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SAIMAAN KIVISALMEN PUMPPAUKSEN AIKAINEN VEDEN LAA-
DUN SEURANTA HEINÄ-SYYSKUUSSA 2019

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy (SVYT) otti Saimaan Kivisalmen pumppauksen aikaiseen 

veden laadun seurantaan liittyvät vesinäytteet 16.7., 13.8. ja 9.9.  

Kivisalmen pumppaamon vesistötarkkailua on harvennettu siten, että näytteet otetaan kerran kuu-

kaudessa neljältä havaintopaikalta: Piiluvanselkä (LAUTTA), Sunisenselkä (LPS 7), Vehkasalon-

selkä (SHAR 3) ja Jakaraselkä (SHAR4) (havaintopaikkakartta liitteenä 4). Näytteet analysoitiin Sai-

maan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. Tulokset ovat liitteenä 1. Analyysitulokset esi-

tetään kaaviomuodossa liitteessä 3 (vedenlaatukuvaajat). 

Piiluvanselän happitilanne säilyi mittausten perusteella heinä-syyskuun ajan hyvänä koko vesipat-

saassa. Elokuussa pohjanläheisen veden happipitoisuutta ei saatu määritettyä, sillä happipullo oli 

rikkoutunut matkalla laboratorioon. Lämpötilojen perusteella vesi ei kuitenkaan ollut elokuussa ker-

rostunutta, joten happikyllästyneisyys on mitä todennäköisemmin ollut yli 90 %. Kokonaisfosforipi-

toisuus oli kutakuinkin kesän 2018 tasolla, kun taas kokonaistyppi oli hieman kesää 2018 matalampi. 

Kemiallinen hapenkulutus (CODMn) oli taas kesää 2018 korkeampi, varsinkin syyskuun kemiallinen 

hapenkulutus oli poikkeuksellisen korkea (seurantajakson korkein). Veden väriluku oli normaalilla 

tasollaan. Sameuskäyrä noudatteli samaa kaavaa kuin aiempina seurantavuosina. Vesi oli varsin 

tasalaatuista pinnasta pohjaan niin lämpötilojen, kuin muidenkin muuttujien osalta. Vedenlaatuin-

deksi osoitti keskimääräiseksi vedenlaaduksi hyvää/tyydyttävää. 

Sunisenselällä alusveden happitilanne oli niin ikään hyvä. Vesipatsas ei ollut kerrostunut, jonka takia 

vesi oli myös muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta varsin tasalaatuista. Syyskuussa pintaveden 

pitoisuudet olivat hieman alimpaa syvyyttä korkeampia. Vedenlaatu oli indeksin perusteella varsin 

lähellä Piiluvanselkää, eli hyvää/tyydyttävää. Sunisenselän hieman heikompi vedenlaatu johtui aa-

vistuksen korkeammista kemiallisesta hapenkulutuksesta, sameudesta ja fosforipitoisuudesta.  

Vehkasalonsellä (SHAR3) vesi oli kerrostunutta heinäkuussa, mutta syyskuussa kerrostuneisuus oli 

jo purkautunut. Heinäkuussa hapenkyllästyneisyys oli vain 51 %, kun syyskuussa se oli yli 90 %. 

Heinäkuussa pohjanläheisen vedenlaatu oli selvästi pintavettä heikompaa mutta jo elokuussa ero oli 

miltei tasaantunut. Syyskuussa vesi oli täysin tasalaatuista pinnasta pohjaan. Heinäkuun heikenty-

neestä alusveden laadusta huolimatta, kesän keskimääräinen vedenlaatu oli Vehkasalonselällä aa-

vistuksen parempi laatuista kuin Piiluvan- ja Sunisenselällä (taulukko 1).  Parempi vedenlaatu johtui 

pienemmästä sameudesta ja fosforipitoisuudesta.  
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Jakaraselällä (SHAR4) vesi oli kerrostunut heinä ja elokuussa, vaikka kerrostuneisuus olikin hyvin 

heikkoa. Syyskuussa kerrostuneisuus oli purkautunut. Pohjanläheisen veden happipitoisuus oli huo-

noimmillaan elokuussa, jolloin se oli niinkin hyvä kuin 78 %. Heinäkuusta syyskuuhun pohjanlähei-

nen vesi oli tuloksien valossa pintavettä heikko laatuisempaa. Pintavesi oli sen sijaan erittäin hyvä 

laatuista heinä- ja elokuussa, mutta syyskuussa ei niinkään. Syykuussa pohjanläheisen veden fos-

foripitoisuus oli Jakaraselän seurantajakson korkein (29 µg/l). Vedenlaatuindeksi osoitti keskimää-

räiseksi vedenlaaduksi hyvää/tyydyttävää. 

Taulukko 1. Keskimääräinen vedenlaatu eri havaintopaikoilla heinä-syyskuussa 2019. 

Havaintopaikka Indeksiluku Vedenlaatu 

Piiluvanselkä 2,50 Hyvä/Tyydyttävä 

Sunisenselkä 2,61 Hyvä/Tyydyttävä 

Vehkasalonselkä 2,43 Hyvä/Tyydyttävä 

Jakaraselkä 2,57 Hyvä/Tyydyttävä 
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Saimaan Piiluvanselkä (LPS8) 
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Saimaan Vehkasalonselkä (SHAR3) 





Saimaan Jakaraselkä (SHAR4) 





SAIMAAN KIVISALMEN PUMPPAAMON VESISTÖTARKKAILU

LAUTTA 

LPS7 

SHAR4 SHAR3 

Sisältää Maanmittauslaitoksen maastokartta aineistoa 2016 


