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ETELÄ-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU TALVELLA 2019

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 kahdeksasta vedenlaatutekijästä: happi, väri,

sameus, CODMn, kokonaisfosfori, natrium, sähkönjohtavuus ja klorofylli-a. Talvella indeksi koostuu

vain seitsemästä vedenlaatutekijästä sillä klorofylli-a:ta ei mitata. Indeksi vertaa vedenlaatua Kylä-

niemen pohjoispuoliseen veden laatuun (indeksiluku 1, erinomainen). Indeksi voi saada arvoja välillä

1 – 6 (taulukko 1). Vedenlaatumallissa mittaushetken veden laatua verrataan siis tarkkailuvesistön

oletettuun luonnontilaan, eli ihannetasoon. Vedenlaatuindeksin lisäksi raportissa on tarkasteltu alu-

eittain keskeisten vedenlaatumuuttujien vuotuista vaihtelua.

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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Alkutalven näytteet otettiin kolmelta pisteeltä (002, 129 ja 017) 30.1.2019 ja varsinainen laaja näy-

tekierros tehtiin 6.3. - 22.3.2019. Vuoksen näytteet otettiin 20.3.2019. Laajan näytekierroksen aikana

Saimaan veden pinta oli 13 senttimetriä ajankohdan keskivedenkorkeuden alapuolella (Saimaa,

Lauritsala 0411200). Veden laadun alueellinen kehitys on esitetty liitekuvassa (liite 3). Liitekartassa

(liite 4) näytekierroksen aikana vallinnutta veden laatua kuvataan näytepisteittäin.

2. TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU

Alkutalven suppea näytekierros itäisellä Pien-Saimaalla

Alkutalvella Pappilansalmen (002) natriumpitoisuus ja sähkönjohtavuus olivat viime talven tasolla,

eli hyvin matalia. Jätevesiä ei ollut havaittavissa vielä tammikuun näytteenottokierroksella. Koska

jätevesiä ei ollut havaittavissa, olivat myös CODMn ja väriluku matalia, indikoiden kuitenkin lievästi

humuspitoista vettä. Fosfori- ja typpipitoisuudet olivat alkutalvelle tyypillisellä tasolla, indikoiden ka-

rua vesistöä. Lamposaaren näytepisteellä (129) veden laatu oli hyvin pitkälle edellistalven kaltainen,

joskin sameus oli vuoden 2018 ja 2010 luvun yleistasoa pienempiä. Lamposaaressa jätevesien vai-

kutus oli normaaliin tapaan havaittavissa niin sähkönjohtavuudessa kuin natriumpitoisuudessakin,

jotka olivat noin 3-4 kertaiset Pappilansalmeen nähden. Pitoisuuksien perusteella, puhdistetut jäte-

vedet olivat tasaisesti jakaantuneena koko vesipatsaaseen. Myös Haukiselällä (017) vedenlaatute-

kijät olivat pitkälti viime vuoden tasolla, vain sameus oli poikkeuksellisen matala. Vesi oli kerrostunut

ja jätevedet kulkivat alusvedessä, heikentäen sen vedenlaatua. Päällysvedessä vedenlaatu oli hyvä.

Happitilanne oli kaikilla näytepisteillä hyvä.

Kevättalven laaja näytekierros koko tarkkailualueella

Kevättalvella Vehkataipaleelta (012) Pien-Saimaalle pumpattu vesi oli laadultaan vain hyvää ja erosi

viime talven erinomaisesta vedenlaadusta. 2019 vesi oli humuspitoisempaa (väriluku ja CODMn) ja

sameampaa kuin viime talvena ja 2000-luvulla keskimäärin. Muilta osin vedenlaatutekijät olivat tal-

viajankohdalle normaalilla tasolla. Mikonsaaren (001) edustalla jätevesien läsnäolosta kertova nat-

riumpitoisuus oli korkeammalla tasolla kuin talvella 2018. Mikonsaaren natriumpitoisuus oli myös

korkeampi kuin Vehkataipaleella, kertoen jätevesien vaikutuksesta Mikonsaaressa mutta ei Vehka-

taipaleella. Jätevedet kulkivat aivan pohjan tuntumassa, jonka takia natriumpitoisuus oli pohjantun-

tumassa 13 mg/l, kun taas pinnassa se oli vain 3,2mg/l. Pohjantuntumassa jätevesien vaikutus näkyi

lähes jokaisessa vedenlaatu tekijässä. Vedenlaatuindeksi osoitti Mikonsaaren pisteelle (2,22) kui-

tenkin hyvää vedenlaatua, sillä muissa vesikerroksissa vedenlaatu oli erinomaista. Pappilansal-

messa (002) vedenlaatu oli lähes identtistä Mikonsaaren kanssa ja indeksi osoittikin täysin samaa

(2,22), eli hyvää vedenlaatua.

Luukkaansalmessa (003) vedenlaatu (4,07) oli välttävä. Vedenlaatua heikensivät eniten korkea nat-

riumpitoisuus, sähkönjohtavuus, kemiallinen hapenkulutus ja väriluku. Jätevesien määrästä kertova

natriumpitoisuus oli 2000-luvun korkein. Pohjassa kulkevat jätevedet nostivat myös värilukua, kemi-

allista hapenkulutusta ja ravinnepitoisuuksia. Väriluku oli pohjantuntumassa 75, kun taas pinnassa
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se oli vain 35. Tuosa-Manner-näytepisteellä (006) veden kokonaislaatu oli niin ikään välttävä (4,11).

Jätevesien läsnäolosta kertova natriumpitoisuus, sähkönjohtavuus sekä CODMn ja väriluku olivat kor-

kealla tasolla. Arvot olivat selkeästi 2000-luvun keskiarvoa korkeampia. Lamposaaressa (129) ve-

denlaatu oli tyydyttävä/välttävä, joka oli hieman viime talvea parempi. Lamposaaren vedenlaatua

laskivat eniten korkea natriumpitoisuus ja sähkönjohtavuus sekä hieman koholla olevat kemiallinen

hapenkulutus ja väriluku. Puikkosaaren (008) vedenlaatu oli välttävää, kohentumista Tuosa-Manner-

näytepisteeltä oli kuitenkin havaittavissa jätevesien laimenemisen myötä. Laitniemessä (575) veden

kokonaislaatu oli jo tyydyttävällä tasolla. Viime talvena vedenlaatu oli kuitenkin hyvää, joten talven

2019 vedenlaatu oli useimpien kuormitettujen pisteiden tapaan heikompaa kuin viime talvena. Tulli-

salmessa (119) veden laatu oli edelleen selkeästi parempaa (hyvä/tyydyttävä) ja jätevesivaikutus oli

jo varsin vähäinen. Alueellisessa tarkastelussa Lauritsalan edustan vedenlaatuindeksi (3,90) oli vain

välttävä ja jäi selkeästi 2000-luvun keskiarvosta (tyydyttävä/välttävä 3,54) sekä viimetalven veden-

laadusta (3,48 tyydyttävä/välttävä).

Haukiselän alueella Sikosalon (136) näytepisteen veden kokonaislaatu oli jätevesien vaikutuksesta

selkeästi heikointa (3,96 välttävä). Kuhaluodon (016), Haukiselän (017) ja Kätkytsaaren (018) näy-

tepisteiden vedenlaatuindeksit olivat keskenään kutakuinkin samalla tasolla, osoittaen tyydyttävää

veden laatua, joskin indeksiluku parani hieman itään mentäessä. Haukiselän alueella alusvedessä

oli havaittavissa vain hyvin lievää hapen alenemaa. Haukiselän näytepisteillä jätevesiä indikoiva nat-

riumpitoisuus oli aivan pintavettä lukuun ottamatta korkea. Alueellisesti tarkasteltuna myös Haukive-

den tila (3,38 tyydyttävä/välttävä) oli selkeästi 2000-luvun keskiarvoa (2,97 tyydyttävä) ja viime tal-

vea heikompi (2,90 tyydyttävä).

Joutsenon edustalla (202, 194, 032, 181) veden laatu oli talviajalle tyypilliseen tapaan hyvä (1,80).

Etelä-Saimaan vesialueista se oli ainoa, jossa vedenlaatu oli parempaa kuin viime talvena tai 2000-

luvulla keskimäärin. Joutsenon edustan vedenlaatua heikensivät eniten väriluku ja kemiallinen ha-

penkulutus, jotka indikoivat Saimaan lähes luontaista tasoa, eli lievästi humuspitoista vettä. Jäteve-

siä havaittiin aivan vähenevissä määrin pohjanläheisessä vedessä, jonka takia vedenlaatukin oli sen

mukaista. Joutsenon alueen happitilanne oli hyvä ja fosforipitoisuus tyypillinen erittäin karulle vesi-

alueelle. Joutsenon alueella jätevedet virtaavat talvisaikaan alusvedessä ja alueelta poispäin eli

kohti pohjoista, joka selittää suurelta osin alueen talviajan hyvää veden laatua.

Honkalahdella (035) veden kokonaislaatu oli hyvä/tyydyttävä (2,57). Vedenlaatuindeksiä heikensivät

eniten sen sähkönjohtavuus ja natriumpitoisuus. Kolarinlahdella (036, 037, 038) jätevesipitoisuus oli

pieni, vesi oli kirkasta sekä sameuden että värin suhteen ja ravinnepitoisuudet olivat hyvin matalia.

Kolarinlahden (036) ja Haapaniemen (037) veden kokonaislaatu oli luokitukseltaan erinomaista, Ar-

posenniemen (038) erinomaista/hyvää.

Kaukaan ja Joutsenon jätevedet virtasivat aiempien talvien tapaan väkevinä Päihänniemen (019)

syvänteen kautta kohti selkävesiä. Päihänniemen vesipatsaan keskimääräinen natriumpitoisuus oli

näytepisteen 2000-luvun suurin, joka näkyi myös kaikissa muissa vedenlaatutekijöissä, jotka olivat

niin ikään 2000-luvun keskiarvoja heikompia. Myös happea oli pohjanläheisessä vedessä enää 5

mg/l. Vedenlaatuindeksi osoittikin vain välttävää (3,88) vedenlaatua. Ilkonselällä (021:46) alusveden

laatua heikensivät natrium, CODMn sekä sähkönjohtavuus. Pitoisuudet olivat niin ikään talven 2018

pitoisuuksia ja 2000-luvun keskiarvo pitoisuuksia huonompia. Ilkonselän vedenlaatuluokitus putosi
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talven 2018 hyvästä tyydyttävään (2,78) laatuluokkaan. Selkävesien Mäntyselän (025) pisteellä ve-

denlaatuindeksi osoitti hyvää/tyydyttävää ja Ylä-Lylyn (028) pisteellä hyvää vedenlaatua. Etelään

mentäessä vedenlaatu siis parani. Parempi vedenlaatu johtui Ilkonselkää pienemmistä jätevesien

määrästä. Ilkonselällä suuremmat jätevedenpitoisuudet johtuvat järven pohjanmuodoista/profiilista.

Talvella muuta vettä raskaampina, puhdistetut jätevedet pyrkivät menemään ikään kuin alamäkeen

ja aina syvimpiin kohtiin järveä. Happitilanne oli selkävesien kaikilla näytepisteillä hyvä koko vesi-

patsaassa. Alueellinen laatuluokitus hyvä/tyydyttävä oli 2000-luvun keskiarvoa ja varsinkin edellis-

talvea heikompi.

Tiuruniemen (041:165) näytepisteellä veden keskimääräinen natriumpitoisuus oli aavistuksen talvea

2018 korkeampi, kuten myös CODMn, sähkönjohtavuus, sameus ja väriluku. Tästä huolimatta veden

laatu oli hyvää (2,08) ja ravinnepitoisuudet indikoivat karua vesistöä. Kytösen (046) piste oli sulana,

joten näytteet otettiin aavistuksen eri paikasta kuin yleensä (KKJ(YKJ)6796244-3593285), pisteellä

vedenlaatu parani hieman Tiuruniemestä, ollen kuitenkin luokitukseltaan edelleen hyvää (1,72). Vesi

oli kirkasta, vähä ravinteista, eikä jätevesiä natriumpitoisuuden perusteella esiintynyt. Tattarin näy-

tepisteellä (047) vedenlaatu jälleen hieman heikkeni, ollen kuitenkin hyvää. Heikentynyt vedenlaatu

johtui aivan pohjanläheisen veden heikommasta laadusta, muilta osin vesi oli lähes erinomaista.

Alueellinen laatuluokitus hyvä (1,88) oli hieman 2000-luvun keskiarvoa (1,79) heikompi.

Stora Enson edustalla Vatavalkaman (048:49), Kalliosaaren (049) ja Vuoksenniskan (050) näytepis-

teillä jätevedet olivat kerrostuneet voimakkaasti pohjan lähelle. Alusveden pitoisuus eroista johtuen

vedenlaatu oli heikointa Vatavalkamassa (2,95) tyydyttävä ja parhainta Vuoksenniskalla, 2,34 hyvä.

Kalliosaaressa vedenlaatu oli edellisten pisteiden väliltä, eli (2,58) hyvä/tyydyttävä. Alueellinen in-

deksiarvo (2,70) oli viime talvea (2,10) ja 2000-luvun keskiarvoa (2,4) heikompi. Keskivertoa hei-

kompi indeksiarvo johtui korkeammista jätevesipitoisuuksista. Keskimäärin vesi oli kuitenkin vähä-

ravinteista, hieman humuspitoista ja sameudeltaan kirkasta.

Patotien pohjoispuolella Hämeensaaren (053) syvänteessä oli havaittavissa hapen vajausta. Poh-

janläheisessä vedessä oli happea jäljellä enää 4,9 mg/l. Pohjan lähellä fosforipitoisuus oli noin kol-

minkertainen pintaan nähden. Pohjanläheisen veden heikompi vedenlaatu näkyi myös muissa ve-

denlaatutekijöissä. Hämeensaaren pisteellä oli myös natriumpitoisuuksien perusteella havaittavissa

jätevesiä. Kolmen alimman syvyyden natriumpitoisuudet olivat noin kaksinkertaiset normaalita-

soonsa nähden. Joko korkeammat pitoisuudet ovat avovesikauden peruja, jolloin tuulet painoivat

niitä ”väärään” suuntaan tai sitten jätevesiä leviää vähenevissä määrin Haapavedelle myös talvisin.

Vedenlaatuindeksi osoitti Hämeensaaren pisteelle (3,03) tyydyttävää vedenlaatua. Indeksiä heiken-

sivät eniten veden natrium- ja happipitoisuus sekä väriluku.

Vuoksessa veden kokonaislaatu oli Vuoksenniskan näytepisteellä (056) hyvä (2,06) ja Vastuu-

puomin näytepisteellä (061) hyvä/tyydyttävä (2,36). Ero vedenlaadussa selittyy pääosin alajuoksun

sameammalla vedellä.

Kaiken kaikkiaan Etelä-Saimaan tarkkailualueiden keskimääräinen vedenlaatu (2,68 tyydyttävä) oli

viime talvea (2,36) ja 2000-luvun (2,47) keskiarvoa heikompaa. Keskimäärin alueiden heikompaan

vedenlaatuun vaikutti hieman korkeammat jätevedenpitoisuudet.
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LIITTEET laatuluokituskuva

näytepiste- ja vedenlaatukartta
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sisältää Maanmittauslaitoksen Taustakarttarasteri 1:320 000 aineistoa, 2015



1

2

3

4

5

6

in
d
e
k
si
lu
k
u

1-1,49 = erinomainen 1,5-2,49 = hyvä 2,5-3,49 = tyydyttävä
3,5-4,49 = välttävä >4,50 = huono

Lauritsala Haukiselkä

Joutseno Selkävedet

Tiuruniemi-Kytönen Vatavalkama-Kalliosaari


