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LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU KEVÄÄLLÄ
2019

Läntisen Pien-Saimaan kevään 2019 näytteet otettiin 13.–15.5. välisenä aikana. Näytteet analysoi-

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

kehityksen seurannassa on käytetty matemaattista vedenlaatumallia (Saukkonen, Vesitalous 6/91

ja 3/92). Vedenlaatumallissa mittaushetken veden laatua verrataan tarkkailuvesistön oletettuun luon-

nontilaan, eli ihannetasoon. Vedenlaatuluokat on esitetty taulukossa 1.

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

Kevättäyskierto oli jo tapahtunut kaikilla näytepisteillä, jonka johdosta vedenlaatu ei juurikaan vaih-

dellut näytteenottopisteiden eri syvyyksissä. Toukokuussa esiintyi varsin lämpimiä päiviä mutta ne

ajoittuivat vasta näytteenoton jälkeisille päiville, jonka takia vesissä ei ollut vielä havaittavissa läm-

pötilakerrostuneisuutta. Koko alueen keskimääräinen klorofylli-a pitoisuus oli tänä keväänä kuitenkin

korkea (7,5 µg/l), kuten se oli viime vuonnakin (5,8 µg/l). Keväällä 2017 klorofyllipitoisuus oli vain 3,2

µg/l. Keskiarvoista on jätetty huomiotta Lavikanlahden pisteen 2 tulokset, sillä kyseisen pisteen klo-

rofylli-a pitoisuudet vaihtelevat muihin pisteisiin nähden aivan eri tasolla. Korkea klorofyllipitoisuus

näkyi monella pisteellä myös veden sameudessa.

Vehkataipaleelta Pien-Saimaalle (K12) pumpattava vesi oli laadultaan hyvää. Humusvaikutuksesta

kertova CODMn ja koholla oleva väriluku laskivat muutoin erinomaista veden laatua. Ravinnepitoi-

suudet olivat karulle vedelle ominaiset, kuten oli myös levien määrää indikoiva klorofyllipitoisuus.
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Matala sähkönjohtavuus kertoi, ettei vedessä ollut sellujätevesiä. Myöskään Mikonsaaren (K1) näy-

tepisteellä ei jätevesiä ollut havaittavissa sähkönjohtavuuden perusteella. Vesi oli Mikonsaaren

edustalla hieman sameampaa kuin Vehkataipaleella. Suurin ero näiden näytepisteiden välillä oli klo-

rofyllipitoisuudessa ja kokonaisfosforipitoisuudessa. Mikonsaaren näytepisteellä veden kokonais-

laatu oli hyvä. Myös Niemisenselällä (LPS 2) veden kokonaislaatu oli hyvällä tasolla. Fosfori- ja typ-

pipitoisuudet olivat matalia, joskin vedessä näkyi edellisten pisteiden tapaan humusvaikutus (väri-

luku ja CODMn), joka laski vedenlaatua eniten.

Pappilansalmessa (K2) CODMn ja sähkönjohtavuus olivat korkealla tasolla, kertoen sellujätevesien

määrästä alueella. Klorofyllipitoisuus oli hieman pienempi kuin viime keväänä, kuten oli myös koko-

naisfosforipitoisuus. Pappilansalmen veden kokonaislaatu oli tyydyttävä ja sitä heikensivät eniten

sähkönjohtavuus, CODMn ja väriluku. Kaupunginlahdella (LPS 1) klorofyllipitoisuus (5,1 µg/l) oli suun-

nilleen samalla tasolla kuin edelliskeväänä. Vesi oli sameaa, värjääntynyttä sekä kemiallinen hapen-

kulutus olivat hieman koholla. Veden kokonaislaatu oli hyvä/tyydyttävä, kun viime vuoden keväänä

se oli vain tyydyttävällä tasolla. Mertaniemen (M1 – M3) edustalta mitattiin ainoastaan klorofyllipitoi-

suudet. Pitoisuudet vaihtelivat välillä 4,3 µg/l – 5,1 µg/l.

Sunisenselällä (LPS7) ja Piiluvanselällä (LPS8) vedenlaatuindeksi osoitti edelliskeväästä poiketen

vain hyvää/tyydyttävää ja indeksiluku oli huonontunut molemmilla selillä jo toista kevättä peräjäl-

keen. Viime kevättä heikompaan vedenlaatuun vaikutti hieman sameampi, värjääntyneempi, orgaa-

nista ainetta sisältävämpi ja ravinnepitoisempi vesi. Mitkään edellisistä ei kuitenkaan ollut erityisen

korkeita mutta yhdessä ne saivat vedenlaatuluokituksen tippumaan yhdellä luokalla. Vedenlaatute-

kijät olivat kutakuinkin yhtenevät molemmilla selillä. Klorofyllipitoisuudet (n. 7µg/l) olivat viimevuotta

(n. 5µg/l) selkeästi korkeammat

Riutanselällä (LPS10) levämääriä indikoiva klorofyllipitoisuus (8,8 µg/l) sekä kokonaisfosforipitoi-

suus olivat rehevällä/lievästi rehevällä tasolla. Vesi oli väriltään ja orgaanisen aineen määrältään

hieman humuspitoista. Riutanselän veden kokonaislaatua heikensi edellisten lisäksi sameus. Veden

kokonaislaatua kuvaava indeksi kertoi hyvästä/tyydyttävästä vedenlaadusta. Jokilahdella (KUUK5)

vesi oli edelliskeväiden tapaan sameaa, kuten oli myös Taipalsaaren kirkonkylän edustalla (TAIP3).

Klorofyllipitoisuudet olivat monien muiden pisteiden tapaan poikkeuksellisen korkeat. Kokonaisfos-

foripitoisuudet olivat lievästi rehevän vesialueen tasolla. Taipalsaaren kirkonkylän vedenlaatu oli hy-

vää/tyydyttävää ja Jokilahdella tyydyttävää. Molempien pisteiden vedenlaatuindeksiä heikensivät

eniten sameus ja veden humuksisuus. Koneenselällä (LAVIK4) vaikuttivat tuttuun tapaan Lavikan-

lahden suunnalta tulevat tummat ja sameat humusvedet. Veden kokonaislaatua kuvaava indeksiluku

osoitti tyydyttävää/välttävää veden laatua.

Lavikanlahdella (LAVIK2) vesi oli erittäin ravinteikasta, hyvin tummaa, sameaa, kiintoainepitoista

sekä erittäin runsaasti levää sisältävää (klorofylli-a). Lavikanlahden vedenlaatuindeksi osoitti välttä-

vää veden kokonaislaatua.

Piispalanselän (431) vedenlaatu (3,75 välttävä) oli Maaveden alueista heikointa, kun taas Kopinsal-

messa (434) vedenlaatu (2,99 tyydyttävä) oli alueen parasta. Mankanselän vedenlaatu (3,03 tyydyt-

tävä) oli hyvin lähellä Kopinsalmen vedenlaatua ja Laitsaarenselkä oli taas hieman huonompi laa-

tuista kuin Mankaselän vedenlaatu. Maaveden pisteet eivät ole kuitenkaan tällä kertaa täysin vertai-

lukelpoisia keskenään, eivätkä aiempien kertojen luokitteluihin verrattuna, sillä väriluvun määritys
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epäonnistui kaikilta muilla pisteillä paitsi Piispanlanselän pisteeltä. Viime kevääseen verrattuna Maa-

veden näytepisteiden vesi oli tänä keväänä sameampaa, kiintoaine-, fosfori- ja klorofyllipitoisempaa.

Viimekevääseen verrattaessa vedenlaatuindeksit olivat heikentyneet jokaisella pisteellä.

Keväällä 2019 koko Läntisen Pien-Saimaan kesimääräinen vedenlaatu (2,72 tyydyttävä) oli suunnil-

leen samantasoista kuin viime keväänäkin (2,71 tyydyttävä) ja 2010-luvulla keskimäärin (2,72 tyy-

dyttävä) (taulukko 2).

Taulukko 2. Läntisen Pien-Saimaan keväinen vedenlaatu 2019, 2018 ja keskimääri 2010-luvulla.

Vedenlaatuluokitus

Havaintopaikka 2019 2018 Keskimäärin 2010-luvulla

LAVIK4 tyydyttävä 2,96 tyydyttävä 3,34 tyydyttävä 3,16

KUUK5 tyydyttävä 2,69 hyv./tyyd. 2,57 hyv./tyyd. 2,60

LPS1 hyv./tyyd. 2,44 tyydyttävä 2,72 hyv./tyyd. 2,58

LPS10 hyv./tyyd. 2,56 hyv./tyyd. 2,43 hyv./tyyd. 2,39

LPS2 hyvä 1,73 hyvä 2,02 hyvä 1,92

LPS7 hyv./tyyd. 2,53 hyvä 2,22 hyvä 2,28

LPS8 hyv./tyyd. 2,53 hyvä 2,17 hyv./tyyd. 2,39

LPSK1 hyvä 2,06 hyvä 2,30 hyvä 2,02

LPSK12 hyvä 1,73 hyvä 1,73 hyvä 1,72

LPSK2 tyydyttävä 3,00 tyydyttävä 3,04 tyydyttävä 2,97

MERTA1

MERTA2

MERTA3

TAIP3 hyv./tyyd. 2,40 hyvä 2,31 hyv./tyyd. 2,46

431 välttävä 3,75 tyyd./vält. 3,48 tyyd./vält. 3,50

433 tyydyttävä 3,03 tyydyttävä 2,82 tyydyttävä 3,03

434 tyydyttävä 2,99 tyydyttävä 2,74 tyydyttävä 3,00

435 tyydyttävä 3,13 tyydyttävä 3,12 tyydyttävä 3,22

LAVIK 2 välttävä 4,06 vält./huono 4,39 vält./huono 4,35

Keskimäärin tyydyttävä 2,72 tyydyttävä 2,71 tyydyttävä 2,72
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