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LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU KEVÄÄLLÄ 
2021 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti läntisen Pien-Saimaan kevään 2021 vesinäytteet 17–

18.5. lukuun ottamatta näytepisteitä 431, 433, 434, 435 ja LAVIK2, joilla näytteenoton suoritti Euro-

fins Ahma Oy 27.5.2021. Näytteet analysoitiin vastaavasti Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n 

sekä Eurofins Environment Testing Finland Oy:n laboratorioissa. Pien-Saimaan veden kokonaislaa-

dun 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 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 

Vesipatsas oli näytteenottoajankohtana jo kerrostunut mittauspisteillä Maavettä lukuun ottamatta. 

Pintaveden lämpötila vaihteli kerrostuneilla pisteillä välillä 12–14,2 °C ja pohjanläheisessä vedessä 

lämpötila oli toukokuun puolivälissä 6,8–11,3 °C. Planktonlevien määrästä kertova klorofylli-a –pitoi-

suus mitattiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n suorittamassa näytteenotossa, ja koko alu-

een keskiarvo oli 4,95 µg/l, mikä kertoo vesialueen olevan lievästi rehevä. Pitoisuus oli lähellä 2000-

luvun keväiden keskiarvotasoa (5,41 µg/l), ja klorofyllipitoisuuden vaihtelu vuosien välillä on normaa-

lia johtuen esimerkiksi eroista kulloinkin vallitsevissa sääolosuhteissa.  

Vehkataipaleelta Pien-Saimaalle pumpattava vesi (LPSK12) oli laadultaan hyvää (indeksiarvo 1,71; 

taulukko 2) ja kaikista pisteistä parhainta. Ravinne- ja klorofyllipitoisuuksien perusteella vesi oli tuot-

tavuustasoltaan karu. Sameuden perusteella vesi oli kirkasta, ja eniten muutoin erinomaista veden-
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laatua heikensivät väriluku ja kemiallinen hapenkulutus (CODMn), jotka kertoivat veden olevan lie-

västi humuksista. Matala sähkönjohtavuus kertoi, ettei vedessä ollut sellutuotannon jätevesiä. Veh-

kataipaleen vedenlaatu vastasi suunnilleen 2000-luvun keskiarvotasoa, joskin humuspitoisuudesta 

kertovat CODMn ja väriluku olivat hieman keskiarvoa korkeampia, kun taas muut vedenlaatutekijät 

saivat hiukan pitkän aikavälin keskiarvoa parempia. Mikonsaaren (LPSK1) näytepisteellä vedenlaatu 

oli myös hyvää ja Vehkataipaleen vedenlaatuun verrattuna hyvin samanlaista lukuun ottamatta hiu-

kan korkeampia ravinne- ja klorofyllipitoisuuksia. Niemisenselällä (LPS2) vedenlaatu oli hyvää ja 

vedenlaatutekijöiden arvot edellä mainittujen näytepisteiden välillä.  

Pappilansalmessa (LPSK2) vedenlaatu oli tyydyttävää (ind. 3,17). Päällysveden sähkönjohtavuus, 

väriluku ja kemiallinen hapenkulutus olivat korkeita kertoen Kaukaan tehtaan jätevesien kulkeneen 

keväällä 2021 päällysvedessä. Edellä mainittujen vedenlaatutekijöiden koko vesipatsaan keskiarvot 

olivat myös 2000-luvun keskiarvoa korkeampia. Eniten vedenlaatuindeksiä heikensi sähkönjohta-

vuus, joka oli Mikonsaaren pisteeseen verrattuna kolminkertainen. Ravinnepitoisuuksien perusteella 

Pappilansalmen vesi oli karua/lievästi rehevää, sameuden perusteella kirkasta sekä väriluvun ja 

CODMn perusteella humuksista. Happitilanne oli hyvä koko vesipatsaassa. Kaupunginlahdella 

(LPS1) vedenlaatutekijät värilukua lukuun ottamatta olivat kaikki 2000-luvun keväiden keskiarvoja 

paremmalla tasolla. Vedenlaatu oli hyvää (ind. 2,05) ja eniten indeksiarvoa heikensikin väriluku. 

Kaupunginlahden vesi oli keväällä 2021 karua, kirkasta ja lievästi humuksista. Mertaniemen pisteiltä 

(MERTA1-3) oli analysoitu vain klorofyllipitoisuudet, jotka vastasivat suunnilleen 2000-luvun keskiar-

voja tai olivat hiukan korkeampia, ja joiden perusteella Mertaniemen edustan vedet olivat lievästi 

reheviä.  

Sunisenselällä (LPS7) ja Piiluvanselällä (LPS8) vedenlaatu oli hyvää (ind. 2,29 ja 2,26). Ravinne- ja 

klorofyllipitoisuuksien perusteella vesi oli molemmilla pisteillä karua/lievästi rehevää, sameuden pe-

rusteella kirkasta ja väriluvun ja kemiallisen hapenkulutuksen perusteella lievästi humuksista. Mo-

lemmilla pisteillä väriluku ja kemiallinen hapenkulutus olivat pitkän ajan keskiarvoa korkeampia, ja 

väriluku oli pisteiden vedenlaatuindeksejä eniten heikentänyt tekijä. Sähkönjohtavuusarvot olivat 

normaalilla tasolla, eikä sellutuotannon jätevesien vaikutusta vedenlaatuun ollut havaittavissa. Hap-

pitilanne oli molemmilla pisteillä hyvä koko vesipatsaassa.  

Riutanselällä (LPS10) vedenlaatu oli hyvää (ind. 2,13) ja 2000-luvun keskiarvoa parempaa pääasi-

assa matalamman sameuden ja klorofyllipitoisuuden vuoksi. Riutanselän vesi oli toukokuussa 2021 

ravinteiden ja klorofyllin perusteella karua/lievästi rehevää, sameuden perusteella kirkasta sekä vä-

riluvun ja CODMn perusteella lievästi humuksista. Eniten vedenlaatuindeksin arvoa heikensi väriluku. 

Jokilahdella (KUUK5) vedenlaatu oli hyvää (ind. 2,34) ja pitkän aikavälin keskiarvoa parempaa. Ra-

vinnepitoisuudet olivat tavanomaisella tasolla ja kertoivat veden olevan Jokilahdella lievästi rehevää. 

Klorofyllipitoisuus oli sen sijaan aiempien vuosien toukokuita matalampi. Eniten vedenlaatuindeksiä 

toukokuussa 2021 heikensivät lievää humuksisuutta indikoivat väriluku ja CODMn. Taipalsaaren kir-

konkylän edustalla (TAIP3) vedenlaatu oli myöskin hyvää (ind. 2,02); ravinne- ja klorofyllipitoisuuk-

sien perusteella karua/lievästi rehevää, sameuden perusteella lievästi sameaa sekä väriluvun ja 

CODMn perusteella lievästi humuksista. Matalasta klorofyllipitoisuudesta (2,7 µg/l) huolimatta pääl-

lysvedessä oli intensiivisestä perustuotannosta kertovaa hapen ylikyllästystä. Eniten vedenlaatuin-

deksin arvoa keväällä 2021 heikensi sameus, joka oli kuitenkin pitkän aikavälin keskiarvoa mata-

lampi. Koneenselällä (LAVIK4) vedenlaatu oli tyydyttävää (ind. 2,93). Ravinne- ja klorofyllipitoisuudet 

olivat hiukan 2000-luvun keskiarvoja matalampia, mutta indikoivat silti veden olevan lievästi rehevää. 
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Eniten Koneenselän vedenlaatuindeksiä heikensivät korkeat väriluku ja CODMn, jotka vastasivat kui-

tenkin suunnilleen 2000-luvun keskiarvotasoa ja kertoivat veden olevan humuksista. 

Lavikanlahden (LAVIK2) vedenlaatu oli välttävällä tasolla (ind. 4,21). Ravinnepitoisuuksien perus-

teella vesi oli rehevää, mutta happipitoisuus oli hyvä koko vesipatsaassa. Sameuden ja kiintoaineen 

perusteella vesi oli lievästi sameaa. Eniten indeksiarvoa toukokuussa 2021 heikensivät korkeat 

CODMn ja väriluku, jotka olivat 2000-luvun keskiarvotasoa korkeampia, ja jotka kertoivat veden ole-

van erittäin humuksista. Muut vedenlaatutekijät olivat tavanomaisella tasolla tai hiukan pitkän aika-

välin keskiarvoja paremmalla tasolla.  

Maavedellä vedenlaatu oli 2000-luvun keskiarvoa paremmalla tasolla matalampien värilukujen, ke-

miallisen hapenkulutuksen ja sähkönjohtavuuden ansiosta. Maaveden alueella huonoin vedenlaatu 

oli Piispalanselän (431) tyydyttävä/välttävä vedenlaatu (ind. 3,37), kun muilla pisteillä vedenlaatu oli 

tyydyttävää (taulukko 2). Piispalanselällä oli mittauspisteistä korkein väriluku, kemiallinen hapenku-

lutus, kiintoainepitoisuus, sameus sekä sähkönjohtavuus. Vesi oli kaikilla Maaveden pisteillä lievästi 

rehevää ja lievästi sameaa. Piispalanselällä ja Laitsaarenselällä (435) vesi oli humuksista läheisiltä 

soilta tulevan kuormituksen vuoksi, kun taas Mankaselällä (433) ja Kopinsalmessa (434) vesi oli 

enää lievästi humuksista. Eniten Maaveden vedenlaatuindeksejä heikensivät korkeat sameusluke-

mat, joka olivat hiukan pisteiden 2000-luvun keskiarvoja korkeampia Kopinsalmen pistettä lukuun 

ottamatta.  

Keväällä 2021 koko Läntisen Pien-Saimaan keskimääräinen vedenlaatu (2,58 tyydyttävä) oli hiukan 

2000-luvun keväiden keskiarvotasoa (2,71 tyydyttävä) parempi (taulukko 2). Sameus oli kaikilla alu-

eilla Maavettä lukuun ottamatta 2000-luvun keskiarvoa matalammalla tasolla. Tämä voi johtua esi-

merkiksi siitä, että kevättäyskierto oli jo 2021 toukokuussa ohitse muualla kuin Maavedellä, kun se 

esimerkiksi vuonna 2020 oli vielä käynnissä samentaen vettä. Myös leväkukinnat lisäävät sameutta, 

ja leväpitoisuutta kuvaavan klorofyllipitoisuuden kaikkien näytepisteiden keskiarvo oli 2000-luvun 

keskiarvoa pienempi. Maavesi käyttäytyi muista pisteistä poiketen myös väriluvun suhteen. Maave-

den pisteillä väriluvut olivat 2000-luvun keskiarvoja matalampia, kun taas kaikilla muilla alueilla hu-

muksisuutta indikoiva väriluku oli tavanomaista korkeampi.  
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Taulukko 2. Läntisen Pien-Saimaan keväinen vedenlaatu 2021 ja 2000-luvun keskiarvona. 

Vedenlaatuluokitus 

Havaintopaikka 2021 2000-luvun ka. 

LAVIK4 2,93 tyydyttävä 3,13 tyydyttävä 

KUUK5 2,34 hyvä 2,61 hyvä/tyydyttävä 

LPS1 2,05 hyvä 2,65 tyydyttävä 

LPS10 2,13 hyvä 2,40 hyvä/tyydyttävä 

LPS2 1,84 hyvä 1,94 hyvä 

LPS7 2,29 hyvä 2,18 hyvä 

LPS8 2,26 hyvä 2,26 hyvä 

LPSK1 2,07 hyvä 2,12 hyvä 

LPSK12 1,71 hyvä 1,72 hyvä 

LPSK2 3,17 tyydyttävä 3,01 tyydyttävä 

TAIP3 2,02 hyvä 2,41 hyvä/tyydyttävä 

431 3,37 tyydyttävä/välttävvä 3,45 tyydyttävä/välttävä 

433 2,92 tyydyttävä 2,95 tyydyttävä 

434 2,85 tyydyttävä 2,99 tyydyttävä 

435 3,10 tyydyttävä 3,17 tyydyttävä 

LAVIK 2 4,21 välttävä 4,34 välttävä 

Keskimäärin 2,58 hyvä/tyydyttävä 2,71 tyydyttävä 
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LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN 

VEDENLAATU KEVÄÄLLÄ 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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