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ETELÄ-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU SYKSYLLÄ 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 kehityksen seurannassa on käytetty matemaattista vedenlaatumallia (Sauk-

konen, Vesitalous 6/91 ja 3/92). Vedenlaatuindeksi koostuu seitsemästä tai kahdeksasta vedenlaa-

tutekijästä riippuen siitä, että mitataanko havaintopaikalta klorofylli-a vai ei. Vedenlaatuindeksin ve-

denlaatutekijöitä ovat: happi, väri, sameus, CODMn, kokonaisfosfori, natrium, sähkönjohtavuus ja 

klorofylli-a. Indeksi vertaa vedenlaatua Kyläniemen pohjoispuoliseen veden laatuun (indeksiluku 1, 

erinomainen). Indeksi voi saada arvoja välillä 1 – 6 (taulukko 1). Vedenlaatumallissa mittaushetken 

veden laatua verrataan siis tarkkailuvesistön oletettuun luonnontilaan, eli ihannetasoon. Vedenlaa-

tuindeksin lisäksi raportissa on tarkasteltu alueittain keskeisten vedenlaatumuuttujien vuotuista vaih-

telua. 

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 

Syksyn näytteet otettiin 3.–31.10. välisenä aikana. Syystäyskierrosta johtuen vesimassa oli sekoit-

tunut pinnasta pohjaan lähes kaikilla näytepisteillä ja happipitoisuudet olivat siten hyviä koko vesi-

patsaassa. Näytekierroksen aikana Saimaan veden pinta oli keskimäärin 11 cm ajankohdan keski-

vedenkorkeutta alempana (Saimaa, Lauritsala 0411200). Veden laadun alueellinen kehitys pitkällä 

aikavälillä on esitetty liitekuvassa (liite 3). Liitekartassa (liite 4) näytekierroksen aikana vallinnutta 

veden laatua kuvataan näytepisteittäin. 
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Rastinvirran yläpuolella (022) vesi oli kokonaislaadultaan erinomaista/hyvää syksyllä 2022. Ravin-

nepitoisuuksien perusteella vesi oli tuottavuudeltaan karua, kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn) 

ja väriluvun mukaan lievästi humuksista ja sameusarvon perusteella kirkasta. Jätevesistä kertova 

veden sähkönjohtavuus oli erinomaisella tasolla. Happipitoisuus oli hyvällä tasolla koko vesipat-

saassa eli pinnasta pohjaan. Eniten referenssipisteen vedenlaatuindeksiä syksyllä 2022 heikensivät 

humuksisuudesta kertovat CODMn ja väriluku, jotka olivat myös hieman vuosien 2000–2021 syksyjen 

keskiarvoa korkeampia. Vehkataipaleelta itäiselle Pien-Saimaalle pumpattavan veden (012) koko-

naislaatu oli syksyllä 2022 hyvää (ind. 2,18) mutta 2000-luvun keskiarvoa heikompaa, keskiarvoa 

hiukan korkeampien natrium- ja klorofyllipitoisuuksien sekä väriluvun vuoksi. Vesi oli kuitenkin vain 

lievästi humuksista, kirkasta ja klorofylli- ja ravinnepitoisuuksien mukaan tuottavuudeltaan karua. 

Sähkönjohtavuus oli sisävesille tyypillinen ja natrium vain jonkin verran luonnon taustapitoisuutta 

korkeampi. 

Mikonsaaren näytepisteellä (001) vesi oli lokakuussa 2022 karua/lievästi rehevää ja lievästi humuk-

sista. Vedenlaatuindeksin arvo 2,16 osoitti hyvää ja hiukan 2000-luvun keskiarvoa parempaa veden-

laatua, pääasiassa keskiarvoa pienempien natriumpitoisuus, sähkönjohtavuus ja klorofyllipitoisuu-

den vuoksi. Eniten vedenlaatuindeksiä Mikonsaaren näytepisteellä heikensi kuitenkin veden sa-

meus. Pappilansalmessa (002) vedenlaatu (2,63 – hyvä/tyydyttävä) oli tyypilliseen tapaan hiukan 

Mikonsaaren vedenlaatua heikompaa. Syksyllä 2022 vedenlaatu oli kutakuinkin pitkän aikavälin kes-

kiarvossa. Natriumpitoisuus indikoi normaalia tilannetta pienempiä sellujätevesien pitoisuuksia, 

mutta oli silti yhdessä lievää sameutta indikoineen sameusarvon kanssa vedenlaatuindeksiä eniten 

heikentänyt tekijä.  

Luukkaansalmessa (003) vedenlaatu oli huomattavasti edellisiä pisteitä heikompaa, ja vedenlaatuin-

deksin arvo 3,36 osoitti tyydyttävää/välttävää, mutta kuitenkin 2000-luvun keskiarvoa selvästi pa-

rempaa vedenlaatua, sillä joka vedenlaatutekijä oli hiukan keskiarvoa paremmalla tasolla. Vesi oli 

Luukkaansalmessa lokakuussa 2022 lievästi rehevää, lievästi humuksista ja lievästi sameaa. Säh-

könjohtavuus ja natriumpitoisuus olivat vedenlaatuindeksiä eniten heikentäneet tekijät ja indikoivat 

vedessä olevan suuria, mutta pitkän aikavälin keskiarvoa pienempiä pitoisuuksia sellutuotannon jä-

tevesiä. Tuosan (006) näytepisteellä sähkönjohtavuus ja natriumpitoisuus olivat Luukkaansalmen 

arvoista hieman laskeneet vaikkakin Puikkosaaressa (008) ja Lamposaaressa (129) pitoisuudet oli-

vat jälleen Luukkaansalmea vastaavalla tasolla. Vesi oli näillä kolmella pisteellä lievästi rehevää, 

lievästi humuksista, lievästi sameaa. Luukkaansalmessa vedenlaatuindeksi osoitti jopa tyydyttävää 

ja muilla pisteillä tyydyttävää/välttävää. Kaikilla pisteillä vedenlaatu oli selvästi 2000-luvun keskiar-

voa parempaa. Näytepisteiden 006, 008 ja 129 keskiarvona laskettava Lauritsalan alueellinen ve-

denlaatuindeksi ei osoittanut tyypilliseen tapaansa Etelä-Saimaan tarkkailualueista heikointa veden-

laatua, vaan vasta toiseksi heikointa. Heikoin vedenlaatu löytyi nyt Haukiselältä, joskin molemmissa 

indeksi osoitti tyydyttävää kokonaisvedenlaatua. Lauritsalan syksyn 2022 alueellinen vedenlaatuin-

deksi oli itseasiassa paras indeksi sen koko mittaushistoriassa. Normaalia parempi vedenlaatu näkyi 

jokaisessa vedenlaatutekijässä, mutta etenkin natriumpitoisuus ja sähkönjohtavuus olivat poikkeuk-

sellisen matalalla tasolla. Alueen lännemmällä reitillä vedenlaatu oli ensin tyydyttävällä/välttävällä 

tasolla Parkkarinsaaren (118) pisteellä, josta se lähti hiljalleen paranemaan, ollen Laitniemenpis-

teellä (575) tyydyttävää ja parantui hyvälle tasolle Tullisalmeen (119) tultaessa, sillä sellutuotannon 

jätevedet eivät kulkeutuneet Tullisalmeen asti, mitä indikoivat lähes luonnontilaa vastaava natrium-

pitoisuus ja sähkönjohtavuus. Kaikilla kolmella pisteellä vedenlaatu oli syksyllä 2022 selvästi pit-

känajankeskiarvoja parempaa.  
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Haukiselän alueella (136, 016, 017, 018) vedenlaatu parani normaaliin tapaansa itää kohti mentä-

essä, kun sellutuotannon jätevedet laimenivat sekoittuessaan yhtä suurempaan vesimassaan. Siko-

salon näytepisteellä (136) vesi oli lievästi rehevää, lievästi humuksista, lievästi sameaa ja kokonais-

laadultaan tyydyttävää/välttävää. Eniten vedenlaatuindeksiä heikensivät korkeista metsäteollisuu-

den jätevesipitoisuuksista kertovat natriumpitoisuus ja sähkönjohtavuus, jotka olivat kuitenkin kuten 

myös muut vedenlaatutekijät paremmalla tasolla kuin 2000-luvun syksyinä keskimäärin. Kuhaluodon 

(016) ja Haukiselän (017) vedenlaatu oli Sikosalon vedenlaatua parempaa ja tyydyttävää, mutta pis-

teiden keskinäinen vedenlaatu poikkesi kuitenkin tyypillisestä asteittain pisteeltä toiselle paranevasta 

trendistä, sillä itäisemmän Haukiselän näytepisteen vedenlaatu oli aavistuksen Kuhaluodon veden-

laatua heikompaa lähinnä korkean klorofyllipitoisuuden takia. Kätkytsaaren (018) näytepisteelle tul-

taessa sähkönjohtavuus ja natriumpitoisuus olivat enää noin kolmanneksen Sikosalon vastaavista 

arvoista, mutta ne indikoivat edelleen metsätalouden jätevesien heikentänyttä vedenlaatua. Muutkin 

vedenlaatuparametrit paranivat itää kohti mentäessä, ja vesi oli Kätkytsaaren näytepisteellä loka-

kuussa 2022 karua, lievästi humuksista ja kirkasta. Haukiselän alueellisen vedenlaatuindeksin arvo 

3,28 indikoi tyydyttävää, mutta hiukan 2000-luvun keskiarvoa heikompaa vedenlaatua, lähinnä nor-

maalia korkeamman klorofyllipitoisuuden vuoksi.  

Joutsenon edustalla veden laatu oli tyypillisesti selvästi heikoin Honkalahdella (035), jossa natrium-

pitoisuus oli syksyllä 2022 jo toista vuotta peräkkäin kaikista Etelä-Saimaan tarkkailupisteistä korkein 

ja vedenlaatuindeksi heikoin (3,70 – välttävä). Vesi oli Honkalahdella lokakuussa lievästi rehevää, 

humuksista ja lievästi sameaa. Natriumpitoisuus, väriluku, sameus, sähkönjohtavuus ja kokonaisve-

denlaatuindeksi olivat 2000-luvun keskiarvoa huonommalla tasolla. Honkalahden toisella, tarkkai-

luun vuonna 2021 väliaikaisesti sisällytetyllä mittauspisteellä 093 vedenlaatu oli huomattavasti pis-

tettä 035 paremmalla ja tyydyttävällä tasolla, kun taas esimerkiksi kesän tarkkailukierroksella veden-

laatu oli huomattavasti heikompi pisteellä 093, mikä kertoo monimutkaisista virtausolosuhteista, 

jossa myös tuulen suunnalla näyttäisi olevan vaikutusta pisteiden eroavaisuuksien välillä. Pulpinse-

lällä (032) vedenlaatu oli Honkalahtea parempaa (3,43 – tyydyttävä/välttävä), mutta kuitenkin 2000-

keskiarvo selvästi heikompaa. Heikompi vedenlaatu näkyi lähes jokaisessa vedenlaatutekijässä. 

Eniten vedenlaatuindeksiä heikensivät tälläkin pisteellä sähkönjohtavuus ja natriumpitoisuus. Jout-

senon edustan alueellinen vedenlaatuindeksi pisteiltä 202, 181, 032 ja 194 osoitti tyydyttävää (ind. 

3,14) ja indeksiluvun perusteella jonkin verran 2000-luvun keskiarvoa heikompaa vedenlaatua. Eni-

ten indeksiarvoa heikensivät sähkönjohtavuus ja natriumpitoisuus. Joutsenon alueellinen vedenlaa-

tuindeksi oli toiseksi heikoin indeksiluku sitten vuoden 1991. Yksittäisistä havaintopisteistä veden-

laatu oli 2000-luvun keskiarvoa parempaa vain Suomensalon näytepisteellä 202 ja muilla taas kes-

kimääräistä heikompaa. 

Kolarinlahdellla (036), Haapaniemellä (037) ja Arposenlahdella vedenlaatu oli tutkituilta osin hyvin 

samankaltaista keskenään. Oikeastaan ainoa ero löytyi Arposenniemen pienemmistä sähkönjohta-

vuuksista ja natriumpitoisuuksista. Kullakin pisteellä syksyn 2022 vedenlaatuindeksi oli lähes 2000-

luvun keskiarvossa ja indikoi tyydyttävää vedenlaatua Kolarinlahdelle ja Haapaniemelle sekä Ar-

posenniemelle hyvää/tyydyttävää. Näillä pisteillä vesi oli karua, lievästi humuksista ja kirkasta.  

Suur-Saimaan selkävesillä (021:46, 025 ja 028) veden kokonaislaatu oli hyvällä mutta aavistuksen 

2000-luvun syksyjen keskiarvoa heikommalla tasolla keskiarvoa korkeamman CODMn, ja väriluvun 
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vuoksi. Jätevesistä kertovat sähkönjohtavuus ja natriumpitoisuus olivat sen sijaan pitkän ajan kes-

kiarvoa paremmalla tai suunnilleen samalla tasolla. Vesi oli selkävesillä karua, lievästi humuksista 

ja kirkasta, ja happipitoisuus oli hyvä pinnasta pohjaan.  

Tiuruniemen ja Kytösenselän alueella (041:165 ja 046) vedenlaatu oli pisteiden kesken hyvin sa-

mankaltaista. Vedenlaatuluokka oli molemmilla pisteillä hyvä ja eniten vedenlaatuindeksejä syksyllä 

2022 heikensi natriumpitoisuus ja väriluku. Vesi oli lokakuussa alueella karua, lievästi humuksista ja 

kirkasta. Tiuruniemen-Kytösen alueellinen vedenlaatuindeksi oli aavistuksen 2000-luvun keskiarvoa 

heikompi, lähinnä normaalia korkeampien kemiallisen hapenkulutuksen ja väriluvun takia. 

Tattarin (047) näytepisteellä veden kokonaislaatu oli hyvä ja kutakuinkin pitkän aikavälin keskiar-

vossa. Eniten vedenlaatuindeksiä heikensi natriumpitoisuus, joka oli kuitenkin normaalia tasoaan 

pienempi, kun taas väriluku ja kemiallinen hapenkulutus olivat normaalia korkeampia.   

Veden kokonaislaadun erot Vatavalkaman (048:49) ja Kalliosaaren (049) näytepisteiden välillä olivat 

poikkeuksellisen suuret. Lähempänä Tattarin näytepistettä sijaitsevalla Vatavalkaman näytepisteellä 

vedenlaatu oli normaalia tasoaan parempaa kun taas Kalliosaaren indeksi kertoi sen olevan pit-

känajan keskiarvossa. Vatavalkaman normaalia parempaan indeksiin vaikutti lähinnä pieni natrium-

pitoisuus ja sähkönjohtavuus. Myös Kalliosaarella nämä tekijät olivat normaalia pienempiä, mutta 

väriluku, sameus ja kokonaisfosforipitoisuus hieman normaalia korkeammat. Vedenlaatu oli Vata-

valkamassa hyvää/tyydyttäväävä, Kalliosaaressa tyydyttävää. Vatavalkama-Kalliosaaren alueelli-

nen vedenlaatuindeksi vaihtelee eniten Etelä-Saimaan tarkkailussa käytettävistä alueista, ja syksyllä 

2022 alueen vedenlaatu oli selvästi 2000-luvun keskiarvoa parempaa.   

Vuoksenniskan näytepisteellä (050) vedenlaatu oli tyydyttävällä/välttävällä tasolla ja pitkän aikavälin 

keskiarvoa paremmalla tasolla. Sähkönjohtavuus ja natriumpitoisuus olivat neljänneksen 2000-luvun 

keskiarvoja pienempiä.  

Haapavedellä (053) oli havaittavissa muista Etelä-Saimaan tarkkailupisteistä poiketen happivajausta 

alusvedessä, eikä vesipatsas ollut vielä kiertänyt lokakuun puolivälissä. Happivajaus oli 2000-luvun 

keskiarvoa selvästi vakavampi. Myös väriluku ja kokonaisfosforipitoisuus olivat koholla pohjanlähei-

sessä vesikerroksessa. Vesi oli Haapavedellä lokakuussa 2022 karua/lievästi rehevää, humuksista 

ja kirkasta. Sähkönjohtavuus oli sisävesille tyypillisissä arvoissa ja natriumpitoisuus vain hiukan pit-

känajan keskiarvoa korkeampi. Natriumpitoisuus on siis palautumassa Haapavedellä kohti luonnon-

tilaa Kaljaniemen patoluukun sulkemisen jälkeen. Vedenlaatuindeksin arvo 3,19 indikoi tyydyttävää 

ja 2000-luvun keskiarvoa heikompaa vedenlaatua, jota heikensi eniten alusveden matala hapen kyl-

lästysaste.  

Vuoksessa vedenlaatu oli Tainionkoskessa (056) ja Vastuupuomilla (061) lähes identtistä, indikoiden 

hyvää/tyydyttävää vedenlaatua. Molemmilla pisteillä vedenlaatu oli 2000-luvun keskiarvoa heikom-

paa lähinnä normaalia korkeamman natriumpitoisuuden ja sähkönjohtavuuden takia. Vesi oli mo-

lemmilla pisteillä karua, lievästi humuksista ja kirkasta.  

Kaikkien Etelä-Saimaan tarkkailupisteiden vedenlaatuindeksien keskiarvo osoitti vedenlaadun ol-

leen syksyllä 2022 keskimäärin tyydyttävää (ind. 2,73) ja se vastasi 2000-luvun keskiarvoa (ind. 
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2,74). Kaukaan vaikutusalueella vedenlaatu oli syksyllä 2022 poikkeuksellisen hyvää, kun taas Hau-

kiselällä, selkävesien pisteillä ja etenkin Joutsenon edustalla se oli normaalia heikompaa.   

Taulukko 2. Vedenlaatuluokitukset pisteittäin syksyllä 2022 ja 2000-luvun syksyinä keskimäärin. 

Vedenlaatuluokitus 

Havaintopaikka 2022 2000-luvun keskiarvo 

001 2,16 hyvä 2,21 hyvä 

118 3,42 tyydyttävä/välttävä 3,61 tyydyttävä/välttävä 

119 2,02 hyvä 2,58 hyvä/tyydyttävä 

012 2,18 hyvä 1,88 hyvä 

129 3,41 tyydyttävä/välttävä 3,65 välttävä 

136 3,50 tyydyttävä/välttävä 3,71 välttävä 

016 3,11 tyydyttävä 3,31 tyydyttävä 

017 3,12 tyydyttävä 3,23 tyydyttävä 

018 2,93 tyydyttävä 2,87 tyydyttävä 

019 2,61 hyvä/tyydyttävä 2,18 hyvä 

002 2,62 hyvä/tyydyttävä 2,65 tyydyttävä 

21:46 1,66 hyvä 1,48 erinomainen/hyvä 

022 1,43 erinomainen/hyvä 1,37 erinomainen/hyvä 

025 1,48 erinomainen/hyvä 1,52 erinomainen/hyvä 

028 1,95 hyvä 1,73 hyvä 

003 3,36 tyydyttävä/välttävä 3,83 välttävä 

202 2,64 hyvä/tyydyttävä 2,70 tyydyttävä 

181 3,22 tyydyttävä 3,02 tyydyttävä 

032 3,43 tyydyttävä/välttävä 3,15 tyydyttävä 

194 3,04 tyydyttävä 2,87 tyydyttävä 

035 3,70 välttävä 3,54 tyydyttävä/välttävä 

036 2,80 tyydyttävä 2,87 tyydyttävä 

037 2,79 tyydyttävä 2,67 tyydyttävä 

038 2,60 hyvä/tyydyttävä 2,55 hyvä/tyydyttävä 

041:165 1,91 hyvä 1,86 hyvä 

046 1,86 hyvä 1,83 hyvä 

047 2,17 hyvä 2,15 hyvä 

048:49 2,47 hyvä/tyydyttävä 2,78 tyydyttävä 

49 2,71 tyydyttävä 2,70 tyydyttävä 

050 3,53 tyydyttävä/välttävä 3,86 välttävä 

053 3,19 tyydyttävä 2,29 hyvä 

056 2,48 hyvä/tyydyttävä 2,27 hyvä 

575 3,06 tyydyttävä 3,45 tyydyttävä/välttävä 

006 3,28 tyydyttävä 3,78 välttävä 

061 2,50 hyvä/tyydyttävä 2,39 hyvä/tyydyttävä 

008 3,45 tyydyttävä/välttävä 3,65 välttävä 

093 3,12 tyydyttävä 3,08 tyydyttävä 

Kaikkien ka. 2,73 tyydyttävä 2,74 tyydyttävä 
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