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LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU TALVELLA 2022 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti läntisen Pien-Saimaan talven 2022 vesinäytteet 2.–14.3. 

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

Environment Testing Finland Oy aikavälillä 15.–24.2. Näytteet analysoitiin vastaavasti yhtiöiden la-

boratorioissa. Pien-Saimaan veden kokonaislaadun kehityksen seurannassa on käytetty matemaat-

tista vedenlaatumallia (Saukkonen, Vesitalous 6/91 ja 3/92). Vedenlaatuindeksi koostuu talvella kuu-

desta seitsemään vedenlaatutekijästä riippuen sijainnista järvellä. Vedenlaatuindeksin vedenlaatu-

tekijöitä ovat: happi, väri, sameus, kiintoaine (vain Maavedellä), CODMn, kokonaisfosfori ja sähkön-

johtavuus. Indeksi voi saada arvoja välillä 1 – 6 (taulukko 1). Vedenlaatumallissa mittaushetken ve-

den laatua verrataan tarkkailuvesistön oletettuun luonnontilaan, eli ihannetasoon. Havaintopaikka-

kartta ja yksinkertaistettu laatuluokittelu on liitteenä 2. 

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 

Jään paksuus vaihteli Läntisellä Pien-Saimaalla maaliskuussa Pappilansalmen 45 cm:stä Sunisen-

selän 73 cm:in.  

Vehkataipaleelta Pien-Saimaalle tuleva vesi (LPSK12) oli tyypilliseen tapaansa laadultaan hyvää 

(indeksiarvo 1,86, taulukko 2), mutta hiukan 2000-luvun keskiarvoa heikompaa matalamman, 

mutta kuitenkin hyvää happitilannetta kuvaavan hapen kyllästysasteen vuoksi. Vesi oli Vehkataipa-

leella ravinnepitoisuuksien perusteella karua, väriluvun ja kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn) 

mukaan lievästi humuksista ja sameusarvon perusteella kirkasta. Sähkönjohtavuus vastasi luon-

nontilaisia arvoja, eli jätevesien vaikutusta vedenlaatuun ei havaittu. Eniten Pien-Saimaalle tulevan 

veden laatua heikensi tyypilliseen tapaansa veden humuksisuus.  
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Niemisenselän (LPS2), Mikonsaaren edustan (LPSK1), Mertaniemen (M1, M2, M3), Pappilansal-

men (LPSK2) ja Kaupunginlahden (LPS1) mittauspisteillä vedenlaatu oli myöskin hyvää. Vesi oli 

näillä pisteillä karua (paitsi karua/lievästi rehevää Kaupunginlahdella), lievästi humuksista ja kir-

kasta. Sellutuotannon jätevesistä kertovat natriumpitoisuudet olivat Kaupunginlahdella ja Nie-

misenselällä 2000-luvun keskiarvoja matalampia, ja sellujätevesien vaikutus vedenlaatuun oli hyvin 

pieni. Eniten Taipalsaarentien itäpuolen pisteiden vedenlaatua heikensi veden humuksisuus. Erityi-

sesti Mikonsaaren ja Pappilansalmen mittauspisteillä vedenlaatu oli huomattavasti 2000-luvun kes-

kiarvotilannetta parempaa, sillä sähkönjohtavuus, joka on tavallisesti kertonut pienistä jätevesimää-

ristä vastasi nyt luonnontilaa molemmilla pisteillä. Muilla Tapialsaarentien itäpuolen pisteillä veden-

laatutekijät vastasivat pitkälti vuosien 2000–2021 keskiarvoja. 

Taipalsaarentien länsipuolella Sunisenselällä (LPS7) ja Piiluvanselällä (LPS8) veden kokonaislaatu 

oli hyvällä ja suunnilleen 2000-luvun talvien keskiarvoa vastaavalla tasolla. Ravinnepitoisuudet olivat 

hieman korkeampia Taipalsaarentien itäpuoleisiin mittauspisteisiin verrattuna, mutta ne olivat silti 

pitkän aikavälin keskiarvoja matalampia ja indikoivat Piiluvanselän veden olevan tuottavuudeltaan 

karua ja Sunisenselän karua/lievästi rehevää. Näillä mittauspisteillä väriluvut olivat edellistalven ta-

voin huomattavasti keskiarvoitilannetta korkeampia, mutta vastasivat silti vain lievää humuspitoi-

suutta. Eniten vedenlaatuindeksejä Sunisen- ja Piiluvanselillä talvella 2022 heikensi humuksisuuden 

ohella matala alusveden hapen kyllästysaste, joka kuitenkin vastasi mittauspisteiden 2000-luvun tal-

vien keskiarvoja.  

Taipalsaaren kirkonkylän edustalla (TAIP3) vedenlaatu oli hyvää ja samankaltaista edellisiin mittaus-

pisteisiin verrattuna, lukuun ottamatta värilukua, joka oli tällä ja Riutanselän mittauspisteellä (LPS10) 

edellispisteitä matalampi, osoittaen kuitenkin edelleen vesien lievää humuksisuutta ja vastaten suun-

nilleen 2000-luvun talvien keskiarvolukemia. Mittauspisteellä TAIP 3 sameusarvo ja ravinnepitoisuu-

det olivat hiukan pitkän aikavälin keskiarvoja matalampia indikoiden kirkasta ja tuottavuudeltaan ka-

rua vesialuetta. Eniten vedenlaatuindeksiä talvella 2022 heikensivät tyypilliseen tapaansa väriluku 

ja CODMn. Riutanselällä (LPS10) vedenlaatu kuului talvella 2022 hyvään luokkaan. Riutanselän vesi 

oli lievästi rehevää, lievästi humuksista ja lievästi sameaa. Alusvedessä oli vakavaa happivajausta 

(3,3 mg/l 16 m syvyydessä), ja kohonneet ravinnepitoisuudet ja sameus kertoivat sisäisestä ravin-

nekuormituksesta pohjanläheisessä vesikerroksessa.  

Jokilahdella (KUUK5) vedenlaatu oli välttävää, mutta 2000-luvun keskiarvoa parempaa joka veden-

laatutekijän kuvastaessa keskimääräistä parempaa tilaa alusveden hapen kyllästysastetta lukuun 

ottamatta. Eniten vedenlaatuindeksiä heikensikin hapen kyllästysaste, mutta merkkejä sisäisestä 

kuormituksesta ei ollut havaittavissa. Vesi oli Jokilahdella maaliskuussa 2022 karua/lievästi rehevää, 

lievästi humuksista ja kirkasta. Vedenlaatu heikkeni huomattavasti tultaessa Koneenselälle (LA-

VIK4), jossa pohjanläheisen vesikerroksen happivaje (3 mg/l 13 m syvyydessä) aiheutti sisäistä ra-

vinnekuormitusta. Koko vesipatsaan keskiarvojen perusteella Koneenselän vesi oli talvella 2022 re-

hevää, humuksista, lievästi sameaa ja laadultaan välttävää sekä 2000-luvun keskiarvoa heikompaa 

korkeiden fosfori- ja matalien happipitoisuuksien vuoksi. Lavikanlahdella (LAVIK2) vedenlaatu oli 

huonoa. Ravinnepitoisuudet, väriluku ja sameus osoittivat veden olevan rehevää, erittäin humuksista 

ja lievästi sameaa. Alusvedessä oli happivajausta (3,4 mg/l 5 m syvyydessä) ja sisäisestä kuormi-

tuksesta kertova rautapitoisuus oli koholla. Lavikanlahdella vedenlaatuindeksiä heikensikin eniten 
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hapen kyllästysaste. Talven 2022 indeksiarvo oli kuitenkin 2000-luvun keskiarvoa parempi, sillä ra-

vinnepitoisuudet ja sameus ovat aiemmin olleet vielä korkeampia. Alusveden hapen kyllästysaste 

sen sijaan oli keskiarvoakin heikommalla tasolla.  

Maavedellä vedenlaatu oli talvella 2022 hyvää Kopinsalmessa (434), hyvää/tyydyttävää Laitsaaren-

selällä (435) ja tyydyttävää Piispalan- ja Mankaselällä (431 ja 433). Heikointa vedenlaatu oli Manka-

selällä, josta happi oli jo neljän metrin syvyydessä käytännössä katsoen loppunut (1 mg/l), ja korkeat 

rauta- ja ravinnepitoisuudet sekä sameus pohjanläheisessä vesikerroksessa kertoivat sisäisestä ra-

vinnekuormituksesta. Myös Piispalan- ja Laitsaarenselillä alusvedessä oli happivajausta (5,1 ja 4,9 

mg/l 4 m syvyydessä), mutta selviä merkkejä sisäisestä kuormituksesta ei ollut. Kopinsalmessa hap-

pitilanne oli hyvä koko vesipatsaassa. Ravinnepitoisuudet indikoivat Laitsaarenselällä karua, Kopin-

salmessa karua/lievästi rehevää, Piispalanselällä lievästi rehevää ja Mankaselällä lievästi rehe-

vää/rehevää vesialuetta. Väriluku ja kemiallinen hapenkulutus olivat joka Maaveden pisteellä huo-

mattavasti pitkän aikavälin keskiarvoja matalampia ja indikoivat lievästi humuksista vettä. Myös sa-

meusarvot olivat 2000-luvun keskiarvoja pienempiä ja kertoivat Kopinsalmessa kirkkaasta ja muilla 

pisteillä lievästi sameasta vedestä. Eniten Maaveden vedenlaatua talvella 2022 heikensi heikko hap-

pitilanne lukuun ottamatta Kopinsalmea, jossa veden humuksisuus oli merkittävämpi tekijä happiti-

lanteen ollessa hyvä.  

Läntisen Pien-Saimaan vedenlaatu oli talvella 2022 keskimäärin hyvällä/tyydyttävällä ja hiukan 

2000-luvun keskiarvoa paremmalla tasolla (taulukko 2). Alusveden hapen kyllästysaste oli joka pis-

teellä Pappilansalmea lukuun ottamatta keskiarvotilannetta matalampi luultavasti hyvän jäätalven 

vuoksi, sillä jää estää saamasta happitäydennystä ilmakehästä. Sen sijaan jätevesistä kertova säh-

könjohtavuus oli edellistalven tavoin joka pisteellä pitkän aikavälin keskiarvoa paremmalla tasolla.  
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Taulukko 2. Läntisen Pien-Saimaan vedenlaatu talvella 2022 ja vuosien 2000–2021 keskiarvona.  

2022 2000-luvun ka.  

Havaintopaikka indeksi vedenlaatuluokka indeksi vedenlaatuluokka 

LAVIK4 3,96 välttävä 3,73 välttävä 

KUUK5 2,68 tyydyttävä 2,96 tyydyttävä 

LPS1 1,79 hyvä 1,69 hyvä 

LPS10 3,07 tyydyttävä 2,59 hyvä/tyydyttävä 

LPS2 1,77 hyvä 1,72 hyvä 

LPS7 2,22 hyvä 2,22 hyvä 

LPS8 2,10 hyvä 2,22 hyvä 

LPSK1 1,85 hyvä 2,17 hyvä 

LPSK12 1,86 hyvä 1,73 hyvä 

LPSK2 1,73 hyvä 2,22 hyvä 

MERTA1 1,66 hyvä 1,70 hyvä 

MERTA2 1,78 hyvä 1,67 hyvä 

MERTA3 1,78 hyvä 1,65 hyvä 

TAIP3 1,72 hyvä 1,81 hyvä 

431 2,83 tyydyttävä 3,49 tyydyttävä/välttävä 

433 3,21 tyydyttävä 3,05 tyydyttävä 

434 2,26 hyvä 2,62 hyvä/tyydyttävä 

435 2,40 hyvä/tyydyttävä 2,61 hyvä/tyydyttävä 

LAVIK 2 4,96 huono 5,14 huono 

Kaikkien ka. 2,40 hyvä/tyydyttävä 2,47 hyvä/tyydyttävä 
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