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ETELÄ-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU KESÄLLÄ 2020

1. YLEISTÄ

Etelä-Saimaan tarkkailu perustuu pistekuormittajille ympäristöluvissa annettuihin velvoitteisiin seu-

rata jätevesiensä vaikutusta vesistössä. Tarkkailu toteutetaan yhteistarkkailuna ja suoritetaan

7.5.2011 valmistuneen Etelä-Saimaan vesistötarkkailuohjelman mukaan (SVYT 870/11).

Veden kokonaislaadun kehitystä varten on käytetty matemaattista vedenlaatumallia (Saukkonen,

Vesitalous 6/91 ja 3/92). Vedenlaatuindeksi koostuu seitsemästä tai kahdeksasta vedenlaatuteki-

jästä riippuen siitä, mitataanko havaintopaikalta klorofylli-a vai ei. Vedenlaatuindeksin vedenlaatute-

kijöitä ovat: happi, väri, sameus, CODMn, kokonaisfosfori, natrium, sähkönjohtavuus ja klorofylli-a.

Indeksi vertaa vedenlaatua Kyläniemen pohjoispuoliseen veden laatuun (indeksiluku 1, erinomai-

nen). Indeksi voi saada arvoja välillä 1 – 6 (taulukko 1). Vedenlaatumallissa mittaushetken veden

laatua verrataan siis tarkkailuvesistön oletettuun luonnontilaan, eli ihannetasoon.

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

Jonkin verran vaihtelua vedenlaatuparametrien arvoissa on havaittu myös Hietasaaren referenssi-

pisteellä (022). Suurinta hajonta on kemiallisessa hapenkulutuksessa (CODMn) ja väriluvussa. Näihin

muuttujiin vaikuttaa voimakkaasti sateisuus ja sateiden ajankohta sekä routajakson pituus.
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2. TULOKSET

Kesän 2020 näytteet otettiin 18.8 - 27.8 välisenä aikana. Näytekierroksen aikana Saimaan veden

pinta oli ajankohdan keskivedenkorkeuden lukemissa (Saimaa, Lauritsala 0411200). Veden laadun

alueellinen kehitys on esitetty liitekuvassa (liite 4). Liitekartassa (liite 5) näytekierroksen aikana val-

linnutta veden laatua kuvataan näytepisteittäin.

Rastinvirran yläpuolella (022) veden laatu oli edellisvuoden tavoin tasolla erinomainen/hyvä (indek-

siluku 1,50). Vedenlaatuindeksiä heikensivät 2000-luvun keskiarvoon nähden koholla ollut, levätilan-

teesta kertova klorofylli-a, sekä edellisvuosien tavoin veden kemiallisesta hapenkulutuksesta ja

tässä tapauksessa lievästä humusvaikutuksesta kertova CODMn–arvo sekä veden väri. Tämän li-

säksi yli 20 m syvyydessä happitilanne oli 2000-luvun keskiarvoa hieman heikompi (keskimäärin 82

%), mutta silti hyvällä tasolla.

Vehkataipaleelta itäiselle Pien-Saimaalle pumpattava vesi (012) oli laadultaan hyvää edellisvuoden

tavoin (indeksiluku 2,11). Tämän vuoden tulokset myötäilivät hyvin 2000-luvun keskiarvoja lukuun

ottamatta sameutta sekä kokonaisfosforipitoisuutta, jotka olivat hieman koholla. Veden laatua hei-

kensi myös edellisvuotta sekä selvästi 2000-luvun keskiarvoa heikompi klorofylli-a-tulos.

Mikonsaaren näytepisteellä (001) vesi oli aikaisempien vuosien tavoin sameaa, ja sameuden lisäksi

klorofylli-a- sekä natriumpitoisuus heikensivät eniten vedenlaatua 2000-luvun keskiarvojen tavoin.

Vedenlaatuindeksi osoitti edellisvuoden tavoin arvoa hyvä/tyydyttävä (2,53). Pappilansalmessa

(002) vesi nousi edellisvuoden tyydyttävä-tasosta tasolle hyvä/tyydyttävä (indeksiluku 2,44), ja

CODMn sekä veteen sekoittuneista jätevesistä kertova sähkönjohtokyky ja natriumpitoisuus olivatkin

2000-luvun keskiarvoa paremmalla tasolla. Muuten arvot mukailivat 2000-luvun keskimääräisiä lu-

kemia. Veden natrium ja sähkönjohtokyky-arvot kertoivat aikaisempien vuosien tavoin veteen se-

koittuneesta jätevedestä, vesi oli sameaa ja kokonaisfosforipitoisuus sekä klorofylli-a pitoisuus indi-

koivat lievästi rehevää vettä.

Luukkaansalmen (003) alusveden happitilanne oli viime- ja edelliskesään verrattuna selvästi hei-

kompi happea ollen pohjanläheisessä vedessä vain 4,3 mg/l, kun edelliskesänä happea oli hyvin

koko vesipatsaassa. Esimerkiksi kalat alkavat välttelemään paikkaa, jos happipitoisuus laskee alle

5 mg/l. Alusveden huono happitilanne näkyi alusveden kohonneena kokonaisfosfori- sekä sameus-

arvoina. Jätevedet olivat edelliskesän tavoin poikkeuksellisesti sekoittuneet koko vesipatsaaseen,

mutta tänä vuonna keskimääräinen jätevesipitoisuus oli linjassa 2000-luvun keskiarvojen kanssa

(natriumpitoisuudesta sekä sähkönjohtavuudesta pääteltynä). Jätevesien vähäisemmän määrän li-

säksi vesi oli myös 2000-luvun keskiarvoa kirkkaampaa sameusarvon perusteella, ja myös väriluku

sekä CODMn-arvo olivat hieman keskiarvoa paremmalla tasolla. Vedenlaatuindeksi osoitti edellis-

vuoden tapaan välttävää vedenlaatua (3,91), ja indeksiä heikensivät eniten natriumpitoisuus, happi-

pitoisuus, sähkönjohtavuus sekä sameus.

Tuosan (006) näytepisteellä natriumpitoisuus sekä veden sähkönjohtavuus olivat hieman huonom-

malla tasolla kuin Luukkaansalmessa, ja myös alusveden happitilanne oli Luukkaansalmea heikompi

(2,9 mg/l). Ero edellisvuoteen oli selvä, sillä kesällä 2019 happitilanne oli hyvä koko vesipatsaassa
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myös Tuosan pisteellä. Alusveden huono happitilanne näkyi myös alusveden kohonneena koko-

naisfosfori- kokonaistyppi, sekä sameusarvoina. Muuten vedenlaatutekijät mukailivat Luukkaansal-

men tuloksia. Tuosassa vedenlaatu mukaili hyvin 2000-luvun keskiarvoja, vaikkakin veden väriluku,

klorofylli-a, sekä kokonaistyppipitoisuus olivat hieman keskiarvoa paremmalla tasolla ja happi keski-

määräistä huonommalla tasolla. Vedenlaatuindeksi osoitti edellisvuoden tapaan välttävää veden-

laatua (3,99), ja sitä heikensivät eniten Luukkaansalmen tapaan natriumpitoisuus, sähkönjohtavuus,

happipitoisuus sekä sameus.

Puikkosaaren (008) ja Lamposaaren (129) näytepisteillä happitilanne oli hyvällä tasolla, mutta jäte-

vesien määrässä ei ollut havaittavissa selvää laimenemista Tuosan pisteeseen verrattuna (natrium-

pitoisuudesta sekä sähkönjohtavuudesta pääteltynä). Luukkaansalmen ja Tuosan pisteiden alusve-

den hapettomuutta ja siitä johtuvia muutoksia alusveden kokonaistyppi-, kokonaisfosfori- sekä sa-

meusarvoissa lukuunottamatta Puikkosaaren ja Lamposaaren vedenlaatuarvot mukailivat Tuosan ja

Luukkaansalmen tuloksia. Veden väriluku, kokonaisfosfori- sekä typpipitoisuus olivat 2000-luvun

keskiarvoja paremmalla tasolla molemmilla pisteillä. Tämän lisäksi Puikkosaaressa sameus ja Lam-

posaaressa CODMn–arvo olivat hieman keskimääräistä paremmalla tasolla. Vedenlaatuindeksi

osoitti kuitenkin välttävää vedenlaatua molemmilla pisteillä (Puikkosaari 3,73 ja Lamposaari 3,68),

ja vedenlaatua heikensivät eniten natriumpitoisuus, sähkönjohtavuus, sekä sameus. Klorofylli-a-pi-

toisuutta ei mitata Lamposaaren eikä Puikkosaaren pisteiltä.

Luukkaansalmen, Tuosan, Puikkosaaren sekä Lamposaaren pisteillä jätevesien vaikutus on voima-

kasta ollen suurin vedenlaatuindeksiä heikentävä asia, nostaen veden ravinnemääriä ja tehden ve-

destä tummaa ja sameaa. Kesällä 2020 vedenlaatu mukaili edellisvuotta paremmin 2000-luvun kes-

kiarvoja, ja vesi ei ollut yhtä tummaa, sameaa ja orgaanista ainesta sisältävää, eivätkä kokonaisfos-

foripitoisuudet olleet yhtä korkeita kuin kesällä 2019. Huono alusveden happitilanne Luukkaansal-

men ja Tuosan näytepisteillä oli kuitenkin selvä ero edellisvuoteen, jolloin happitilanne oli hyvä koko

vesipatsaassa kaikilla edellämainituilla pisteillä. Alueellisesti Lauritsalan edustan (pisteet 006, 008

ja 129) vedenlaatuindeksi (3,95) oli hieman 2000-luvun keskiarvoa (3,99) ja edelliskesää (4,09) pa-

rempi.

Alueen lännemmällä reitillä Parkkarinsaaren (118), Laitniemen (575) näytepisteillä sekä Tullisal-

messa (119) jätevesien vaikutus oli edelleen selkeä natriumpitoisuuden, sähkönjohtavuuden sekä

sameuden heikentäessä vedenlaatua eniten. Parkkarinsaaren pisteellä myös klorofylli-a-arvo hei-

kensi vedenlaatua. Parkkarinsaaressa vedenlaatuindeksi osoitti tyydyttävää/välttävää (3,64), Lait-

niemessä välttävää (3,70) ja Tullisalmessa tyydyttävää vedenlaatua (3,00). Laitniemen pisteeltä ei

mitata klorofylli-a-pitoisuutta.

Haukiselän alueella (136, 016, 017, 018) veden laatu parani tyypilliseen tapaan asteittain itää kohti

mentäessä, eli sellujätevesien vaikutus väheni laimenemisen myötä. Alusveden happitilanne oli hyvä

kaikilla näytepisteillä. Kokonaisfosforipitoisuudet indikoivat kaikista läntisimmällä (136) pisteellä lie-

västi rehevää vesialuetta, kun taas itäisemmillä pisteillä (016, 017, 018) karua vesialuetta. Klorofylli-

a-pitoisuudet olivat läntisimmällä pisteellä (136) myös rehevän vesistön tasolla, kun taas itäisem-

mällä pisteellä 017 klorofylli-a-indikoi lievästi rehevää vettä. Pisteiltä 016 ja 018 klorofylli-a-pitoi-

suutta ei mitata. 2000-luvun keskiarvoihin verrattuna vesi oli kaikilla Haukiselän pisteillä hieman

kirkkaampaa ja värittömämpää. Myös ravinnepitoisuudet olivat 2000-luvun keskiarvoja alhaisemmat
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läntisillä pisteillä (136 ja 016) kokonaisravinteiden osalta ja itäisimmillä pisteillä (017 ja 018) koko-

naistypen osalta. Haukiselän alueellinen vedenlaatuluokitus oli tyydyttävä (3,21), mikä on 2000-lu-

vun keskiarvoa ja kesän 2019 tyydyttävä-luokitusta parempi. Alueellista vedenlaatua heikensivät

eniten korkea sähkönjohtavuus, natrium ja klorofylli-a-pitoisuudet, sekä levien ja jätevesien vuoksi

koholla oleva sameusarvo.

Joutsenon edustalla veden laatu oli kesäajalle tyypillisesti selvästi heikoin Honkalahdella (035),

jossa jätevesiä indikoiva natriumpitoisuus oli korkea koko vesipatsaassa, keskimäärin noin 26 mg/l.

Niin natrium- kuin sähkönjohtavuus-arvot olivat 2000-luvun keskiarvoja heikommalla tasolla. Honka-

lahden pisteen vesi olikin jätevesistä johtuen ravinteikasta, selvästi tummaa (väri ja CODMn) ja sa-

meaa, ja vedenlaatuindeksi osoitti välttävää (3,99) vedenlaatua. Honkalahden pisteeltä ei mitata klo-

rofylli-a-pitoisuuksia.

Joutsenon edusta-alueen (181, 032, 194, 202) pisteillä vedenlaatua heikensi niin ikään eniten nat-

riumpitoisuus, sähkönjohtavuus, sameus sekä klorofylli-a, mutta pitoisuudet olivat Honkalahtea sel-

västi pienempiä. Vedenlaatuindeksi osoitti kaikille neljälle pisteelle tyydyttävää vedenlaatua, ja Pul-

pinselän (032) ja Muukonsaaren (194) pisteillä oli alusvedessä havaittavissa happivajausta (Pulpin-

selkä 6,3 mg/l ja Muukonsaari 6,6 mg/l). Muilla pisteillä happitilanne oli erinomainen koko vesipat-

saassa. Kaikilla neljällä pisteellä veden kokonaisravinnepitoisuudet myös indikoivat karua vesistöä.

2000-luvun keskiarvoihin verrattuna Pulpinselän ja Muukonsaaren pisteillä natrium ja sähkönjohta-

vuus, sekä Muukonsaaressa lisäksi klorofylli-a-pitoisuus olivat paremmalla tasolla. Joutsenon edus-

tan alueellinen vedenlaatuluokitus oli tyydyttävä (2,97), mikä on edelliskesää parempi, mutta 2000-

luvun keskiarvoa hieman heikompi. Vesi oli myös kaikilla edellä mainituilla pisteillä edellisvuotta sel-

västi värittömämpää.

Kolarinlahden (036), Haapaniemen (037) ja Arposenniemen (038) pisteiden vedenlaatu ei eronnut

suuresti Joutsenon edusta-alueen hyvän happitilanteen omaavista pisteistä. Happitilanne oli erin-

omainen kaikilla pisteillä, ja vedenlaatuindeksi osoitti tyydyttävää vedenlaatua Kolarinlahden (2,79)

ja Haapaniemen (2,67) pisteillä ja hyvä/tyydyttävää Arposenniemen (2,54) pisteellä. Jätevesien vai-

kutus vedessä oli kuitenkin hieman pienempi (natrium ja sähkönjohtavuus) Arposenniemen pisteellä,

jossa vesi oli kirkkaampaa ja hieman värittömämpää kuin muilla saman alueen pisteillä. Joutsenon

edustan pisteiden tavoin vesi Kolarinlahden, Haapaniemen sekä Arposenniemen pisteillä edellis-

vuotta selvästi värittömämpää ja natrium ja sähkönjohtavuus olivat paremmalla tasolla niin edellis-

vuoteen kuin 2000-luvun keskiarvoon verrattuna.

Suur-Saimaan selkävesillä (021:46, 015 ja 028) happitilanne oli hyvä koko vesimassassa ja koko-

naisravinnearvot olivat ominaisia karulle vesistölle. Klorofylli-a-pitoisuudet taas indikoivat lievästi re-

hevää vettä, ja olivat Ilkonselän (021:46) ja Ylä-Lylyn (028) pisteillä koholla 2000-luvun keskiarvoihin

verrattuna. Veden natriumpitoisuus, sähkönjohtavuus ja sameus olivat selvästi korkeimmat Ylä-Ly-

lyn pisteellä edelliskesien tavoin. Alueellinen vedenlaatuluokitus parani edellisvuoden (1,97) tulok-

sesta, mutta oli hiukan 2000-luvun keskiarvoa (1,69) heikompi indeksiluvun osoittaessa edelleen

hyvää laatuluokkaa (1,71). Alueellisesti vedenlaatua heikensivät eniten natrium ja kemiallinen ha-

penkulutus (CODMn), vaikka natriumpitoisuudet olivat pisteillä joko tavallista alhaisemmat tai linjassa

2000-luvun keskiarvojen kanssa. Myöskään CODMn-pitoisuudet eivät olleet 2000-luvun keskiarvoista

poikkeavia.
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Tiuruniemen ja Kytösenselän alueella (041:165 ja 046) vedenlaatuindeksi oli hieman edellisvuotta

parempi ja hieman 2000-luvun indeksien keskiarvoa heikompi indikoiden kuitenkin tuttuun tapaan

hyvää vedenlaatua (indeksiluku 2,04). Vesi oli näytepisteillä hieman 2000-luvun keskiarvoa sa-

meampaa, ja Tiuruniemen alusveden happitilanne oli jonkin verran tavallista heikompi (70 %). Muu-

ten vedenlaatu mukaili 2000-luvun keskimääräisiä tuloksia.

Tattarin näytepisteellä (047) alusveden happitilanne oli koko 2000-luvun heikoin: kun esimerkiksi

edellisvuonna vesimassa oli kauttaaltaan hapettunutta, tänä vuonna alusvedessä oli happea vain

6,4 mg/l. Sellujätevesien vaikutus näkyi selkeimmin natriumpitoisuudessa, sähkönjohtavuudessa

sekä sameudessa. Myös veden klorofylli-a-pitoisuus oli 2000-luvun heikoin (7,1 µg/l) indikoiden re-

hevää vettä, kun 2000-luvun keskiarvo on 3,6 µg/l (lievästi rehevä vesi). Klorofylli-a olikin koholla

olevan natriumin kanssa eniten vedenlaatua heikentävä tekijä Tattarin pisteellä. Korkeasta klorofylli-

a-tuloksesta huolimatta Tattarin näytepisteen kokonaisravinnepitoisuudet indikoivat edellisvuosille

tyypillisesti karua vettä.

Veden kokonaislaadun erot Vatavalkaman (048:49) ja Kalliosaaren (049) näytepisteiden välillä olivat

havaittavissa, mutta eivät suuret. Jätevedet olivat edelliskesän tavoin kerrostuneet päällysveteen,

mutta niiden pitoisuudet olivat huomattavasti edelliskesää ja jonkin verran 2000-luvun keskiarvoja

pienempiä natriumpitoisuuden ja sähkönjohtavuuden perusteella. Alusveden happitilanne oli edel-

liskesää ja 2000-luvun keskiarvoja heikompi molemmilla pisteillä. Vatavalkaman pisteellä pohjanlä-

heisessä vedessä happea oli vain 5,6 mg/l. Kokonaisravinnepitoisuudet olivat matalia (karu vesistö)

koko vesipatsaassa, tosin kokonaisfosforin osalta hieman koholla päällysvedessä. Molemmilla pis-

teillä vedenlaatuindeksi osoitti hyvää/tyydyttävää vedenlaatua (Vatavalkama 2,87; Kalliosaari 2,71).

Molemmilla pisteillä vedenlaatua heikensivät eniten natrium ja sähkönjohtavuus, sekä Vatavalka-

malla klorofylli-a. Erot pisteiden välillä johtuivat Vatavalkaman huonommasta alusveden happitilan-

teesta sekä siitä, että Vatavalkaman pisteellä klorofylli-a heikensi vedenlaatua, mutta Kalliosaaren

pisteeltä sitä ei mitata. Kokonaisuudessaan alueellinen vedenlaatuindeksi (2,74) oli selvästi kahta

edellisvuotta (2018: 3,17; 2019: 3,16) parempi sekä hieman 2000-luvun keskiarvoa (2,75) parempi.

Vuoksenniskan näytepisteellä (050) jätevedet olivat myös kerrostuneet vahvasti päällysveteen,

mutta niiden määrää indikoivat sähkönjohtavuus sekä natriumarvot olivat todella korkeita Vataval-

kaman ja Kalliosaaren pisteisiin verrattuna. Jätevedet heikensivätkin päällysveden laatua kaikkien

vedenlaatuparametrien osalta ja vesi oli sameaa koko vesipatsaassa sähkönjohtavuuden ja natrium-

pitoisuuksien ollessa suuria myös alusvedessä. Koko vesipatsaan keskimääräiset sähkönjohta-

vuus- ja natriumarvot olivatkin koko 2000-luvun suurimpia. Myös alusveden happitilanne oli 2000-

luvun keskiarvoa heikompi happea ollessa pohjanläheisessä vedessä vain 5,9 mg/l. Vuoksenniskan

indeksiluku osoitti edellisvuoden tavoin välttävää vedenlaatua (4,09), ja oli edellisvuotta hieman huo-

nompi.

Haapaveden pisteellä (053) alusveden happitilanne kerrostuneisuuskauden lopulle tyypilliseen ta-

paan heikentynyt, mutta tänä vuonna hapen selkeä alenema alkoi jo 10 metristä. Pisteen klorofylli-

a-pitoisuus oli edellisvuoden tavoin hieman koholla 2000-luvun keskiarvoon nähden, samoin kuin

CODMn- ja natriumpitoisuudet. Vedenlaatua heikensi selkeästi eniten heikentynyt happitilanne, tä-

män lisäksi natrium sekä CODMn. Vedenlaatuindeksi osoitti Haapavedelle tyydyttävää vedenlaatua

edellisvuoden tavoin.
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Vuoksessa vedenlaatuindeksin mukainen veden kokonaislaatu oli Tainionkosken (056) näytepis-

teellä hyvä/tyydyttävä (2,35) samoin kuin Vastuupuomilla (061) (2,48). Vastuupuomilla vesi oli hie-

man Tainionkoskea sameampaa ja orgaanista ainesta sisältävämpää (CODMn). Tämän lisäksi nat-

rium, sähkönjohtavuus sekä klorofylli-a-pitoisuus olivat hieman Tainionkoskea suurempia. Jäteve-

sien vaikutus oli siis hieman suurempi Vastuupuomilla.

Kaiken kaikkiaan Etelä-Saimaan tarkkailupisteiden keskimääräinen vedenlaatu oli viime kesää ja

2000-luvun keskiarvoa parempaa. Monilla pisteillä jätevesistä kertovat natriumpitoisuus ja sähkön-

johtavuus olivat 2000-luvun keskiarvoja alhaisemmalla tasolla. Tästä johtuen muissa vedenlaatute-

kijöissä ei juurikaan näkynyt heikentymistä. Usealla pisteellä myös typpipitoisuudet olivat keskimää-

räistä alhaisemmalla tasolla. Alusveden happipitoisuus oli kuitenkin keskimääräistä heikommalla ta-

solla joillakin pisteillä. Tämä johtunee siitä, että elokuu oli tavanomaista vähäsateisempi ja lämpi-

mämpi.

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY

Iia-Elisabeth Suomi

limnologi

LIITTEET laatuluokituskuva

näytepiste- ja vedenlaatukartta



 



022

021:46 025

028

041:165

046 047

048:49

049 050

053

056

061

001

002
003

006

008

118

575

119

012

129

136

016 017

019

018

181

202
194

032
035

038

037 036

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

ETELÄ-SAIMAAN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2020

Sisältää Maanmittauslaitoksen Taustakarttarasteri 1:320 000 aineistoa, 2015


