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ETELÄ-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU KESÄLLÄ 2018

1. YLEISTÄ

Etelä-Saimaan tarkkailu perustuu pistekuormittajille ympäristöluvissa annettuihin velvoitteisiin seu-

rata jätevesiensä vaikutusta vesistössä. Tarkkailu toteutetaan yhteistarkkailuna ja suoritetaan

7.5.2011 valmistuneen Etelä-Saimaan vesistötarkkailuohjelman mukaan (svyt 870/11).

Veden kokonaislaadun kehitystä varten on käytetty matemaattista vedenlaatumallia (Saukkonen,

Vesitalous 6/91 ja 3/92). Vedenlaatuindeksi koostuu seitsemästä tai kahdeksasta vedenlaatuteki-

jästä riippuen siitä, että mitataanko havaintopaikalta klorofylli-a vai ei. Vedenlaatuindeksin vedenlaa-

tutekijöitä ovat: happi, väri, sameus, CODMn, kokonaisfosfori, natrium, sähkönjohtavuus ja klorofylli-

a. Indeksi vertaa vedenlaatua Kyläniemen pohjoispuoliseen veden laatuun (indeksiluku 1, erinomai-

nen). Indeksi voi saada arvoja välillä 1 – 6 (taulukko 1). Vedenlaatumallissa mittaushetken veden

laatua verrataan siis tarkkailuvesistön oletettuun luonnontilaan, eli ihannetasoon.

Taulukko 1. Vedenlaatuindeksin vedenlaatuluokat.

Vedenlaatuluokat

1 – 1,34 Erinomainen
1,35 – 1,64 Erinomainen/hyvä tai hyvä/erinomainen
1,65 – 2,34 Hyvä
2,35 – 2,64 Hyvä/tyydyttävä
2,65 – 3,34 tyydyttävä
3,35 – 3,64 tyydyttävä/välttävä
3,65 – 4,34 välttävä
4,35 – 4,64 välttävä/huono
4,65 – 5,34 huono
5,35 – 5,64 huono/erittäin huono

Jonkin verran vaihtelua vedenlaatuparametrien arvoissa on havaittu myös Hietasaaren referenssi-

pisteellä (022). Suurinta hajonta on kemiallisessa hapenkulutuksessa (CODMn) ja väriluvussa. Näihin

muuttujiin vaikuttaa voimakkaasti sateisuus ja sateiden ajankohta sekä routajakson pituus.
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2. TULOKSET

Kesän näytteet otettiin 27.8. - 29.8. välisenä aikana (Vuoksen näytteet 4.9.). Näytekierroksen aikana

Saimaan veden pinta oli noin 20 senttimetriä yli ajankohdan keskivedenkorkeuden (Saimaa, Laurit-

sala 0411200). Veden laadun alueellinen kehitys on esitetty liitekuvassa (liite 1). Liitekartassa (liite

2) näytekierroksen aikana vallinnutta veden laatua kuvataan näytepisteittäin.

Rastinvirran yläpuolella (022) veden laatua heikensi aiempien kesien tapaan humusvaikutus, eli or-

gaanisen aineen määrä oli koholla (CODMn) ja vesi oli myös aavistuksen värjääntynyttä. Kemiallinen

hapenkulutus oli 2000 – luvun (kesä ajan) toiseksi korkein ja yhdessä väriluvun kanssa ne pudottivat

laatuluokan erinomaisesta, hyvään/erinomaiseen luokkaan ja lähes jopa hyvään laatuluokkaan (in-

deksiluku 1,62). Suuri orgaanisen aineksen määrä johtui luultavamminkin koko vuoden vallinneesta

korkeasta vedenkorkeudesta. Happitilanne oli erinomainen koko vesipatsaassa aina 60 metrin sy-

vyyteen asti. Vehkataipaleelta itäiselle Pien-Saimaalle pumpattavan veden (012) kemiallinen hapen-

kulutus oli näytepisteelle niin ikään hieman korkea. Kemiallisen hapenkulutuksen lisäksi veden ko-

konaislaatua heikensivät eniten sen sameusarvo ja natriumpitoisuus. Natriumpitoisuus oli kuitenkin

2000- luvun keskiarvossa. Veden laatuluokitus osoitti hyvää vedenlaatua.

Mikonsaaren näytepisteellä (001) vesi oli sameaa ja kemiallinen hapenkulutus oli niin ikään hieman

koholla. Sameuden kanssa klorofylli-a pitoisuus heikensivät vedenlaatua eniten. Vedenlaatuindeksi

osoitti hyvää/tyydyttävää vedenlaatua. Pappilansalmessa (002) vedenlaatu heikkeni jälleen hieman

ja indeksi osoitti enää tyydyttävää/hyvää vedenlaatua. Vedenlaatua heikensivät eniten veden sa-

meus, natrium ja kolorofylli-a pitoisuus. Mikään edellisistä ei kuitenkaan ollut poikkeuksellisen kor-

kealla tasolla.

Luukkaansalmen (003) alusveden happitilanne oli viimekesästä poiketen hyvä. Luukaansalmessa

jätevedet olivat kuitenkin kerrostuneet hyvin vahvasti pintaan, jonka takia vesi näytti pinnasta katsot-

tuna hyvin tummalta. Väriluku oli metrin syvyydessä 70 ja muussa vesipatsaassa vain 35. Jätevesien

vahva kerrostuminen näkyi väriluvun lisäksi lähes jokaisessa vedenlaatutekijässä, mutta koska

muissa syvyyksissä pitoisuudet olivat pintaan nähden varsin matalia, osoitti vedenlaatuindeksi kui-

tenkin välttävää/tyydyttävää vedenlaatua. Vahvaan kerrostumiseen vaikutti näytteenottopäivän sää,

joka oli täysin tyyni (0 m/s). Yleensä jo pienetkin tuulet sekoittavat jätevedet tasaisemmin vesipat-

saaseen. Tuosan (006) näytepisteellä jätevedet olivat päässeet sekoittumaan jo paremmin, joskin

aivan pohjanläheisen veden sähkönjohtavuudessa oli vieläkin havaittavissa selkeä ero muuhun ve-

sipatsaaseen nähden. Tuosan pisteellä vedenlaatua heikensivät eniten korkea natriumpitoisuus,

sähkönjohtavuus, kemiallinen hapenkulutus ja väriluku. Puikkosaaressa (008) happitilanne oli

Tuosan tapaan hyvällä tasolla ja vesi oli muiltakin osin lähes samanveroista. Molemmilla pisteillä

indeksi osoitti välttävää vedenlaatua. Kaikilla edellä mainituilla näytepisteillä jätevesi-vaikutus oli voi-

makasta. Vesi oli tummaa, sameaa ja orgaanisen aineen sekä kokonaisfosforin pitoisuudet olivat

korkeita. Jätevesiä indikoiva natriumpitoisuus ja siten myös sähkönjohtavuus olivat niin ikään varsin

korkealla tasolla. Alueellisesti Lauritsalan edustan (006, 008 ja 129) vedenlaatuindeksi oli hieman

2000-luvun keskiarvoa ja viime kesää parempi, mutta selvästi vuotta 2016 heikompi. On kuitenkin

huomioitava, että vuonna 2016 vedenlaatuindeksi oli Lauritsalan edustalla mittaushistorian paras.

Alueellinen laatuluokka oli vuonna 2018 välttävällä tasolla. Vedenlaatu alueen lännemmällä reitillä
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Parkkarinsaaren (118), Laitniemen (575) näytepisteillä ja Tullisalmessa (119) oli niin ikään välttävää.

Edellä mainituilla pisteillä jätevesivaikutus oli jo hieman vähäisempää mutta korkeat klorofyllipitoi-

suudet pitivät vedenlaadun edelleen välttävänä.

Haukiselän alueella (136, 016, 017, 018) veden laatu parantui tyypilliseen tapaan asteittain itää kohti

mentäessä, eli kun sellujätevesien vaikutus väheni laimenemisen myötä. Alusveden happitilanne oli

hyvä kaikilla näytepisteillä. Kokonaisfosforipitoisuudet indikoivat Haukiselän länsiosassa lievästi re-

hevää vesialuetta, kun taas itäisimmillä pisteillä (017 ja 018) fosforipitoisuus oli karulla tasolla. Klo-

rofylli a-pitoisuudet olivat kuitenkin rehevän vesialueen tasolla. Haukiselän alueellinen vedenlaatu-

luokitus oli hieman 2000-luvun keskiarvoa ja selkeästi viime kesää huonompi (välttävä/tyydyttävä

laatuluokka vuonna 2018). Alueellista vedenlaatua heikensivät eniten korkeat natrium ja klorofylli-a

pitoisuudet. Jätevesien ja levien takia vesi oli myös varsin sameaa.

Joutsenon edustalla veden laatu oli kesäajalle tyypillisesti selvästi heikoin Honkalahdella (035),

jossa jätevesiä indikoiva natriumpitoisuus oli korkea koko vesipatsaassa, keskimäärin hieman yli 20

mg/l. Pulpinselällä (032) veden laatu oli Honkalahtea parempi kaikilla mitatuilla parametreilla. Sellu-

jätevesistä kertova natriumpitoisuus oli huomattavasti matalampi, eli jätevesivaikutus myös muissa

parametreissa oli vähäisempää. Pulpinselän klorofyllipitoisuus oli 8,2 µg/l, joka on oletettuun luon-

nontasoon nähden korkeahko. Kokonaisfosforipitoisuus oli karun vesialueen tasolla. Joutsenon

edustan (181, 032, 194, 202) happitilanne oli kauttaaltaan erinomainen. Vedenlaatuindeksi osoitti

Joutsenon edustalla 2000-luvun keskiarvoa parempaa veden kokonaislaatua, mutta selkeästi viime

kesää heikompaa. Haukiselän tapaan Joutsenen edustan vedenlaatua heikensivät eniten natrium-

pitoisuus, sähkönjohtavuus, klorofyllipitoisuus sekä sameus.

Kolarinlahdella (036) vesi oli lievästi orgaanisen aineen tummentamaa, sameaa ja jätevesivaikutus

näkyi hieman koholla olevassa natriumpitoisuudessa. Kokonaisfosforipitoisuus oli verrattain matala,

mutta klorofyllipitoisuudet lievästi rehevän vesialueen tasolla. Vedenlaatu parani asteittain Haapa-

niemen (037) kautta Arposenniemelle (038) mentäessä. Parannusta tapahtui jokaisessa vedenlaa-

tutekijässä paitsi väriluvussa. Edellisten alueiden tapaan vedenlaatua heikensivät natriumpitoisuus,

sähkönjohtavuus, klorofyllipitoisuus sekä sameus.

Suur-Saimaan selkävesillä (021:46, 025 ja 028) happitilanne oli hyvä koko vesimassassa, joskin

Mäntyselän alusvedessä oli havaittavissa hyvin lievää hapen vajausta. Sähkönjohtavuus sekä väri-

luvut olivat matalia ja fosfori- sekä klorofyllipitoisuudet olivat karulle vesialueelle ominaisia. YläLylyn

(028) näytepisteellä natriumpitoisuus oli selkävesien näytepisteistä suurin, kuten edellisinä kesinä-

kin. Alueellinen vedenlaatuluokitus huononi edellisvuodesta ja se oli myös 2000- luvun keskiarvoa

huonompi, indeksiluvun soittaessa nyt vain hyvää laatuluokkaa (indeksiluku 1,83). Vedenlaatua eni-

ten heikensivät veden sameus, poikkeuksellisen korkea kemiallinen hapenkulutus (orgaanisen ai-

neksen määrä) sekä natriumpitoisuus. Natriumpitoisuudet eivät kuitenkaan poikenneet normaalita-

sosta.

Tiuruniemen ja Kytösenselän alueella (041:165 ja 046) happitilanne oli hyvä koko vesipatsaassa.

Vesi oli näytepisteillä hieman sameaa, mutta kokonaisfosforipitoisuus oli hyvin karun vesialueen ta-

solla. Molemmilla näytepisteillä veden laatua laskivat myös CODMn sekä natriumpitoisuus. Klorofylli

a-pitoisuudet olivat lievästi rehevälle vesialueelle ominaisella tasolla. Alueen vedenlaatuluokitus oli
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edellisvuotta hieman parempi, ollen hyvällä tasolla (indeksiluku 2,04). Veden kokonaislaatu oli kui-

tenkin hieman 2000-luvun keskiarvoa heikompaa.

Tattarin (047) näytepisteellä vesimassa oli kauttaaltaan sekoittunutta ja hapettunutta. Sellujäteve-

sien vaikutus näkyi selviten natriumpitoisuudessa, sähkönjohtavuudessa ja kemiallisessa hapenku-

lutuksessa. Vesi oli verrattain sameaa. Veden kokonaislaatu oli tyydyttävä/hyvä (indeksiluku 2,53).

Veden kokonaislaadun erot Vatavalkaman (048:49) ja Kalliosaaren (049) näytepisteiden välillä olivat

hyvin vähäisiä. Jätevesistä kertova natriumpitoisuus oli erittäin korkea päällysvedessä, eli jätevedet

olivat kerrostuneet hyvin vahvasti päällysveteen. Jätevesien vaikutus näkyi päällysveden jokaisessa

vedenlaatutekijässä, alusveden ollessa reilusta parempilaatuista. Tilanne oli siis jätevesien kerros-

tumisen kannalta pitkälti samankaltainen kuin Kaukaankin edustalla. Vesi oli sameaa molemmilla

näytepisteillä. Fosforipitoisuudet olivat melko matalia lukuun ottamatta pintavettä. Vatavalkaman klo-

rofylli a-pitoisuus oli hieman normaalia korkeampi. Vedenlaatuindeksi kertoi heikoimmasta veden-

laadusta sitten kesän 1992 jälkeen. Vedenlaatuindeksi 3,17 osoitti tyydyttävää vedenlaatua. Veden-

laatua heikensi eniten natriumpitoisuus, sähkönjohtavuus, sameus ja orgaanisen aineksen määrä.

Vuoksenniskan näytepisteen (050) veden laatu ja jätevesien kerrostuminen oli hyvin pitkälti Vataval-

kaman ja Kalliosaaren kaltainen. Vuoksenniskan väriluku oli edellisiä pisteitä korkeampi ja siksi in-

deksiluku (3,32) heikkeni hieman.

Haapavedellä (053) alusveden happitilanne oli kerrostuneisuuskauden lopulle tyypilliseen tapaan

heikentynyt. Hapen selkeä alenema alkoi 20 metristä. Alusveden muuta vesipatsasta heikompi laatu

ilmeni myös hieman koholla olevasta sameusarvosta ja kokonaistyppipitoisuudesta.

Vuoksessa vedenlaatuindeksin mukainen veden kokonaislaatu oli Tainionkosken (056) näytepis-

teellä tyydyttävä/hyvä ja Vastuupuomilla (061) tyydyttävä. Vedenlaatua heikensivät jätevesiä indi-

koiva natriumpitoisuus, veden sameus sekä orgaanisen aineksen määrä (CODMn).

Kaiken kaikkiaan Etelä-Saimaan tarkkailupisteiden keskimääräinen vedenlaatu oli hieman viime ja

sitä edeltävää kesää heikompaa. Heikompaan vedenlaatuun vaikutti luultavamminkin pitkään vallin-

nut normaalia korkeampi keskivedenkorkeus, jonka takia kuormittamattomienkin selkävesien orgaa-

nisen aineksen määrä oli keskimääräistä (2000-luvun keskiarvo) suurempi. Toinen tekijä oli poik-

keuksellisen lämmin kesä, jonka takia klorofylil-a pitoisuudet olivat monelta osin korkeita. Molemmat

näistä vaikuttavat veden sameuteen, jonka johdosta vesi oli myös poikkeuksellisen sameaa. Monella

pisteellä myös jätevesistä kertova natriumpitoisuus heikensi indeksiä huomattavasti, mutta tältä osin

tilanne oli varsin normaali, sillä natriumpitoisuudet eivät kuitenkaan eronneet keskimääräisestä

(2000-luvun keskiarvo) tasosta.
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LIITTEET laatuluokituskuva

näytepiste- ja vedenlaatukartta
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1-1,49 = erinomainen 1,5-2,49 = hyvä 2,5-3,49 = tyydyttävä
3,5-3,99 = välttävä >4,00 = huono

Lauritsala Haukiselkä Joutseno Selkävedet Tiuruniemi-Kytönen Vatavalkama-Kalliosaari
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sisältää Maanmittauslaitoksen Taustakarttarasteri 1:320 000 aineistoa, 2015


