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ETELÄ-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU KESÄLLÄ 2022 

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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Kesän 2022 näytteet otettiin 2.-16.8. välisenä aikana. Näytekierroksen aikana Saimaan vedenpinta 

oli 12 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 1,53) mutta 2000-

luvun keskiarvoa hiukan heikommalla tasolla pääasiassa keskiarvotilannetta korkeampien väriluvun, 

orgaanisen aineen ja sameuden vuoksi. Ravinne- ja klorofyllipitoisuuksien perusteella Rastinvirran 

yläpuolisen vesialueen vesi oli tuottavuudeltaan karua. Väriluvun ja kemiallisen hapenkulutuksen 

(CODMn) perusteella lievästi humuksista sekä sameuden perusteella lievästi sameaa. Sellutuotan-

non jätevesistä kertova natriumpitoisuus ja jätevesistä yleisesti kertova sähkönjohtavuus vastasivat 

luonnon taustapitoisuuksia, eikä jätevesien vaikutusta vedenlaatuun ollut havaittavissa. Happipitoi-

suus oli hyvällä tasolla koko vesipatsaassa eli pinnasta pohjaan ja harppauskerros sijaitsi jossain 

10-20 metrin välillä.  

Vehkataipaleelta itäiselle Pien-Saimaalle pumpattava vesi (012) oli hyvälaatuista (ind. 1,8), tuotta-

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

pipitoisuus hyvä. Vehkataipaleen kesän 2022 vedenlaatua heikensi eniten sameus. Mikonsaaren 

näytepisteellä (001) vedenlaatu oli tyydyttävällä (ind. 2,07) ja pitkän aikavälin keskiarvoa selvästi 

paremmalla tasolla pääasiassa pienempien ravinnepitoisuuksien ja sähkönjohtavuuden takia. Vesi 

oli Mikonsaaren edustalla kesällä 2022 karua, lievästi humuksista sekä kirkasta. Natriumpitoisuus 

oli hiukan koholla luonnon taustapitoisuuteen nähden, mikä kertoo veteen sekoittuneen aavistus sel-

lutuotannon puhdistettuja jätevesiä. Eniten Mikonsaaren näytepisteen vedenlaatua kesällä 2022 hei-

kensi veden sameus. Pappilansalmessa (002) vesi ei ollut kovin vahvasti kerrostunut vaikka puhdis-

tetut jätevedet kulkivatkin selvästi veden pintakerroksessa, heikon kerrostuneisuuden takia vesi oli 

jossain vaiheessa kiertänyt eikä happivajausta ollut havaittavissa. Jätevesistä kertovat sähkönjohta-

vuus ja natriumpitoisuus olivat Mikonsaareen verrattuna selvästi korkeampia ja jopa 2000-luvun kes-

kiarvoa korkeampia. Vesi oli Pappilansalmessa karua, lievästi humuksista sekä lievästi sameaa, ja 

vedenlaatuindeksin arvo 2,66 indikoi tyydyttävää ja keskiarvotilannetta (3,08 tyydyttävä) parempaa 

vedenlaatua. Eniten Pappilansalmen vedenlaatuindeksiä kesällä 2022 heikensivät sähkönjohta-

vuus, natriumpitoisuus ja sameus. Luukkaansalmessa (003) vedenlaatu oli kesän 2022 Etelä-Sai-

maan vedenlaatutarkkailun näytepisteistä toiseksi huonoimmalla tasolla, huonointa vedenlaatu oli 

Tuosa- Mantereen pisteellä 6. Luukkaansalmessa vedenlaatuindeksin arvo 4,25 vastasi välttävää ja 

2000-luvun keskiarvoa heikompaa vedenlaatua. Etenkin pintakerroksessa sähkönjohtavuus ja nat-

riumpitoisuus olivat hyvin korkeita, mikä kertoi sellutuotannon jätevesien virtaavan väkevinä Kau-

kaan tehtailta Luukkaansalmen läpi pintavedessä. Alusvedessä puolestaan ravinnepitoisuudet olivat 

koholla ja happivaje vakava, happipitoisuus 12 m syvyydessä oli vain 1,9 mg/l. Muiden vedenlaatu-

tekijöiden mukaan Luukkaansalmen vesi oli kesällä 2022 lievästi rehevää, humuksista ja lievästi 

sameaa. Eniten vedenlaatuindeksiä heikensi alusveden matala hapen kyllästysaste, joka oli klorofyl-

lin kanssa pitkän aikavälin keskiarvoa heikommalla tasolla, kun taas vedenlaadun muut parametrit 

olivat hiukan keskiarvotilannetta paremmalla tasolla. 

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

happivajetta ja sähkönjohtavuus- sekä natriumarvot kertoivat jätevesien kulkevan veden pintaker-

roksessa. Tuosan kokonaisvedenlaatu kesällä 2022 oli välttävää/huonoa (ind. 4,42) ja pitkän aika-
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välin keskiarvoa heikommalla tasolla. Vedenlaatuindeksiin vaikuttavat parametrit olivat kuitenkin fos-

foripitoisuutta ja alusveden hapen kyllästysastetta lukuun ottamatta 2000-luvun keskiarvoja parem-

malla tasolla. Vesi oli Tuosan näytepisteellä elokuussa 2022 rehevää, lievästi humuksista sekä lie-

västi sameaa. Eniten Tuosan vedenlaatuindeksiä heikensi korkea natriumpitoisuus ja matala alus-

veden hapen kyllästysaste. Puikkosaaren (008) ja Lamposaaren (129) näytepisteillä vedenlaatu oli 

vastaavasti välttävää (ind. 3,67) ja tyydyttävää/välttävää (ind. 3,50), sekä molemmilla pisteillä pitkän 

aikavälin keskiarvoa parempaa. Puikkosaaressa sähkönjohtavuus ja natriumpitoisuus osoittivat sel-

lujätevesien virtaavan pintakerroksessa, kun taas Lamposaaren näytepisteellä jätevedet olivat se-

koittuneet koko vesipatsaaseen. Pitoisuudet olivat suunnilleen samoja kuin Tuosan näytepisteellä, 

eli jätevedet eivät tällä matkalla olleet laimentuneet. Molemmilla pisteillä kaikki vedenlaatuparametrit 

olivat 2000-luvun keskiarvoja paremmissa arvoissa Puikkosaaren alusveden hapen kyllästysastetta 

lukuun ottamatta. Näillä pisteillä vesi oli lievästi rehevää, lievästi humuksista sekä lievästi sameaa. 

Lamposaaren näytepisteellä happipitoisuus oli hyvä koko vesipatsaassa, kun taas Puikkosaaressa 

alusveden hapen kyllästysaste oli hiukan matalalla. Eniten näytepisteiden kesän 2022 vedenlaatuin-

deksiarvoja heikensi korkea natriumpitoisuus. Lauritsalan alueen (näytepisteet 006, 129, 008) alu-

eellinen vedenlaatuindeksiarvo 3,88 hieman 2000-luvun keskiarvoa parempi ja osoitti alueelle vält-

tävää vedenlaatua. Eniten alueen vedenlaatuindeksiä kesällä 2022 heikensivät sellutuotannon jäte-

vesistä 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. Tullisalmessa jätevesipitoisuus oli enää 

puolet siitä mitä se oli Parkkarinsaaren kohdalla. Kaikilla edellä mainituilla pisteillä vedenlaatu oli 

selvästi 2000-luvun keskiarvoa parempaa, joka johtui lähinnä poikkeuksellisen pienistä kokonaisfos-

foripitoisuuksista.  Vedenlaatuindeksi osoitti Parkkarinsaaressa (3,33) ja Laitniemessä (3,22) tyydyt-

tävää sekä Tullisalmessa (2,43) hyvää/tyydyttävää vedenlaatua.  

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

mentäessä Sikosalon ja Kuhaluodon tyydyttävästä Haukiselän hyvä/tyydyttävään. Kätkytsaaren 

piste oli Haukiselkää hieman heikompaa lähinnä pienemmän happikyllästyneisyyden takia. Indeksi 

osoitti tyydyttävää vedenlaatua Kätkytsaaren pisteelle. Jokaisella pisteellä vedenlaadun parametrit 

olivat happea lukuun ottamatta selvästi 2000-luvun keskiarvoja parempia. Näilläkin pisteillä varsinkin 

kokonaisfosforipitoisuudet olivat poikkeuksellisen matalia. Eniten kesän 2022 vedenlaatuindeksejä 

Haukiselän alueen näytepisteillä heikensivät natriumpitoisuus ja sähkönjohtavuus. Haukiselän alu-

eellinen vedenlaatuindeksi 2,93 oli koko 40 vuotiaan mittaushistorian paras vedenlaatuindeksi ja 

indikoi tyydyttävää vedenlaatua.  

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

kaksi mittauspistettä noin 700 m päässä toisistaan. Tarkkailuun vuonna 2021 väliaikaisesti sisällyte-

tyllä pisteellä 093 sähkönjohtavuusarvot ja natriumpitoisuudet olivat 3 metrin syvyydessä Etelä-Sai-

maan vesistötarkkailupisteistä korkeimpia, jopa 27,8 mS/m ja 42 mg/l, ja ne kertoivat Joutsenon 

sellutehtaan jätevesien suurista pitoisuuksista pisteellä. Seuraavaksi suurin natriumpitoisuus havait-

tiin Vuoksenniskan pisteellä 50, jossa natriumpitoisuus oli 28 mg/l. Myös fosforipitoisuus ja väriluku 

olivat Joutsenon edustan pintavedessä koholla jätevesien vaikutuksesta. Vesi oli tällä Honkalahden 

pisteellä kesällä 2022 lievästi rehevää, lievästi humuksista ja lievästi sameaa. Vedenlaatuindeksin 
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arvo 3,59 indikoi tyydyttävää/välttävää vedenlaatua. Pisteeltä 093 noin 700 m kaakkoon sijaitsevalla 

pisteellä 035 sähkönjohtavuus- ja natriumarvot olivat noin puolet pisteen 093 arvoista ja näytepis-

teen 2000-luvun keskiarvoja paremmalla tasolla, kuin myös paikan vedenlaatuindeksi, joka osoitti 

tyydyttävää vedenlaatua (ind. 3,11). Tälläkin pisteellä kokonaisfosforipitoisuudet olivat poikkeuksel-

lisen pieniä.  

Joutsenon edustan –alueen muilla (181, 032, 194, 202) pisteillä vedenlaatu vaihteli tyydyttävästä 

hyvään. Tyydyttävää vedenlaatu oli pisteillä 032 ja 181. Näillä pisteillä vedenlaatu oli keskenään 

hyvin samankaltaista ja eniten vedenlaatua heikensivät natrium, sähkönjohtavuus ja veden sameus 

arvo. Pisteellä 194 vedenlaatu oli hyvää/tyydyttävää ja pisteellä 202 hyvää. Näilläkin pisteillä veden-

laatu oli 2000-luvun keskiarvoa parempaa, joka johtui lähinnä normaalia pienemmistä klorofylli-a 

pitoisuuksista. 194 ja 2020 pisteillä eniten vedenlaatua heikensivät natrium, sähkönjohtavuus ja ve-

den sameus arvo.  Happipitoisuudet olivat näillä 4 pisteellä hyvällä tasolla. Alueellisen tason tarkas-

telussa Joutsenon edustan vedenlaatu oli selvästi 2000-luvun keskiarvoa parempaa (vedenlaatuku-

vaaja liitteessä 3) ja viimeksi vedenlaatu on ollut näin hyvää vuonna 2005. 

Kolarinlahden (036), Haapaniemen (037) pisteillä vedenlaatu oli hyvää/tyydyttävää ja Arposennie-

men (038) pisteellä hyvää. Kaikilla edellä mainituilla pisteillä vedenlaatu oli poikkeuksellisen hyvää 

eli selvästi 2000-luvun keskiarvoa parempaa. Normaalia parempi vedenlaatu johtui pienistä sähkön-

johtavuuksista, kokonaisfosfori-, natrium- ja klorofyllipitoisuuksista. Natriumpitoisuus ja veden sa-

meus olivat vedenlaatua eniten heikentävät tekijät. Happipitoisuus oli hyvä koko vesipatsaassa, eikä 

vesi ollut kerrostunut kovin vahvasti, luultavamminkin vesi oli päässyt kiertämään jossain vaiheessa 

kesää. 

Suur-Saimaan selkävesillä (021:46, 025 ja 028) vedenlaatu oli hyvällä tasolla ja alueellisesti kuta-

kuinkin keskiarvossaan. Sameus sekä humuksisuudesta kertovien CODMn ja väriluvun arvot olivat 

hieman normaalia heikompia, mutta natriumpitoisuudet ja sähkönjohtavuusarvot olivat taas 2000-

luvun keskiarvoja pienempiä, eikä jätevesien vaikutusta vedenlaatuun ollut juurikaan havaittavissa. 

Happipitoisuus oli pisteillä hyvä koko vesipatsaassa ja klorofylli-a sekä kokonaisfosforipitoisuudet 

olivat pieniä ja kertoivat karusta vesialueesta. 

Tiuruniemen ja Kytösenselän alueella (041:165 ja 046) vesi oli tuottavuudeltaan karua, happipitoi-

suudeltaan hyvällä tasolla, lievästi humuksista, kirkasta, ja sähkönjohtavuus sekä natriumpitoisuus 

olivat normaalia matalammalla tasolla. Kokonaisvedenlaatuindeksi oli alueellisesti hyvällä ja hiukan 

2000-luvun keskiarvoista indeksiä paremmalla tasolla. Keskimääräistä parempi vedenlaatu johtui 

normaalia pienemmistä sähkönjohtavuuksista, natrium ja klorofylli-a pitoisuuksista.  

Tattarin näytepisteellä (047) alusvedessä ei ollut viime vuosien tapaan lievää happivajausta, sillä 

kerrostuneisuus oli hyvin heikko ja vesi oli kiertänyt jossain vaiheessa kesää. Sellujätevesien vaiku-

tus vedenlaatuun näkyi päällysvedessä selvästi koholla olleena sähkönjohtavuutena sekä natrium-

pitoisuutena ja samasta syystä myös muut vedenlaatutekijät olivat hieman normaalia heikommalla 

tasolla. Eniten Tattarin näytepisteen vedenlaatua kesällä 2022 heikensi natriumpitoisuus ja sähkön-

johtavuus.  Kokonaisvedenlaatu oli Tattarin näytepisteellä elokuussa tyydyttävä, kun yleensä se on 

hyvää. 
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Vatavalkaman (048:49) ja Kalliosaaren (049) näytepisteillä jätevedet olivat kerrostuneet niin ikään 

päällysveteen ja hieman 2000-luvun keskiarvoa väkevämpinä. Kokonaisvedenlaatu oli molemmilla 

pisteillä tyydyttävällä tasolla ja eniten vedenlaatuindeksejä heikensivät natriumpitoisuus, sähkönjoh-

tavuus ja sameus. Vesi oli Vatavalkama-Kalliosaaren alueella kesällä 2022 karua/lievästi rehevää, 

lievästi humuksista ja kirkasta. Alueellinen vedenlaatuindeksi oli 2000-luvun keskiarvoa sekä kahta 

edellisvuotta heikommalla tasolla (liite 3).   

Vuoksenniskan näytepisteellä (050) jätevedet kulkivat väkevinä päällysvedessä, jossa yksittäinen 

natriumpitoisuus oli koko tarkkailualueen toiseksi korkein. Kerrostuneisuus pisteellä oli heikkoa, eikä 

happivajausta esiintynyt.  Päällysveden korkeista jätevesipitoisuuksista huolimatta koko vesipatsaan 

keskimääräinen vedenlaatu oli selvästi 2000-luvun keskiarvoa parempi, sillä lähes jokainen veden-

laatutekijä oli normaalia paremmalla tasolla. Vedenlaatuindeksin arvo 3,24 indikoi tyydyttävää ve-

denlaatua, kun edellisenä kesänä se esimerkiksi välttävää.  

Haapaveden pisteellä (053) vesi oli voimakkaasti lämpötilakerrostunutta ja sen myötä vesi ei ollut 

kevään jälkeen kiertänyt, eikä täten ollut myöskään saanut happitäydennystä. Normaaliin tapaan 

hapen kyllästysaste alusvedessä oli hiukan matalalla sekä vedenlaatuindeksiä eniten heikentänyt 

vedenlaatutekijä, joka oli kuitenkin 2000-luvun kesien keskiarvoa korkeampi. Vedenlaatuindeksin 

arvo 2,59 osoitti hyvää/tyydyttävää vedenlaatua ja kutakuinkin 2000-luvun keskiarvossaan (2,61).  

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

teellä (ind. 2,27) ja Vastuupuomilla (061) hyvää (ind. 2,26), eikä vedenlaatu pisteiden välillä juurikaan 

eronnut. Molemmilla pisteillä sellujätevesistä kertova natriumpitoisuus ja sähkönjohtavuus olivat kes-

kimääräistä matalammalla tasolla, kuten oli myös rehevyydestä kertova klorofyllipitoisuus. Edellä 

mainitusta syystä myös veden kokonaislaatu oli niin ikään 2000-luvun keskiarvoa parempaa. 

Kesällä 2022 kaikkien Etelä-Saimaan tarkkailupisteiden vedenlaatuindeksien keskiarvo 2,68 vastasi 

tyydyttävää vedenlaatua ja pitkän aikavälin keskiarvotasoa (2,89) parempaa (taulukko 2). Erityisesti 

puhdistetuista sellujätevesistä kertovat sähkönjohtavuus ja natriumpitoisuus olivat monella pisteellä 

keskiarvoja matalampia, kuten oli myös kokonaisfosforipitoisuus sekä klorofylli-a pitoisuus. 
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Taulukko 2. Havaintopaikkakohtainen vedenlaatu kesällä 2022 ja 2000-luvun keskiarvo. Vihreä ko-

rostus on keskiarvoindeksiä yli 0,2 pistettä pienempi ja punainen yli 0,2 pistettä suurempi. 

Vedenlaatuluokitus 

Havaintopaikka 2022 2000-luvun keskiarvo 

001 2,08 hyvä 2,43 hyvä/tyydyttävä 

118 3,33 tyydyttävä 3,84 välttävä 

119 2,43 hyvä/tyydyttävä 3,44 tyydyttävä/välttävä 

012 1,80 hyvä 1,97 hyvä 

129 3,50 tyydyttävä/välttävä 3,92 välttävä 

136 3,34 tyydyttävä 3,86 välttävä 

016 3,04 tyydyttävä 3,46 tyydyttävä/välttävä 

017 2,44 hyvä/tyydyttävä 3,13 tyydyttävä 

018 2,67 tyydyttävä 2,78 tyydyttävä 

019 1,98 hyvä 2,18 hyvä 

002 2,66 tyydyttävä 3,08 tyydyttävä 

21:46 1,71 hyvä 1,57 erinomainen/hyvä 

022 1,53 erinomainen/hyvä 1,42 erinomainen/hyvä 

025 1,76 hyvä 1,64 erinomainen/hyvä 

028 1,74 hyvä 1,91 hyvä 

003 4,25 välttävä 4,13 välttävä 

202 2,30 hyvä 2,55 hyvä/tyydyttävä 

181 2,76 tyydyttävä 3,05 tyydyttävä 

032 2,85 tyydyttävä 3,16 tyydyttävä 

194 2,46 hyvä/tyydyttävä 2,92 tyydyttävä 

035 3,11 tyydyttävä 3,78 välttävä 

036 2,36 hyvä/tyydyttävä 2,96 tyydyttävä 

037 2,47 hyvä/tyydyttävä 2,85 tyydyttävä 

038 2,27 hyvä 2,76 tyydyttävä 

041:165 2,10 hyvä 1,92 hyvä 

046 1,93 hyvä 2,02 hyvä 

047 3,04 tyydyttävä 2,25 hyvä 

048:49 3,12 tyydyttävä 2,77 tyydyttävä 

49 2,90 tyydyttävä 2,79 tyydyttävä 

050 3,24 tyydyttävä 3,75 välttävä 

053 2,59 hyvä/tyydyttävä 2,61 hyvä/tyydyttävä 

056 2,27 hyvä 2,42 hyvä/tyydyttävä 

575 3,22 tyydyttävä 3,63 tyydyttävä/välttävä 

006 4,42 välttävä/huono 4,12 välttävä 

061 2,26 hyvä 2,56 hyvä/tyydyttävä 

008 3,67 välttävä 3,95 välttävä 

093 3,59 tyydyttävä/välttävä 3,39 tyydyttävä/välttävä 

Kaikkien ka. 2,68 tyydyttävä 2,89 tyydyttävä 
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Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY 

Mikael Kraft 

limnologi 

LIITTEET analyysitulokset sivut 1-37/37 

klorofylli a-tulokset 

laatuluokituskuva 

näytepiste- ja vedenlaatukartta 

menetelmäkuvaus- ja kokonaisvirhearviotaulukko 

JAKELU  UPM-Kymmene Oyj, Kaukas 

Stora Enso Oyj, Imatran tehtaat 

Stora Enso Oyj, Tutkimuskeskus 

Stora Enso Wood Products Oy Ltd, Honkalahden saha 

Metsä Fibre Oy, Joutseno 

Metsä Board Oyj, Joutseno 

Metsä Group, Anna Nickull 

Kemira Chemicals Oy 

Ovako Imatra Oy Ab 

Lappeenrannan Lämpövoima Oy 

Imatran kaupunki, Imatran vesi 

TIEDOKSI Imatran seudun ympäristötoimi 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus 



1
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3

4

5
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u

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

056

061

001

002
003

006

008

118

575

119

012

129

136

016
017

019

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 2022

sisältää Maanmittauslaitoksen Taustakarttarasteri 1:320 000 aineistoa, 2015
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