1

välillä. 

4.3 Vertailu käyttökelpoisuusluokitukseen 

Käyttökelpoisuusluokitus on ympäristöhallinnon käyttämä luokitus Suomen vesistöjen 

tiloista. Käyttökelpoisuusluokitus kuvaa kuinka puhdasta vesi on ja kuinka sitä voidaan 

hyödyntää. Käyttökelpoisuusluokitus on jaettu viiteen eri luokkaan veden laadun ja 

käyttömahdollisuuksien mukaan (Taulukko 3). Luokat ovat erinomainen, hyvä, 

tyydyttävä, heikko ja huono. (Mitikka, 2015) 

Taulukko 3. Käyttökelpoisuusluokitukset kriteerit. (Mitikka, 2015) 

Luokka Kriteerit 

I Erinomainen Vesialue on luonnontilainen. Vesistö on yleensä karu, kirkas tai 

lievästi humuspitoinen. Veden käyttöä rajoittavia leväesiintymiä ei 

todeta. Vesistö soveltuu erittäin hyvin kaikkiin käyttömuotoihin. 

II Hyvä Vesialue on lähes luonnontilainen, mutta lievästi rehevöitynyt tai 

selvästi humuspitoinen. Paikallisesti rajoittuneita leväesiintymiä voi 

esiintyä satunnaisesti. Vesistö soveltuu hyvin eri käyttömuotoihin. 

III Tyydyttävä Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan 

lievästi rehevöittämä tai vedenlaatu on muuten muuttunut. Tähän 

luokkaan kuuluvat myös luonnostaan huomattavan rehevät tai 

erittäin humuspitoiset vedet. Levähaittoja voi esiintyä toistuvasti. 

Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä, pohja-aineksessa tai 
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eliöstössä voivat olla hieman luonnontilaisista arvoista kohonneet. 

Vesistö soveltuu yleensä tyydyttävästi useimpiin käyttömuotoihin. 

IV Välttävä Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan 

voimakkaasti rehevöittämä tai vedenlaatu on muuten muuttunut. 

Levähaitat ovat yleisiä ja saattavat rajoittaa veden käyttöä pitkiä 

ajanjaksoja. Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä, pohja-

aineksessa tai eliöstössä voivat olla selvästi luonnontilaisia arvoja 

korkeampia. Litorina-savimaiden vesistöissä pH-arvot voivat olla 

hetkellisesti hyvin alhaisia ja happamuudesta johtuvia kalakuolemia 

saattaa ajoittain esiintyä. Vesistö soveltuu yleensä vain sellaisiin 

käyttötarkoituksiin, joiden vedenlaatuvaatimukset ovat vähäiset. 

V Huono Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan 

pilaama. Levähaitat ovat erittäin yleisiä ja runsaita estäen vesistön 

käytön usein pitkäksikin aikaa. Rehevyydestä johtuen myös 

happitilanne voi olla heikko. Haitallisten aineiden pitoisuudet 

vedessä, sedimentissä tai eliöstössä voivat olla tasolla, josta aiheutuu 

selvä riski vesistön käytölle tai vesiluonnolle. Litorina-savimaiden 

vesistöissä pH-arvot voivat olla hyvin alhaisia pitkiä ajanjaksoja, 

jolloin happamuudesta johtuvia kalakuolemia esiintyy toistuvasti. 

Vesistön käyttöä rajoittaa pysyvästi tai ajoittain jokin edellä 

mainituista tekijöistä. 

Laboratoriomittauksissa väriluvun keskiarvoksi saatiin 200 mg∙Pt l
-1

, joka 

käyttökelpoisuusluokituksen mukaan on raja-arvo heikon ja huonon luokan välillä. 

Näkösyvyyden keskiarvo 69 cm on käyttökelpoisuusluokituksen mukaan maksimissaan 

tyydyttävän tasoista. Käyttökelpoisuusluokituksessa tyydyttävälle näkösyvyydelle on 

määritelty raja <1 m, mutta heikolle ja huonolle luokalle ei ole määritelty näkösyvyyttä. 

Veden väriluvun ollessa käyttökelpoisuusluokituksen heikon ja huonon luokan raja-

arvossa voidaan mittausalueen veden olettaa olevan hyvin heikkolaatuista. (Mitikka, 

2015) 
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5 POHDINTA 

 

Yksittäinen tutkimuskerta antaa kuvan vain sen hetkisestä veden tilanteesta. Vertailu 

yksittäisiin mittaustuloksiin ei anna täydellistä kuvaa veden tilanmuutoksista. Tutkimus 

tulisi toistaa esimerkiksi vuosittain, jolloin Matkusjoen veden tilasta ja siinä 

tapahtuvista muutoksista saataisiin parempi kuva. Mittaustuloksista voitaisiin erotella 

kausittaiset ja vuotuiset vaihtelut. Esimerkiksi vuosittaiset tulvat voivat erota toisistaan 

ja poikkeuksellisen korkealle nouseva tulva voi huudella pelloilta ravinteita joka 

vaikuttaa vesistön rehevöitymiseen (Luonnontila.fi, 2014). Lisäksi mittaukset tulisi 

suorittaa samoilla laitteilla ja täysin samoista paikoista, jotta tuloksiin ei tule turhia 

muuttujia. 

Tutkimuksen mittausten ja aikaisempien 1980-luvun mittaustulosten välisistä eroista 

sähkönjohtavuudessa oli suurin vaihtelu. Sähkönjohtavuuden lähes puolittuessa 

viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana viittaa lannoitteiden laadun ja käytön 

muutokseen. Tämä vahvisti ennen mittausten aloittamista ollutta odotusarvoa, että 

mittaustulokset olisivat poikenneet aikaisemmista mittauksista. Sähkönjohtavuuden 

pieneneminen viittaa suolojen vähenemiseen vedessä joka vuorostaan viittaa veden 

laadun paranemiseen vuosikymmenten aikana. Kuitenkin näkösyvyyden ja väriluvun 

keskiarvot viittaavat käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Matkusjoen vedenlaadun 

olevan huono.  Luonnon eliöiden kuten kalojen kannalta vesistössä ei ole tapahtunut 

haitallista muutosta veden pH:n pysyessä samana. Vedenlaatu on vielä kuitenkin huono, 

mutta kehityksen suunta on oikea. 

Käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Matkusjoen vedenlaatu on huono. Näkösyvyyden 

keskiarvo ja väriluvun keskiarvo ovat luokituksen mukaan huonoja. Se tarkoittaa että 

Matkusjoen vedenkäyttöä tulisi välttää. Kuitenkin tutkimusalueella ei ole viimeisen 15 

vuoden aikana tavattu haitallisia leväkasvustoja, joka johtuu todennäköisesti joen 

virtauksen voimakkuudesta. Matkusjoki on aktiivisessa virkistyskäytössä ympärivuoden 

tarjoten mahdollisuuksia uimiseen, kalasteluun, metsästykseen ja moneen muuhun 

aktiviteettiin. On siis erittäin tärkeää, että Matkusjoen virtaamaa tarkkaillaan ja sen 

laatua ei päästetä huononemaan. 
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6 YHTEENVETO 

 

Tutkimuskohteena oli Pohjois-Savossa sijaitseva Matkusjoki ja alue rajattiin 

Mansikkavirran sillan ja Madesalmen sillan välille. Tutkimusalue oli noin kahdeksan 

kilometriä pitkä ja tältä matkalta otettiin tasaisin välimatkoin kahdeksan mittausta. 

Tutkimusalueeseen kuului myös Pentalahden selkä, josta otettiin kaksi mittausta. 

Mittauksen suoritettiin kenttämittauksina sekä mittapisteistä otettiin näytteitä, jotka 

analysoitiin Oulun Yliopiston vesitekniikan laboratoriossa. Kenttämittaukset ja 

näytteiden otot suoritettiin 6.-7. kesäkuuta 2015. Tutkimuksessa mitattiin veden 

näkösyvyyttä, sähkönjohtavuutta, sameutta, pH ja väriä. Kenttämittauslaitteilla mitattiin 

veden näkösyvyys, sähkönjohtavuus ja sameus. Laboratoriossa mitattiin veden 

sähkönjohtavuus, sameus, pH ja väri. Näihin tutkimusparametreihin tyydyttiin 

laiterajoitteiden takia. Kenttämittauksissa näkösyvyyden keskiarvoksi saatiin 69 

senttimetriä, sähkönjohtavuuden keskiarvoksi 2,3 µS cm
-1

 ja sameuden keskiarvoksi 8,4 

NTU. Laboratoriomittauksissa pH:n keskiarvoksi saatiin 6,2, sähkönjohtavuuden 

keskiarvoksi 2,6 µS cm
-1

, sameuden keskiarvoksi 4,8 NTU ja väriluvun keskiarvoksi 

200 mg∙Pt l
-1

. 
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8 LIITTEET 

Liite 1. Mansikkavirran vedenlaadunmittaukset vuosina 1984–1985 

(Ympäristötietopalvelu Oiva, 2015). 

Paikka Syvyys Aika Suure Suurekoodi Arvo Yksikkö 

Mansikkavirta 0,6 29.8.1984 

11:00 

Fosfaatti 

fosforina 

PO4P 7 µg l
-1

 

Mansikkavirta 0,6 29.8.1984 

11:00 

Hapen 

kyllästysaste 

O2S 82 kyll.% 

Mansikkavirta 0,6 29.8.1984 

11:00 

Happi, liukoinen O2D 9 mg l
-1 

Mansikkavirta 0,6 29.8.1984 

11:00 

Kokonaisfosfori PTOT 47 µg l
-1

 

Mansikkavirta 0,6 29.8.1984 

11:00 

Kokonaistyppi NTOT 920 µg l
-1

 

Mansikkavirta 0,6 29.8.1984 

11:00 

Lämpötila TEMP 11,1 °C 

Mansikkavirta 0,6 29.8.1984 

11:00 

pH PH 6,7  

Mansikkavirta 0,6 29.8.1984 

11:00 

Sähkönjohtavuus COND 3,5 µS cm
-1

 

Mansikkavirta 0,6 29.8.1984 

11:00 

Väriluku CNR 160 mgPt l
-1
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Mansikkavirta 0,6 31.7.1985 

12:00 

Hapen 

kyllästysaste 

O2S 79 kyll.% 

Mansikkavirta 0,6 31.7.1985 

12:00 

Happi, liukoinen O2D 7,5 mg l
-1

 

Mansikkavirta 0,6 31.7.1985 

12:00 

Kokonaisfosfori PTOT 44 µg l
-1

 

Mansikkavirta 0,6 31.7.1985 

12:00 

Kokonaistyppi NTOT 460 µg l
-1

 

Mansikkavirta 0,6 31.7.1985 

12:00 

Lämpötila TEMP 18 °C 

Mansikkavirta 0,6 31.7.1985 

12:00 

pH PH 6,6  

Mansikkavirta 0,6 31.7.1985 

12:00 

Sähkönjohtavuus COND 3,3 µS cm
-1

 

Mansikkavirta 0,6 31.7.1985 

12:00 

Väriluku CNR 120 mgPt l
-1

 

 

Liite 2. Pentanlahden vedenlaatumittaukset vuosina 1985 ja 1998 

(Ympäristötietopalvelu Oiva, 2015). 

Paikka Aika Suure Suurekoodi Arvo Yksikkö 

Pentanlahti 

070 

26.2.1985 

13:00 

Hapen 

kyllästysaste 

O2S 63 kyll.% 
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Pentanlahti 

070 

26.2.1985 

13:00 

Happi, liukoinen O2D 9,2 mg l
-1

 

Pentanlahti 

070 

26.2.1985 

13:00 

Kokonaisfosfori PTOT 58 µg l
-1

 

Pentanlahti 

070 

26.2.1985 

13:00 

Kokonaistyppi NTOT 860 µg l
-1

 

Pentanlahti 

070 

26.2.1985 

13:00 

Lämpötila TEMP 0,2 °C 

Pentanlahti 

070 

26.2.1985 

13:00 

pH PH 6,2  

Pentanlahti 

070 

26.2.1985 

13:00 

Sähkönjohtavuus COND 4,4 µS cm
-1

 

Pentanlahti 

070 

26.2.1985 

13:00 

Väriluku CNR 240 mg Pt l
-1

 

Pentanlahti 

070 

16.2.1998 

11:30 

Kokonaisfosfori PTOT 42 µg l
-1

 

Pentanlahti 

070 

16.2.1998 

11:30 

Lämpötila TEMP 0,2 °C 

Pentanlahti 

070 

16.2.1998 

11:30 

Väriluku CNR 120 mg Pt l
-1
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Liite 3. Matkusjoen vedenlaatumittaukset vuosina 1982 ja 1998 (Ympäristötietopalvelu 

Oiva, 2015). 

Paikka Aika Suure Suurekoodi Arvo Yksikkö 

Matkusjoki 2 20.4.1982 Kokonaisfosfori PTOT 71 µg l
-1

 

Matkusjoki 2 20.4.1982 pH PH 6,1  

Matkusjoki 2 20.4.1982 Rauta FE 2320 µg l
-1

 

Matkusjoki 2 20.4.1982 Sähkönjohtavuus COND 5,5 µS cm
-1

 

Matkusjoki 2 20.4.1982 Väriluku CNR 240 mg Pt l
-1

 

Matkusjoki 2 16.2.1998 

10:40 

Lämpötila TEMP 0,2 °C 

Matkusjoki 2 16.2.1998 

10:40 

Väriluku CNR 160 mg Pt l
-1
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