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LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU KESÄLLÄ 2021 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti läntisen Pien-Saimaan kesän 2021 vesinäytteet 2.-3. ja 

12.8. ja klorofyllinäytteet lisäksi 28.6. ja 5.7. lukuun ottamatta näytepisteitä 431, 433, 434, 435 ja 

LAVIK2, joilla näytteenoton suoritti Eurofins Ahma Oy 30.8.2021. Näytteet analysoitiin vastaavasti 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n sekä Eurofins Environment Testing Finland Oy:n labora-

torioissa. Pien-Saimaan veden kokonaislaadun kehityksen seurannassa on käytetty matemaattista 

vedenlaatumallia (Saukkonen, Vesitalous 6/91 ja 3/92). Vedenlaatumallissa mittaushetken veden 

laatua verrataan tarkkailuvesistön oletettuun luonnontilaan, eli ihannetasoon. Vedenlaatuluokat on 

esitetty taulukossa 1.  

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 

Vehkataipaleelta Pien-Saimaalle pumpattava vesi (LPSK12) oli kokonaislaadultaan hyvää ja hiukan 

2000-luvun keskiarvoa parempaa (taulukko 2). Vesi oli ravinne- ja klorofyllipitoisuuksien perusteella 

tuottavuudeltaan karua, väriluvun ja kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn) perusteella lievästi hu-

muksista sekä sameuden perusteella kirkasta. Sähkönjohtavuus oli sisävesille ominaisella tasolla ja 

kertoi, ettei veteen ollut sekoittunut jätevesiä. Eniten Vehkataipaleen vedenlaatuindeksiä kesällä 

2021 heikensivät veden humuspitoisuudesta kertovat väriluku ja CODMn. 

Mikonsaaren näytepisteellä (LPSK1) veden kokonaislaatu oli hyvä/tyydyttävä, mutta vedenlaatuin-

deksin arvo hiukan 2000-luvun keskiarvoa heikompi. Vesi oli lämpötilakerrostunutta, minkä vuoksi 

alusvesi ei ollut saanut happitäydennystä ilmakehästä. Eniten Mikonsaaren vedenlaatuindeksiä hei-

kensikin pohjanläheisen vesikerroksen matala hapen kyllästysaste. Ravinnepitoisuudet vastasivat 
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kuitenkin suunnilleen pintaveden vastaavia arvoja, joten sisäistä ravinnekuormitusta ei Mikonsaa-

ressa elokuussa 2021 ollut havaittavissa. Vedenlaatuparametrien koko vesipatsaan keskiarvojen 

perusteella vesi oli Mikonsaaressa karua/lievästi rehevää, lievästi humuksista sekä kirkasta.  

Niemisenselällä (LPS2) lämpötilakerrostuneisuutta ei ollut havaittavissa ja hapen kyllästysaste oli 

sen mukaisesti pohjan lähelläkin hyvä. Vesi oli Niemisenselällä kesällä 2021 karua, lievästi humuk-

sista ja lievästi sameaa. Sellutuotannon puhdistetuista jätevesistä kertova natriumpitoisuus oli nor-

maalilla tasollaan ja vastasi siis näytepisteen pitkän aikavälin keskiarvoa. Kokonaisvedenlaatu oli 

hyvällä (ind. 2,08) ja hiukan 2000-luvun keskiarvoa paremmalla tasolla. Eniten Niemisenselän ve-

denlaatuindeksiä kesällä 2021 heikensivät humuksisuudesta kertovat väriluku ja CODMn sekä veden 

sameus. 

Pappilansalmessa (LPSK2) kokonaisvedenlaatu oli hyvällä/tyydyttävällä (ind. 2,47) ja 2000-luvun 

keskiarvoa (2,93 – tyydyttävä) paremmalla tasolla. Erityisesti jätevesien läsnäolosta kertova sähkön-

johtavuus oli keskiarvoa matalammalla tasolla. Pappilansalmen vesi oli kesällä 2021 karua/lievästi 

rehevää, lievästi humuksista sekä lievästi sameaa. Eniten vedenlaatuindeksiä heikensivät Niemisen-

selän tavoin väriluku, CODMn ja sameus.  

Kaupunginlahdella (LPS1) vedenlaatu oli niin ikään 2000-luvun keskiarvoa parempaa ja vedenlaa-

tuluokittelun perusteella hyvää/tyydyttävää. Veden natriumpitoisuus sähköjohtavuus olivat kuitenkin 

hiukan 2000-luvun keskiarvoa korkeampia. Sähköjohtavuus olikin yllättäen läntisen Pien-Saimaan 

tarkkailuohjelman näytepisteistä korkein. Ravinne- ja klorofyllipitoisuudet sen sijaan olivat pitkän ai-

kavälin keskiarvoa matalampia ja indikoivat veden olevan karua/lievästi rehevää. Muiden vedenlaa-

tuparametrien perusteella Kaupunginlahden vesi oli lievästi humuksista sekä lievästi sameaa, ja 

alusveden happitilanne oli hyvä. Eniten näytepisteen vedenlaatua kesällä 2021 heikensivät edellä 

mainittujen pisteiden tavoin väriluku, CODMn ja sameus.  

Mertaniemen edustan pisteillä (MERTA 1, 2, 3) vedenlaatu oli keskenään hyvin samanlaista, pis-

teellä MERTA1 hyvällä/tyydyttävällä tasolla ja pisteillä MERTA2 ja 3 hyvällä tasolla. Kokonaisveden-

laatuindeksien arvot olivat joka pisteellä 2000-luvun keskiarvoja parempia, erityisesti matalampien 

klorofyllipitoisuuksien vuoksi. Vesi oli Mertaniemen edustan pisteillä kesällä 2021 karua/lievästi re-

hevää, lievästi humuksista ja kirkasta/lievästi sameaa. Sähkönjohtavuus oli sisävesille normaalilla 

tasolla ja happitilanne oli hyvä pinnasta pohjaan. Myös Mertaniemen pisteillä kesän 2021 vedenlaa-

tuindeksejä heikensivät eniten CODMn, väriluku ja sameus.  

Sunisenselällä (LPS7) ja Piiluvanselällä (LPS8) vesi oli elokuussa 2021 lievästi rehevää, lievästi 

humuksista ja lievästi sameaa. Vesi ei ollut lämpötilakerrostunutta ja happitilanne oli hyvä. Jätevesiä 

ei sähkönjohtavuuden perusteella ollut havaittavissa. Sunisenselän vedenlaatuindeksin arvo oli pit-

kän aikavälin keskiarvoa parempi ja osoitti hyvää/tyydyttävää vedenlaatua. Erityisesti sameus ja klo-

rofyllipitoisuus olivat keskiarvoa matalammalla tasolla, mutta sameus oli siltikin Sunisenselän kesän 

2021 vedenlaatuindeksiä eniten heikentänyt tekijä. Piiluvanselällä (LPS8) vedenlaatu oli Sunisen-

selkään verrattuna hiukan heikommalla ja tyydyttävällä tasolla. Tämä johtui etenkin Piiluvanselän 

pohjanläheisen vesikerroksen korkeasta sameudesta ja kokonaisfosforipitoisuudesta, ja joka veden-

laatuparametri sähkönjohtavuutta ja klorofyllipitoisuutta lukuun ottamatta olivat hiukan näytepisteen 

2000-luvun keskiarvoa heikommalla tasolla.  
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Riutanselällä (LPS10) pohjanläheisessä vesikerroksessa oli edellisvuosien tavoin havaittavissa hap-

pivajetta, sillä hapen pitoisuus 16 m syvyydessä oli vain 2,3 mg/l. Myös sameus ja kokonaisfosfori-

pitoisuus olivat koholla tässä syvyydessä, mikä viittaa sisäiseen ravinnekuormitukseen. Kokonais-

vedenlaatu oli Riutanselällä kuitenkin kesällä 2021 tyydyttävällä ja hiukan 2000-luvun keskiarvoa 

paremmalla tasolla, pääasiassa matalamman klorofyllipitoisuuden vuoksi. Taipalsaaren kirkonkylän 

edustalla (TAIP3) vesi oli myös pitkän aikavälin keskiarvoa paremmalla sekä hyvällä/tyydyttävällä 

tasolla. Erityisesti sameus oli 2000-luvun keskiarvoa huomattavasti paremmalla tasolla, mutta edel-

leen eniten Taipalsaaren edustan vedenlaatuindeksiä kesällä 2021 heikentänyt tekijä. Hapen kylläs-

tysaste oli hyvä koko vesipatsaassa. Vesi oli pisteillä LPS10 ja TAIP3 edellisvuosien tavoin lievästi 

rehevää, lievästi humuksista sekä lievästi sameaa. 

Jokilahdella (KUUK5) ja Koneenselällä (LAVIK4) vesipatsas oli lämpötilakerrostunut ja alusveden 

happivajaus vakava; Jokilahdella happipitoisuus oli 10 m syvyydessä 1,5 mg/l ja Koneenselällä 14 

metrissä 1,8 mg/l. Sameus, väriluku ja kokonaisravinnepitoisuudet olivat pohjanläheisessä vesiker-

roksessa korkeita kertoen sisäisestä ravinnekuormituksesta. Kokonaisvedenlaatu oli Jokilahdella 

tyydyttävä/välttävä ja 2000-luvun keskiarvoa heikompi ja Koneenselällä tyydyttävä/välttävä ja kes-

kiarvoa hiukan parempi. Vedenlaatuparametrien arvot olivat molemmilla pisteillä sähkönjohtavuutta 

ja klorofyllipitoisuutta sekä Koneenselällä sameutta lukuun ottamatta pitkän aikavälin keskiarvoja 

huonommalla tasolla. Vesi oli Jokilahdella rehevää, Koneenselällä lievästi rehevää ja molemmilla 

näytepisteillä humuksista ja lievästi sameaa. Eniten kesän 2021 vedenlaatuindeksejä näillä havain-

topaikoilla heikensi hapen matala kyllästysaste.  

Lavikanlahdella (LAVIK2) vastaavaa happivajausta ei ollut havaittavissa. Vesi oli elokuussa 2021 

rehevää, humuksista ja lievästi sameaa, mutta laadultaan kuitenkin tyydyttävää/välttävää ja 2000-

luvun keskiarvoa parempaa, sillä joka vedenlaatuparametri oli keskiarvoa paremmalla tasolla. Eniten 

kesän 2021 vedenlaatuindeksiä Lavikanlahdella heikensivät CODMn, väriluku ja sameus.   

Maaveden näytepisteillä (431, 433, 434, 435) vesi oli kokonaislaadultaan 2000-luvun keskiarvoja 

parempaa, mutta kuitenkin rehevää, lievästi humuksista ja lievästi sameaa. Maaveden pisteistä vesi 

oli edellisvuosien tapaan heikkolaatuisinta Mankaselällä (433, ind. 3,65 - välttävä), mutta keskiarvo-

tilanteesta poiketen Maaveden paras vedenlaatu löytyi Laitsaarenselän (435) sijaan Kopinsalmesta 

(434, ind. 3,08 - tyydyttävä). Eniten Maaveden vedenlaatuindeksejä kesällä 2021 heikensivät kor-

keat sameudet ja klorofyllipitoisuudet, joskin klorofyllipitoisuudet olivat kuitenkin 2000-luvun keskiar-

voja pienempiä tai vastaavissa arvoissa. Myös fosforipitoisuudet ja väriluvut olivat Maavedellä ke-

sällä 2021 pitkän aikavälin keskiarvoja matalampia.   

Läntisen Pien-Saimaan tarkkailun näytepisteiden kesän 2021 vedenlaatuindeksien keskiarvo 2,79 

indikoi tyydyttävää ja hiukan 2000-luvun keskiarvoa parempaa vedenlatua. Yksittäisistä näytepis-

teistä vedenlaatu oli pitkän aikavälin keskiarvoa parempi joka pisteellä lukuun ottamatta Jokilahtea, 

Piiluvanselkää ja Mikonsaaren edustaa. Sähkönjohtavuus ja klorofyllipitoisuudet indikoivat miltei 

joka havaintopisteellä pitkän aikavälin keskiarvoa parempaa vedenlaatua, mikä kertoo, että teolli-

suuden jätevesipäästöjen vaikutus läntisellä Pien-Saimaalla oli keskiarvoista pienempi ja leväkukin-

nat olivat elokuussa keskiarvotilannetta maltillisempia. Sen sijaan väriluku ja kemiallinen hapenku-

lutus olivat kesällä 2021, 2000-luvun keskiarvoja korkeampia lukuun ottamatta Maaveden ja Lavi-

kanlahden näytepisteitä, joilla vesi on ollut lähtötasoisesti muuta tarkkailualuetta tummempaa.  
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Taulukko 2. Näytepisteiden vedenlaatuindeksit ja –luokat kesällä 2021 ja 2000-luvun kesien keskiar-

vona. Havaintopaikkojen nimistä on lihavoitu karttapisteissä käytettävät kirjaimet. 

Näytepiste
2021 2000-luvun ka.  

Indeksiarvo Vedenlaatuluokka Indeksiarvo Vedenlaatuluokka 

KUUK5 3,52 tyydyttävä/välttävä 3,12 tyydyttävä 

LAVIK4 3,26 tyydyttävä 3,60 tyydyttävä/välttävä 

LPS1 2,62 hyvä/tyydyttävä 2,95 tyydyttävä 

LPS10 2,86 tyydyttävä 3,08 tyydyttävä 

LPS2 2,08 hyvä 2,24 hyvä 

LPS7 2,57 hyvä/tyydyttävä 2,80 tyydyttävä 

LPS8 2,84 tyydyttävä 2,75 tyydyttävä 

LPSK1 2,59 hyvä/tyydyttävä 2,43 hyvä/tyydyttävä 

LPSK12 1,84 hyvä 1,86 hyvä 

LPSK2 2,47 hyvä/tyydyttävä 2,93 tyydyttävä 

TAIP3 2,49 hyvä/tyydyttävä 2,69 tyydyttävä 

MERTA1 2,39 hyvä/tyydyttävä 2,52 hyvä/tyydyttävä 

MERTA2 2,17 hyvä 2,68 tyydyttävä 

MERTA3 2,28 hyvä 2,71 tyydyttävä 

431 3,44 tyydyttävä/välttävä 3,59 tyydyttävä/välttävä 

433 3,65 välttävä 3,80 välttävä 

434 3,08 tyydyttävä 3,39 tyydyttävä/välttävä 

435 3,28 tyydyttävä 3,29 tyydyttävä 

LAVIK2 3,59 tyydyttävä/välttävä 4,56 välttävä/huono 

Ka.  2,79 tyydyttävä 3,00 tyydyttävä 
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Liite 3. Vedenlaatukartta.  

LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN 

VEDENLAATU KESÄLLÄ 2021 

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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