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SAIMAAN KIVISALMEN PUMPPAUKSEN AIKAINEN VEDEN LAA-
DUN SEURANTA HEINÄ-SYYSKUUSSA 2020

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

vedenlaadun seurantaan liittyvät vesinäytteet 13.7, 18.8-19.8 ja 2.9.

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

kaudessa neljältä havaintopaikalta: Piiluvanselkä (LAUTTA), Sunisenselkä (LPS7), Vehkasalon-

selkä (SHAR3) ja Jakaraselkä (SHAR4) (havaintopaikkakartta liitteenä 4). Näytteet analysoitiin Sai-

maan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. Tulokset ovat liitteenä 1. Analyysitulokset esi-

tetään kaaviomuodossa liitteessä 3 (vedenlaatukuvaajat).

Piiluvanselän (LAUTTA) happitilanne säilyi mittausten perusteella heinä-syyskuun ajan hyvänä koko

vesipatsaassa, ja vedenlaatuindeksi osoitti edellisvuoden tavoin hyvää/tyydyttävää vedenlaatua. Ko-

konaisfosforipitoisuudet olivat keskimäärin hieman matalammat kuin kesällä 2019, kun taas koko-

naistyppipitoisuudet olivat hieman kesää 2019 korkeampia. Myös kemiallinen hapenkulutus (CODMn)

oli keskimäärin kesää 2019 matalampi veden väriluvun ollessa kuitenkin normaalilla tasollaan. Ve-

den sameusarvo oli tavallista alhaisempi ja vesi oli edellisvuoden tavoin varsin tasalaatuista pinnasta

pohjaan niin lämpötilan kuin muidenkin vedenlaatumuuttujien osalta.

Suninselällä (LPS7) päällysveden happitulos hylättiin asiantuntija-arvion perusteella. Veden voidaan

kuitenkin olettaa olleen hapettunutta koko vesipatsaassa, sillä alusveden happipitoisuus oli hyvä ja

vesi oli varsin tasalaatuista koko vesipatsaassa. Vedenlaatu oli hyvin lähellä Piiluvanselän indeksiä

osoittaen myös hyvää/tyydyttävää vedenlaatua. Indeksi oli edellisvuotta parempi johtuen keskimää-

räistä paremmasta sameusarvosta sekä edellisvuotta pienemmistä CODMn- sekä kokonaisfosforipi-

toisuuksista.

Vehkasalonselällä (SHAR3) vesi oli heinä- ja elokuussa kerrostunutta, ja syyskuussa kerrostunei-

suus oli lähes purkautunut. Heinäkuussa hapen kyllästyneisyys oli pohjassa vain 47 %, elokuussa

33 % ja syyskuussa jo 72 %. Vedenlaatu oli edellisvuodesta poiketen huonompaa kuin Piiluvan- ja

Suninselällä, ja vedenlaatuindeksi osoitti tyydyttävää vedenlaatua edellisvuoden hyvä/tyydyttävästä

poiketen. Vedenlaatua heikensi eniten elokuulle jatkuva alusveden huono happitilanne, joka oli tar-

kastelujakson huonoin. Pohjanläheisen veden kokonaistyppipitoisuudet olivat myös koholla heinä-

ja elokuussa. Elokuussa pohjanläheinen vesi oli myös hieman päällysvettä sameampaa ja tummem-

paa.
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Jakaraselällä (SHAR4) vesi oli edelliskesän tavoin heikosti kerrostunutta ja syyskuussa kerrostunei-

suus oli jo purkautunut. Niin ikään edellisvuoden tavoin pohjanläheisen veden happipitoisuus oli

huonoimmillaan elokuussa, jolloin se oli kuitenkin jopa 78 %. Elokuussa pohjanläheinen vesi oli hie-

man sameampaa ja tummempaa kuin päällysvesi, mutta muuten vesi pysyi tasalaatuisena pinnasta

pohjaan heinä-syyskuussa. Vedenlaatuindeksi osoitti keskimääräiseksi vedenlaaduksi edellisvuo-

den tavoin hyvää/tyydyttävää vedenlaatua, ja edellisvuoteen verrattuna vedenlaatu oli hieman pa-

rempaa kokonaisfosforipitoisuuden, CODMn ja sameuden osalta.

Taulukko 1. Keskimääräinen vedenlaatu eri havaintopaikoilla heinä-syyskuussa 2020 ja 2019.

havaintopaikka indeksiluku 2020 vedenlaatu indeksiluku 2019 vedenlaatu

Piiluvanselkä 2,40 Hyvä/Tyydyttävä 2,50 Hyvä/Tyydyttävä

Sunisenselkä 2,37 Hyvä/Tyydyttävä 2,61 Hyvä/Tyydyttävä

Vehkasalonselkä 2,96 Tyydyttävä 2,43 Hyvä/Tyydyttävä

Jakaraselkä 2,50 Hyvä/Tyydyttävä 2,57 Hyvä/Tyydyttävä
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Saimaan Piiluvanselkä (LPS8) 

 

 



 

 

 

 

 



Saimaan Suninselkä (LPS7) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Saimaan Vehkasalonselkä (SHAR3) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Saimaan Jakaraselkä (SHAR4) 
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