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LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU SYKSYLLÄ 2018

Läntisen Pien-Saimaan syksyn 2018 näytteet otettiin 16–17.10.2018. Näytteet analysoitiin Saimaan

Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. Pien-Saimaan veden kokonaislaadun kehitystä var-

ten on käytetty matemaattista vedenlaatumallia (Saukkonen, Vesitalous 6/91 ja 3/92). Vedenlaatuin-

deksi koostuu kuudesta kahdeksaan vedenlaatutekijästä riippuen siitä missä kohtaa järveä ollaan.

Vedenlaatuindeksin vedenlaatutekijöitä ovat: happi, väri, sameus, kiintoaines (vain maavedellä),

CODMn, kokonaisfosfori, sähkönjohtavuus ja klorofylli-a (ei Lavinkanlahdella, LAVIK2). Indeksi voi

saada arvoja välillä 1 – 6 (taulukko 1). Vedenlaatumallissa mittaushetken veden laatua verrataan

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

Läntisellä Pien-Saimaalla oli näytekierrosten aikana meneillään syystäyskierto, eli vesimassa oli se-

koittunut pinnasta pohjaan. Näin ollen happitilanne oli hyvä koko tarkkailualueella. Täyskierron ai-

kana vesipatsas saa ravinnetäydennystä sedimentistä. Ravinteiden lisäys voi olla varsin suurikin,

mikäli kesäkerrostuneisuuden aikana alusveden laatu on heikentynyt ja liukoiset ravinnepitoisuudet

kohonneet. Syystäyskierron aikana levät muodostavat syyskukinnan. Syyskukinta/suuret levämää-

rät johtuvat täyskierron tuomista ravinteista ja se kuuluu levien sekä vesistöjen normaaliin vuosisuk-

kessioon. Syystäyskierrosta ja syyskukinnasta johtuen Pien-Saimaan vesi oli verrattain sameaa ja

levien määrästä kertovat klorofylli a-pitoisuudet olivat koholla. Tyypilliseen tapaan heikointa veden
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laatu oli Lavikanlahdella (LAVIK2) ja Maavedellä (431,433,434 ja 435), joskin Lavikanlahden veden-

laatu oli poikkeuksellisen hyvä. Paras tilanne oli Mikonsaaressa (K1), Pappilansalmessa (K2) ja Nie-

misenselällä (LPS2).

Vehkataipaleelta Pien-Saimaalle (K12) pumpattava vesi oli kokonaislaadultaan hyvää. Orgaanisen

aineen määrästä kertova kemiallinen hapenkulutus (CODMn) ja koholla oleva väriluku heikensivät

tuttuun tapaan muutoin erinomaista veden laatua. Ravinne- ja klorofyllipitoisuudet olivat karulla ta-

solla. Matala sähkönjohtavuus kertoi, ettei vedessä ollut merkitsevissä määrin sellujätevesiä.

Mikonsaaren näytepisteellä (K1) veden kokonaislaatu oli hyvällä/tyydyttävällä tasolla. Humusvaiku-

tus näkyi veden väriluvussa ja orgaanisen aineen määrässä (CODMn). Jätevesiä ei ollut havaittavissa

sähkönjohtavuuden perusteella. Kokonaisfosforipitoisuus oli Mikonsaaren edustalla karun vesialu-

een tasolla mutta klorofylli-a indikoi rehevää tai lievästi rehevää vesialuetta. Klorofylli-a ja kemiallinen

hapenkulutus heikensivät vedenlaatua eniten. Niemisenselällä (LPS 2) vesi oli seurattujen veden-

laatumuuttujien perusteella hyvin samankaltaista kuin Mikonsaaren edustalla, ainoa ero oli klorofyl-

lipitoisuudessa. Niemisenselän matalamman klorofyllipitoisuuden johdosta, vedenlaatuindeksi pa-

rani hyvästä/tyydyttävästä, hyvään laatuluokkaan.

Pappilansalmessa (K2) veden laatuluokka oli hyvä/tyydyttävä. Edelliseen pisteeseen verrattuna

alentunut vedenlaatu johtui korkeammasta klorofyllipitoisuudesta. Muilta osin vedenlaatu oli hyvin

samankaltaista kuin Mikonsaaressa ja Niemisenselällä. Vedenlaatua heikensi eniten siis kemiallinen

hapenkulutus, klorofyllipitoisuus ja sameus. Myös Kaupunginlahdella (LPS 1) vesi oli sameaa ja or-

gaanisen aineen määrä, klorofyllipitoisuus sekä kokonaisfosforipitoisuus olivat koholla. Veden laa-

tuluokitus oli tyydyttävä/hyvä.

Mertaniemen edustalta mitattiin syyskaudella ainoastaan klorofylli a-pitoisuuksia. Klorofyllipitoisuus

oli keskimäärin 6,53 µg/l (vaihteluväli 5,8 – 7,1 µg/l), joka indikoi lievää rehevyyttä.

Sunisenselällä (LPS7) ja Piiluvanselällä (LPS8) veden kokonaislaatu oli tyydyttävällä tasolla. Myös

näillä selillä vedenlaatua heikensi sameus ja korkeat klorofyllipitoisuudet. Kyseisten selkien klorofyl-

lipitoisuudet olivat Mankanselän ja Lavikanlahden jälkeen koko läntisen Pien-Saimaan korkeimmat.

Molemmilla selillä myös kemiallinen hapenkulutus ja kokonaisfosforipitoisuus olivat koholla.

Riutanselällä (LPS10) veden kokonaislaatu oli hyvä/tyydyttävä. Veden kokonaislaatua heikensi mer-

kittävimmin veden sameus joka johtui osin korkeasta klorofyllipitoisuudesta. Kokonaisfosforipitoi-

suus indikoi lievästi rehevää vesialuetta ja kemiallinen hapenkulutus taas lievästi humuspitoista

vettä. Taipalsaaren kirkonkylän edustalla (TAIP3) sekä Jokilahdella (KUUK5) klorofyllipitoisuudet

olivat hieman Riutanselkää pienemmät, mutta veden sameusarvot olivat silti hieman korkeammat.

Jokilahden ja kirkonkylän edustan vedenlaatu oli niin ikään hyvä/tyydyttävä, eikä muut vedenlaatu-

tekijät juurikaan eronneet Riutanselästä. Koneenselällä (LAVIK4) levätilanne oli hieman korkeampi

kuin Riutanselällä, vedessä näkyi myös edellisiä pisteitä selvempi humusvaikutus (väriluku ja

CODMn). Veden kokonaislaatua kuvaava indeksiluku osoitti Koneenselällä tyydyttävää vedenlaatua.

Lavikanlahdella (LAVIK2) vesi oli hyvin ravinteikasta, tummaa, sameaa, kiintoainespitoista sekä run-

saasti levää sisältävää (klorofylli-a). Lavikanlahdella vedenlaatuindeksi osoitti kuitenkin jopa niinkin
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hyvää kuin välttävää vedenlaatua, kun viimevuonna se osoitti huonoa veden kokonaislaatua. Pa-

rempi vedenlaatu johtui paremmasta happipitoisuudesta ja pienemmästä sameudesta, sähkönjoh-

tavuudesta, väriluvusta, kemiallisesta hapenkulutuksesta sekä kokonaisfosforipitoisuudesta. Lavi-

kanlahden vedenlaatuindeksi ei kuitenkaan huomio klorofyllipitoisuutta, joka oli tänä syksynä kaksi-

kertaa suurempi kuin viimevuonna.

Maaveden Piispalanselän (431) ja Mankaselän (433) veden kokonaislaatu oli tasolla tyydyttävä/vält-

tävä, muutoin Maavesi (Kopinsalmi 434 ja Laitsaarenselkä 435) oli tyydyttävässä tilassa. Myös Maa-

veden laatua heikensivät levämäärät (klorofylli a) ja osin niistä johtuva veden sameus. Veden koko-

naisfosforipitoisuus oli rehevällä tasolla ja humusvaikutus oli nähtävissä veden värissä ja orgaanisen

aineen määrässä. Humusvaikutus oli suurin Piispalanselällä ja pienin taas Laitsaarenselällä. Suur-

suolta tulevat humusvedet kulkeutuivat suurimmaksi osaksi Piispalanselältä kohti Kopinsalmea.
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