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ETELÄ-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU TALVELLA 2022

1. YLEISTÄ 

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 käytetään matemaattista vedenlaatumallia (Sauk-

konen, Vesitalous 6/91 ja 3/92). Vedenlaatuindeksi koostuu talvella seitsemästä vedenlaatutekijästä: 

happi, väri, sameus, CODMn, kokonaisfosfori, natrium ja sähkönjohtavuus. Indeksi voi saada arvoja 

välillä 1 – 6 (taulukko 1). Vedenlaatumallissa mittaushetken vedenlaatua verrataan siis tarkkailuve-

sistön oletettuun luonnontilaan, eli ihannetasoon. Vedenlaatuindeksin lisäksi raportissa on tarkas-

teltu alueittain keskeisten vedenlaatumuuttujien vuotuista vaihtelua. 

Taulukko 1. Vedenlaatuindeksin vedenlaatuluokat. 

Vedenlaatuluokat

1 – 1,34  Erinomainen 
1,35 – 1,64  Erinomainen/hyvä 
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 ollut väriluvussa sekä typpipitoisuudessa. Alkutalven näytteet 

otettiin viideltä pisteeltä (002, 006, 129 ja 017, 092) 31.1.2022 ja varsinainen laaja näytekierros teh-

tiin 22.2.-4.3.2022. Vuoksen näytteet otettiin 8.3.2022. Laajan näytekierroksen aikana Saimaan ve-

denpinta oli 1–3 cm ajankohdan keskivedenkorkeuden yläpuolella (Saimaa, Lauritsala 0411200). 

Vedenlaadun alueellinen kehitys on esitetty liitekuvassa (liite 2). Liitekartassa (liite 3) näytekierrok-

sen aikana vallinnutta vedenlaatua kuvataan näytepisteittäin yksinkertaistetulla vedenlaatuluokitte-

lulla. 
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2. TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU  

Alkutalven suppea näytekierros itäisellä Pien-Saimaalla 

Jään paksuus oli tammikuun lopussa Itäisellä Pien-Saimaalla 37–50 cm lukuun ottamatta lossin takia 

sulana ollutta Lamposaaren näytepistettä. Metsäteollisuuden jätevedet virtasivat väkevinä Vehka-

salonselän (092), Tuosa-Mantereen (006), Lamposaaren (129) ja Haukiselän (017) pisteillä pohjan-

läheisessä vesikerroksessa, mistä kertoivat korkeat natriumpitoisuudet ja sähkönjohtavuusarvot 

alusvedessä. Suurimmillaan jätevesipitoisuudet olivat Tuosa-mantereen näytepisteellä, jossa poh-

janläheisessä vesikerroksessa oli havaittavissa myös happivajausta. Muilla pisteillä hapen alenema 

alusvedessä oli vain vähäistä. Pappilansalmessa (002) jätevesien vaikutusta vedenlaatuun ei poik-

keuksellisesti havaittu, ja vedenlaatu oli myös muiden vedenlaatutekijöiden perusteella muita pisteitä 

parempaa. Kaiken kaikkiaan itäisen Pien-Saimaan vesi oli alkutalven näytekierroksella keskimäärin 

kirkasta, lievästi humuksista (paitsi humuksista pisteellä 006) ja karua/lievästi rehevää.  

Kevättalven laaja näytekierros koko tarkkailualueella 

Kevättalvella jään paksuus vaihteli eteläisellä Saimaalla 30–60 cm välillä. 

Kevättalvella 2022 Vehkataipaleelta (012) Pien-Saimaalle pumpattu vesi oli laadultaan erin-

omaista/hyvää, sameusarvon perusteella kirkasta, väriluvun ja kemiallisen hapenkulutuksen 

(CODMn) perusteella lievästi humuksista ja ravinnepitoisuuksien perusteella tuottavuudeltaan karua. 

Sähkönjohtavuus ja natriumpitoisuus vastasivat lähes luonnontilaa, eli jätevesien vaikutusta veden-

laatuun ei juurikaan ollut havaittavissa. Pien-Saimaalle pumpattavan veden laatu vastasi pitkälti 

2000-luvun keskiarvoa. Mikonsaaren (001) edustalla vedenlaatu oli maaliskuussa 2022 hyvää ja 

edellistalven tavoin huomattavasti 2000-luvun keskiarvoa parempaa pienemmän natriumpitoisuuden 

ja sähkönjohtavuuden ansiosta. Näiden kahden mittauspisteen välissä Vehkasalonselällä (092) ve-

denlaatu oli tyydyttävää ja kaikkien vedenlaatuparametrien arvot olivat huomattavasti Mikonsaaren 

arvoja huonompia, mikä kertoo Kaukaan jätevesien virranneen päävirtaussuunnan vastaisesti poh-

janläheisessä vesikerroksessa Mikonsaaren ohi ja kerääntyneen Vehkasalonselän syvänteisiin. 

Edellistalveen verrattuna vedenlaatu oli kuitenkin nyt paremmalla tasolla. Pappilansalmessa (002) 

vesi oli laadultaan erinomaista/hyvää, hyvin samankaltaista alkutalven suppean näytekierroksen 

kanssa ja huomattavasti 2000-luvun keskiarvoa parempaa joka vedenlaatutekijän suhteen. Veden-

laatutekijät kertoivat Pappilansalmen veden olevan karua, kirkasta ja lievästi humuksista, ja metsä-

teollisuuden jätevesien vaikutus vedenlaatuun oli pieni. 

Luukkaansalmessa (003) vedenlaatu oli maaliskuussa 2022 välttävää ja Etelä-Saimaan huonointa, 

kun keskimääräisesti 2000-luvulla heikoin vedenlaatu on havaittu Tuosa-Mantereen näytepisteellä. 

Pohjanläheisessä vesikerroksessa oli havaittavissa sekä happikatoa että erittäin korkeita pitoisuuk-

sia metsäteollisuuden jätevesiä. Natriumpitoisuus ja sähkönjohtavuus olivat kuitenkin 2000-luvun 

keskiarvoja matalampia, kun taas fosforipitoisuus ja alusveden hapen kyllästysaste olivat keskimää-

räistä heikommalla tasolla. Vesi oli Luukkaansalmessa maaliskuussa 2022 karua/lievästi rehevää, 

humuksista ja kirkasta. Tuosa-Mantereen näytepisteellä (006) vedenlaatu oli hiukan Luukkaansal-

mea paremmalla, tyydyttävällä/välttävällä tasolla. Sähkönjohtavuus ja natriumpitoisuus olivat 2000-

luvun keskiarvoja matalampia, mutta kertoivat silti erittäin suurista pitoisuuksista metsäteollisuuden 
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jätevesiä. Tuosa-Mantereen näytepisteellä vesi oli karua, lievästi humuksista ja kirkasta, ja eniten 

vedenlaatua heikensivät metsäteollisuuden jätevedet ja alusveden happivajaus. Lamposaaren (129) 

pisteellä ei enää maaliskuussa havaittu korkeita jätevesipitoisuuksia alkutalven tavoin, vaan maalis-

kuussa 2022 natriumpitoisuus oli vain noin neljäsosan ja sähkönjohtavuus puolet pitkän aikavälin 

keskiarvosta. Lamposaaren vedenlaatu olikin hyvällä ja huomattavasti 2000-luvun keskiarvotasoa 

paremmalla tasolla myös muiden vedenlaatuparametrien ollessa keskiarvoja parempia lukuun otta-

matta alusveden happipitoisuutta, joka kuitenkin ilmensi hyvää happitilannetta. Metsäteollisuuden 

jätevesistä kertova natriumpitoisuus oli kuitenkin maaliskuussa 2022 Lamposaaren vedenlaatua eni-

ten heikentänyt tekijä. Puikkosaaren (008) pisteellä jätevesistä kertovat natriumpitoisuus ja sähkön-

johtavuus olivat huomattavasti Lamposaaren arvoja korkeampia kertoen Kaukaan jätevesien virran-

neen kevättalvesta selkävesille edellisvuoden tavoin pääasiassa alueen syvempää reittiä Hirvisaa-

ren länsipuolelta. Vesi oli Puikkosaaressa helmikuussa 2022 karua/lievästi rehevää, lievästi humuk-

sista, kirkasta ja laadultaan tyydyttävää ja hiukan 2000-luvun keskiarvoa parempaa joka vedenlaa-

tutekijän paitsi alusveden hapen kyllästysasteen perusteella. Vedenlaatu oli lisäksi parantunut 

Tuosa-Mantereen mittauspisteeltä, mikä kertoo jätevesien laimenneen edelleen. Parkkarinsaaren 

havaintopaikalla (118) vedenlaatu oli jo hyvä/tyydyttävä ja Laitniemessä (575) hyvä, ja natriumpitoi-

suus ja sähkönjohtavuus pienenivät edelleen pisteeltä toiselle. Alueellisella tasolla Lauritsalan edus-

tan vedenlaatuindeksi sai tyydyttävän indeksiarvon 2,97, joka oli koko vuosien 1982–2022 seuran-

tajakson paras (vedenlaatukuvaaja liiteenä 2). Eniten Lauritsalan edustan vedenlaatua talvella 2022 

heikensivät keskimääräistä pienempinä pitoisuuksina esiintyneet Kaukaan jätevedet ja taas keskiar-

voa heikompi alusveden happitilanne. 

Haukiselän alueella veden kokonaislaatu oli jätevesien vaikutuksesta heikointa Kätkytsaaren (018) 

ja Sikosalon (136) näytepisteillä. Sikosalon pisteen tyydyttävään vedenlaatuun vaikuttivat myös 

muita pisteitä korkeammat ravinne- ja humuspitoisuudet, ja Sikosalon vedenlaatu onkin ollut tyypil-

lisesti Haukiselän alueen heikointa. Sikoselän vedenlaatu oli kuitenkin 2000-luvun keskiarvoa pa-

rempaa Kuhaluodon (016) ja Haukiselän (017) näytepisteiden tavoin, sillä jätevesipitoisuudet olivat 

pisteillä pitkän aikavälin keskiarvoja pienempiä. Kätkytsaaressa alusveden jätevesipitoisuudet olivat 

puolestaan keskiarvotilannetta korkeampia. Alueellisesti tarkasteltuna Haukiselän tila (2,91 tyydyt-

tävä) oli 2000-luvun keskiarvoa parempi, mutta hiukan kahta edellistalvea heikompi. Haukiselän ve-

det olivat talvella 2022 karuja/lievästi reheviä, lievästi humuksisia ja kirkkaita, ja niiden laatua hei-

kensivät eniten metsäteollisuuden jätevedet. 

Joutsenon edustan havaintopisteillä (202, 194, 032, 181) vedenlaatu oli talviajalle tyypilliseen tapaan 

hyvää, paitsi Suomensalon pisteellä 202 poikkeuksellisesti tyydyttävää. Suomensalossa pohjanlä-

heisessä vesikerroksessa oli korkeita pitoisuuksia metsäteollisuuden jätevesiä, ja koko vesipatsaan 

natriumpitoisuuden keskiarvo oli kaksinkertainen 2000-luvun keskiarvoon nähden. Muilla Joutsenon 

edustan pisteillä metsäteollisuuden jätevesien vaikutus vedenlaatuun oli vähäinen ja edellistalvien 

kaltainen. Joutsenon alueella jätevedet virtaavatkin talvisaikaan alusvedessä ja alueelta poispäin eli 

kohti pohjoista, mikä selittää suurelta osin alueen talviajan hyvää vedenlaatua sekä sitä, että heikoin 

vedenlaatu havaittiin pisteellä 202, sillä se on alueen näytepisteistä syvin. Vedenlaatu oli Joutsenon 

edustan alueella talvella 2022 keskimäärin hyvää mutta 2000-luvun keskiarvoa heikompaa, sillä poh-

janläheinen happitilanne oli keskimääräistä heikompi joka pisteellä. Alueen vesi oli maaliskuussa 

2022 kirkasta, lievästi humuksista sekä tuottavuudeltaan karua Pulpinselällä (032) ja Muukonsaa-

ressa (194) ja karua/lievästi rehevää Suomensalon pisteillä (202 ja 181). 
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Honkalahdella (035) veden kokonaislaatu oli hyvää ja hiukan 2000-luvun keskiarvoa parempaa, sillä 

veden ravinnepitoisuudet, sameus ja sähkönjohtavuus olivat pitkän aikavälin keskiarvoja parempia. 

Eniten pisteen 035 vedenlaatuindeksiä heikensi tyypilliseen tapaansa metsäteollisuuden jätevesistä 

kertova natriumpitoisuus. Mittauspisteeltä noin 700 metriä luoteeseen sijaitsevalla Honkalahden toi-

sella mittauspisteellä 093 vedenlaatu oli hiukan parempaa jätevesipitoisuuksien ollessa hiukan ma-

talampia, mutta kuitenkin aavistuksen edellisvuotta korkeampia. Muutoin vedenlaatu oli varsin sa-

manlaista pisteiden välillä, kun esimerkiksi vuonna 2021 vedenlaadussa oli suuriakin eroja pisteiden 

välillä. Kolarinlahdella (036, 037, 038) jätevesipitoisuus oli pieni, vesi oli sameusarvojen perusteella 

kirkasta, värilukujen mukaan lievästi humuspitoista, ja ravinnepitoisuudet kuvasivat vesialueen ole-

van karu. Veden kokonaislaatu oli Kolarinlahden mittauspisteistä Haapaniemessä (037) ja Työsaa-

ren itäpuolella (038) hyvää ja Haapaniemessä (036) erinomaista/hyvää. Vedenlaatu oli kuitenkin 

joka pisteellä hiukan 2000-luvun keskiarvoa heikompaa, sillä alusveden hapen kyllästysasteet olivat 

keskiarvoja matalampia.  

Kaukaan ja Joutsenon jätevedet virtasivat aiempien talvien tapaan erittäin väkevinä Päihänniemen 

(019) syvänteen kautta kohti selkävesiä. Alusveden natriumpitoisuus ja sähkönjohtavuus olivat ka-

kista Etelä-Saimaan tarkkailupisteistä korkeimmalla tasolla. Myös ravinnepitoisuudet sekä väriluku 

ja CODMn olivat korkeita pohjanläheisessä vesikerroksessa. Pintakerroksen hyvä vedenlaatu tasoitti 

kuitenkin vedenlaatuindeksin tyydyttävään/välttävään, ja 2000-luvun keskiarvoa heikompaan veden-

laatuluokkaan joka vedenlaatutekijän kuvastaessa keskiarvoa heikompaa tilaa sameutta lukuun ot-

tamatta. Ilkonselällä (021:46) vedenlaatu oli hyvää/tyydyttävää, ja hiukan 2000-luvun keskiarvoa pa-

rempaa, sillä joka vedenlaatutekijä, paitsi alusveden hapen kyllästysaste, oli keskimääräistä parem-

malla tasolla. Vedet Ilkonselällä olivat lievästi humuksisia, kirkkaita ja tuottavuudeltaan karuja. Eniten 

vedenlaatuindeksiä heikensivät alusvedessä koholla olleet natrium ja sähkönjohtavuus, jotka olivat 

kuitenkin pitkän aikavälin keskiarvoa matalammalla tasolla. Mäntyselän mittauspisteellä (025) ve-

denlaatu oli hyvää, ja vedenlaatutekijät happitilannetta lukuun ottamatta olivat monen muun mittaus-

pisteen tavoin pitkän aikavälin keskiarvoa paremmalla tasolla. Ylä-Lylyn näytepisteelle (028) tulta-

essa vedenlaatu parani edelleen, sillä jätevesien vaikutus vedenlaatuun oli vähäinen. Vedenlaatu 

parani siis hiukan etelään mentäessä johtuen pohjanmuodoista, sillä jätevedet, joiden tiheys on 

suuri, pyrkivät talvella kulkemaan syvänteisiin, jollainen Ilkonselältä löytyy. Selkävesien alueellinen 

vedenlaatuindeksi sai arvon 2,26, joka vastaa hyvää ja suunnilleen 2000-luvun keskiarvoatasoa. 

Tiuruniemen (041:165) ja Kytösen (046) näytepisteillä vedenlaatu oli maaliskuussa 2022 hyvää. Vesi 

oli Tiuruniemi-Kytösen alueella karua, kirkasta ja lievästi humuksista. Alueen vedenlaatu oli kuitenkin 

hiukan 2000-luvun keskiarvoa heikompaa pääasiassa keskimääräistä heikomman happitilanteen 

vuoksi. Varsinaista happikatoa ei alusvedessä kuitenkaan havaittu, ja natriumpitoisuus ja sähkön-

johtavuus olivat puolestaan pitkän aikavälin keskiarvoja matalampia, ja jätevesien vaikutus veden-

laatuun olikin talvella 2022 pieni. Tattarin (047) näytepisteellä vedenlaatu oli myöskin hyvää ja pitkälti 

2000-luvun keskiarvoa vastaavaa, joskin orgaanisen aineksen määrä vedessä oli hiukan keskimää-

räsitä korkeampi. Metsäteollisuuden jätevesiä oli kerrostunut hiukan pohjan lähelle, ja pitoisuudet 

vastasivat 2000-luvun keskiarvotasoa.  

Stora Enson edustalla Vatavalkaman (048:49) ja Vuoksenniskan (050) näytepisteillä jätevedet olivat 

kerrostuneet voimakkaasti pohjan lähelle ja vedenlaatu oli hyvää/tyydyttävää. Kalliosaaren edustalla 

(049) jätevesiä oli havaittavissa vain vähän ja vedenlaatu oli hyvää. Vatavalkama-Kalliosaaren alu-
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eellinen indeksiarvo 2,35 vastasi hyvää/tyydyttävää ja hiukan 2000-luvun keskiarvoa parempaa ve-

denlaatua. Vesi oli alueella lopputalvella 2022 karua, kirkasta ja lievästi humuksista. Natriumpitoi-

suus ja sähkönjohtavuus olivat Kalliosaaren ja Vuoksenniskan pisteillä 2000-luvun keskiarvoja pie-

nempiä ja Vatavalkaman pisteellä suunnilleen keskiarvoa vastaavia. 

Patotien pohjoispuolella Hämeensaaren (053) syvänteessä oli havaittavissa happivajausta ja fosfo-

ripitoisuus, sameus ja väriluku olivat moninkertaisia pintaveden arvoihin nähden. Suuria määriä jä-

tevesiä ei sen sijaan natrium- ja sähkönjohtavuusarvojen perusteella ollut havaittavissa niin kuin ei 

myöskään vuonna 2021, kun taas vuonna 2020 jätevesiä oli havaittavissa. Vedenlaatuindeksi osoitti 

vedenlaadun olevan kevättalvella 2022 tyydyttävää ja hiukan 2000-luvun keskiarvoa heikompaa kor-

keamman sameuden ja natriumpitoisuuden sekä matalamman hapen kyllästysasteen vuoksi.  

Vuoksessa veden kokonaislaatu oli sekä Tainionkosken (056) että Vastuupuomin (061) näytepis-

teellä hyvää/tyydyttävää. Vesi oli Vuoksessa maaliskuussa 2022 karua/lievästi rehevää, lievästi hu-

muksista ja kirkasta. Bakteeripitoisuudet ja sameus olivat hiukan korkeammat Vastuupuomin pis-

teellä, mutta muuten vedenlaadussa ei ollut suuria eroja pisteiden välillä. Eniten vedenlaatua hei-

kensi tyypilliseen tapaansa natriumpitoisuus, joka oli Tainionkoskessa hiukan 2000-luvun keskiarvoa 

korkeampi ja Vastuupuomilla taas matalampi.  

Kaiken kaikkiaan Etelä-Saimaan tarkkailualueiden keskimääräinen vedenlaatu (2,34 hyvä) oli hiukan 

2000-luvun keskiarvoa (2,39 hyvä/tyydyttävä) parempi. Lauritsalan alueella vedenlaatu oli jopa pa-

rasta koko vuodesta 1982 alkavalla tarkkailujaksolla, sillä Kaukaan jätevesipäästöjen vaikutus ve-

denlaatuun oli poikkeuksellisen pieni. Haukiselän, Vatavalkama-Kalliosaaren sekä selkävesien alu-

eilla vedenlaatu oli hiukan 2000-luvun keskiarvoa parempaa ja Joutsenon ja Tiuruniemi-Kytösen 

alueilla taas heikompaa. Happitilanne oli keskiarvotilanteeseen nähden heikko koko Etelä-Saimaalla 

johtuen luultavasti hyvästä jäätalvesta, sillä jää estää happitäydennyksen ilmakehästä. Eniten ve-

denlaatua Etelä-Saimaalla talvella 2022 heikensikin matala alusveden hapen kyllästysaste yhdessä 

erityisesti metsäteollisuuden jätevesistä kertovan natriumin ja yleisesti jätevesistä kertovan sähkön-

johtavuuden kanssa. 
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Liite 1. Etelä-Saimaan vedenlaatu talvina 1982–2022. 
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