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LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN TARKKAILU TALVELLA 2018

Läntisen Pien-Saimaan talven 2018 näytteet otettiin 26.3. – 5.4. 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.

Vehkataipaleelta Pien-Saimaalle (K12) tulevan veden kokonaislaatu oli laatuluokaltaan hyvää (1,76).

Tyypilliseen tapaan orgaanisen aineen määrää kuvaava kemiallinen hapenkulutus (CODMn) ja väri-

luku olivat koholla, mutta ravinnepitoisuudet (kokonaisfosfori ja –typpipitoisuus) olivat hyvin matalia.

Mikonsaaren edustalla (K1) ja Niemisenselällä (LPS2) veden kokonaislaatu oli niin ikään hyvällä

tasolla. Niemisenselällä hieman jopa Mikonsaarta parempi. Pieni ero johtui Niemisenselän korkeam-

masta happipitoisuudesta. Myös Mertaniemen näytepisteillä (M1, M2 ja M3) veden kokonaislaatu oli

hyvällä tasolla eikä vedenlaatutekijät eronnut aiemmista pisteistä juuri ollenkaan. Pappilansalmessa

(K2, 1,75) ja jopa Kaupunginlahdessa (LPS1, 1,73) veden kokonaislaatu oli niin ikään hyvällä tasolla.

Ainoastaan sellujätevesien läsnäolosta kertova natriumpitoisuus oli hieman koholla pisteessä LPS1.

Kaupunginlahden vesi oli hygieeniseltä laadultaan moitteetonta.

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

oli hyvällä tasolla. Kokonaisfosforipitoisuudet olivat matalia, vesi oli vain lievästi värjääntynyttä ja

sameusarvo oli matala, eli vesi oli varsin kirkasta. Sunisenselällä ja Piiluvanselällä alusveden hap-

pitilanne oli hyvällä tasolla. Talveen 2017 verrattuna Sunisenselän ja Piiluvanselän kokonaislaatu oli

jälleen kohentunut (myös 2017 oli parempi kuin 2016). Eteläisistä pisteistä parhaimman indeksiluvun

1,70 sai ehkä hieman yllättäen Sunisenselän piste (LPS 7). Matalin indeksiluku johtui muita pisteitä

alemmasta väriluvusta ja CODMn-pitoisuudesta.

Veden laatu oli hyvin samankaltainen myös Taipalsaaren kirkonkylän edustalla (TAIP3), mutta vesi

oli täällä vielä hieman värittömämpää ja sen CODMn-pitoisuus oli pienempi kuin pisteellä LPS 7.

Happitilanne oli erinomainen. Riutansellä (LPS10) tilanne oli jo varsin erilainen kuin kirkonkylän

edustalla, indeksin osoittaessa tyydyttävää vedenlaatua (2,82). Riutanselällä lähes jokainen veden-

laatutekijä osoitti huonompaa vedenlaatua kuin kirkonkylän edustalla. Etenkin happipitoisuus, sa-

meus ja fosforipitoisuus nostivat Riutanselän indeksilukua. Riutanselän näytepisteellä hapen ale-

nemaa oli havaittavissa kuudesta metristä alaspäin, mutta varsinainen happikato oli vielä kaukana.
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Jokilahdella (KUUK5) vesi oli kutakuinkin Riutanselän näytepisteen tapaista. Vesi oli hieman kirk-

kaampaa ja happipitoisempaa mutta sen humusaineksista kertovat väriluku ja CODMn olivat korke-

ampia. Alueen veden kokonaislaatu sijoittui tyydyttävään laatuluokkaan (2,89). Myös Jokilahdella

alusvedessä oli happivajetta. Koneenselällä (LAVIK4) veden kokonaislaatu oli aiemmin kuvailtuja

alueita huomattavasti heikommalla tasolla. Ravinnepitoisuudet (kokonaisfosfori ja –typpi) olivat kor-

keita, humuskuormasta kertovat väriluku ja CODMn olivat myös korkeita, vesi oli sameaa ja alusve-

dessä oli hapen vajausta. Veden kokonaislaatua kuvaava indeksiluku osoitti välttävää veden laatua

(4,16). Lavikanlahden (LAVIK2) vesi oli humusaineiden erittäin voimakkaasti tummentamaa, hyvin

sameaa ja ravinnepitoisuuksiltaan selvästi rehevää. Veden kokonaislaatulaatu oli erittäin huonolla

tasolla, joka osaltaan heijastelee Koneenselälle (LAVIK4) saakka.

Maavedellä veden kokonaislaatu vaihtui Laitsaaren (435) tyydyttävästä (2,72) heti Piispalanselän

(431) tyydyttävä/välttävään (3,43) tasoon. Piispanselällä vesi oli sameampaa, ravinnepitoisempaa

ja sen vesi sisälsi enemmän humusaineita. Mankanselällä vedessä oli vähemmän humusaineita ja

vesi oli kirkkaampaa kuin Piispanselällä. Mankaselällä huomionarvoista oli kuitenkin alusveden hap-

pitilanne, joka oli jo hyvin lähellä happikatoa (kuva 1). Fosforipitoisuuden perusteella happikadosta

johtuva sisäinen kuormitus ei ollut vielä käynnistynyt. Mankanselällä indeksi osoitti tyydyttävää ve-

denlaatua (3,10). Kopinsalmella (434) veden kokonaislaatua (3,28) heikensivät eniten veden väri,

CODMn, fosfori- ja happipitoisuus.

Kuva 1. Maaveden Mankaselän alusveden (4 m) talviaikainen happi- ja kokonaisfosforipitoisuus

2000-luvulla.
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