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ETELÄ-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU KEVÄÄLLÄ 2020

Tausta 

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. Indeksi vertaa vedenlaa-

tua Kyläniemen pohjoispuoliseen veden laatuun (indeksiluku 1, erinomainen). Indeksi voi saada ar-

voja välillä 1 – 6 (taulukko 1). Vedenlaatumallissa mittaushetken veden laatua verrataan siis tarkkai-

luvesistön oletettuun luonnontilaan, eli ihannetasoon. Vedenlaatuindeksin lisäksi raportissa on tar-

kasteltu alueittain 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 taustapis-

teellä (022). Suurinta hajonta on kemiallisessa hapenkulutuksessa (CODMn) ja väriluvussa. Näihin 

muuttujiin vaikuttaa voimakkaasti sateisuus ja sateiden ajankohta sekä routajakson pituus. 
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Tulokset 

Kevään näytteet otettiin 11.- 19.5. välisenä aikana, Vuoksen näytteet otettiin vasta 27.5.2020. Näy-

tekierroksen aikana Saimaan vedenkorkeus oli noin 39–46 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. 

(Saimaa, Lauritsala 0411200). Veden laadun alueellinen kehitys on esitetty liitekuvaajassa (liite 3). 

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

Kyläniemen pohjoispuolella (022) veden laatua heikensivät kemiallinen hapenkulutus (CODMn) ja 

väriluku, jotka luonnontilaisella pistekuormittamattomalla alueella johtuvat lähinnä humuksesta. Poh-

jantuntumassa fosforipitoisuus oli omituisen korkea, mutta edellä mainituista seikoista huolimatta 

vedenlaatuindeksi osoitti erinomaista/hyvää veden kokonaislaatua. Muilla selkävesipisteillä (021, 

025 ja 028) veden laatu oli kutakuinkin yhtä hyvää, mutta sellujätevesipitoisuutta kuvaava natrium-

pitoisuus, jonka myötä myös sähkönjohtavuus, olivat eteläisimmillä selkävesipisteillä aavistuksen 

korkeampia. Myös sameus oli korkeampi pisteellä 21. Planktonlevien runsautta ilmentävät klorofyl-

litasot olivat selkävesien näytepisteillä kaiken kaikkiaan normaalia pienempiä. Pienet levämäärät ei-

vät kuitenkaan näkyneet poikkeuksellisen pieninä sameuksina, vaan ne olivat 2000-luvun keväiden 

keskiarvossa. Selkävesien alueellinen vedenlaatuindeksi (pisteet 21, 25 ja 28) osoitti erinomaista/hy-

vää, kun keväällä 2019 se osoitti vain hyvää vedenlaatua. Alueellisesti Kyläniemen eteläpuolisilla 

selkävesillä (021, 025 ja 028) veden laatu oli selvästi 2000-luvun keskiarvon paremmalla puolella ja 

viimeksi vedenlaatu oli näin hyvää vuonna 2007. Alueellista luokitusta laskivat eniten natriumpitoi-

suus, CODMn ja väriluku.  

Vehkataipaleelta Pien-Saimaalle (012) pumpattava vesi oli laadultaan hyvää. Humusvaikutuksesta 

kertova CODMn ja koholla oleva väriluku sekä sameus laskivat muutoin erinomaista veden laatua. 

Ravinnepitoisuudet olivat karulle vedelle ominaiset, kuten oli myös levien määrää indikoiva klorofyl-

lipitoisuus. Matala sähkönjohtavuus kertoi, ettei vedessä ollut sellujätevesiä. Vehkataipaleen pump-

paamon (012) itäiselle Pien-Saimaalle pumppaama vesi oli laadultaan hyvää. Mikonsaaren edustalla 

(001) vesi oli hieman fosforipitoisempaa, sameampaa ja myös sellujätevesiä indikoiva natriumpitoi-

suus oli aavistuksen korkeammalla tasolla kuin Vehkataipaleella. Veden kokonaislaatu oli kuitenkin 

niin ikään hyvän laatuluokan raameissa. Planktonlevien runsautta ilmentävä klorofyllipitoisuus oli 

normaalilla tasollaan. Pappilansalmessa (002) veden laatu huononi selvästi ja oli tyydyttävässä laa-

tuluokassa. Pappilansalmessa CODMn ja sähkönjohtavuus olivat vain hieman korkeampia kuin Mi-

konsaarenpisteellä, kertoen sellujätevesien pienestä määrästä. Vuonna 2019 jätevesiä oli havaitta-

vissa paljon enemmän, jonka takia vedenlaatuindeksi oli nyt paljon parempi kuin vuonna 2019. Klo-

rofyllipitoisuus oli nyt melkein kaksinkertainen vuoden 2019 kevääseen nähden, jonka takia veden 

sameus oli nyt myös paljon korkeampi. Pappilansalmessa vedenlaatua heikensivät eniten veden 

sameus ja klorofyllipitoisuus.    

Luukkaansalmessa (003) vedessä oli havaittavissa voimakas jätevesivaikutus, joka näkyi korkeana 

natriumpitoisuutena ja sähkönjohtavuutena. Vesi oli lisäksi tummaa ja runsaasti orgaanista ainetta 

sisältävää (CODMn). Vesi oli laatuluokaltaan tyydyttävää/välttävää, kun keväällä 2019 se oli vain vält-

tävää. Luukkaansalmessa vedenlaatu oli itseasiassa nyt normaalia parempilaatuista. Parempaan 

vedenlaatuun vaikuttivat normaalia pienempi kokonaisfosforipitoisuus, väriluku ja sameusarvo. 
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Tuosa-Manner pisteellä (006) jätevesien määrää kuvaava natriumpitoisuus oli aavistuksen korke-

ampi, jonka takia myös vedenlaatukin oli hieman heikompaa, eli välttävää. Laimeneminen oli hyvin 

vähäistä Hirvisaaren (008) länsipuolisella reitillä aina Parkkarinsaareen (118) ja Laitniemeen (575) 

saakka, kuin myös syväväylällä Lamposaaressa (129). Vesi oli edellä mainituilla pisteillä vain välttä-

vää. Natrium ja sähkönjohtavuus laskivat vedenlaatua eniten. Tullisalmeen (119) jätevesivaikutus 

pysyi normaalia voimakkaampana, eikä vesi siis ollut laimentunut normaaliin tapaansa. Natriumpi-

toisuus oli nyt normaaliin tasoon nähden lähes kaksinkertainen.  Korkeasta jätevesipitoisuudesta 

johtuen, vedenlaaut oli vain välttävää. Tullisalmessa vedenlaatua laskivat eniten korkea natriumpi-

toisuus, sameus ja sähkönjohtavuus. Alueellisesti Lauritsalan edustan (006, 008 ja 129) veden laa-

tuluokitus oli edelliskevättä parempaa mutta kuitenkin 2000-luvun keskiarvoa huonommalla tasolla. 

Vedenlaatuindeksi osoitti välttävää ja oli jo kolmatta kevättä peräjälkeen huonommalla tasolla kuin 

2000-luvulla keskimäärin.   

Syväväylällä Haukiselän näytepisteillä laimeneminen tapahtui totuttuun tapaan; erittäin selkeästi vä-

lillä Sikosalo (136) - Kätkytsaari (018). Sikosalossa vedenlaatu oli tyydyttävää/välttävää ja Kätkyt-

saaressa (018) jo hyvää/tyydyttävää. Laimeneminen näkyi kaikissa seuratuissa vedenlaatumuuttu-

jissa, mutta jätevesien pitoisuus oli alueelle silti korkea. Alueellisesti (136, 016, 017 ja 018) Hau-

kiselän veden kokonaislaatu oli selvästi 2000-luvun keskiarvoa ja viimevuotta heikompaa, osoittaen 

vain tyydyttävää vedenlaatua. Haukiselän klorofyllitarkkailuun kuuluneiden näytepisteiden (136, 017) 

klorofyllipitoisuudet olivat melko korkeita, indikoiden runsasta planktonlevätuotantoa. Haukiselän 

alueellinen vedenlaatuluokitus oli 2000-luvun heikoin ja itseasiassa vedenlaatu on ollut viimeksi tätä 

heikompaa keväällä 1991, eli ennen biologisten puhdistamoiden käyttöönottoa. Päihäniemessä 

(019) vedenlaatu oli jo selvästi parempaa (hyvää), eivätkä jätevedet kulkeneet ko. pisteen kautta. 

Päihäniemessä natriumpitoisuus ja sähkönjohtavuus olivat keskimääräistä matalampia. 

Joutsenon edustalla vedenlaatu oli Suomensalon (202) näytepisteellä hyvää/tyydyttävää. Suomen-

salon näytepisteellä vesi oli normaalia heikompaa, sillä jätevesien määrää kuvaava natriumpitoisuus 

oli normaalia korkeampi. Myös Muukonsaaren (194) näytepisteellä vesi oli hyvää/tyydyttävää. Mo-

lemmilla pisteillä laatuluokkaa heikensivät erityisesti normaalia korkeampi natriumpitoisuus ja säh-

könjohtavuus. Suomensalon toisella näytepisteellä (181) ja Pulpinselällä (032) veden laatu heikkeni 

tyydyttävään. Heikennys johtui hieman korkeammasta jätevesipitoisuudesta, jonka näkyi lähes jo-

kaisessa vedenlaatutekijässä. Alueellisessa tarkastelussa Joutsenon edustan vuoden 2020 kevät oli 

veden kokonaislaadun (hyvä/tyydyttävä) perusteella 2000-luvun keskiarvoa huonompaa jo kolmatta 

kevättä peräjälkeen. Klorofyllipitoisuudet ja CODMN olivat tänä keväänä kuitenkin matalampia kuin 

viime keväänä, jonka takia alueellinen luokitus oli kuitenkin aavistuksen parempilaatuista kuin ke-

väällä 2019. Honkalahden (035) vedenlaatuindeksi oli edelliskeväiden tapaan edellä tarkasteltuja 

näytepisteitä heikompi, tyydyttävä/välttävä. Honkalahden veden laatua heikensivät erityisesti korkea 

natriumpitoisuus ja sähkönjohtavuus mutta myös sameus sekä orgaanisen aineksen määrä olivat 

korkeita. 

Kolarinlahdella (036) vedenlaatu oli juuri ja juuri tyydyttävän luokan alarajalla, jolloin pieni vedenlaa-

dun parannus sai vedenlaadun paranemaan Arposenniemessä (038) ja Haapaniemessä (037) hy-

välle/tyydyttävälle tasolle. Kolarinlahdella veden kokonaislaatu oli edellä mainituista siis heikointa 

mutta pisteiden vedenlaatu oli todellisuudessa hyvin lähellä toisiaan. Vedenlaatuindeksiä heikensi-

vät erityisesti natriumpitoisuus, sähkönjohtavuus ja sameus.  
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Tiuruniemi-Kytösen alueella (041:165, 046) vesi oli melko väritöntä, kirkasta ja sen fosforipitoisuus 

oli pieni. Natriumpitoisuus kertoi kuitenkin lievästä jätevesivaikutuksesta. Veden alueellinen laatu-

luokitus oli edelliskevättä parempi ja 2000-luvun keskiarvoa parempaa. Vedenlaatuindeksi osoitti 

hyvää vedenlaatua.  

Vatavalkama-Kalliosaari – alueella (048, 049) keväinen veden kokonaislaatu oli heikompaa kuin Tiu-

runiemi-Kytösen alueella, mutta kuitenkin parempaa kuin 2000-luvulla keskimäärin. Vedenlaatu oli 

selvästi heikompaa Vatavalkaman puolella kuin toisella puolella saarta. Ero vedenlaadussa johtui 

siitä, että jätevedet kulkivat kohti Vuoksea nimenomaan Vatavalkaman pisteen kautta. Vatavalka-

man jätevesien määrää kuvaava natriumpitoisuus oli kolminkertainen Kalliosaaren pisteeseen ver-

rattuna. Vatavalka-Kalliosaaren alueellista luokitusta heikensivät eniten natriumpitoisuus, sähkön-

johtavuus ja orgaanisen aineen määrä. Vuoksenniskalla (050) jätevesien voimakkaasta läsnäolosta 

kertoi koko vesimassan lähes 2000-luvun korkein natriumpitoisuus ja sähkönjohtavuus. Vesi oli 

myös tummaa ja sisälsi erittäin runsaasti orgaanista ainetta. Veden laatuluokitus osoitti vain välttä-

vää.  

Patotien toisella puolella, Hämeensaaren näytepisteellä (053), vaikuttivat edelliskevään tapaan tum-

mat humusvedet. Kokonaisfosforipitoisuus oli matala mutta natriumpitoisuus ja sähkönjohtavuus 

edelleen normaalia korkeampia. Hämeensaaren näytepisteellä natriumpitoisuus on ollut lähes koko 

mittaushistorian alle 4mg/l, mutta nyt patoluukun auki pito kokeilun jälkeen se on pysytellyt 5 mg/l 

tuntumassa.   Natriumpitoisuus, väriluku ja kemiallinen hapenkulutus laskivat indeksiä eniten, indeksi 

osoitti Hämeensaareen kuitenkin hyvää vedenlaatua.  

Vuoksessa veden laatu oli Tainionkoskella (056) hyvää kuten myös Vastuupuomilla (061). Vastuu-

puomin näytepisteellä vesi oli hieman kiintoainepitoisempaa, ravinteikkaampaa ja se sisälsi hieman 

enemmän orgaanista ainetta kuin Tainionkoskella. Klorofyllipitoisuudet olivat molemmilla Vuoksen 

näytepisteillä normaalilla tasollaan. Vuoksen natriumpitoisuudet olivat keskimääräistä (2000-luvun) 

aavistuksen pienemmät. 

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY 

Mikael Kraft 

limnologi 
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LIITTEET  laatuluokituskuva 

näytepiste- ja vedenlaatukartta 

 



Etelä-Saimaan veden laatu keväällä 1980 - 2020
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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
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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
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sisältää Maanmittauslaitoksen Taustakarttarasteri 1:320 000 aineistoa, 2015
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