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LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU TALVELLA 2021 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti läntisen Pien-Saimaan talven 2021 vesinäytteet 8.–10.3. 

lukuun ottamatta näytepisteitä 431, 433, 434, 435 ja LAVIK2, joilla näytteenoton suoritti Eurofins 

Ahma Oy aikavälillä 4.–11.2. Näytteet analysoitiin vastaavasti Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus 

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

naislaadun kehityksen seurannassa on käytetty matemaattista vedenlaatumallia (Saukkonen, Vesi-

talous 6/91 ja 3/92). Vedenlaatuindeksi koostuu kuudesta kahdeksaan vedenlaatutekijästä riippuen 

sijainnista järvellä. Vedenlaatuindeksin vedenlaatutekijöitä ovat: happi, väri, sameus, kiintoaine (vain 

Maavedellä), CODMn, kokonaisfosfori, sähkönjohtavuus ja klorofylli-a (ei pisteellä LAVIK2, eikä talvi-

sin muiltakaan pisteillä). Eurofins Ahma Oy:n suorittamissa mittauksissa kiintoainepitoisuus jäi labo-

ratorioanalyysin havaitsemisrajan alapuolelle, joten Maaveden indeksilaskennassa käytettiin kiinto-

ainepitoisuutena 2000-luvun talvien keksiarvoa. Indeksi voi saada arvoja välillä 1 – 6 (taulukko 1). 

Vedenlaatumallissa mittaushetken veden laatua verrataan tarkkailuvesistön oletettuun luonnonti-

laan, eli ihannetasoon.  

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 tuleva vesi (mittauspiste LPSK 12) oli laadultaan hyvää (indek-

siarvo 1,75, taulukko 2). Tyypilliseen tapaan orgaanisen aineksen määrää kuvaavat kemiallinen 

hapenkulutus (CODMn) ja väriluku olivat korkeita, mutta ravinnepitoisuudet olivat matalia ja jopa 

2000-luvun keskiarvoja pienempiä. Niemisenselän (LPS 2 – indeksiarvo 1,79), Mikonsaaren edus-

tan (LPSK 1 – 1,91), Mertaniemen (M1 – 1,79; M2 – 1,85; M3 – 1,72) ja Kaupunginlahden (LPS 1 

– 1,83) mittauspisteillä vedenlaatu oli myöskin hyvä (taulukko 2). Happipitoisuus oli talvelle tyypilli-
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sesti hieman matala, mutta varsinaista alusveden happivajausta ei ollut havaittavissa näiden aluei-

den mittauspisteillä. Niemisenselällä kemiallinen hapenkulutus (CODMn) oli 2000-luvun keskiarvoa 

matalampi, hapen kyllästysaste hiukan keskiarvoa matalampi ja väriluku taas keskiarvoa korke-

ampi. Vedenlaatuindeksin arvo oli hiukan pitkän aikavälin keskiarvoa huonompi. Eniten indeksiar-

voa heikensi korkea väriluku. Mikonsaaren edustalla vedenlaatuparametrien arvot olivat lähellä 

Niemisenselän arvoja, paitsi CODMn, joka oli Mikonsaaren edustalla korkeampi. Mikonsaaren edus-

talla sähkönjohtavuus oli huomattavasti pitkän aikavälin keskiarvoa pienempi, eikä Kaukaan teh-

taan puhdistettuja jätevesien läsnäoloa ollut edellisvuodesta poiketen selvästi havaittavissa Mikon-

saaren edustan mittauspisteellä. Mertaniemen ja Kaupunginlahden mittauspisteillä vedenlaatuin-

deksi oli kaikilla pisteillä hiukan 2000-luvun talvien keskiarvoja huonompi, pääasiassa matalamman 

hapen kyllästysasteen vuoksi. Vedenlaatu oli kuitenkin näillä mittauspisteillä hyvä. Ravinnepitoi-

suudet ja CODMn olivat puolestaan keskiarvoa matalampia. Eniten vedenlaatuindeksiä Mertanie-

men ja Kaupunginlahden mittauspisteillä talvella 2021 huononsi korkea väriluku, joka osoitti veden 

olevan lievästi humuksista. Pappilasnsalmessa (LPSK 2 – 1,88) vedenlaatu oli hyvä ja hiukan 

2000-luvun talvien keskiarvoa parempi. Kemiallinen hapenkulutus oli ympäröiviä näytteenottopis-

teitä (aiemmin tässä kappaleessa mainittuja) korkeampi, mutta näytepisteen keskiarvoa mata-

lampi. Myös väriluku, sameus ja erityisesti sähkönjohtavuus olivat pitkän aikavälin keskiarvoa ma-

talampia. Metsäteollisuuden jätevesissä on usein natriumia, ja Pappilansalmen veden natriumpitoi-

suus 4,1 mg/l oli vain hieman luonnollista taustapitoisuutta suurempi, joten selkeää jätevesien vai-

kutusta vedenlaatuun ei havaittu tällä Kaukaan tehdasta lähimpänä olevalla mittauspisteelläkään. 

Kaiken kaikkiaan näillä Taipalsaarentien itäpuolen pisteillä vedenlaatu oli talvella 2021 hyvä, mutta 

indeksiarvot olivat hiukan 2000-luvun talvien keksiarvoja huonompia lukuun ottamatta Mikonsaaren 

edustan mittauspistettä LPSK 1, jolla indeksiarvo oli pitkän ajan keskiarvoa parempi. Lisäksi hapen 

kyllästysasteet olivat keskiarvoa matalampia, mutta alusveden happivajauksesta ei ollut kyse, vaan 

hapen kyllästysasteet olivat hiukan alentuneita koko vesipatsaassa, mikä voi johtua esimerkiksi ai-

nakin edelliseen vuoteen verrattuna pitkästä jäätalvesta. Jään paksuus oli mittauspisteillä maalis-

kuun alkupuolella 25–35 cm lukuun ottamatta Vehkataipaleen mittauspistettä (LPSK 12), jota ve-

den pumppaus piti sulana.  

Taipalsaarentien länsipuolella Sunisenselällä (LPS 7 – 1,97) ja Piiluvanselällä (LPS 8 – 2,01) veden 

kokonaislaatu oli hyvällä ja 2000-luvun talvien keskiarvoa paremmalla tasolla. Ravinnepitoisuudet 

olivat hieman korkeampia Taipalsaarentien itäpuoleisiin mittauspisteisiin verrattuna, mutta ne olivat 

pitkän aikavälin keskiarvoa matalampia. Näillä mittauspisteillä väriluku oli keskiarvoista tilannetta 

korkeampi, mutta vastasi vain lievää humuspitoisuutta. Eniten vedenlaatuindeksiä Sunisen- ja Piilu-

vanselällä huononsi talvella 2021 matala hapen kyllästysaste, joka kuitenkin vastasi mittauspisteiden 

2000-luvun talvien keskiarvoja.  

Taipalsaaren kirkonkylän edustalla (TAIP 3 – 1,84) vedenlaatu oli hyvä ja samankaltaista edellisiin 

mittauspisteisiin verrattuna, lukuun ottamatta värilukua, jotka olivat tällä ja Riutanselän mittauspis-

teellä (LPS 10) edellisiä pisteitä matalampia, osoittaen kuitenkin edelleen vesien lievää humuksi-

suutta ja vastaten suunnilleen 2000-luvun talvien keskiarvolukemia. Mittauspisteellä TAIP 3 veden-

laatu osoitti hyvää tilaa ja indeksiarvo oli suunnilleen sama kuin aikaisemminkin. Eniten indeksiä 

heikensivät talvella 2021 korkeat väriluku ja CODMn. Riutanselällä (LPS 10 – 2,35) vedenlaatu kuului 

talvella 2021 luokkaan hyvä/tyydyttävä, sillä alusvedessä oli lievää happivajausta (kyllästysaste 51 

% 14 m syvyydessä). Happiolosuhteiden lisäksi indeksiä heikensi korkea sameus, joka oli kuitenkin 
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keskiarvoa matalampi. Talven 2021 vedenlaatuindeksin arvo oli pitkän aikavälin keksiarvoa parempi 

pääasiassa matalamman sähkönjohtavuuden ansoista.  

Jokilahdella (KUUK 5 – 2,56) vedenlaatu oli Riutanselän tavoin luokassa hyvä/tyydyttävä ja 2000-

luvulla keskiarvoa parempi. Eniten vedenlaatuindeksiä heikensi hapen kyllästysaste, joka kuitenkin 

oli keksimääräistä parempi. Jokilahdellakin alusvedessä oli lievää happivajausta; hapen kyllästys-

aste oli 9 m syvyydessä 51 %. Vedenlaatu heikkeni edelleen tultaessa Koneenselälle (LAVIK 4 – 

3,66), jossa pohjanläheisen vesikerroksen laatu oli heikko. Hapen kyllästysaste oli 11 metrissä 40 

%, ja sameus, sähkönjohtavuus, CODMn, ravinnepitoisuudet ja erityisesti väriluku olivat alusvedessä 

korkeita. Ravinnepitoisuudet ja väriluku osoittivat Koneenselän olevan lievästi rehevä ja humuksi-

nen. Koneenselän heikko vedenlaatu selittyy Lavikanlahdelta Koneenselälle virtaavalla heikkolaa-

tuisella vedellä. Lavikanlahdella (LAVIK 2 – 4,88) vedenlaatu oli huono. Ravinnepitoisuudet, väriluku 

ja sameus osoittivat veden olevan rehevää, erittäin runsashumuksista ja silminnähden sameaa. 

Alusvedessä oli lievää happivajausta (5 m syvyydessä hapen kyllästysprosentti 41) ja rautapitoisuus 

oli koholla. Lavikanlahdella vedenlaatuindeksiä heikensivät eniten korkea kemiallinen hapenkulutus, 

väriluku ja sameus. Talven 2021 indeksiarvo oli kuitenkin 2000-luvun keskiarvoa parempi, sillä hap-

pitilanne on keskiarvoisesti ollut vielä huonompi.  

Maavedellä vedenlaatu oli joka mittauspisteellä 2000-luvun keskiarvoa parempaa ja kuului talvella 

2021 luokkaan tyydyttävä mittauspisteillä 431, 433 ja 434, ja hyvään luokkaan pisteellä 435 (taulukko 

2). Maavesi luokiteltiin talven 2021 vesinäytteiden perusteella lievästi reheväksi ja lievästi humuk-

siseksi. Laitsaarenselällä (435 – 2,06) sameus, väriluku ja ravinnepitoisuudet olivat Maaveden mit-

tauspisteistä matalimmalla tasolla. Kaikki vedenlaatuindeksiin vaikuttavat parametrit saivat Laitsaa-

renselällä pitkän aikavälin keskiarvoa parempia arvoja. Eniten Laitsaarenselän vedenlaatuindeksiä 

talvella 2021 heikensi humuspitoisuutta indikoiva kemiallinen hapenkulutus. Piispalanselällä (431 – 

2,96) CODMn ja väriluku ovat Maaveden korkeimmat, mikä kuvaa veden olevan humuksista ja selittyy 

läheisiltä soilta tulevalla kuormituksella. CODMn ja väriluvun arvot talvella 2021 ovat kuitenkin pitkän 

aikavälin keskiarvoa matalampia. Myös hapen kyllästysaste on keskiarvoa huomattavasti parempi. 

Eniten Piispalanselän vedenlaatuindeksiä talvella 2021 heikensivät korkea CODMn ja sameus. Kor-

pinsalmessa (434 – 2,66) vedenlaatu on normaalisti ollut Maaveden paras, mutta talvella 2021 Kor-

pinsalmen ravinnepitoisuudet Maaveden korkeimmat ja fosforipitoisuus oli 2000-luvun talvien kes-

kiarvoa korkeampi. Eniten Korpinsalmen vedenlaatuindeksiä heikensivät korkea CODMn, väriluku ja 

sameus. Maaveden perukoilla Mankaselällä (433 – 3,05) pohjanläheisessä vedessä oli happiva-

jausta ja hapen kyllästysaste oli vain 29 % neljässä metrissä. Vähäisestä happipitoisuudesta huoli-

matta ravinnepitoisuudet eivät olleet kohonneet järin suuriksi. Eniten vedenlaatuindeksiä heikensi 

korkea sameus, joka oli kuitenkin hapen kyllästysasteen tavoin 2000-luvun keskiarvoa paremmalla 

tasolla. 

Läntisen Pien-Saimaan vedenlaatu oli talvella 2021 keskimäärin hyvällä ja 2000-luvun keskiarvoa 

paremmalla tasolla (taulukko 2). Yksittäisitä mittauspisteistä vedenlaatuindeksi oli 2000-luvun kes-

kiarvoa huonompi Mertaniemen, Kaupunginlahden ja Niemenselän mittauspisteillä sekä pisteellä 

LPSK 12. Muilla mittauspisteillä vedenlaatu oli talvella 2021 pitkän aikavälin keskiarvoa parempi. 

Sähkönjohtavuus oli joka mittauspisteellä 2000-luvun keskiarvoa pienempi tai yhtä suuri. 

Taulukko 2. Läntisen Pien-Saimaan vedenlaatu talvella 2021 ja keskimäärin 2000-luvulla.  
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Vedenlaatuluokitus 

Havaintopaikka 2021 Keskimäärin 2000-luvulla

LAVIK4 3,66 välttävä 3,81 välttävä 

KUUK5 2,56 hyvä/tyyd. 3,00 tyydyttävä 

LPS1 1,83 hyvä 1,70 hyvä 

LPS10 2,34 hyvä 2,63 hyvä/tyyd. 

LPS2 1,79 hyvä 1,73 hyvä 

LPS7 1,97 hyvä 2,22 hyvä 

LPS8 2,01 hyvä 2,32 hyvä 

LPSK1 1,91 hyvä 2,17 hyvä 

LPSK12 1,75 hyvä 1,73 hyvä 

LPSK2 1,88 hyvä 2,22 hyvä 

M1 1,79 hyvä 1,72 hyvä 

M2 1,85 hyvä 1,67 hyvä 

M3 1,72 hyvä 1,68 hyvä 

TAIP3 1,84 hyvä 1,85 hyvä 

431 2,96 tyydyttävä 3,81 välttävä 

433 3,05 tyydyttävä 3,47 tyyd./vält. 

434 2,66 tyydyttävä 2,73 tyydyttävä 

435 2,06 hyvä 2,88 tyydyttävä 

LAVIK 2 4,88 huono 5,19 huono 

Kaikkien ka. 2,34 hyvä 2,55 hyvä/tyyd. 
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