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LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU KEVÄÄLLÄ 
2022 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti läntisen Pien-Saimaan kevään 2022 vesinäytteet 16.-

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

fins Ahma Oy 23.5.2022. Näytteet analysoitiin vastaavasti Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n 

sekä Eurofins Environment Testing Finland Oy:n laboratorioissa. Eurofins Ahma Oy:n mittauksista 

puuttuu happipitoisuudet, mutta täyskierron ja historiallisten tietojen pohjalta happisaturaatio on ole-

tettu olevan 90 % tai enemmän vedenlaatuindeksiä laskettaessa. 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 

Vehkataipaleelta Pien-Saimaalle pumpattava vesi (LPSK12) oli laadultaan hyvää (indeksiarvo 1,70; 

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

tavuustasoltaan karu. Kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn) perusteella vähä humuksista ja sameu-

den perusteella kirkasta. Eniten muutoin erinomaista vedenlaatua heikensi väriluku, joka kertoi ve-

den olevan lievästi humuksista. Matala sähkönjohtavuus kertoi, ettei vedessä ollut sellutuotannon 

jätevesiä. Vehkataipaleen vedenlaatu vastasi suunnilleen 2000-luvun keskiarvotasoa. Mikonsaaren 
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(LPSK1) näytepisteellä vedenlaatu oli myös hyvää (ind. 2,03) ja Vehkataipaleen vedenlaatuun ver-

rattuna hieman huonompaa kaikkien vedenlaatutekijöiden suhteen lukuun ottamatta värilukua, joka 

oli sama molemmissa näytepisteissä. Niemisenselällä (LPS2) vedenlaatu oli hyvää (ind. 1,87) ja 

vedenlaatutekijöiden arvot olivat edellä mainittujen näytepisteiden välillä.  

Pappilansalmessa (LPSK2) vedenlaatu oli hyvä/tyydyttävä (ind. 2,45). Ravinnepitoisuuksien perus-

teella vesi oli karua, sameuden perusteella lievästi sameaa ja väriluvun perusteella humuksista. 

Happitilanne oli kevätkierron jäljiltä hyvä koko vesipatsaassa, kuten muillakin pisteillä. Pappilansal-

mella vedenlaatu oli 2000-luvun keskiarvoa paremmalla tasolla matalamman kemiallisen hapenku-

lutuksen, sähkönjohtavuuden, klorofyllin ja ravinnepitoisuuksien ansiosta. Kaupunginlahdella (LPS1) 

vedenlaatutekijät värilukua lukuun ottamatta olivat kaikki 2000-luvun keväiden keskiarvoja parem-

malla tasolla. Vedenlaatu oli hyvää (ind. 2,27) ja eniten indeksiarvoa heikensi sameus ja väriluku. 

Kaupunginlahden vesi oli keväällä 2022 karua, lievästi sameaa ja lievästi humuksista. Mertaniemen 

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

keskiarvoja tai olivat hiukan korkeampia, ja joiden perusteella Mertaniemen edustan vedet olivat 

lievästi reheviä/reheviä.  

Sunisenselällä (LPS7) ja Piiluvanselällä (LPS8) vedenlaatu oli hyvää (ind. 2,12 ja 2,13). Ravinne- ja 

klorofyllipitoisuuksien perusteella vesi oli Piiluvanselällä karua ja Sunisenselällä karua/lievästi rehe-

vää. Sameuden perusteella pisteet olivat lievästi sameita ja väriluvun sekä kemiallisen hapenkulu-

tuksen perusteella lievästi humuksista. Sähkönjohtavuusarvot olivat normaalilla tasolla, eikä sellu-

tuotannon jätevesien vaikutusta vedenlaatuun ollut havaittavissa. Happitilanne oli molemmilla pis-

teillä hyvä koko vesipatsaassa. Molemmilla pisteillä väriluku ja kemiallinen hapenkulutus olivat pitkän 

ajan keskiarvoa korkeampia. 

Riutanselällä (LPS10) vedenlaatu oli hyvä (ind. 2,30) ja 2000-luvun keskiarvossa Riutanselän vesi 

oli toukokuussa 2022 ravinteiden ja klorofyllin perusteella karua/lievästi rehevää, sameuden perus-

teella lievästi sameaa sekä väriluvun ja CODMn perusteella lievästi humuksista. Eniten vedenlaatuin-

deksin arvoa heikensi sameus. Jokilahdella (KUUK5) vedenlaatu oli hyvä/tyydyttävä (ind. 2,43) ja 

pitkän aikavälin keskiarvoa parempaa. Erityisesti ravinne- ja klorofyllipitoisuudet olivat aiempien vuo-

sien toukokuita matalampia. Eniten vedenlaatuindeksiä toukokuussa 2022 heikensivät lievää hu-

muksisuutta indikoivat väriluku ja CODMn. Taipalsaaren kirkonkylän edustalla (TAIP3) vedenlaatu oli 

myöskin hyvää (ind. 2,23); ravinne- ja klorofyllipitoisuuksien perusteella karua/lievästi rehevää, sa-

meuden perusteella lievästi sameaa sekä väriluvun ja CODMn perusteella lievästi humuksista. Eniten 

vedenlaatuindeksin arvoa keväällä 2022 heikensi sameus. Koneenselällä (LAVIK4) vedenlaatu oli 

tyydyttävää (ind. 2,97). Ravinnepitoisuuksien perusteella vesi oli lievästi rehevää/rehevää. Eniten 

Koneenselän vedenlaatuindeksiä heikensivät korkeat väriluku, CODMn ja sameus, joiden perusteella 

vesi oli humuksista ja lievästi sameaa. Koneenselällä vedenlaatutekijät sähkönjohtavuutta ja klo-

rofylli-a pitoisuutta lukuun ottamatta olivat kaikki hieman 2000-luvun keväiden keskiarvoja huonom-

malla tasolla, mutta nämä kaksi matalampaa arvoa käänsivät kokonaisindeksin kuitenkin 2000-luvun 

keskiarvoa paremmaksi.  

Lavikanlahden (LAVIK2) vedenlaatu oli välttävällä tasolla (ind. 3,79) ja oli tutkituista näytepisteistä 

vedenlaadultaan huonointa. Ravinnepitoisuuksien perusteella vesi oli erittäin rehevää/rehevää ja sa-

meuden sekä kiintoaineen perusteella vesi oli lievästi sameaa. Eniten indeksiarvoa toukokuussa 
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2022 heikensivät korkeat CODMn ja väriluku, jotka kertoivat veden olevan erittäin humuksista. Lavi-

kanlahden vedenlaatu oli 2000-luvun keskiarvoa paremmalla tasolla ja kaikki vedenlaatutekijät sai-

vat hiukan pitkän aikavälin keskiarvoa parempia tuloksia lukuun ottamatta kemiallista hapenkulu-

tusta, joka oli vain hiukan korkeampi pitkän aikavälin keskiarvoon nähden. 

Maaveden alueella Mankaselällä (433), Kopinsalmessa (434) ja Laitsaarenselällä (435) vedenlaatu 

oli 2000-luvun keskiarvoa paremmalla tasolla matalampien väriluvun, kemiallisen hapenkulutuksen, 

kiintoaineen, kokonaisfosforin ja sähkönjohtavuuden ansiosta. Piispalanselällä (431) vedenlaatu oli 

2000-luvun keskiarvoa niin ikään paremmalla tasolla, kemiallisen hapenkulutuksen ja klorofyllin ollen 

kuitenkin pidemmän aikavälin keskiarvoa korkeammalla tasolla, kun taas muiden vedenlaatutekijöi-

den ollen matalammalla tasolla. Maaveden alueella huonoin vedenlaatu oli Piispalanselän tyydyttävä 

vedenlaatu (ind. 3,21), kun muilla pisteillä vedenlaatu oli niin ikään tyydyttävää (taulukko 2), paitsi 

Kopinsalmessa se oli jopa hyvää/tyydyttävää. Piispalanselällä oli mittauspisteistä korkein väriluku, 

kemiallinen hapenkulutus, sameus sekä sähkönjohtavuus. Vesi oli kaikilla Maaveden pisteillä ra-

vinne- ja klorofyllipitoisuuksien osalta lievästi rehevää/rehevää ja sameuden perusteella lievästi sa-

meaa. Piispalanselällä vesi oli humuksista läheisiltä soilta tulevan kuormituksen vuoksi, kun taas 

Laitsaarenselällä, Mankaselällä ja Kopinsalmessa vesi oli enää lievästi humuksista. Eniten Maave-

den vedenlaatuindeksejä heikensivät korkeat sameuslukemat, jotka olivat hiukan pisteiden 2000-

luvun keskiarvoja matalampia. Maaveden tämän kevään tuloksista puuttui hapen kyllästysaste, mikä 

heikentää tuloksen tarkkuutta. 

Keväällä 2022 koko Läntisen Pien-Saimaan keskimääräinen vedenlaatu (2,48 hyvä/tyydyttävä) oli 

selvästi 2000-luvun keväiden keskiarvotasoa (2,74 tyydyttävä) parempi (taulukko 2). Humuksisuutta 

indikoiva väriluku oli kaikilla alueilla Maavettä lukuun ottamatta 2000-luvun keskiarvoa korkeammalla 

tasolla. Ravinnepitoisuus oli kaikilla pisteillä pitkän aikavälin keskiarvoa matalampi lukuun ottamatta 

Koneenselän näytepistettä (LAVIK4), jossa fosforipitoisuus oli hiukan korkeampi. Planktonlevien 

määrästä kertova klorofylli-a – pitoisuuden keskiarvo oli koko alueella 4,85 µg/l, mikä kertoo vesialu-

een olevan lievästi rehevä. Pitoisuus oli 2000-luvun keväiden keskiarvotasoa matalampi (6,89 µg/l). 

Maavesi käyttäytyi muista pisteistä poiketen myös klorofyllin suhteen. Maaveden pisteillä klorofylli-

pitoisuudet olivat 2000-luvun keskiarvoja korkeampia, kun taas kaikilla muilla alueilla klorofylli oli 

tavanomaista matalampi. 
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Taulukko 2. Läntisen Pien-Saimaan keväinen vedenlaatu 2022 ja 2000-luvun keskiarvona.

Vedenlaatuluokitus 

Havaintopaikka 2022 2000-luvun ka. 

LAVIK4 2,97 tyydyttävä 3,17 tyydyttävä 

KUUK5 2,43 hyvä/tyydyttävä 2,58 hyvä/tyydyttävä 

LPS1 2,27 hyvä 2,66 tyydyttävä 

LPS10 2,30 hyvä 2,29 hyvä/tyydyttävä 

LPS2 1,87 hyvä 1,92 hyvä 

LPS7 2,12 hyvä 2,09 hyvä 

LPS8 2,13 hyvä 2,11 hyvä 

LPSK1 2,03 hyvä 2,11 hyvä 

LPSK12 1,70 hyvä 1,71 hyvä 

LPSK2 2,45 hyvä/tyydyttävä 3,01 tyydyttävä 

TAIP3 2,23 hyvä 2,31 hyvä 

431 3,26 tyydyttävä 3,49 tyydyttävä/välttävä 

433 2,73 tyydyttävä 3,10 tyydyttävä 

434 2,56 hyvä/tyydyttävä 3,05 tyydyttävä 

435 2,84 tyydyttävä 3,23 tyydyttävä 

LAVIK 2 3,79 välttävä 5,00 huono 

Keskimäärin 2,48 hyvä/tyydyttävä 2,74 tyydyttävä 
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