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LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU TALVELLA 2020 

Läntisen Pien-Saimaan talven 2020 näytteet otettiin 2.3. – 4.3. välisenä aikana. Näytteet analysoitiin 

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

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

3/92). Vedenlaatuindeksi koostuu kuudesta kahdeksaan vedenlaatutekijästä riippuen siitä missä 

kohtaa järveä ollaan. Vedenlaatuindeksin vedenlaatutekijöitä ovat: happi, väri, sameus, kiintoaine 

(vain maavedellä), CODMn, kokonaisfosfori, sähkönjohtavuus ja klorofylli-a (ei Lavinkanlahdella, LA-

VIK2, eikä talvisin muiltakaan pisteiltä). Indeksi voi saada arvoja välillä 1 – 6 (taulukko 1). Vedenlaa-

tumallissa mittaushetken veden laatua verrataan tarkkailuvesistön oletettuun luonnontilaan, eli ihan-

netasoon.  

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 (K12) tulevan veden kokonaislaatu oli laatuluokaltaan hyvää (1,84). 

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, ind. 2,25) ja Niemisenselällä (LPS2, ind 1,79) veden kokonaislaatu oli 

niin ikään hyvällä tasolla. Niemisenselällä hieman jopa Mikonsaarta parempaa. Pieni ero johtui Nie-

misenselän matalammasta sähkönjohtavuudesta ja sameusarvosta. Mikonsaaressa aivan pohjan-

läheisessä vedessä oli havaittavissa Kaukaan puhdistettuja jätevesiä, jotka virtaavat talvella osittain 

virtaussuunnan vastaisesti aina Vehkasalonselälle asti. Myös Mertaniemen näytepisteillä (M1 1,79, 

M2 1,76 ja M3 1,77) veden kokonaislaatu oli hyvällä tasolla eikä vedenlaatutekijät eronnut aiemmista 

pisteistä juuri ollenkaan. Mertaniemen pisteillä ei ollut havaittavissa puhdistettuja jätevesiä. Merta-
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niemen pisteillä kuten myös aiemmillakin vesi oli sameuden perusteella kirkasta, ravinteiden perus-

teella karua tai jopa erittäin karua ja lievästi humuksista. Kaupunginlahdessa (LPS1, 2,05) veden 

kokonaislaatu oli niin ikään hyvällä tasolla, vaikkakin laatu oli jo hieman Mertaniemen pisteitä hei-

kompaa, johtuen hieman korkeammasta sameudesta, kokonaisfosforipitoisuudesta sekä sähkönjoh-

tavuudesta. Pappilansalmessa vedenlaatu heikkeni jo selvästi johtuen Kaukaan jätevesivaikutuk-

sesta, ollen laadultaan enää tyydyttävää (ind. 2,74). Pappilansalmen vedenlaatu oli jopa poikkeuk-

sellisen heikkoa, sillä keskimäärin 2000-luvulla on vedenlaatu ollut kuitenkin hyvää (taulukko 2). 

Keskimääräistä heikompi vedenlaatu johtui pohjanläheisen veden korkeasta jätevesipitoisuudesta. 

Pohjanläheisessä vedessä sähkönjohtavuus oli lähes 30 mS/m, joka on erittäin korkea arvoa ko. 

alueelle. Korkeasta jätevesipitoisuudesta johtuen myös väriluku, orgaanisenaineen määrä, sameus-

arvo ja kokonaisravinnepitoisuudet olivat korkeita. Muissa vesikerroksissa vedenlaatu oli aiempien 

pisteiden kaltainen. Pappilansalmen ja Kapunginlahden vesi oli hygieeniseltä laadultaan moittee-

tonta tai lähes moitteetonta. Taipalsaarentien itäpuolen pisteillä vesi oli laadultaan keskimäärin hy-

vää (2,00), kuten se oli viime talvenakin (1,86) 

Taipalsaarentien länsipuolella Sunisenselällä (LPS7, ind. 2,12) ja Piiluvanselällä (LPS8, ind. 2,21) 

veden kokonaislaatu oli hyvällä tasolla. Kokonaisfosforipitoisuudet olivat matalia ja normaalilla tasol-

laan, vesi oli vain lievästi värjääntynyttä mutta sameusarvo oli matala, eli vesi oli varsin kirkasta. 

Sunisenselällä ja Piiluvanselällä alusveden happitilanne oli hyvällä tasolla. Talveen 2019 verrattuna 

Sunisenselän ja Piiluvanselän kokonaislaatu oli aavistuksen heikompaa. 

Veden laatu oli hyvin samankaltaista myös Taipalsaaren kirkonkylän edustalla (TAIP3, ind. 1,98 

hyvä), joskin vesi oli siellä hieman sameampaa mutta väriltään kirkkaampaa. Happitilanne oli erin-

omainen. Riutanselällä (LPS10) tilanne oli hiemani heikompi, vedenlaatuindeksin osoittaessa hy-

vää/tyydyttävää vedenlaatua (2,49). Indeksiarvo oli kuitenkin hieman 2000-luvun keskiarvoa pa-

rempi. Riutanselällä vesi oli sameampaa ja alusveden happipitoisuus oli heikompi kuin kirkonkylän 

edustalla, mistään suuremmasta happivajauksesta ei kuitenkaan ollut kyse. Riutanselällä veden-

laatu oli vesipatsaan ylemmissä kerroksissa parempilaatuista kuin yli 10m syvyydessä, jossa sa-

meus lähes tuplaantui.    

Jokilahdella (KUUK5) vedenlaatu oli selkeästi heikompaa (3,40 tyydyttävä) kuin Riutanselällä ja 

2000-luvulla keskimäärin. Keskimääräistä heikompi vedenlaatu johtui huonosta pohjaläheisen veden 

laadusta. Pohjantuntumassa sameus oli pintaan nähden viisikertainen ja väriluku kolminkertainen. 

Myös muut vedenlaatutekijät olivat ylempiä syvyyksiä selvästi heikkolaatuisempia. Mittaushetkellä 

pohjantuntumassa oli hapen alenemaa mutta happikato oli vielä hyvin kaukana (happea n. 6 mg/l).    

Vedenlaatu heikkeni entisestään tultaessa Koneenselälle (LAVIK4), jossa indeksi osoitti enää vält-

tävää vedenlaatua (ind. 4,32). Myös Koneenselällä vedenlaatu oli selvästi 2000-luvun keskiarvoa 

heikompaa johtuen kahden alimmaisen vesikerroksen huonosta vedenlaadusta. Varsinkin sameus, 

väriluku ja orgaanisen aineen määrä olivat poikkeuksellisen huonolla tasolla.  Koneenselän heikko 

vedenlaatu selittyy Lavikanlahdelta Koneenselälle virtaavasta heikkolaatuisesta vedestä. Lavikan-

lahdella vedenlaatu oli huonoa tai jopa erittäin huonoa. Lavikalahdella varsinkin sameus ja kiintoai-

neen määrä olivat poikkeuksellisen suuria, johtuen lauhasta ja vetisestä talvesta. Lavikanlahden 

(LAVIK2) vesi oli humusaineiden erittäin voimakkaasti tummentamaa, hyvin sameaa ja ravinnepitoi-

suuksiltaan selvästi rehevää. 



LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU TALVELLA 2020
3 (4) 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

Maavedellä veden kokonaislaatu vaihtui Laitsaarenselän (435) tyydyttävästä (3,27) heti Leväsensal-

men jälkeen Piispalanselällä (431) välttävään (4,28) tasoon. Piispalanselällä vesi oli sameampaa, 

kiintoaine- ja ravinnepitoisempaa, vähähappisempaa sekä sisälsi enemmän humusaineita. Molem-

milla selillä vedenlaatu oli selvästi heikompaa kuin 2000-luvulla keskimäärin. Mankaselällä (433) 

vedessä oli orgaanista ainesta vähemmän ja vesi oli myös sameuden sekä kiintoaineen osalta kirk-

kaampaa. Mankanselän pohjanläheisessävedessä oli happi loppunut kokonaan, jonka johdosta poh-

janläheisen veden ravinnepitoisuudet olivat koholla mutta eivät kuitenkaan vielä järin suureksi ko-

honneita. Kopinsalmessa (434) veden kokonaislaatu oli normaaliin tapaansa Maaveden parhaim-

mistoa (3,00 tyydyttävä). Kopinsalmessa vedenlaatu oli tasalaatuista pinnasta pohjaan. Kopinsal-

men vedenlaatua heikensivät eniten veden väriluku, CODMn ja sameus.  

Taulukko 2. Läntisen Pien-Saimaan vedenlaatu talvella 2020, 2019 ja keskimäärin 2000-luvulla.  

Vedenlaatuluokitus 

Havaintopaikka 2020 2019 Keskimäärin 2000-luvulla 

LAVIK4 4,32 välttävä 2,92 tyydyttävä 3,81 välttävä 

KUUK5 3,40 tyyd./vält. 2,70 tyydyttävä 3,00 tyydyttävä 

LPS1 2,05 hyvä 1,78 hyvä 1,70 hyvä 

LPS10 2,49 hyvä/tyyd. 2,05 hyvä 2,63 hyvä/tyyd. 

LPS2 1,79 hyvä 1,75 hyvä 1,73 hyvä 

LPS7 2,12 hyvä 2,07 hyvä 2,22 hyvä 

LPS8 2,21 hyvä 2,04 hyvä 2,32 hyvä 

LPSK1 2,25 hyvä 2,04 hyvä 2,17 hyvä 

LPSK12 1,84 hyvä 1,86 hyvä 1,73 hyvä 

LPSK2 2,74 tyydyttävä 2,05 hyvä 2,22 hyvä 

MERTA1 1,79 hyvä 1,80 hyvä 1,72 hyvä 

MERTA2 1,76 hyvä 1,77 hyvä 1,67 hyvä 

MERTA3 1,77 hyvä 1,81 hyvä 1,68 hyvä 

TAIP3 1,98 hyvä 2,07 hyvä 1,85 hyvä 

431 4,28 välttävä 3,67 välttävä 3,81 välttävä 

433 3,93 välttävä 3,97 välttävä 3,47 tyyd./vält. 

434 3,00 tyydyttävä 2,94 tyydyttävä 2,73 tyydyttävä 

435 3,27 tyydyttävä 2,95 tyydyttävä 2,88 tyydyttävä 

LAVIK 2 5,35 huono/erittäin huono 5,08 huono 5,19 huono 

Kaikkien ka. 2,75 tyydyttävä 2,49 hyvä/tyyd. 2,55 hyvä/tyyd. 



LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU TALVELLA 2020
4 (4) 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY 

Mikael Kraft  

Limnologi 

LIITTEET  havaintopaikka- ja vedenlaatukartta 



LÄNTINEN PIEN-SAIMAA TALVI 2020 

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 

LAVIK 2 

435

LAVIK 4

431 

LPS 10 

434

433

TAIP 3

KUUK 5

K 1

K 12

LPS 8

LPS 7

LPS 2

K 2

LPS 1

M1

M 3 
M 2


