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LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU SYKSYLLÄ 2021 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti läntisen Pien-Saimaan syksyn 2021 vesinäytteet 4.-

5.10. lukuun ottamatta Maaveden näytepisteitä, joilla näytteenoton suoritti Eurofins Ahma Oy 

27.9.2021. Näytteet analysoitiin vastaavasti Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n sekä Eurofins 

Environment Testing Finland Oy:n laboratorioissa. Pien-Saimaan veden kokonaislaadun kehityksen 

tarkasteluun on käytetty matemaattista vedenlaatumallia (Saukkonen, Vesitalous 6/91 ja 3/92). Ve-

denlaatuindeksin vedenlaatutekijöitä ovat happi, väri, sameus, CODMn, kokonaisfosfori, sähkönjoh-

tavuus ja klorofylli-a. Indeksi voi saada arvoja välillä 1 – 6 (taulukko 1). Vedenlaatumallissa mittaus-

hetken veden laatua verrataan tarkkailuvesistön oletettuun luonnontilaan, eli ihannetasoon. Maave-

den pisteiltä analysoitiin vain ravinne- ja klorofyllipitoisuudet ja Mertaniemen pisteiltä vain klorofylli-

pitoisuudet, joten niille ei ole laskettu vedenlaatuindeksejä. Havaintopaikat ja niiden vedenlaatu yk-

sinkertaistetulla vedenlaatuluokituksella on kuvattu liitteessä 3.  

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 

Läntisellä Pien-Saimaalla oli näytekierrosten aikana meneillään syystäyskierto, eli vesimassa oli se-

koittunut pinnasta pohjaan ja happitilanne hyvä joka näytepisteellä. Täyskierron aikana vesipatsas 

saa ravinnetäydennystä alusvedestä ja lisäksi syyssateiden tuoman valunnan kautta, mikä mahdol-

listaa järven normaaliin vuodenkiertoon kuuluvat levien syyskukinnat, jotka näkyvät vedenlaatuteki-

jöissä korkeina klorofyllipitoisuuksina ja sameusarvoina.  
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Vehkataipaleelta Pien-Saimaalle pumpattava vesi oli lokakuussa 2021 ravinne- ja klorofyllipitoisuuk-

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

muksista ja sameusarvon mukaan kirkasta. Sähkönjohtavuus oli matala, eikä jätevesien vaikutusta 

vedenlaatuun ollut havaittavissa. Kokonaisvedenlaatu oli hyvää (indeksiarvo 1,80; taulukko 2), mutta 

hiukan 2000-luvun keskiarvoa (1,77) heikompaa korkeampien, humuksisuudesta kertovien väriluvun 

ja kemiallisen hapenkulutuksen vuoksi.  

Mikonsaaren näytepisteellä (LPSK1) vesi oli syksyllä karua/lievästi rehevää, lievästi humuksista ja 

lievästi sameaa. Sähkönjohtavuus oli matala. Veden kokonaislaatu oli hyvällä (ind. 2,30), mutta hiu-

kan 2000-luvun keskiarvoa haikommalla tasolla korkeamman fosforipitoisuuden vuoksi. Eniten Mi-

konsaaren vedenlaatuindeksiä heikensivät kuitenkin humuksisuudesta kertova CODMn ja veden sa-

meus. Pappilansalmessa (LPSK2) vedenlaatu oli hyvin samankaltaista kuin Mikonsaaren näytepis-

teellä. Vedenlaatu oli hyvällä/tyydyttävällä (ind. 2,36) ja hiukan pitkän aikavälin keskiarvoa parem-

malla tasolla, sillä jokainen vedenlaatutekijä sameutta lukuun ottamatta oli keskiarvoa parempi. Nie-

misenselällä (LPS2) vedenlaatu oli kahta edellä mainittua pistettä hiukan paremmalla tasolla (2,25 

– hyvä) muun muassa matalamman, kirkasta vettä indikoivat sameusarvon vuoksi.  

Kaupunginlahdella (LPS1) natriumpitoisuus oli pitkän aikavälin keskiarvoa korkeampi ja kertoi yh-

dessä koholla olleen sähkönjohtavuuden kanssa pienistä sellujätevesien pitoisuuksista. Muiden ve-

denlaatuparametrien perusteella Kaupunginlahden vesi oli lokakuussa 2021 karua/lievästi rehevää, 

lievästi humuksista ja lievästi sameaa. Vedenlaatuindeksin arvo 2,67 indikoi tyydyttävää ja hiukan 

2000-luvun keskiarvoa heikompaa vedenlaatua. Eniten Kaupunginlahden vedenlaatuindeksiä syk-

syllä 2021 heikensivät sameus ja leväkukinnoista kertova klorofylli-a-pitoisuus. Mertaniemen edus-

tan havaintopaikoilta analysoitiin vain klorofyllipitoisuudet, jotka vaihtelivat välillä 5–5,2 µg/l ja olivat 

hiukan 2000-luvun keskiarvoja (5,4–5,9 µg/l) matalampia.  

Vesi oli Sunisenselällä (LPS7), Piiluvanselällä (LPS8) ja Riutanselällä (LPS10) lievästi rehevää, lie-

västi humuksista ja lievästi sameaa. Sunisenselän vedenlaatuluokka oli hyvä ja Piiluvanselän ja Riu-

tanselän hyvä/tyydyttävä. Eniten vedenlaatuindeksejä pisteillä heikensi veden sameus. Näillä pis-

teillä sameus sekä ravinne- ja klorofyllipitoisuudet kuin myös vedenlaatuindeksit olivat kuitenkin 

2000-luvun keskiarvoja paremmalla tasolla.  

Taipalsaaren kirkonkylän edustalla (TAIP3) vedenlaatu oli edellisiä pisteitä hiukan heikommalla, 

mutta silti hyvällä/tyydyttävällä tasolla. Eniten vedenlaatuindeksiä lokakuussa 2021 heikensi lievää 

sameutta indikoiva sameusarvo, joka oli Läntisen Pien-Saimaan tarkkailupisteistä korkeimmalla ta-

solla. Taipalsaaren kirkonkylän edustan vedenlaatu oli kuitenkin hiukan pitkän aikavälin keskiarvoa 

paremmalla tasolla pääasiassa keskiarvoa matalamman klorofyllipitoisuuden vuoksi. Jokilahdella 

(KUUK5) vesi oli syksyllä 2021 lievästi rehevää, lievästi humuksista ja lievästi sameaa. Vedenlaa-

tuindeksin arvo 2,61 vastasi hyvää/tyydyttävää vedenlaatua. Miltei joka vedenlaatuparametri, kuin 

myös vedenlaatuindeksikin, oli 2000-luvun keskiarvoa paremmalla tasolla. Koneenselällä (LAVIK2) 

vedenlaatu (2,69 – tyydyttävä) oli Läntisen Pien-Saimaan tarkkailupisteistä heikointa, mutta kuiten-

kin pitkän aikavälin keskiarvoa parempaa keskiarvoa matalamman väriluvun, sameuden, sähkön-

johtavuuden ja klorofyllipitoisuuden vuoksi. Sameus oli kuitenkin vedenlaatuindeksiä eniten heiken-

tänyt tekijä monen muun näytepisteen tavoin.  
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Maavedeltä analysoitiin aiempaa suppeammin vain ravinne- ja klorofyllipitoisuudet. Fosforipitoisuu-

det olivat joka pisteellä 2000-luvun keskiarvoja korkeampia, kun taas klorofyllipitoisuudet olivat kes-

kiarvoja matalampia. Aiempaa suppeampien analyysien takia, ei myöskään vedenlaatuindeksiä pys-

tytty laskemaan. 

Kaikkien Läntisen Pien-Saimaan tarkkailupisteiden vedenlaatuindeksien keskiarvo 2,40 osoitti loka-

kuussa 2021 hyvää/tyydyttävää ja hiukan 2000-luvun keskiarvoa parempaa vedenlaatua. Yksittäisitä 

pisteistä vedenlaatu oli keskiarvoon peilaten heikointa Niemisenselällä, jossa vedenlaatuluokka oli 

kuitenkin hyvä. Suurin parannus vedenlaadussa keskiarvoon nähden oli Sunisenselällä, jossa kes-

kiarvoisesti hyvä/tyydyttävä vedenlaatu oli lokakuussa 2021 hyvällä tasolla. Eniten vedenlaatuindek-

sejä heikensi veden sameus miltei joka pisteellä. 

Taulukko 2. Läntisen Pien-Saimaan vedenlaatu näytepisteittäin syksyllä 2021 ja 2000-luvun keskiar-

vona. 

Näyte-
piste 

2021 2000-luvun ka.  
Indek-
siarvo Vedenlaatuluokka

Indek-
siarvo Vedenlaatuluokka

KUUK5 2,61 hyvä/tyydyttävä 2,70 tyydyttävä 

LAVIK4 2,69 tyydyttävä 2,85 tyydyttävä 

LPS1 2,67 tyydyttävä 2,65 tyydyttävä 

LPS10 2,42 hyvä/tyydyttävä 2,54 hyvä/tyydyttävä 

LPS2 2,25 hyvä 2,12 hyvä 

LPS7 2,32 hyvä 2,55 hyvä/tyydyttävä 

LPS8 2,42 hyvä/tyydyttävä 2,57 hyvä/tyydyttävä 

LPSK1 2,30 hyvä 2,20 hyvä 

LPSK12 1,80 hyvä 1,77 hyvä 

LPSK2 2,36 hyvä/tyydyttävä 2,53 hyvä/tyydyttävä 

TAIP3 2,55 hyvä/tyydyttävä 2,60 hyvä/tyydyttävä 

Ka.  2,40 hyvä/tyydyttävä 2,46 hyvä/tyydyttävä 
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Liite 1. Havaintopaikka- ja vedenlaatukartta.  

LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN 

VEDENLAATU SYKSYLLÄ 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 

LAVIK4

LPS10

TAIP3

KUUK5

LPSK1

LPSK12

LPS8

LPS7

LPS2

LPSK2

LPS1


