
SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY
Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA

PL 17, 53851 LAPPEENRANTA

FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio Puhelin 020 7790 470
T032, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 etunimi.sukunimi@svsy.fi

www.svsy.fi
Voimassa oleva pätevyysalueemme löytyy sivulta www.finas.fi

No 2811/20 28.10.2020

LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU KESÄLLÄ 2020

Läntisen Pien-Saimaan kesän 2020 näytteet otettiin 18.–19.8. 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). 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
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) pumpattava vesi oli kokonaislaadultaan hyvää, mutta hieman

viime vuotta ja vuosien 2010-2019 keskiarvoa huonolaatuisempaa (taulukko 2). Orgaanisen aineen

määrästä kertova CODMn ja koholla oleva väriluku heikensivät tuttuun tapaan veden laatua, mutta

edellisvuoteen verrattuna myös veden sameus sekä levien määrää indikoiva klorofylli olivat koholla

kuvastaen lievästi sameaa, lievästi rehevää vettä. Ravinnepitoisuudet kuvastivat kuitenkin karua

vettä. Hyvin matala sähkönjohtavuus kertoi, ettei vedessä ollut sellujätevesiä.

Mikonsaaren näytepisteellä (K1) veden kokonaislaatu oli edellisvuoden tavoin tasolla hyvä/tyydyt-

tävä ja tulos oli myös linjassa Mikonsaaren vuosien 2010-2019 keskiarvon kanssa. Jätevesiä ei ollut

vedessä tänäkään kesänä havaittavissa sähkönjohtavuuden perusteella, mutta edellisvuoden hy-

vään pohjanläheiseen happitilanteeseen (83 %) verrattuna tilanne oli huonompi ja pohjanläheisessä

vedessä oli happivajetta (59 %). Edellisvuoteen verrattuna veden sisältämien orgaanisten aineiden

määrää kuvaava CODMn-arvo oli kuitenkin hieman pienempi.
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Niemisenselällä. (LPS2) veden kokonaislaatu nousi edellisvuoden hyvä/tyydyttävästä hyvään, ja

tänä kesänä vesi oli edellisvuotta sekä vuosien 2010-2019 keskiarvoa selkeästi parempilaatuisem-

paa. Vesi ei ollut yhtä sameaa ja leväpitoista, ja alusveden happitilanne (94 %) oli myös selvästi

Mikonsaarta paremmalla tasolla. Mikonsaaren tapaan Niemenselän vedessä näkyi lievä humusvai-

kutus (väriluku ja CODMn).

Pappilansalmessa (K2) sekä Kaupunginlahden (LPS1) pisteellä veden laatuluokka nousi edellisvuo-

desta sekä vuosien 2010-2019 keskiarvo tyydyttävästä hyvä/tyydyttävään. Laatuluokan nousu johtui

siitä, että edellisvuona päällysvedessä oli havaittavissa jätevesiä, jotka heikensivät vedenlaatuin-

deksiä sähkönjohtokyvyn, kemiallisen hapenkulutuksen sekä sameuden osalta. Kaupunginlahden

pisteellä myös fosfori sekä klorofylli olivat kesällä 2019 heikommalla tasolla. Tänä vuonna Pappilan-

salmen klorofyllipitoisuus oli Kaupunginlahtea hieman heikommalla tasolla, mutta muuten vedenlaa-

dussa ei ollut suuria eroja pisteiden välillä.

Mertaniemen edustalla läntisen pisteen M3 veden laatu oli Mertaniemen pisteistä parhainta laatu-

luokan noustessa edellisen vuoden sekä vuosien 2010-2019 keskiarvo tyydyttävästä hyvä/tyydyttä-

vään (2,36). Myös edellisvuonna sekä vuosien 2010-2019 keskiarvossa tyydyttävän arvon saanut

piste M2 nousi hyvä/tyydyttävä-tasolle (2,43). Viimevuoden mittauksissa parhaimman indeksiarvon

saaneen pisteen M1 arvo oli tänä vuonna muita pisteitä hieman heikompi, vaikka tälläkin pisteellä

vedenlaatu oli tasolla hyvä/tyydyttävä (2,52). Jokaisella pisteellä klorofyllipitoisuus oli edellisvuotta

paremmalla tasolla. M2 pisteellä myös sameusarvo sekä CODMn, ja M3 pisteellä sameus sekä ko-

konaisfosforipitoisuus olivat selkeästi edellisvuotta paremmalla tasolla. M1 pisteellä taas sameus oli

koholla edellisvuoteen nähden. Kaikilla näytepisteillä veden laatua heikensivät eniten sameus, ve-

den väri sekä CODMn. Mertaniemen pisteiden klorofyllipitoisuudet vaihtelivat välillä 4,5 µg/l – 5,4 µg/l,

eli lievästi rehevän vesistön arvoissa.

Suninselällä (LPS7) ja Piiluvanselällä (LPS8) vedenlaatuindeksi osoitti hyvä/tyydyttävä-laatuluok-

kaa, mikä oli parannusta edellisvuoden sekä vuosien 2010-2019 keskiarvon tyydyttävään laatuun

verrattuna. Vuosien 2010-2019 keskiarvoon verrattuna parannus oli selkeä. Tämä johtuu luultavim-

min talvella 2015 käytteenotetun Kivisalmen pumppaamon vaikutuksesta veden kerrostumiseen:

pumppaamon käyttöönoton jälkeen vesi ei ole ollut kerrostuneena kuin poikkeuksellisissa tilanteissa,

kuten tavallista pidempien hellejaksojen seurauksena. Ero edellisvuoteen johtui selkeästi parem-

masta klorofyllipitoisuuden, CODMn:n sekä sameuden arvosta.

Riutanselällä (LPS10) veden laatu tippui kesän 2019 hyvä/tyydyttävästä tyydyttävään. Vesi oli edel-

liskesästä poiketen kerrostunutta ja tästä johtuen alusveden happitilanne oli selvästi heikompi poh-

jassa ollen happea vain 2,4 mg/l. Tästä johtuen myös pohjanläheiset fosfori-, väri- sekä sameusarvot

olivat koholla. Riutanselällä vedenlaatua heikensivätkin eniten alusveden happipitoisuus sekä sa-

meus. Riutanselän levätilanne oli kuitenkin edellisvuotta selkeästi parempi klorofylliarvon perus-

teella. Taipalsaaren kirkonkylän edustalla (TAIP3) vedenlaatu nousi hyvä/tyydyttävä-tasolle edellis-

vuoden sekä vuosien 2010-2019 tyydyttävästä tasosta. Muutos johtui edellisvuoteen verrattuna huo-

mattavasti paremmista klorofyllipitoisuuksista, vaikka väriluku olikin kesään 2019 verrattuna hieman

koholla. Sameus heikensi vedenlaatua eniten tällä pisteellä edellisvuoden tavoin. Jokilahden näyte-

pisteellä (KUUK5) veden laatu heikkeni hieman edellisvuoteen verrattuna, ja veden laatu oli edellis-

vuoden tavoin tyydyttävällä tasolla. Tämä johtui alusveden kerrostuneisuudesta johtuvasta pohjan

happivajeesta (2,4 mg/l), josta johtuen myös alusveden sameus, väriluku sekä fosforipitoisuus olivat
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koholla. Muutos indeksissä oli kuitenkin verrattain pieni johtuen huomattavasti edellisvuotta vähäi-

semmästä levämäärästä, joka ilmeni selkeästi parempana klorofylli-a-pitoisuuksina.

Koneenselällä (LAVIK4) veden laatu oli edellisvuoden tavoin tyydyttävällä tasolla, vaikkakin indeksi-

luku heikkeni hieman edellisvuoteen nähden. Tämä johtui edellisvuotta selvästi heikommasta hap-

pitilanteesta: kesällä 2019 vain pohjanläheinen (15 m) vesi oli huonohappista, kun tänä kesänä

huono happitilanne alkoi jo 8 metrin syvyydessä (4,3 mg/l) pohjan läheisessä vedessä ollen happea

vain 1,9 mg/l. Hapettomuuden vaikutukset näkyivätkin vähähappisten syvyyksien vedenlaadussa,

etenkin sameudessa, kokonaisravinteissa sekä väriluvussa. Edellisvuoteen nähden levätilanne oli

kuitenkin huomattavasti parempi, mikä näkyi parempina klorofylli-a-pitoisuuksina.

Lavikanlahdella (LAVIK2) vesi oli tänäkin vuonna erittäin ravinteikasta, tummaa, sameaa ja kiintoai-

nepitoista. Edelliskesään nähden levätilanne oli kuitenkin huomattavasti parempi (klorofylli-a). Myös

kokonaisfosforipitoisuus oli hieman edelliskesää parempi, mutta tämän vuoden veden huonompi

happitilanne laski indeksiä edellisvuoden arvoa huonommaksi. Veden kokonaislaatua kuvaava in-

deksiluku osoitti Lavikanlahdelle edellisvuoden tavoin välttävää vedenlaatua.

Maavedellä vedenlaatu oli kokonaisuudessaan hieman 2010-2019 lukujen keskiarvoa parempaa.

Maaveden paras vedenlaatu löytyi tänäkin vuonna Laitsaarenselältä (435) ja vedenlaatu oli edellis-

kesän sekä vuosien 2010-2019 keskiarvoa parempaa. Ero edelliskesään johtui tämän vuoden sel-

keästi paremmasta levätilanteesta (klorofylli-a). Tämän lisäksi myös CODMn ja sameusarvot olivat

edellisvuotta paremmat. Edellisvuoteen nähden kuitenkin veden kiintoainepitoisuus ja kokonaisfos-

fori olivat hieman koholla. Paremmasta vedenlaatuindeksin arvosta huolimatta Laitsaarenselän ve-

denlaatu oli tyydyttävällä tasolla edellisvuoden tavoin ja ravinnepitoisuudet sekä klorofyllipitoisuus

indikoivat lievästi rehevää vettä.

Leväsensalmen itäpuolella, Piispanselällä (431) ainoastaan kiintoainepitoisuus oli paremmalla ta-

solla oleva vedenlaatutekijä Laitsaarenselkään verrattuna. Muuten vesi oli lievästi ravinteikkaampaa,

orgaanista ainesta sisältävämpää, sameampaa ja levien määrää indikoiva klorofyllipitoisuus oli myös

huomattavasti suurempi. Vedenlaatuindeksi osoitti Piispanselän vedenlaadun olevan edellisen vuo-

den ja vuosien 2010-2019 keskiarvon tavoin tyydyttävää/välttävää. Mankanselällä (433) vedenlaatu

oli tuttuun tapaan välttävällä tasolla. Piispanselkään verrattuna Mankanselän vesi oli ravinteikkaam-

paa, kiintoainepitoisempaa, sameampaa ja veden levätilanne oli selvästi huonompi (klorofylli-a).

Kopinsalmella (434) vedenlaatu oli edellisvuoden tavoin Maaveden toiseksi parhainta, ja vedenlaa-

tuindeksin arvo nousi edellisvuoden sekä vuosien 2010-2019 tyydyttävä/välttävä tasolta tyydyttä-

välle tasolle. Muutos edellisvuoteen johtui pääasiassa edellisvuotta matalemmista CODMn sekä klo-

rofylli-arvoista. Maaveden muiden pisteiden tapaan kopinsalmen vedenlaatua heikensivät eniten ve-

den sameus sekä korkea klorofyllipitoisuus.

Läntisen Pien-Saimaan kesän 2020 vedenlaatu (tyydyttävä 2,81) oli kokonaisuudessaan hieman

edellisvuoden (tyydyttävä 2,90) ja 2010-2019 keskiarvoa (tyydyttävä, 3,08) parempaa. Normaalia

parempi vedenlaatu johtui alueen keskimääräistä pienemmistä klorofylli-a pitoisuuksista (koko alu-

een keskiarvo vuonna 2020 oli 6,79 µg/l ja vuosien 2010-2019 keskiarvo oli 10,7 µg/l), jotka toisaalta

heijastuvat myös sameuteen ja orgaanisen aineen määrään. Kaukaan tehtaan mahdollisella vaiku-

tusalueella myös sähkönjohtavuudet olivat normaalia paremmalla tasolla.
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Taulukko 2. Läntisen Pien-Saimaan vedenlaatu kesällä 2020, 2019 ja kesien 2010-2019 keskiarvot.

Havaintopaikkojen nimistä on lihavoitu raportissa ja karttapisteissä käytettävät kirjaimet.

Havaintopaikka 2020 2019 Keskiarvo 2010-2019

LAVIK4 tyydyttävä 3,27 tyydyttävä 3,20 tyydyttävä/välttävä 3,60

KUUK5 tyydyttävä 3,02 tyydyttävä 2,69 tyydyttävä 3,22

LPS1 hyvä/tyydyttävä 2,50 tyydyttävä 3,05 tyydyttävä 3,19

LPS10 tyydyttävä 3,16 hyvä/tyydyttävä. 2,38 tyydyttävä 3,09

LPS2 hyvä 2,17 hyvä/tyydyttävä 2,57 hyvä/tyydyttävä 2,48

LPS7 hyvä/tyydyttävä 2,43 tyydyttävä 2,68 tyydyttävä 3,02

LPS8 hyvä/tyydyttävä 2,44 tyydyttävä 2,67 tyydyttävä 2,90

LPSK1 hyvä/tyydyttävä 2,62 hyvä/tyydyttävä 2,49 hyvä/tyydyttävä 2,55

LPSK12 hyvä 2,24 hyvä 2,00 hyvä 1,94

LPSK2 hyvä/tyydyttävä 2,47 tyydyttävä 2,93 tyydyttävä 2,97

MERTA1 hyvä/tyydyttävä 2,52 hyvä/tyydyttävä 2,54 hyvä/tyydyttävä 2,59

MERTA2 hyvä/tyydyttävä 2,43 tyydyttävä 2,72 tyydyttävä 2,76

MERTA3 hyvä/tyydyttävä 2,36 tyydyttävä 2,84 tyydyttävä 2,81

TAIP3 hyvä/tyydyttävä 2,44 tyydyttävä 2,72 tyydyttävä 2,76

431 tyydyttävä/välttävä 3,41 tyydyttävä/välttävä 3,42 tyydyttävä/välttävä 3,57

433 välttävä 3,79 välttävä 3,73 välttävä 3,85

434 tyydyttävä 3,28 tyydyttävä/välttävä 3,41 tyydyttävä/välttävä 3,47

435 tyydyttävä 2,86 tyydyttävä 3,24 tyydyttävä 3,27

LAVIK 2 välttävä 3,98 välttävä 3,94 välttävä/huono 4,51

Näytepisteiden ka. tyydyttävä 2,81 tyydyttävä 2,90 tyydyttävä 3,08
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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
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