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LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN VESISTÖTARKKAILU KEVÄÄLLÄ 
2020 

Läntisen Pien-Saimaan kevään 2020 näytteet otettiin 15.–19.5. 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. Vedenlaatuluokat on esitetty taulukossa 1.  

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 

Kevättäyskierto oli tapahtunut kaikilla näytepisteillä, jonka johdosta vedenlaatu ei juurikaan vaihdel-

lut näytteenottopisteiden eri syvyyksissä. Vedenlämpötila oli koko alueella ja eri syvyyksissä noin 9 

astetta. Toukokuussa esiintyi kohtuullisen lämpimiä päiviä mutta ne ajoittuivat vasta näytteenoton 

jälkeisille päiville, jonka takia vesissä ei ollut vielä havaittavissa lämpötilakerrostuneisuutta. Koko 

alueen keskimääräinen klorofylli-a pitoisuus oli tänä keväänä normaalilla (2000-luvun keväiden kes-

kiarvossa) tasollaan n. 6,0 µg/l, keväällä 2019 se oli 7,5 µg/l. Keväällä 2017 klorofyllipitoisuus oli 

taas vain 3,2 µg/l, joten vaihtelu eri keväinä voi olla suurta. Keskiarvoista on jätetty huomiotta Lavi-

kanlahden pisteen 2 tulokset, sillä kyseisen pisteen klorofylli-a pitoisuudet vaihtelevat muihin pistei-

siin nähden aivan eri tasolla. Lievästä rehevyydestä kertovat klorofyllipitoisuudet näkyivät monella 

pisteellä myös veden sameutena. Alueen normaalia korkeampi sameus voi olla myös peruja lau-

hasta talvesta, sillä sateet eivät ainakaan selitä veden sameutta, huhti- ja toukokuussa satoi hieman 

normaalia vähemmän. Monella pisteellä myös kokonaisfosforipitoisuudet olivat normaalia tasoaan 

korkeampia. 
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Vehkataipaleelta Pien-Saimaalle (K12) pumpattava vesi oli laadultaan hyvää ja kaikista pisteistä 

parhainta. Humusvaikutuksesta kertova CODMn ja koholla oleva väriluku sekä sameus laskivat muu-

toin erinomaista veden laatua. Ravinnepitoisuudet olivat karulle vedelle ominaiset, kuten oli myös 

levien määrää indikoiva klorofyllipitoisuus. Matala sähkönjohtavuus kertoi, ettei vedessä ollut sellu-

jätevesiä. Myöskään Mikonsaaren (K1) näytepisteellä ei ollut sähkönjohtavuuden perusteella jäte-

vesiä, kuin aivan vähenevissä määrin. Nämä jätevedet ovat luultavamminkin peruja talvella Vehka-

salonselän syvänteeseen kertyneistä jätevesistä, jotka täyskierron aikaan ovat sekoittuneet vesipat-

saaseen ja lähteneet etenemään kohti Vuoksea. Vesi oli Mikonsaaren edustalla sameampaa kuin 

Vehkataipaleella. Suurin ero näiden näytepisteiden välillä oli klorofyllipitoisuudessa ja kokonaisfos-

foripitoisuudessa. Mikonsaaren näytepisteellä veden kokonaislaatu oli hyvä. Myös Niemisenselällä 

(LPS 2) veden kokonaislaatu oli hyvällä tasolla. Fosfori- ja typpipitoisuudet olivat matalia, joskin ve-

dessä näkyi edellisten pisteiden tapaan humusvaikutus (väriluku ja CODMn), joka laski vedenlaatua 

eniten.  

Pappilansalmessa (K2) CODMn ja sähkönjohtavuus olivat vain hieman korkeampia kuin Mikonsaa-

renpisteellä, kertoen sellujätevesien pienestä määrästä. Vuonna 2019 jätevesiä oli havaittavissa pal-

jon enemmän, jonka takia vedenlaatuindeksi oli nyt paljon parempi kuin vuonna 2019. Vedenlaatuin-

deksi osoitti nyt hyvää/tyydyttävää vedenlaatua, kun vuonna 2019 se oli vain tyydyttävää. Klorofylli-

pitoisuus oli nyt melkein kaksinkertainen vuoden 2019 kevääseen nähden, jonka takia veden sa-

meus oli nyt myös paljon korkeampi. Pappilansalmessa vedenlaatua heikensivät eniten veden sa-

meus ja orgaanisen aineen määrä. Kaupunginlahdella (LPS 1) klorofyllipitoisuus (7,5 µg/l) oli noin 

50 % suurempi kuin keväällä 2019, kuten oli myös sameus. Sähkönjohtavuus oli taas 2000 – luvun 

pienin. Muut vedenlaatutekijät olivat kutakuinkin normaalilla tasollaan. Veden kokonaislaatu oli 

hyvä/tyydyttävä.  Vedenlaatuindeksiä heikensivät eniten sameus ja klorofyllipitoisuus. Mertaniemen 

(M1 – M3) edustalta mitattiin ainoastaan klorofyllipitoisuudet. Pitoisuudet vaihtelivat välillä 5,0 µg/l – 

6,8 µg/l. Klorofyllipitoisuudet olivat hieman 2000 – luvun keskiarvoa korkeampia.  

Sunisenselällä (LPS7) ja Piiluvanselällä (LPS8) vedenlaatuindeksi osoitti edelliskevään tapaan vain 

hyvää/tyydyttävää, kun yleensä se on osoittanut hyvää vedenlaatua. Indeksi oli nyt jo 3 kevättä pe-

räjälkeen huonompi, kuin keskimäärin 2000-luvulla. Vesi oli nyt hieman sameampaa, värjäänty-

neempää, sisälsi enemmän orgaanista ainetta, ravinteita ja klorofyylli-a:ta kuin keskimäärin 2000-

luvulla (keväät). Mitkään edellisistä ei kuitenkaan ollut erityisen korkeita mutta yhdessä ne saivat 

vedenlaatuluokituksen tippumaan yhdellä luokalla. Vedenlaatutekijät olivat kutakuinkin yhtenevät 

molemmilla selillä.  

Riutanselällä (LPS10) kokonaisfosforipitoisuus oli poikkeuksellisen korkea (22 µg/l), indikoiden lähes 

reheviä olosuhteita. Vesi oli väriltään ja orgaanisen aineen määrältään hieman humuspitoista. Riu-

tanselän veden kokonaislaatua heikensivät eniten sameus ja kokonaisfosforipitoisuus. Korkeasta 

kokonaisfosforipitoisuudesta huolimatta, klorofyllipitoisuus ei kuitenkaan ollut normaalia korkeampi.  

Veden kokonaislaatua kuvaava indeksi kertoi hyvästä/tyydyttävästä vedenlaadusta. Jokilahdella 

(KUUK5) vesi oli edelliskeväiden tapaan sameaa, kuten oli myös Taipalsaaren kirkonkylän edustalla 

(TAIP3). Molemmissa paikoissa vesi oli jopa poikkeuksellisen sameaa ja molemmilla pisteillä myös 

fosforipitoisuus oli normaalia korkeampi. Taipalsaaren kirkonkylän vedenlaatu oli normaalia tasoaan 

heikompaa eli vain tyydyttävää, kun taas Jokilahdella vedenlaatu oli jopa hieman normaalia parem-

paa. Jokilahdella orgaanisen aineen määrä ja klorofyllipitoisuus olivat normaalia tasoaan pienempiä.  
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Molempien pisteiden vedenlaatuindeksiä heikensivät eniten sameus ja kokonaisfosforipitoisuus. Ko-

neenselällä (LAVIK4) vaikuttivat tuttuun tapaan Lavikanlahden suunnalta tulevat tummat ja sameat 

humusvedet, joskin humuspitoisuus oli itseasiassa pisteen normaalitasoa pienempi. Veden koko-

naislaatua kuvaava indeksiluku osoitti tyydyttävää veden laatua. Indeksiä heikensivät eniten sameus 

ja klorofyllipitoisuus.           

Lavikanlahdella (LAVIK2) vesi oli erittäin ravinteikasta, hyvin tummaa, sameaa, kiintoainepitoista 

sekä runsaasti levää sisältävää (klorofylli-a). Lavikanlahden vedenlaatuindeksi osoitti välttävää ve-

den kokonaislaatua.   

Maavedellä vedenlaatu oli normaalia tasoaan parempaa. Piispalanselän (431) vedenlaatu (3,27 tyy-

dyttävä) oli Maaveden alueista heikointa, kun taas Mankaselällä (433) vedenlaatu (2,89 tyydyttävä) 

oli alueen parasta. Kopinsalmen (3,02 tyydyttävä) ja Laitsaarenselän (3,06 tyydyttävä) vedenlaatua 

olivat hyvin lähellä toisiaan. Normaalia parempaan vedenlaatuun vaikuttivat alueen matalat klorofyl-

lipitoisuudet, jotka olivat noin 40 % pienempiä kuin yleensä. Alueellisesti Maaveden vedenlaatua 

heikensivät eniten veden sameus ja kokonaisfosforipitoisuus.  

Keväällä 2020 koko Läntisen Pien-Saimaan kesimääräinen vedenlaatu (2,73 tyydyttävä) oli lähes 

täsmälleen samantasoista kuin viime keväänäkin (2,72 tyydyttävä) ja 2000-luvulla keskimäärin (2,73 

tyydyttävä) (taulukko 2).  
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Taulukko 2. Läntisen Pien-Saimaan keväinen vedenlaatu 2020, 2019 ja keskimääri 2000-luvulla.  

Vedenlaatuluokitus 

Havaintopaikka 2020 2019 Keskimäärin 2000-luvulla 

LAVIK4 3,07 tyydyttävä 2,96 tyydyttävä 3,13 tyydyttävä 

KUUK5 2,49 hyvä/tyyd. 2,69 tyydyttävä 2,61 hyvä/tyyd. 

LPS1 2,53 hyvä/tyyd. 2,44 hyvä/tyyd. 2,65 tyydyttävä 

LPS10 2,45 hyvä/tyyd. 2,56 hyvä/tyyd. 2,4 hyvä/tyyd. 

LPS2 2,24 hyvä 1,73 hyvä 1,94 hyvä 

LPS7 2,5 hyvä/tyyd. 2,53 hyvä/tyyd. 2,18 hyvä 

LPS8 2,59 hyvä/tyyd. 2,53 hyvä/tyyd. 2,26 hyvä 

LPSK1 2,17 hyvä 2,06 hyvä 2,11 hyvä 

LPSK12 1,89 hyvä 1,73 hyvä 1,72 hyvä 

LPSK2 2,58 hyvä/tyyd. 3,00 tyydyttävä 3,01 tyydyttävä 

MERTA1 

MERTA2 

MERTA3 

TAIP3 2,66 tyydyttävä 2,40 hyvä/tyyd. 2,41 hyvä/tyyd. 

431 3,27 tyydyttävä 3,75 välttävä 3,54 tyyd./vält. 

433 2,89 tyydyttävä 3,03 tyydyttävä 3,04 tyydyttävä 

434 3,02 tyydyttävä 2,99 tyydyttävä 3,07 tyydyttävä 

435 3,06 tyydyttävä 3,13 tyydyttävä 3,26 tyydyttävä 

LAVIK 2 4,25 välttävä 4,06 välttävä 4,34 välttävä 

Keskimäärin 2,73 tyydyttävä  2,72 tyydyttävä            2,73            tyydyttävä 

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY 

Mikael Kraft
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