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ETELÄ-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU KESÄLLÄ 2021 

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 seitsemästä tai kahdeksasta vedenlaatuteki-

jästä riippuen siitä, mitataanko havaintopaikalta klorofylli-a vai ei. Vedenlaatuindeksin vedenlaatute-

kijöitä ovat: hapen kyllästysaste, väriluku, sameus, kemiallinen hapenkulutus (CODMn), kokonaisfos-

fori, natrium, sähkönjohtavuus ja klorofylli-a. Indeksi vertaa vedenlaatua Kyläniemen pohjoispuoli-

seen veden laatuun (indeksiluku 1, erinomainen). Indeksi voi saada arvoja välillä 1 – 6 (taulukko 1). 

Vedenlaatumallissa mittaushetken veden laatua verrataan siis tarkkailuvesistön oletettuun luonnon-

tilaan, 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 

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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1. VESISTÖTARKKAILUN TULOKSET KESÄLLÄ 2021 

Kesän 2021 näytteet otettiin 2.-11.8. välisenä aikana. Näytekierroksen aikana Saimaan vedenpinta 

oli 17 cm ajankohdan keskivedenkorkeutta korkeammalla (Saimaa, Lauritsala 0411200). Veden laa-

dun alueellinen kehitys on esitetty liitekuvassa (liite 3). Liitekartassa (liite 4) näytekierroksen aikana 

vallinnutta veden laatua kuvataan näytepisteittäin yksinkertaistetulla vedenlaatuluokittelulla.  

Rastinvirran yläpuolisella taustapisteellä (022) vedenlaatu oli hyvällä (indeksiluku 1,72) mutta 2000-

luvun keskiarvoa hiukan heikommalla tasolla pääasiassa keskiarvotilannetta korkeamman klorofylli-

a–pitoisuuden vuoksi. Klorofyllipitoisuus kuvaa planktonlevien määrää vedessä. Ravinne- ja klorofyl-

lipitoisuuksien perusteella Rastinvirran yläpuolisen vesialueen vesi oli tuottavuudeltaan karua/lie-

västi rehevää, väriluvun ja kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn) perusteella lievästi humuksista 

sekä sameuden perusteella kirkasta. Sellutuotannon jätevesistä kertova natriumpitoisuus ja jäteve-

sistä yleisesti kertova sähkönjohtavuus vastasivat luonnon taustapitoisuuksia, eikä jätevesien vaiku-

tusta vedenlaatuun ollut siis havaittavissa. Happipitoisuus oli hyvällä tasolla koko vesipatsaassa eli 

pinnasta pohjaan. Eniten Rastinvirran yläpuolisen vesialueen vedenlaatua kesällä 2021 heikensivät 

humuksisuudesta kertovat väriluku ja kemiallinen hapenkulutus sekä levätilanteesta kertova klorofyl-

lipitoisuus.  

Vehkataipaleelta itäiselle Pien-Saimaalle pumpattava vesi (012) oli hyvälaatuista (ind. 1,66), tuotta-

vuudeltaan karua, lievästi humuksista sekä kirkasta. Sähkönjohtavuus oli sisävesille normaali ja hap-

pipitoisuus hyvä. Vehkataipaleen kesän 2021 vedenlaatua heikensi eniten sameus, joka oli kuitenkin 

2000-luvun keskiarvoa paremmalla tasolla, samoin kuin kokonaisvedenlaatukin.  

Mikonsaaren näytepisteellä (001) vedenlaatu oli tyydyttävällä (ind. 2,73) ja pitkän aikavälin keskiar-

voa hiukan heikommalla tasolla pääasiassa pohjanläheisen vesikerroksen lievän happivajauksen 

vuoksi. Vesi oli Mikonsaaren edustalla kesällä 2021 karua/lievästi rehevää, lievästi humuksista sekä 

kirkasta. Natriumpitoisuus oli hiukan koholla luonnon taustapitoisuuteen nähden, mikä kertoo veteen 

sekoittuneen aavistus sellutuotannon puhdistettuja jätevesiä. Eniten Mikonsaaren näytepisteen ve-

denlaatua kesällä 2021 heikensi alusveden matala hapen kyllästysaste. Pappilansalmessa (002) 

vesipatsas ei ollut lämpötilakerrostunutta eikä vastaavaa happivajausta ollut havaittavissa. Jäteve-

sistä kertovat sähkönjohtavuus ja natriumpitoisuus olivat Mikonsaareen verrattuna hiukan korkeam-

pia, mutta kuitenkin Pappilansalmen näytepisteen 2000-luvun keskiarvoa matalampia. Vesi oli Pap-

pilansalmessa karua/lievästi rehevää, lievästi humuksista sekä lievästi sameaa, ja vedenlaatuindek-

sin arvo 2,64 indikoi hyvää/tyydyttävää ja keskiarvotilannetta parempaa vedenlaatua. Eniten Pappi-

lansalmen vedenlaatuindeksiä kesällä 2021 heikensivät natriumpitoisuus ja sameus. Luukkaansal-

messa (003) vedenlaatu oli kesän 2021 Etelä-Saimaan vedenlaatutarkkailun näytepisteistä huo-

noimmalla tasolla. Vedenlaatuindeksin arvo 4,31 vastasi välttävää ja 2000-luvun keskiarvoa heikom-

paa vedenlaatua. Etenkin pintakerroksessa sähkönjohtavuus ja natriumpitoisuus olivat hyvin kor-

keita, mikä kertoi sellutuotannon jätevesien virtaavan väkevinä Kaukaan tehtailta Luukkaansalmen 

läpi pintavedessä. Alusvedessä puolestaan ravinnepitoisuudet olivat koholla ja happivaje vakava 

(happipitoisuus 11 m syvyydessä 2,4 mg/l, jossa esimerkiksi kaloilla alkaa esiintyä hapenpuutteesta 

johtuvia oireita). Muiden vedenlaatutekijöiden mukaan Luukkaansalmen vesi oli kesällä 2021 lievästi 
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rehevää/rehevää, humuksista ja lievästi sameaa. Eniten vedenlaatuindeksiä heikensi alusveden ma-

tala hapen kyllästysaste, joka oli natrium- ja fosforipitoisuuden sekä sähkönjohtavuuden kanssa pit-

kän aikavälin keskiarvoa heikommalla tasolla, kun taas veden humuksisuudesta, sameudesta sekä 

levätilanteesta kertovat vedenlaatuparametrit olivat hiukan keskiarvotilannetta paremmalla tasolla. 

Myös Tuosan näytepisteellä (006) alusvedessä oli Luukkaansalmen tilannetta vastaavaa vakavaa 

happivajetta, mutta sähkönjohtavuus- ja natriumarvot kertoivat jätevesien sekoittuneen koko vesi-

patsaaseen samalla laimentuen. Tuosan kokonaisvedenlaatu kesällä 2021 oli välttävällä (ind. 3,94), 

mutta pitkän aikavälin keskiarvoa paremmalla tasolla, ja joka vedenlaatuindeksiin vaikuttava para-

metri fosforipitoisuutta ja alusveden hapen kyllästysastetta lukuun ottamatta oli 2000-luvun keskiar-

voja paremmalla tasolla. Vesi oli Tuosan näytepisteellä elokuussa 2021 lievästi rehevää, lievästi 

humuksista sekä lievästi sameaa. Eniten Tuosan vedenlaatuindeksiä heikensi korkea natriumpitoi-

suus ja matala alusveden hapen kyllästysaste. Puikkosaaren (008) ja Lamposaaren (129) näytepis-

teillä vedenlaatu oli vastaavasti välttävää (ind. 3,67) ja tyydyttävää/välttävää (ind. 3,54), sekä mo-

lemmilla pisteillä pitkän aikavälin keskiarvoa parempaa. Puikkosaaressa sähkönjohtavuus ja nat-

riumpitoisuus osoittivat sellujätevesien virtaavan pintakerroksessa, kun taas Lamposaaren näytepis-

teellä jätevedet olivat sekoittuneet koko vesipatsaaseen. Pitoisuudet olivat samoja kuin Tuosan näy-

tepisteellä, eli jätevedet eivät tällä matkalla olleet laimentuneet. Molemmilla pisteillä kaikki vedenlaa-

tuparametrit olivat 2000-luvun keskiarvoja paremmissa arvoissa alusveden hapen kyllästysastetta 

lukuun ottamatta, ja vesi oli lievästi rehevää, lievästi humuksista sekä lievästi sameaa. Lamposaaren 

näytepisteellä happipitoisuus oli hyvä koko vesipatsaassa, kun taas Puikkosaaressa alusveden ha-

pen kyllästysaste oli hiukan matalalla. Eniten näytepisteiden kesän 2021 vedenlaatuindeksiarvoja 

heikensi korkea natriumpitoisuus. Lauritsalan alueen (näytepisteet 006, 129, 008) alueellinen veden-

laatuindeksiarvo 3,67 oli paras sitten vuoden 2016 (vedenlaatukuvaaja liitteessä 3) ja osoitti alueelle 

välttävää vedenlaatua. Eniten alueen vedenlaatuindeksiä kesällä 2021 heikensivät sellutuotannon 

jätevesistä kertovat natriumpitoisuus ja sähkönjohtavuus.  

Alueen lännemmällä reitillä Parkkarinsaaren (118), Laitniemen (575) näytepisteillä sekä Tullisal-

messa (119) jätevesien vaikutus oli edelleen selkeä, ja vedenlaatuindeksejä heikensivät eniten nat-

riumpitoisuus ja sähkönjohtavuus, jotka kuitenkin pienenivät pisteeltä toiselle kertoen jätevesien lai-

mentuvan sekoittuessaan yhä suurempaan vesimäärään. Parkkarinsaaressa myös korkea klorofyl-

lipitoisuus heikensi vedenlaatua. Tullisalmen ja Laitniemen pisteillä fosforipitoisuus oli 2000-luvun 

kesien keskiarvoa huomattavasti korkeammalla. Vedenlaatuindeksi osoitti Parkkarinsaaressa vält-

tävää (3,68) ja Laitniemessä (3,59) sekä Tullisalmessa (3,60) tyydyttävää/välttävää vedenlaatua. 

Vesi oli pisteillä lievästi rehevää/rehevää, lievästi humuksista/humuksista sekä lievästi sameaa, ja 

happipitoisuus oli hyvä koko vesipatsaassa.  

Haukiselän alueella (136, 016, 017, 018) vedenlaatu parani tyypilliseen tapaan asteittain itää kohti 

mentäessä Sikosalon tyydyttävästä/välttävästä muiden pisteiden tyydyttävään, eli sellujätevesien 

vaikutus väheni laimenemisen myötä. Sähkönjohtavuuden ja natriumpitoisuuden lisäksi myös koko-

naisfosforipitoisuus ja sameus pienenivät itää kohti. Hapen kyllästysaste alusvedessä oli hiukan ma-

talalla Sikosalon (136) ja Kuhaluodon (016) pisteillä, kun taas Haukiselän (017) ja Kätkytsaaren (018) 

näytepisteillä hapen kyllästysaste oli hyvällä tasolla pohjanläheisessä vesikerroksessakin. Kaikki ve-

denlaatuparametrit alusveden hapen kyllästysastetta lukuun ottamatta kuten myös kokonaisveden-

laatuindeksi olivat 2000-luvun keskiarvoja paremmalla tasoilla. Eniten kesän 2021 vedenlaatuindek-
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sejä Haukiselän näytepisteillä heikensivät natriumpitoisuus, sähkönjohtavuus, sameus sekä klorofyl-

lipitoisuus niillä pisteillä, joilta se mitattiin. Haukiselän alueellinen vedenlaatuindeksi 3,20 indikoi tyy-

dyttävää vedenlaatua ja on Lauritsalan alueellisen indeksin tavoin alueen paras vedenlaatuindek-

siarvo sitten vuoden 2016.  

Joutsenon edustalla veden laatu oli kesäajalle tyypillisesti selvästi heikoin Honkalahdella, jossa on 

kaksi mittauspistettä noin 700 m päässä toisistaan. Tarkkailuun vuonna 2021 sisällytetyllä pisteellä 

093 sähkönjohtavuusarvot ja natriumpitoisuudet olivat pintavedessä Etelä-Saimaan vesistötarkkai-

lupisteistä korkeimpia, 28 mS/m ja 40 mg/l, ja ne kertoivat Joutsenon sellutehtaan jätevesien suurista 

pitoisuuksista pintavedessä. Myös fosforipitoisuus ja väriluku olivat pintavedessä koholla jätevesien 

vaikutuksesta. Vesi oli tällä Honkalahden pisteellä kesällä 2021 lievästi rehevää, lievästi humuksista 

ja lievästi sameaa. Vedenlaatuindeksin arvo 3,87 indikoi välttävää vedenlaatua. Pisteeltä 093 noin 

700 m kaakkoon sijaitsevalla pisteellä 035 sähkönjohtavuus- ja natriumarvot olivat alle puolet pisteen 

093 arvoista ja näytepisteen 2000-luvun keskiarvoja paremmalla tasolla, kuin myös paikan veden-

laatuindeksi, joka osoitti välttävää vedenlaatua (ind. 3,73).  

Joutsenon edusta –alueen (181, 032, 194, 202) pisteillä vedenlaatu oli tyydyttävää ja sitä heikensi 

eniten natriumpitoisuus, sähkönjohtavuus, sameus sekä myös klorofyllipitoisuus niillä pisteillä, joilta 

se analysoitiin. Vesi oli Joutsenon edustan pisteillä kesällä 2021 karua/lievästi rehevää, lievästi hu-

muksista ja kirkasta/lievästi sameaa. Happipitoisuudet olivat hyvällä tasolla lukuun ottamatta Pulpin-

selkää (032), jossa alusvedessä oli lievää happivajausta. Alueellisen tason tarkastelussa Joutsenon 

edustan vedenlaatu oli hiukan 2000-luvun keskiarvoa heikommalla tasolla (vedenlaatukuvaaja liit-

teessä 3), muun muassa pitkän aikavälin keskiarvoa korkeamman fosfori- sekä klorofyllipitoisuuden 

vuoksi. Mistään poikkeuksellisesta tilanteesta ei kuitenkaan ole kyse, vaan vedenlaatu on ollut hei-

kompaa viimeksi vuonna 2019. 

Kolarinlahden (036), Haapaniemen (037) ja Arposenniemen (038) pisteillä vedenlaatu oli Joutsenon 

edustan alueen pisteitä sekä 2000-luvun keskiarvotilannetta hiukan paremmalla, mutta edelleen tyy-

dyttävällä tasolla. Sähkönjohtavuusarvot olivat näillä näytepisteillä sisävesille tyypillisissä arvoissa 

ja natriumpitoisuudet hiukan koholla luonnon taustapitoisuuteen nähden, eli jätevesien vaikutus ve-

denlaatuun oli vähenevä, mutta edelleen olemassa, ja natriumpitoisuus olikin edelleen vedenlaatua 

eniten heikentävä tekijä. Happipitoisuus oli hyvä koko vesipatsaassa. Vesi oli pisteillä lievästi rehe-

vää, lievästi humuksista sekä kirkasta. Kaikki vedenlaatuindeksiin vaikuttavat parametrit olivat 2000-

luvun keskiarvoja paremmalla tasolla lukuun ottamatta humuksisuudesta kertovaa värilukua, joka 

vastasi keskiarvotasoa.  

Suur-Saimaan selkävesillä (021:46, 025 ja 028) vedenlaatu oli hyvällä, mutta hiukan pitkän aikavälin 

keskiarvoja heikommalla tasolla, pääasiassa klorofyllipitoisuuksien, sameuden sekä humuksisuu-

desta kertovien CODMn ja väriluvun takia. Sen sijaan natriumpitoisuudet ja sähkönjohtavuusarvot 

olivat 2000-luvun keskiarvoja pienempiä, eikä jätevesien vaikutusta vedenlaatuun ollut havaittavissa. 

Happipitoisuus oli pisteillä hyvä koko vesipatsaassa. Joutsenon edustan alueen tavoin myös selkä-

vesien alueellinen vedenlaatuindeksi oli hiukan 2000-luvun keskiarvoa ja vuoden 2020 indeksiä hei-

kompi, mutta vuoden 2019 indeksilukua parempi.  

Tiuruniemen ja Kytösenselän alueella (041:165 ja 046) vesi oli tuottavuudeltaan karua/lievästi rehe-

vää, happipitoisuudeltaan hyvällä tasolla, lievästi humuksista, kirkasta, ja matala sähkönjohtavuus 
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ja natriumpitoisuus osoittivat, ettei veteen ollut sekoittunut juurikaan jätevesiä. Kokonaisvedenlaa-

tuindeksi oli molemmilla pisteillä hyvällä, mutta hiukan 2000-luvun keskiarvoista indeksiä heikom-

malla tasolla.  

Tattarin näytepisteellä (047) alusvedessä oli edellisvuoden tavoin lievää happivajausta. Sellujäteve-

sien vaikutus vedenlaatuun näkyi hiukan koholla olleena, mutta kuitenkin 2000-luvun keskiarvoa 

matalampana natriumpitoisuutena. Eniten Tattarin näytepisteen vedenlaatua kesällä 2021 heikensi 

sameusarvo, joka oli kuitenkin kirkkaan veden arvojen puitteissa. Kokonaisvedenlaatu oli Tattarin 

näytepisteellä elokuussa hyvä ja vedenlaatuindeksi vastasi 2000-luvun keskiarvotasoa. 

Vatavalkaman (048:49) ja Kalliosaaren (049) näytepisteillä jätevedet olivat kerrostuneet edellisvuo-

sien tavoin päällysveteen, mutta huomattavasti 2000-luvun keskiarvoa laimeampina. Kokonaisve-

denlaatu oli molemmilla pisteillä tyydyttävällä tasolla ja eniten vedenlaatuindeksejä heikensivät nat-

riumpitoisuus ja sameus. Vesi oli Vatavalkama-Kalliosaaren alueella kesällä 2021 karua/lievästi re-

hevää, lievästi humuksista ja kirkasta. Molemmilla pisteillä oli havaittavissa alusveden happiva-

jausta. Alueellinen vedenlaatuindeksi oli 2000-luvun keskiarvoa sekä kolmea edellisvuotta parem-

malla tasolla (liite 3).   

Vuoksenniskan näytepisteellä (050) korkea natriumpitoisuus (vesipatsaan ka. 25 mg/l) sekä sähkön-

johtavuus (17 mS/m) indikoivat metsäteollisuuden jätevesien virtaavan väkevinä koko vesipat-

saassa. Myös väriluku ja CODMn olivat korkeita ja indikoivat veden olevan humuksista. Vedenlaa-

tuindeksin arvo 4,24 indikoi välttävää vedenlaatua ja se oli huomattavasti 2000-luvun keskiarvoa 

korkeampi poikkeuksellisten korkeiden CODMn-arvojen ja natriumpitoisuuksien vuoksi. Happipitoi-

suus oli melko hyvällä tasolla koko vesipatsaassa, ja vesi oli ravinnepitoisuuksien mukaan lievästi 

rehevää sekä sameusarvon perusteella lievästi sameaa.  

Haapaveden pisteellä (053) vesi oli voimakkaasti lämpötilakerrostunutta ja sen myötä myös hapen 

kyllästysaste alusvedessä oli hiukan matalalla sekä vedenlaatuindeksiä eniten heikentänyt veden-

laatutekijä, mutta kyllästysaste oli silti 2000-luvun kesien keskiarvoa korkeampi. Vedenlaatuindeksin 

arvo 2,67 osoitti tyydyttävää vedenlaatua ja oli hiukan 2000-luvun keskiarvoa (2,63) heikompi. Väri-

luku, kemiallinen hapenkulutus ja natriumpitoisuus olivat hiukan keskiarvotilannetta korkeammalla 

tasolla ja muut parametrit suunnilleen samoissa arvoissa kuin aiemminkin. Vesi oli Haapaveden pis-

teellä kesällä 2021 lievästi humuksista, karua/lievästi rehevää sekä kirkasta.  

Vuoksessa vedenlaatuindeksin mukainen veden kokonaislaatu oli Tainionkosken (056) näytepis-

teellä hyvä (ind. 2,17) ja Vastuupuomilla (061) hyvä/tyydyttävä (ind. 2,48). Vastuupuomilla vesi oli 

hieman Tainionkoskea sameampaa, ja natrium-, fosfori- ja klorofylli-a-pitoisuudet olivat hieman Tai-

nionkosken arvoja korkeampia. Jätevesien vaikutus oli siis hieman suurempi Vastuupuomilla, mutta 

molemmilla pisteillä jätevesistä kertovat natriumpitoisuus ja sähkönjohtavuus olivat kuitenkin pitkän 

aikavälin keskiarvoja huomattavasti matalampia.  

Kesällä 2021 kaikkien Etelä-Saimaan tarkkailupisteiden vedenlaatuindeksien keskiarvo 2,89 vastasi 

tyydyttävää vedenlaatua ja alueen vedenlaadun pitkän aikavälin keskiarvotasoa (2,88). Erityisesti 

jätevesistä kertovat sähkönjohtavuus ja natriumpitoisuus olivat kuitenkin monella pisteellä pitkän ai-

kavälin keskiarvoja matalampia, kun taas alusveden hapen kyllästysaste oli usealla pisteellä kes-

kiarvotasoa heikompia. 
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Liite 3. Vedenlaatuindeksin pitkäaikaistarkastelu alueittain.  
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1-1,49 = erinomainen 
1,5-2,49 = hyvä 
2,5-3,49 = tyydyttävä
3,5-4,49 = välttävä
> 4,50 = huono

Lauritsalan edusta Haukiselkä

Joutsenon edusta Selkävedet

Tiuruniemi-Kytönen Vatavalkama-Kalliosaari



022

021:46 025

028

041:165

046 047

048:49

049 050

053
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061

001

002
003

006

008

118

575

119

012

129

136

016
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018

181

202
194

032
035

038

037
036

1,00-1,49 erinomainen

1,50-1,99 hyvä

2,00-2,49 hyvä

2,50-2,99 tyydyttävä

3,00-3,49 tyydyttävä

3,50-4,49 välttävä

> 4,50 huono

ETELÄ-SAIMAAN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2021

sisältää Maanmittauslaitoksen Taustakarttarasteri 1:320 000 aineistoa, 2015
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