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LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU KESÄLLÄ 2019 

Läntisen Pien-Saimaan kesän 2019 näytteet otettiin 12.–15.8. välisenä aikana. Näytteet analysoitiin 

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

hityksen 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  
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 

Vehkataipaleelta Pien-Saimaalle (K12) pumpattava vesi oli kokonaislaadultaan hyvää ja hieman 

viime vuotta parempilaatuista (taulukko 2). Orgaanisen aineen määrästä kertova CODMn ja koholla 

oleva väriluku heikensivät tuttuun tapaan muutoin erinomaista veden laatua. Ravinnepitoisuudet ku-

vastivat karua vettä vaikka fosforipitoisuus olikin hieman koholla. Levien määrää indikoiva klorofylli-

pitoisuus oli karulle vesialueelle ominainen. Hyvin matala sähkönjohtavuus kertoi, ettei vedessä ollut 

sellujätevesiä. Mikonsaaren näytepisteellä (K1) veden kokonaislaatu heikkeni tasolle hyvä/tyydyt-

tävä. Jätevesiä ei ollut juurikaan havaittavissa sähkönjohtavuuden perusteella, mutta vesi oli Mikon-

saaren edustalla sameampaa ja kokonaisfosfori- sekä klorofyllipitoisuus olivat korkeampia. Happea 

oli jäljellä vielä 11 metrin syvyydessä 83 %. Niemisenselällä (LPS 2) veden kokonaislaatu oli niin 

ikään hyvä/tyydyttävä, mutta indeksiluku kertoi aavistuksen Mikonsaarta heikompilaatuisesta ve-

destä. Fosfori- ja typpipitoisuudet olivat Mikonsaaren tasolla, mutta sähkönjohtavuus ja sameus oli-

vat Niemisenselällä hieman korkeampia. Mikonsaaren tapaan vedessä näkyi lievä humusvaikutus 

(väriluku ja CODMn). Alusveden happitilanne oli Niemisenselällä hyvä (87 %). 
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Pappilansalmessa (K2) veden laatuluokka tippui tyydyttävään. Heikentynyt vedenlaatu johtui Pappi-

lansalmen päällysvedessä olevista jätevesistä. Päällysvedessä lähes jokainen vedenlaatutekijä oli 

koholla, indeksiä heikensivät eniten sameus, CODMn ja sähkönjohtavuus. Klorofyllipitoisuus indikoi 

lievästi rehevää vesialuetta. Kaupunginlahdella (LPS 1) klorofyllipitoisuus oli hieman Pappilansal-

mea korkeammalla tasolla, kuin myös kokonaisfosforipitoisuus ja veden sameusarvo (FTU). Kau-

punginlahdella vedenlaatu oli kuitenkin edelleen tyydyttävää. 

Mertaniemen edustalla, uloimman pisteen M1 veden laatu oli Mertaniemen pisteistä parhainta 

(hyvä/tyydyttävä). Veden laatu heikkeni asteittain pisteeltä M1 liikuttaessa kohti Muurahaissaarta. 

Mertaniemen pisteen M3 vedenlaatu (tyydyttävä 2,84) oli kuitenkin hyvin lähellä pisteen M2 veden-

laatua (tyydyttävä 2,72). Pisteen M3 ravinnepitoisuus ja sameus olivat hieman korkeampia kuin pis-

teellä M2. Pisteillä M2 ja M3 kokonaisfosforipitoisuus oli hieman koholla, kuin myös kemiallinen ha-

penkulutus (CODMn) ja väriluku. Eniten laatuluokitusta heikensi kuitenkin veden sameus (> 2 FTU). 

Mertaniemen pisteiden klorofyllipitoisuudet vaihtelivat välillä 6,4 µg/l – 7,8 µg/l, eli lievästi rehevän/re-

hevän vesistön arvoissa. 

Sunisenselällä (LPS7) ja Piiluvanselällä (LPS8) vedenlaatuindeksi osoitti tyydyttävää laatuluokkaa. 

Viime kesään verrattaessa veden kokonaislaatu oli nyt molemmilla selillä selkeästi paremmalla ta-

solla. Merkittävin ero vuosien välillä oli pohjanläheisessä vedenlaadussa. Vuonna 2018 molemmilla 

pisteillä pohjanläheisessä vedessä oli happea n. 2 mg/l, kun nyt sitä oli n. 9 mg/l. Vähähappisuudesta 

johtuen pohjanläheisen veden sameus, väriluku ja fosforipitoisuus olivat vuonna 2018 korkeita. Pa-

rempi happitilanne johtui siitä, että vesi ei ollut nyt kerrostuneena olleenkaan, joka onkin ollut nor-

maalia Kivisalmen pumppaamon käyttöönoton jälkeen. Kesä 2018 oli poikkeuksellisen helteinen, 

jonka takia vesi oli poikkeuksellisesti päässyt kerrostumaan.   

Riutanselällä (LPS10) veden kokonaislaatu oli jopa hyvä/tyydyttävä. Vesi ei ollut Riutanselälläkään 

kunnolla kerrostunutta, jonka takia vesi oli varsin tasalaatuista pinnasta pohjaan. Kesää 2018 ver-

rattuna parempi vedenlaatu johtui siis niin ikään pohjanläheisen veden hyvästä happitilanteesta. 

Riutanselällä vedenlaatuindeksiä heikensivät eniten veden sameus (1,4 FTU) ja klorofyllipitoisuus 

(7,1 µg/l). Taipalsaaren kirkonkylän edustalla (TAIP3) sekä Jokilahdella (KUUK5) levämäärät olivat 

klorofyllipitoisuuden perusteella hieman kesää 2018 matalammat. Taipalsaaren edustalla ja Jokilah-

della vesi oli sameampaa kuin Riutanselällä. Kyseisillä pisteillä myös fosforipitoisuus oli Riutansel-

kää selvästi korkeampi. Taipalsaaren edustalla vedenlaatuindeksi osoitti tyydyttävää vedenlaatua. 

Jokilahdella sameus (2,4 FTU) ja korkea klorofyllipitoisuus (7,2 µg/l) huononsivat indeksiä eniten, 

vedenlaatuindeksi osoitti tyydyttävää.  Koneenselällä (LAVIK4) alusvesi oli vähähappista, huono 

happipitoisuus alkoi kuitenkin vasta aivan pohjan tuntumassa (15 metrin syvyydessä) ja sen vaiku-

tukset näkyivät pohjanläheisen veden laadussa, varsinkin sameudessa, väriluvussa ja kokonaisra-

vinteissa. Veden kokonaislaatua kuvaava indeksiluku osoitti Koneenselälle tyydyttävää vedenlaatua.            

Lavikanlahdella (LAVIK2) vesi oli hyvin ravinteikasta, tummaa, sameaa, kiintoainepitoista sekä erit-

täin runsaasti levää sisältävää (klorofylli-a). Viimevuoteen verrattaessa kaikki vedenlaatutekijät paitsi 

sameus, klorofylli-a ja kiintoainepitoisuus olivat viime kesää korkeampia. Vedenlaatuindeksi osoitti 

kuitenkin suunnilleen samaa kuin viime vuoden kesänäkin, eli välttävää vedenlaatua. Lavikanlah-

della pohjanläheisen veden happipitoisuus oli hyvä.  
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Maavedellä vedenlaatu oli kokonaisuudessaan suunnilleen 2000-luvun kesien keskiarvon tasolla, 

joskin tämän kesän tulokset eivät ole aivan vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa, sillä väriluvun 

tulokset jouduttiin hylkäämään, eikä niistä saatu siis tuloksia. Maaveden paras vedenlaatu löytyi 

Laitsaarenselältä (435). Laitsaarenselällä ravinnepitoisuudet indikoivat lievästi rehevää vettä, kun 

taas klorofyllipitoisuus rehevää vettä. Vesi oli lievästi kiintoainepitoista mutta happipitoisuus oli hyvä. 

Vedenlaatuindeksi osoitti tyydyttävää vedenlaatua, vedenlaatuindeksiä heikensivät eniten veden sa-

meus ja klorofylli-a pitoisuus. Leväsensalmen itäpuolella, Piispanselälllä (431) jokainen vedenlaatu-

tekijä oli huonommalla tasolla kuin Laitsaarenselällä. Vesi oli ravinteikkaampaa, orgaanista ainesta 

sisältävämpää, sameampaa ja levien määrää indikoiva klorofyllipitoisuus oli myös suurempi. Veden-

laatuindeksi osoitti tyydyttävää/välttävää. Mankanselällä (433) vedenlaatu oli välttävää. Piispansel-

kään nähden vesi oli Mankanselällä ravinteikkaampaa, kiintoainepitoisempaa, sameampaa ja sen 

klorofyllipitoisuus oli korkeampi. Kopinsalmessa (434) vedenlaatu oli Maaveden toiseksi parhainta, 

vedenlaatuindeksi osoitti tyydyttävää/välttävä. Maaveden muiden pisteiden tapaan Kopinsalmen ve-

denlaatua heikensi eniten veden sameus ja korkea klorofyllipitoisuus. 

Läntisen Pien-Saimaan kesän 2019 vedenlaatu (tyydyttävä 2,90) oli kokonaisuudessaan hieman 

viime vuotta (tyydyttävä 3,10) ja 2010-luvun keskiarvoa (tyydyttävä 3,08) parempaa.  

Taulukko 2. Läntisen Pien-Saimaan vedenlaatu kesällä 2019, 2018 ja keskimäärin 2010-luvulla.  

Vedenlaatuluokitus 

Havaintopaikka 2019 2018 Keskimäärin 2010-luvulla

LAVIK4 tyydyttävä 3,20 välttävä 3,71 tyyd./vält. 3,60 

KUUK5 tyydyttävä 2,69 tyyd./vält. 3,42 tyydyttävä 3,22 

LPS1 tyydyttävä 3,05 tyyd./vält. 3,42 tyydyttävä 3,19 

LPS10 hyv./tyyd. 2,38 tyyd./vält. 3,52 tyydyttävä 3,09 

LPS2 hyv./tyyd. 2,57 hyv./tyyd. 2,60 hyv./tyyd. 2,48 

LPS7 tyydyttävä 2,68 tyydyttävä 3,30 tyydyttävä 3,02 

LPS8 tyydyttävä 2,67 tyydyttävä 3,31 tyydyttävä 2,90 

LPSK1 hyv./tyyd.  2,49 tyydyttävä 2,80 hyv./tyyd. 2,55 

LPSK12 hyvä 2,00 hyvä 2,09 hyvä 1,94 

LPSK2 tyydyttävä 2,93 tyydyttävä 2,76 tyydyttävä 2,97 

MERTA1 hyv./tyyd. 2,54 hyv./tyyd. 2,61 hyv./tyyd. 2,59

MERTA2 tyydyttävä 2,72 hyv./tyyd. 2,55 tyydyttävä 2,76

MERTA3 tyydyttävä 2,84 tyydyttävä 2,77 tyydyttävä 2,81

TAIP3 tyydyttävä 2,72 hyv./tyyd. 2,60 tyydyttävä 2,76 

431 tyyd.vält. 3,42 tyyd./vält. 3,39 tyyd./vält. 3,57 

433 välttävä 3,73 välttävä 3,73 välttävä 3,85 

434 tyyd./vält. 3,41 tyyd./vält. 3,50 tyyd./vält. 3,47 

435 tyydyttävä 3,24 tyydyttävä 3,00 tyydyttävä 3,27 

LAVIK 2 välttävä 3,94 välttävä 3,78 vält./huono 4,51 

Kaikkien ka. tyydyttävä 2,90 tyydyttävä 3,10 tyydyttävä 3,08 
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