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LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU SYKSYLLÄ 2020

Läntisen Pien-Saimaan syksyn 2020 näytteet otettiin 12–13.10.2020. Näytteet analysoitiin Saimaan

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

ten on käytetty matemaattista vedenlaatumallia (Saukkonen, Vesitalous 6/91 ja 3/92). Vedenlaatuin-

deksi koostuu kuudesta kahdeksaan vedenlaatutekijästä riippuen siitä missä kohtaa järveä ollaan.

Vedenlaatuindeksin vedenlaatutekijöitä ovat: happi, väri, sameus, kiintoaine (vain maavedellä),

CODMn, kokonaisfosfori, sähkönjohtavuus ja klorofylli-a (ei Lavinkanlahdella, LAVIK2). Indeksi 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 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

Läntisellä Pien-Saimaalla oli näytekierrosten aikana meneillään syystäyskierto, eli vesimassa oli se-

koittunut pinnasta pohjaan. Näin ollen happitilanne oli hyvä. Täyskierron aikana vesipatsas saa ra-

vinnetäydennystä sedimentistä ja syyssateiden tuoman valunnan kautta. Sedimentistä tuleva ravin-

teiden lisäys voi olla varsin suurikin, mikäli kesäkerrostuneisuuden aikana alusveden laatu on hei-

kentynyt ja liukoiset ravinnepitoisuudet kohonneet. Syystäyskierron aikana levät muodostavat syys-

kukinnan. Syyskukinta/suuret levämäärät johtuvat täyskierron ja valunnan kautta tulevasta ravinne-

lisäyksestä ja se kuuluu levien sekä vesistöjen normaaliin vuosisukkessioon.
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Syksyllä 2020 levämäärää indikoivat klorofylli-a-pitoisuudet olivat lähes koko alueella keskimääräistä

pienempiä (2010-2019 ka.). Ainoastaan Koneenselällä (LAVIK4) pitoisuudet olivat koholla ja Maa-

veden mankanselän (433) ja Jokilahden (KUUK5) pisteillä keskimääräisellä tasolla. Pitoisuudet oli-

vat kuitenkin keskimäärin korkeampia kuin edellisvuoden näytteenottokierroksilla.

Tyypilliseen tapaan vedenlaatu oli heikointa Lavikanlahdella (LAVIK2) (taulukko 2) ja Maavedellä

(431, 433, 434 ja 435), joskin Lavikanlahden vedenlaatu oli edellisvuoden syksyn tavoin poikkeuk-

sellisen hyvällä tasolla. Maavedellä tilanne oli kuitenkin päinvastainen ja jokaisella pisteellä veden-

laatuindeksi oli edellisvuotta sekä pitkän ajan keskiarvoa (2010-2019) hieman heikompi. Paras ti-

lanne Vehkataipaleen (K12) jälkeen oli tuttuun tapaan Niemisenselällä (LPS2) ja Mikonsaaressa

(K1). Kokonaisuudessaan Läntisen Pien-Saimaan vedenlaatu oli 2010-luvun keskimääräisiin tulok-

siin verrattuna parempaa tai samalla tasolla, lukuun ottamatta Maaveden ja Taipalsaaren kirkonky-

län edustan pistettä (TAIP3), joiden vedenlaatuindeksit olivat hieman keskimääräistä heikommalla

tasolla. Edellisen vuoden syksyn koko alueen keskimäärin hyvästä/tyydyttävästä vedenlaadusta ti-

puttiin kuitenkin takaisin pitkän ajan keskiarvon mukaiseen tyydyttävään vedenlaatuun. Vehkataipa-

leen (K12) sekä Pappilansalmen (LPSK2) pisteillä bakteeripitoisuus oli tutkituilta osin poikkeukselli-

sen korkea edellisvuosien vastaaviin tuloksiin verrattuna. Kyseessä oli kuitenkin alustava tulos, joten

varmuutta bakteerien todellisesta määrästä ei ole. Läntisen Pien-Saimaan syksyn 2020 tarkkailussa

veden lämpötila oli näytepisteillä keskimäärin noin 3 astetta korkeampi kuin keskimäärin 2010-lu-

vulla.

Vehkataipaleelta Pien-Saimaalle (K12) pumpattava vesi oli kokonaislaadultaan edellisvuoden ja pit-

kän ajan keskiarvon (2010-2019) mukaisesti hyvää. Orgaanisen aineen määrästä kertova kemialli-

nen hapenkulutus (CODMn) ja väriluku heikensivät tuttuun tapaan muutoin erinomaista veden laatua.

Ravinne- ja klorofyllipitoisuudet olivat karulla tasolla. Matala sähkönjohtavuus kertoi, ettei vedessä

ollut merkittävissä määrin sellujätevesiä.

Mikonsaaren näytepisteellä (K1) veden kokonaislaatu oli edellisvuoden sekä 2010-luvun keskiarvon

tavoin hyvällä tasolla. Humusvaikutus näkyi veden väriluvussa sekä orgaanisen aineen määrässä

(CODMn) 2010-luvun aiempien syksyjen tulosten tapaan. Jätevesiä ei ollut havaittavissa sähkönjoh-

tavuuden perusteella. Kokonaisravinnepitoisuudet olivat karun vesialueen tasolla klorofylli-a-pitoi-

suuden indikoidessa kuitenkin lievästi rehevää vettä. Kokonaisravinnepitoisuudet sekä klorofylli-a-

pitoisuus olivat 2010-luvun keskiarvoa pienemmät, mutta muuten vedenlaatutekijät eivät olleet poik-

keuksellisella tasolla. Vedenlaatua heikensivät edellisvuoden syksyn tapaan eniten sameus, väriluku

sekä kemiallinen hapenkulutus. Niemisenselällä (LPS2) vesi oli seurattujen vedenlaatumuuttujien

perusteella hyvin samankaltaista kuin Mikonsaaren edustalla kokonaisfosforipitoisuuden ollessa

Niemisenselällä kuitenkin hieman pienempi. Vedenlaatuindeksi osoittikin Niemisenselällä Mikonsaa-

ren tavoin hyvää vedenlaatua.

Pappilansalmen (K2) veden laatuluokka oli hyvä/tyydyttävä, mikä mukaili 2010-keskiarvoa mutta oli

selvästi heikompi edellisvuoden vastaaviin tuloksiin verrattuna johtuen pääasiassa koholla olevasta

sähkönjohtavuudesta. Vedenlaatuarvot mukailivat 2010-luvun keskimääräisiä arvoja kokonaistyppi-

pitoisuuden ollessa kuitenkin hieman tavanomaista matalampi ja sähkönjohtavuuden korkeampi. Tä-

män lisäksi bakteeripitoisuus oli tutkituilta osin selvästi koholla. Vedenlaatua heikensivät Pappilan-

salmessa eniten sähkönjohtavuus, kemiallinen hapenkulutus, sameus sekä väriluku.
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Kaupunginlahdella (LPS1) veden laatuluokka nousi edellisvuoden tyydyttävästä tasolle hyvä/tyydyt-

tävä, ja mukaili 2010-luvun keskimääräisiä arvoja kokonaisravinnepitoisuuksien ollessa kuitenkin

hieman tavanomaista matalampia. Humusvaikutus näkyi veden väriluvussa sekä orgaanisen aineen

määrässä (CODMn) 2010-luvun aiempien syksyjen tulosten tapaan. Vedenlaatua heikensi eniten sa-

meus.

Mertaniemen edustalta (MERTA1, MERTA2 ja MERTA3) mitattiin syyskaudella ainoastaan klorofylli-

a-pitoisuuksia. Klorofyllipitoisuus oli keskimäärin 4,8 µg/l (vaihteluväli 4-5,9 µg/l), joka indikoi lievää

rehevyyttä. 2010-luvun keskimääräisiin tuloksiin verrattuna klorofylli-a-pitoisuudet olivat hieman ma-

talampia lukuun ottamatta MERTA3-pistettä, jossa pitoisuudet olivat niukasti koholla.

Suninselällä (LPS7) ja Piiluvanselällä (LPS8) vedenlaatu tippui edellisvuoden hyvästä tasosta 2010-

luvun keskiarvoja mukailevaan hyvä/tyydyttävä-tasoon. Klorofylli-a-pitoisuudet indikoivat molem-

milla pisteillä lievästi rehevää vesialuetta, ja olivat pienempiä 2010-luvun keskimääräisiin tuloksiin

verrattuna, mutta kuitenkin suurempia kun edellisvuoden pitoisuudet. Ero edellisvuoden parempiin

indeksilukuihin johtuikin syksyn 2019 matalista klorofylli-a-pitoisuuksista. 2010-luvun keskiarvoihin

verrattuna kokonaisravinnepitoisuudet olivat hieman pienempiä, mutta muuten vedenlaatu mukaili

pitkän ajan keskimääräisiä tuloksia sameuden heikentäessä eniten vedenlaatua.

Riutanselällä (LPS10) veden kokonaislaatu oli niukasti edellisvuotta heikompaa tiputtaen vedenlaa-

tuindeksin tasolle hyvä/tyydyttävä. Veden laatua heikensi selkeästi eniten sameus, ja kemiallinen

hapenkulutus sekä väriluku indikoivat lievästi humuspitoista vettä. Kokonaisravinnepitoisuus sekä

klorofylli-a-pitoisuus indikoivat lievästi rehevää vesialuetta. Vedenlaatuarvot mukailivat 2010-luvun

keskimääräisiä tuloksia klorofylli-a- ja kokonaisravinnepitoisuuksien ollessa kuitenkin hieman keski-

määräistä pienempiä. Jokilahdella (KUUK5) vesi oli lähes Riutanselän kaltaista klorofylli-a-pitoisuu-

den ollessa kuitenkin hieman korkeampi kuin Riutanselällä. Jokilahden vesi oli 2010-luvun keski-

määräisiin tuloksiin verrattuna hieman vähäravinteisempaa sekä kirkkaampaa. Taipalsaaren kirkon-

kylän edustalla (TAIP3) klorofylli-a-pitoisuus oli korkeampi kuin Riutanselällä, ja vesi oli hieman sa-

meampaa ja humuspitoisempaa (CODMn, väri). Vedenlaatuarvot mukailivat 2010-luvun keskimääräi-

siä tuloksia kokonaisfosforipitoisuuden ollessa kuitenkin hieman matalampi. Taipalsaaren kirkonky-

län edustan pisteen vedenlaatua heikensivät eniten sameus sekä klorofylli-a-pitoisuus.

Koneenselällä (LAVIK4) tilanne oli varsin samanlainen kuin Kirkonkylän edustalla kokonaisfosforipi-

toisuuden ollessa kuitenkin hieman suurempi. Klorofylli-a-pitoisuus oli hieman koholla indikoiden re-

hevää vettä. Vedenlaatua heikensivät eniten sameus sekä klorofylli-a-pitoisuus, ja vedenlaatuin-

deksi tippui koholla olevan klorofylli-a-pitoisuuden vuoksi edellisvuoden hyvä/tyydyttävästä tyydyttä-

vään tasoon.

Lavikanlahdella (LAVIK2) vesi oli hyvin ravinteikasta, tummaa, lievästi sameaa, kiintoainespitoista

sekä runsaasti levää sisältävää (klorofylli-a). Vedenlaatuindeksi oli lähes sama edellisvuoden indek-

sin kanssa osoittaen välttävää vedenlaatua indeksin ollessa kuitenkin selvästi 2010-luvun keskiar-

voa parempi. Parempi vedenlaatu oli pääasiassa seurausta keskimääräistä pienemmästä sameus-

arvosta, väriluvusta sekä sähkönjohtavuudesta. Tämän lisäksi myös kokonaistyppipitoisuus ja kiin-

toainepitoisuus olivat keskimääräistä pienempiä. Lavikanlahden vedenlaatuindeksi ei huomioi klo-

rofyllipitoisuutta.
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Maaveden Piispalanselän (431), Mankaselän (433) veden kokonaislaatu oli tasolla tyydyttävä/vält-

tävä ja Kopinsalmen (434) ja Laitsaarenselän (435) tyydyttävällä tasolla. Jokaisella pisteellä veden-

laatu oli edellisvuoden syksyä heikompaa, mutta myös hieman heikompaa kuin keskimäärin 2010-

luvulla. Klorofylli-a- sekä kokonaisfosforipitoisuudet indikoivat rehevää vettä jokaisella pisteellä ja

väriluku sekä kemiallinen hapenkulutus kertoivat humusvaikutuksesta.

Piispalanselällä väriluku oli poikkeuksellisen korkea ja vesi oli edellisvuoteen verrattuna sameam-

paa, tummempaa ja kiintoainepitoisempaa. Kokonaisfosforipitoisuus oli 2010-keskimääräistä arvoa

pienempi. Mankanselällä vedenlaadussa ei ollut suuria eroja edellisvuoteen eikä 2010-luvun keski-

määräisiin tuloksiin. Vesi oli edellisvuotta kirkkaampaa ja happipitoisuus oli hieman heikompaa, ja

2010-luvun keskimääräisiin tuloksiin verrattuna kokonaisravinnepitoisuudet olivat pienemmät. Ko-

pinsalmen pisteellä indeksi oli lähes sama 2010-luvun keskiarvon kanssa. Vesi oli kuitenkin hieman

keskimääräistä kirkkaampaa ja typpipitoisuudet olivat pienemmät. Edellisvuoteen verrattuna happi-

pitoisuus oli hieman heikompi ja klorofylli-a-pitoisuus korkeampi. Myös Laitsaarenselän pisteellä vesi

oli edellisvuotta ja 2010-luvun keskimääräisiä tuloksia kirkkaampaa, mutta kokonaisfosforipitoisuus

oli poikkeuksellisen korkea. Myös Laitsaatenselällä typpipitoisuus oli keskimääräistä pienempi. Klo-

rofylli-a-pitoisuus oli edellisvuotta suurempi mutta kuitenkin 2010-luvun keskiarvoa pienempi.

Taulukko 2. Läntisen Pien-Saimaan vedenlaatu syksyllä 2020, 2019 ja keskimäärin 2010-luvulla.

Vedenlaatuluokitus

Havaintopaikka 2020 2019 Keskimäärin 2010-luvulla

LAVIK4 2,74 tyydyttävä 2,50 hyvä/tyydyttävä 2,79 tyydyttävä

KUUK5 2,37 hyvä/tyydyttävä 2,43 hyvä/tyydyttävä 2,58 hyvä/tyydyttävä

LPS1 2,50 hyvä/tyydyttävä 2,78 tyydyttävä 2,55 hyvä/tyydyttävä

LPS10 2,36 hyvä/tyydyttävä 2,31 hyvä 2,47 hyvä/tyydyttävä

LPS2 1,99 hyvä 2,08 hyvä 2,17 hyvä

LPS7 2,41 hyvä/tyydyttävä 2,32 hyvä 2,55 hyvä/tyydyttävä

LPS8 2,54 hyvä/tyydyttävä 2,26 hyvä 2,54 hyvä/tyydyttävä

LPSK1 (K1) 2,04 hyvä 2,14 hyvä 2,23 hyvä

LPSK12 (K12) 1,74 hyvä 1,87 hyvä 1,86 hyvä

LPSK2 (K2) 2,63 hyvä/tyydyttävä 2,10 hyvä 2,63 hyvä/tyydyttävä

TAIP3 2,63 hyvä/tyydyttävä 2,38 hyvä/tyydyttävä 2,56 hyvä/tyydyttävä

431 3,45 tyydyttävä/välttävä 3,08 tyydyttävä 3,34 tyydyttävä

433 3,38 tyydyttävä/välttävä 3,31 tyydyttävä 3,33 tyydyttävä

434 3,11 tyydyttävä 2,97 tyydyttävä 3,09 tyydyttävä

435 3,08 tyydyttävä 2,80 tyydyttävä 3,03 tyydyttävä

LAVIK2 3,86 välttävä 3,84 välttävä 4,23 välttävä

Kaikkien ka. 2,68 tyydyttävä 2,57 hyvä/tyydyttävä 2,73 tyydyttävä
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