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LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU SYKSYLLÄ 2022 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti läntisen Pien-Saimaan syksyn 2022 vesinäytteet 3.-

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

26.10.2022. Näytteet analysoitiin vastaavasti Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n sekä Euro-

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

tyksen tarkasteluun on käytetty matemaattista vedenlaatumallia (Saukkonen, Vesitalous 6/91 ja 

3/92). Vedenlaatuindeksin vedenlaatutekijöitä ovat happi, väri, sameus, CODMn, kokonaisfosfori, 

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

mittaushetken veden laatua verrataan tarkkailuvesistön oletettuun luonnontilaan, eli ihannetasoon. 

Havaintopaikat ja niiden vedenlaatu yksinkertaistetulla vedenlaatuluokituksella on kuvattu karttaliit-

teessä 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 2022 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 2,01; taulukko 2), mutta 

2000-luvun keskiarvoa (1,77) heikompaa lähinnä korkeampien, humuksisuudesta kertovien värilu-

vun ja kemiallisen hapenkulutuksen vuoksi.  

Mikonsaaren näytepisteellä (LPSK1) vesi oli syksyllä karua, lievästi humuksista ja sameuden puo-

lesta kirkasta. Sähkönjohtavuus oli matala. Veden kokonaislaatu oli hyvällä (ind. 2,21), eli juurikin 

2000-luvun keskiarvossa. Eniten Mikonsaaren vedenlaatuindeksiä heikensivät humuksisuudesta 

kertovat CODMn ja väriluku. Pappilansalmessa (LPSK2) vedenlaatu oli hyvin samankaltaista kuin 

Mikonsaaren näytepisteellä. Vedenlaatu oli hyvällä/tyydyttävällä (ind. 2,36) ja hiukan pitkän aikavälin 

keskiarvoa paremmalla tasolla, sillä jokainen vedenlaatutekijä kemiallista hapenkulutusta sekä väri-

lukua lukuun ottamatta olivat keskiarvoa parempia. Niemisenselällä (LPS2) vedenlaatu oli kahta 

edellä mainittua pistettä hiukan paremmalla tasolla (2,16 – hyvä) muun muassa matalamman, kir-

kasta vettä indikoivat sameusarvon sekä matalamman kokonaisfosforipitoisuuden vuoksi. Myös Nie-

misenselällä veden väriluku ja kemiallinen hapenkulutus olivat normaalia tasoaan suurempia ja eni-

ten vedenlaatua heikentäneet tekijät.  

Kaupunginlahdella (LPS1) Kaupunginlahden vesi oli lokakuussa 2022 lievästi rehevää, lievästi hu-

muksista ja lievästi sameaa. Vedenlaatuindeksin arvo 2,59 indikoi hyvää/tyydyttävää ja hiukan 2000-

luvun keskiarvoa parempaa vedenlaatua. Eniten Kaupunginlahden vedenlaatuindeksiä syksyllä 

2022 heikensivät CODMn ja väriluku, jotka olivat edellisten pisteiden tapaan normaalia korkeammalla 

tasolla. Mertaniemen edustan havaintopaikoilta analysoitiin vain klorofyllipitoisuudet, jotka vaihtelivat 

välillä 3,9–5,0 µg/l ja olivat hiukan 2000-luvun keskiarvoja matalampia.  

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

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

dyttävä ja oikeastaan ainoa ero näiden pisteiden välillä oli kokonaisfosforipitoisuudessa, joka oli hie-

man pienempi Piiluvanselällä. Eniten vedenlaatuindeksejä pisteillä heikensi veden sameus ja väri-

luku. Näillä pisteillä sameus ja klorofyllipitoisuudet olivat selvästi 2000-luvun keskiarvoja paremmalla 

tasolla, jonka takia myös indeksiluku oli hieman keskimääräistä parempi.  

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

mutta silti hyvällä/tyydyttävällä tasolla. Eniten vedenlaatuindeksiä lokakuussa 2022 heikensi lievää 

sameutta indikoiva sameusarvo ja väriluku. Taipalsaaren kirkonkylän edustan vedenlaatu oli kuiten-

kin hiukan pitkän aikavälin keskiarvoa paremmalla tasolla pääasiassa keskiarvoa matalamman klo-

rofyllipitoisuuden ja sameusarvon vuoksi. Jokilahdella (KUUK5) vesi oli syksyllä 2022 lievästi rehe-

vää, lievästi humuksista ja lievästi sameaa. Vedenlaatuindeksin arvo 2,5 vastasi hyvää/tyydyttävää 

vedenlaatua. Kuten aiemmillakin pisteillä, myös Jokilahdella klorofylli-a pitoisuudet ja sameus olivat 

normaalia matalammalla tasolla muiden vedenlaatutekijöiden ollessa kutakuinkin normaalilla tasol-

laan. Tästä johtuen syksyn 2022 vedenlaatu oli hieman keskimääräistä 2000-luvun syksyä parem-

paa 

Koneenselällä (LAVIK4) vedenlaatu (2,74 – tyydyttävä) oli Läntisen Pien-Saimaan tarkkailupisteistä 

heikointa mikäli Maaveden ja Lavikanlahden pisteitä ei lasketa mukaan. Tällä kuten suurimmalla 
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osalla muillakin pisteillä vedenlaatu syksyllä 2022 oli kuitenkin pitkän aikavälin keskiarvoa parem-

paa, keskiarvoa matalamman sameuden ja klorofyllipitoisuuden vuoksi. Tällä pisteellä kuten monella 

muullakin pisteellä sameus oli kuitenkin yksi vedenlaatuindeksiä eniten heikentänyt tekijä. 

Maavedellä vedenlaatu vaihteli Laitsaarenselän jopa hyvä/tyydyttävästä, Kopinsalmen ja Piispalan-

selän tyydyttävään sekä aina Mankanselän välttävään asti. Maaveden indekseissä ei ole huomioitu 

veden värilukua vuonna 2022 eikä 2000-luvun keskiarvoissa, sillä määritystapa on eri, eivätkä tulok-

set siten ole vertailukelpoisia keskenään. Käytännössä Eurofinssin uusi menetelmä antaa syste-

maattisesti huomattavasti pienempiä värilukuja, kuin mitä vanha metodi on antanut. Veden väri ei 

kuitenkaan ole todellisuudessa muuttunut miksikään. Piispalanselällä ja Laitsaarenselällä veden-

laatu oli 2000-luvun syksyjen keskiarvoa parempaa. Näillä molemmilla pisteillä kokonaisfosforipitoi-

suus, sähkönjohtavuus, sameus ja klorofylli-a pitoisuus olivat selvästi normaalia paremmalla tasolla 

vaikka sameus ja klorofyllipitoisuus olivat kuitenkin indeksiä eniten heikentävät tekijät. Kopinsal-

messa vedenlaatu oli kutakuinkin 2000-luvun syksyjen keskiarvossa, kun taas Mankanselällä hie-

man keskiarvoa heikompaa. Myös näillä pisteillä klorofyllipitoisuus ja veden sameus olivat veden-

laatua eniten heikentävät tekijät. Maaveden pisteiden vesi oli syksyllä 2022 lievästi rehevää, humuk-

sista ja lievästi sameaa. 

Myös Lavikanlahdella väriluku on jätetty indeksilaskennasta pois. Syy tähän on sama kuin Maave-

delläkin. Syksyllä 2022 Lavikanlahden vedenlaatu oli poikkeuksellisen hyvää eli huomattavasti kes-

kiarvoaan parempaa, normaalia pienemmän kemiallisen hapenkulutuksen ja kokonaisfosforipitoi-

suuden takia. Nyt vedenlaatu oli tyydyttävää, kun yleensä se on välttävää. Lavikanlahdella veden-

laatua eniten heikensivät sameus ja kemiallinen hapenkulutus.  

Kaikkien Läntisen Pien-Saimaan tarkkailupisteiden vedenlaatuindeksien keskiarvo 2,63 osoitti loka-

kuussa 2022 hyvää/tyydyttävää ja hiukan 2000-luvun keskiarvoa parempaa vedenlaatua. Yksittäi-

sistä pisteistä vedenlaatu oli keskiarvoon peilaten heikointa Riutanselällä, jossa vedenlaatuluokka 

oli kuitenkin hyvä/tyydyttävä sekä Vehkataipaleella jossa vedenlaatu oli kuitenkin jopa hyvää. Suurin 

parannus vedenlaadussa keskiarvoon nähden oli Maaveden Laitsaarensellä sekä Piispalanselällä.  
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Taulukko 2. Läntisen Pien-Saimaan vedenlaatu näytepisteittäin syksyllä 2022 ja 2000-luvun keskiar-

vona. 

Näyte-
piste 

2022 2000-luvun ka.  
Indek-
siarvo Vedenlaatuluokka

Indek-
siarvo Vedenlaatuluokka

KUUK5 2,50 hyvä/tyydyttävä 2,72 tyydyttävä 

LAVIK4 2,74 tyydyttävä 2,88 tyydyttävä 

LPS1 2,59 hyvä/tyydyttävä 2,66 tyydyttävä 

LPS10 2,65 tyydyttävä 2,55 hyvä/tyydyttävä 

LPS2 2,16 hyvä 2,13 hyvä 

LPS7 2,43 hyvä/tyydyttävä 2,57 hyvä/tyydyttävä 

LPS8 2,42 hyvä/tyydyttävä 2,59 hyvä/tyydyttävä 

LPSK1 2,21 hyvä 2,20 hyvä 

LPSK12 2,01 hyvä 1,77 hyvä 

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

TAIP3 2,50 hyvä/tyydyttävä 2,60 hyvä/tyydyttävä 

431 3,06 tyydyttävä 3,39 tyydyttävä/välttävä 

433 3,52 tyydyttävä/välttävä 3,43 tyydyttävä/välttävä 

434 3,04 tyydyttävä 3,09 tyydyttävä/välttävä 

435 2,58 hyvä/tyydyttävä 3,11 tyydyttävä 

LAVIK2 3,30 tyydyttävä 4,04 välttävä 

Ka.  2,63 hyvä/tyydyttävä 2,77 tyydyttävä 
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Liite 3. Havaintopaikka- ja vedenlaatukartta.  

LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN 

VEDENLAATU SYKSYLLÄ 2022

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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