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SAIMAAN KIVISALMEN PUMPPAUKSEN AIKAINEN VEDEN LAA-
DUN SEURANTA TAMMI-MAALISKUUSSA 2020

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy (SVYT) otti Saimaan Kivisalmen pumppauksen aikaiseen 

veden laadun seurantaan liittyvät vesinäytteet 2.3.2020. Tammi- ja helmikuussa jäät olivat heikot 

eikä näytteenottoon päästy tuona aikana.   

Kivisalmen pumppaamon vesistötarkkailua on harvennettu siten, että näytteet otetaan kerran kuu-

kaudessa neljältä havaintopaikalta: Piiluvanselkä (LAUTTA), Sunisenselkä (LPS 7), Vehkasalon-

selkä (SHAR 3) ja Jakaraselkä (SHAR4) (havaintopaikkakartta liitteenä 4). Näytteet analysoitiin Sai-

maan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. Analyysitulokset esitetään kaaviomuodossa 

liitteessä 1 (vedenlaatukuvaajat). 

Maaliskuussa Piiluvanselän happitilanne oli hyvä koko vesipatsaassa, mutta kuitenkin hieman alen-

tunut syvimmässä näytteenottosyvyydessä (8m). Vesipatsaan fosforipitoisuus oli talvelle tyypillisesti 

matala, joskin hieman viime talvia suurempi johtuen lauhasta ja vetisestä talvesta. Vesipatsaan sa-

meus noudatteli normaalia vuodenaikaista vaihteluväliään ollen talvikuukausina vuoden matalim-

malla tasolla (kuva 1). Väriluku ja orgaanisen aineksen määrä olivat tyypillisellä tasollaan, indikoiden 

lievästi humuspitoista vettä. Maaliskuun keskimäärinen vedenlaatu oli Piiluvanselällä hyvä (taulukko 

1). Vedenlaatuindeksiä heikensivät eniten väriluku, kemiallinen hapenkulutus ja aavistuksen aiempia 

talvia korkeammalla oleva sameusarvo.  
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Kuva 1. Piiluvanselän vesipatsaan keskimääräinen sameus eri vuodenaikoina. 

Sunisenselällä alusveden happipitoisuus oli samaa suurusluokkaa kuin Piiluvanselällä. Sunisense-

län alusveden happikyllästyneisyys osoitti maaliskuussa 72 %. Happitilanne oli siis paljon parempi 

kuin edellisinä talvina (kuva 2). Maaliskuun ravinnepitoisuudet ja veden sameusarvo olivat selvästi 

loka-marraskuun arvoja pienemmät, vaikka ne olivat Piiluvanselän tapaan hieman edellisiä talvia 

suurempia. Sunisenselän vedenlaatu oli hyvin lähellä Piiluvanselkää mutta hieman korkeampi koko-

naisfosforipitoisuus ja sameusarvo näkyivät suurempana indeksiarvona.  Maaliskuun keskimäärinen 

vedenlaatu oli Sunisenselällä niin ikään hyvä (taulukko 1).  

Kuva 2. Pohjanläheisen veden happikyllästyneisyys Sunisenselällä eri vuodenaikoina.   
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Vehkasalonselällä (SHAR3) oli havaittavissa sellujätevesiä sen pohjanläheisessä vedessä. Päällys-

veden vedenlaatutekijät olivat vuodenaikaan nähden kuitenkin normaalilla tasollaan. Jätevesien läs-

näolosta kertoi pohjanläheisen veden korkea sähkönjohtavuus joka oli maaliskuussa jo yli kolmin-

kertainen päällysveteen verrattuna. Myös väriluvussa, kemiallisessa hapenkulutuksessa, fosforipi-

toisuudessa ja sameudessa oli havaittavissa selkeää heikkenemistä pohjanläheisessä vedessä. Jä-

tevesien kulkeutuminen talvella Vehkasalonselälle on kuitenkin normaali talvinen ilmiö, joten mistään 

”häiriötilanteesta” ei ole kyse (kuva 3). Poikkeuksellisen korkea sähkönjohtavuus talvella 2015 johtui 

Vehkataipaleen pumppuaseman huoltotöistä, jolloin pumppuasema toimi vain puolella teholla. Maa-

liskuun keskimäärinen vedenlaatu oli Vehkasalonselällä vain tyydyttävää (taulukko 1). Indeksilukua 

heikensivät eniten veden sähkönjohtavuus, väriluku ja orgaanisen aineen määrä. Happea pohjanlä-

heisessä vedessä oli muiden selkien tapaan hyvin (76 %). 

Kuva 3. Vehkasalonselän pohjanläheisen veden sähkönjohtavuus eri vuodenaikoina.  

Jakaraselällä (SHAR4) ei havaittu jätevesiä mutta happipitoisuus oli havaintopaikoista heikoin. Hap-

pipitoisuus oli viime talvea selkeästi parempi, kyllästyneisyys osoitti nyt 68 %. Jakaraselän pohjan-

läheinen vesi erosi päällysvedestä sameuden ja fosforipitoisuuden osalta. Fosforipitoisuus oli noin 

1,5 kertainen ja sameus kaksinkertainen. Samankaltaista heikentymisestä pintaveteen nähden on 

ollut myös aiempina talvina, joten mistään poikkeuksellisuudesta ei ollut kyse. Keskimäärin vesi oli 

vähäravinteista, kirkasta (sameus) ja hieman humuksista (väriluku ja CODMn). Maaliskuun keskimää-

rinen vedenlaatu oli Jakaraselällä hyvä/tyydyttävä (taulukko 1). Indeksiä heikensivät tasaisesti sa-

meus, väriluku, CODMn ja eniten alimman syvyyden alentunut happikyllästyneisyys. 
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Taulukko 1. Keskimääräinen vedenlaatu eri havaintopaikoilla maaliskuussa 2020. 

Havaintopaikka Indeksiluku Vedenlaatu

Piiluvanselkä 1,99 Hyvä

Sunisenselkä 2,33 Hyvä

Vehkasalonselkä 2,85 Tyydyttävä

Jakaraselkä 2,41 Hyvä/tyydyttävä
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Liite 3. 

Saimaan Piiluvanselkä (LPS8) 





Saimaan Sunisenselkä (LPS7) 





Saimaan Vehkasalonselkä (SHAR3) 





Saimaan Jakaraselkä (SHAR4) 
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