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LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN TARKKAILU KEVÄÄLLÄ 2018

Läntisen Pien-Saimaan kevään 2018 näytteet otettiin 16.–22.5. välisenä aikana. Näytteet analysoi-

tiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. Pien-Saimaan veden kokonaislaadun

kehityksen seurannassa on käytetty matemaattista vedenlaatumallia (Saukkonen, Vesitalous 6/91

ja 3/92). Vedenlaatumallissa mittaushetken veden laatua verrataan tarkkailuvesistön oletettuun luon-

nontilaan, 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

Kevättäyskierto oli jo tapahtunut kaikilla näytealueilla ja koska toukokuun puoliväli oli poikkeukselli-

sen lämmin, niin vesissä oli havaittavissa ainakin hetkellistä lämpötilakerrostuneisuutta. Touko-

kuussa perustuotanto ja luultavamminkin pintaveden korkea lämpötila nosti pintaveden happikylläs-

tyneisyyden paikoittain jopa 120 %. Korkea happikyllästyneisyys voi ilmetä myös silloin (korkean

perustuotannon lisäksi), kun pintavesi lämpenee nopeasti jolloin ylimääräinen happi ikään kuin kar-

kaa vedestä. Koko alueen keskimääräinen klorofylli-a pitoisuus oli tänä keväänä 5,8 µg/l, kun viime

keväänä se oli 3,2 µg/l. Keskiarvoista on jätetty huomiotta Lavikanlahden pisteen 2 tulokset, sillä

kyseisen pisteen klorofylli-a pitoisuudet vaihtelevat muihin pisteisiin nähden aivan eri tasolla.

Vehkataipaleelta Pien-Saimaalle (K12) pumpattava vesi oli laadultaan hyvää. Humusvaikutuksesta

kertova CODMn ja koholla oleva väriluku laskivat muutoin erinomaista veden laatua hieman. Ravin-

nepitoisuudet olivat karulle vedelle ominaiset mutta levien määrää indikoiva klorofyllipitoisuus oli lie-

västi rehevällä tasolla. Matala sähkönjohtavuus kertoi, ettei vedessä ollut sellujätevesiä. Myöskään

Mikonsaaren (K1) näytepisteellä ei jätevesiä ollut havaittavissa sähkönjohtavuuden perusteella. Vesi
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oli Mikonsaaren edustalla hieman sameampaa kuin Vehkataipaleella. Suurin ero näiden näytepis-

teiden välillä oli edelliskevään tapaan veden klorofyllipitoisuudessa (Vehkataipale 3,2 µg/l, Mikon-

saari 5,0 µg/l). Mikonsaaren näytepisteellä veden kokonaislaatu oli hyvä. Myös Niemisenselällä (LPS

2) veden kokonaislaatu oli hyvällä tasolla. Fosfori- ja typpipitoisuudet olivat matalia, joskin vedessä

näkyi selvä humusvaikutus (väriluku ja CODMn). Pintaveden lämpötila (19,7 ºC) oli suunnilleen sama

kuin viimevuoden elokuussa.

Pappilansalmessa (K2) CODMn ja sähkönjohtavuus olivat edelliskevättä selvästi korkeammalla ta-

solla, kertoen sellujätevesien korkeammasta määrästä alueella. Klorofyllipitoisuus oli täysin sama

kuin viime keväänäkin, mutta ravinnepitoisuudet olivat viime kevättä korkeampia, indikoiden lievästi

rehevää vesialuetta. Pappilansalmen veden kokonaislaatu oli välttävä. Pappilansalmen ja Kaupun-

ginlahden päällysvesien lämpötilat olivat jo viimekesän lämpötiloissa vaikka mentiinkin vasta touko-

kuun puolella. Kaupunginlahdella (LPS 1) klorofyllipitoisuus (6,4 µg/l) oli noin 2,5 kertainen edellis-

kevääseen verrattuna. Vesi oli sameaa, värjääntynyttä sekä pintaveden sähkönjohtavuus ja natrium-

pitoisuus olivat normaali korkeampia. Veden kokonaislaatu oli vain tyydyttävällä tasolla. Mertanie-

men (M1 – M3) edustalta mitattiin ainoastaan klorofyllipitoisuudet. Pitoisuudet vaihtelivat välillä 5,7

µg/l – 6,5 µg/l. Lievästä rehevyydestä kertovat arvot olivat korkeampia kuin kahtena edellisenä ke-

väänä.

Sunisenselällä (LPS7) ja Piiluvanselällä (LPS8) vedenlaatuindeksi osoitti edelliskevään tapaan hy-

vää laatuluokkaa, mutta indeksiluku oli huonontunut molemmilla selillä viime kevääseen verrattuna.

Vesi oli hieman sameaa, värjääntynyttä ja pintaveden kokonaisfosfori oli lievästi rehevän vesialueen

tasolla. Klorofyllipitoisuudet olivat viimevuotta selkeästi korkeammat. Sunisenselällä ja Piiluvanse-

lällä veden laatuun vaikuttaa vuonna 2015 käynnistetty Kivisalmen pumppaamo. Alustavasti vaikut-

taa siltä, että pumppaamolla on suotuisa vaikutus veden happitalouteen, kokonaisfosforipitoisuuteen

sekä klorofyllipitoisuuteen. Alusveden hyvän happitilanteen ansiosta sedimentin fosfori ei ole lähte-

nyt kiertoon merkitsevissä määrin.

Riutanselällä (LPS10) levämääriä indikoiva klorofyllipitoisuus (4,5 µg/l) sekä kokonaisfosforipitoi-

suus olivat lievästi rehevällä tasolla. Vesi oli väriltään ja orgaanisen aineen määrältään hieman hu-

muspitoista. Riutanselän veden kokonaislaatua heikensi edellisten lisäksi kohtalaisen voimakas sa-

meus. Veden kokonaislaatua kuvaava indeksi kertoi hyvästä/tyydyttävästä vedenlaadusta, Jokilah-

della (KUUK5) vesi oli edelliskeväiden tapaan sameaa, kun taas Taipalsaaren kirkonkylän edustalla

(TAIP3) vesi oli poikkeuksellisen kirkasta. Klorofyllipitoisuudet olivat muiden pisteiden tapaan poik-

keuksellisen korkeat. Kokonaisfosforin pitoisuudet olivat lievästi rehevän vesialueen tasolla. Taipal-

saaren kirkonkylän vedenlaatu oli hyvää ja Jokilahdella hyvää/tyydyttävää. Molempien pisteiden ve-

denlaatuindeksiä heikensivät eniten humuksesta kertovat väriluku ja kemiallinen hapenkulutus. Ko-

neenselällä (LAVIK4) vaikuttivat tuttuun tapaan Lavikanlahden suunnalta tulevat tummat ja sameat

humusvedet. Veden kokonaislaatua kuvaava indeksiluku osoitti tyydyttävää veden laatua.

Lavikanlahdella (LAVIK2) vesi oli erittäin ravinteikasta, hyvin tummaa, sameaa, kiintoainepitoista

sekä erittäin runsaasti levää sisältävää (klorofylli-a). Lavikanlahden vedenlaatuindeksi osoitti välttä-

vää/huonoa veden kokonaislaatua.



LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN TARKKAILU KEVÄÄLLÄ 2018

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

Piispalanselän (431) vedenlaatu (tyydyttävä/välttävä) oli Maaveden alueista heikoin, kun taas Ko-

pinsalmessa (434) vedenlaatu (tyydyttävä) oli alueen paras. Mankanselän vedenlaatu (2,82 tyydyt-

tävä) oli hyvin lähellä Kopinsalmen vedenlaatua (2,74). Maaveden näytepisteiden vesi oli tänäkin

keväänä tyypilliseen tapaan sameaa, kiintoainepitoista, tummunutta ja fosfori- sekä klorofyllipitoi-

suudeltaan rehevää tai lievästi rehevää. Viimekevääseen verrattaessa vedenlaatuindeksit olivat hei-

kentyneet jokaisella pisteellä.
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