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LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU TALVELLA 2019

Läntisen Pien-Saimaan talven 2019 näytteet otettiin 4.3. – 6.3. välisenä aikana, paitsi Vehkataipa-

leen näyte otettiin vasta 18.3.2019. Näytteet analysoitiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n

laboratoriossa. Pien-Saimaan veden kokonaislaadun kehityksen seurannassa on käytetty mate-

maattista vedenlaatumallia (Saukkonen, Vesitalous 6/91 ja 3/92). Vedenlaatuindeksi koostuu kuu-

desta 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, eikä talvisin muiltakaan pisteiltä). In-

deksi 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
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) tulevan veden kokonaislaatu oli laatuluokaltaan hyvää (1,86).

Tyypilliseen tapaan orgaanisen aineen määrää kuvaava kemiallinen hapenkulutus (CODMn) ja väri-

luku olivat koholla, mutta ravinnepitoisuudet (kokonaisfosfori ja –typpipitoisuus) olivat hyvin matalia.

Mikonsaaren edustalla (K1, ind. 2,04) ja Niemisenselällä (LPS2, ind 1,75) veden kokonaislaatu oli

niin ikään hyvällä tasolla. Niemisenselällä hieman jopa Mikonsaarta parempi. Pieni ero johtui Nie-

misenselän korkeammasta happipitoisuudesta ja matalammasta sähkönjohtavuudesta. Molemmilla

pisteillä aivan pohjanläheisessä vedessä oli havaittavissa pienissä määrin Kaukaan puhdistettuja

jätevesiä, jotka virtaavat talvella osittain virtaussuunnan vastaisesti aina Vehkasalonselälle asti.

Myös Mertaniemen näytepisteillä (M1 1,8, M2 1,77 ja M3 1,81) veden kokonaislaatu oli hyvällä ta-

solla eikä vedenlaatutekijät eronnut aiemmista pisteistä juuri ollenkaan, paitsi pohjanläheisen veden
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osalta. Mertaniemen pisteillä ei ollut havaittavissa puhdistettuja jätevesiä. Mertaniemen pisteillä ku-

ten myös aiemmillakin vesi oli sameuden perusteella kirkasta, ravinteiden perusteella karua tai jopa

erittäin karua ja lievästi humuksista. Pappilansalmessa (K2, 2,05) ja jopa Kaupunginlahdessa (LPS1,

1,78) veden kokonaislaatu oli niin ikään hyvällä tasolla. Ainoastaan sellujätevesien läsnäolosta ker-

tova sähkönjohtavuus oli hieman koholla Pappilansalmen pohjanläheisessä vedessä, joka siis selit-

tää myös hieman korkeamman indeksiluvun. Muissa vesikerroksissa vedenlaatu oli aiempien pistei-

den kaltainen. Pappilansalmen ja Kapunginlahden vesi oli hygieeniseltä laadultaan moitteetonta.

Taipalsaarentien itäpuolen pisteillä vesi oli laadultaan keskimäärin hyvää (1,86), kuten se oli viime

talvenakin (1,75)

Taipalsaarentien länsipuolella Sunisenselällä (LPS7, ind. 2,07) ja Piiluvanselällä (LPS8, ind. 2,04)

veden kokonaislaatu oli hyvällä tasolla. Kokonaisfosforipitoisuudet olivat matalia, vesi oli vain lievästi

värjääntynyttä ja sameusarvo oli matala, eli vesi oli varsin kirkasta. Sunisenselällä ja Piiluvanselällä

alusveden happitilanne oli hyvällä tasolla. Talveen 2018 verrattuna Sunisenselän ja Piiluvanselän

kokonaislaatu oli aavistuksen heikompaa.

Veden laatu oli hyvin samankaltaista myös Taipalsaaren kirkonkylän edustalla (TAIP3, ind. 2,07

hyvä), joskin vesi oli siellä hieman sameampaa mutta väriltään kirkkaampaa. Happitilanne oli erin-

omainen. Riutansellä (LPS10) tilanne oli niin ikään hyvä (2,05) ja selkeästi viime talvea parempaa

(2,82 tyydyttävä). Riutanselällä vesi oli sameuden ja humuspitoisuuden perusteella kirkkaampaa,

ravinnepitoisuudet olivat kutakuinkin samat mutta happipitoisuus pisteen syvyydestä johtuen hei-

kompi kuin kirkonkylän edustalla. Riutanselän näytepisteellä hapen alenemaa oli havaittavissa kuu-

desta metristä alaspäin, mutta varsinainen happikato oli vielä hyvin kaukana.

Jokilahdella (KUUK5) vesi oli selkeästi heikompi laatuista (2,92 tyydyttävä) kuin Riutanselällä mutta

suunnilleen saman laatuista kuin viime talvenakin (2,89). Vesi oli hieman kirkkaampaa ja humusai-

neksista kertovat väriluku ja CODMn olivat viime talvea pienemmät. Happitilanne ja sähkönjohtavuus

olivat kuitenkin hieman heikommalla tasolla kuin viime talvena. Koneenselällä (LAVIK4) veden ko-

konaislaatu oli suunnilleen samantasoista kuin Jokilahdella mutta selkeästi parempi laatuista kuin

viime talvena. Nyt veden laatu oli tyydyttävää (2,92) kun viime talvena se oli välttävää (4,16). Paran-

tunut vedenlaatu johtui luultavamminkin pidempään jatkuneista pienistä valunnoista, jonka johdosta

Lavikanlahden (LAVIK 2) heikko vedenlaatu ei vaikuttanut Koneenselälle niin vahvasti kuin normaa-

listi. Viime talveen verrattuna vesi oli kaikilta vedenlaatutekijöiltään parempaa, mutta etenkin väri-

luku, kemiallinen hapenkulutus ja sameus olivat reilusti paremmalla tasolla. Lavikanlahden (LAVIK2)

vesi oli humusaineiden erittäin voimakkaasti tummentamaa, hyvin sameaa ja ravinnepitoisuuksiltaan

selvästi rehevää. Veden kokonaislaatulaatu oli huonolla (5,08) tasolla. Vähäisestä valunnasta joh-

tuen Lavikanlahden vesi oli kuitenkin parempi laatuista kuin viime talvena, jolloin vedenlaatu oli

huono/erittäin huono (5,38).

Maavedellä veden kokonaislaatu vaihtui Laitsaarenselän (435) tyydyttävästä (2,95) heti Leväsensal-

men jälkeen Piispalanselällä (431) välttävään (3,67) tasoon. Piispalanselällä vesi oli sameampaa,

vähähappisempaa ja sisälsi enemmän humusaineita. Molemmilla selillä vedenlaatu oli myös hieman

viime talvea heikompaa. Mankaselällä (433) vedessä oli orgaanista ainesta vähemmän mutta vesi

oli sameampaa, vähähappisempaa ja ravinnepitoisempaa kuin Piispalanselällä. Sekä Piispalanse-

lällä että Mankaselällä vedenlaatua heikensi eniten pohjanläheisen veden vähähappisuus (kuva 1),

jonka johdosta sisäinen kuormitus oli kerennyt käynnistyä. Tilanne oli hieman heikompi Mankaselällä
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(3,97 välttävä) kuin Piispalanselällä. Kopinsalmella (434) veden kokonaislaatu oli Maaveden par-

haimmistoa (2,94 tyydyttävä) ja jonkin verran viime talvea parempaa (3,28 tyydyttävä). Kopinsalmen

vedenlaatua heikensivät eniten veden väri, CODMn ja happipitoisuus. Viime talveen verrattuna veden

sameus, väriluku ja CODMn olivat lähes puolet pienempiä.

Kuva 1. Maaveden Mankaselän alusveden (4 m) talviaikainen happi- ja kokonaisfosforipitoisuus

2000-luvulla.
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