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TIEDOTE 23.  
Pien-Saimaan veden laatu syksyllä 2012  

 
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus ovat 
seuranneet läntisen Pien-Saimaan tilaa kuluneena kesänä. Kesän 2012 veden 
laatu oli kokonaisuutena parempi kuin kesällä 2011, jolloin veden laatu oli poik-
keuksellisen huono.  
 
Kuluneen loppukesän – alkusyksyn fosforipitoisuudet ovat kuitenkin kohonneet 
huolestuttavan korkeiksi, etenkin Sunisenselän alueella. Sunisenselällä tilanne 
onkin ollut Riutanselkää huonompi suurempien fosforipitoisuuksien ja levämää-
rää ilmentävän a-klorofyllipitoisuuksien perusteella. Sinilevää on esiintynyt run-
saasti elokuun loppupuolella – syyskuun alussa etenkin läntisen Pien-Saimaan 
eteläisellä osa-alueella (Sunisenselkä – Piiluvanselkä).   
 
Korkeiden fosforipitoisuuksien vuoksi levien massaesiintyminen, leväkukinta, 
voi olla edessä syksyn kuluessa. Läntisen Pien-Saimaan tilan seurantaa jatke-
taan näytteenotoin lokakuussa, ja pidempäänkin, jos leväkukintaa esiintyy.  
Suurta levien massaesiintymää talvella 2008 - 2009 edelsivät myös runsaat sa-
teet. 
 
Sinilevän tunnistaa vihreästä väristä ja hippumaisesta rakenteesta. Kukinnassa 
levä nousee pintaan, mutta tuulen vaikutuksesta leväkalvo herkästi hajoaa se-
koittuen vesimassaan. Sinileväistä vettä ei tule käyttää saunassa löylyvetenä 
kiukaalle. 

 
 Veden laatu vaihtelee Pien-Saimaalla – Sateet ja viileys vaikuttaneet tilan-

teeseen 

 
Pien-Saimaan veden laatu vaihtelee merkittävästi vesistön eri osissa. Myös 
vuosien välillä on suuria eroja. Pien-Saimaan veden laatu oli loppukesällä 2011 
poikkeuksellinen huono. Tänä vuonna 2012 tilanne on siihen verrattuna parem-
pi.    
 
Kesä 2012 oli viileä ja runsassateinen. Runsaat sateet ovat tuoneet runsaasti 
valumia ja kuormitusta valuma-alueelta ja vedenpinta poikkeuksellisen korkeal-
la. Kerrostuneisuusaika on veden alhaisemmista lämpötiloista johtuen lyhyem-
pi.  
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Happivajausta on todettu Riutanselällä sekä Haapaselällä ja Lavikanlahdella. 
Hapenpuute alusvedessä aiheuttaa nk. sisäistä kuormitusta eli pohjasedimen-
tistä vapautuu alusveteen fosforia, joka täyskierron jälkeen sekoittuu koko vesi-
kerrokseen ja myös päällysveteen levien käyttöön.   
 
Sunisenselän veden laatu on syyskuun näytteiden fosforipitoisuuksien ja sa-
meuden perusteella huonompaa kuin Riutanselällä.  
 
Kesällä 2012 leväkukintoja on havaittu ja ilmoitettu vähän. Myös levämäärää 
ilmentävät klorofyllipitoisuudet ovat seurannan ja Riutanselän mittauslautan pe-
rusteella olleet alhaisia. Elokuun lopulla ja syyskuussa alussa sinilevähavaintoja 
on tullut Sunisen- ja Piiluvanselältä. Näytteenotolla valtalaji on Aphanizomenon 
flos-aquae.  

 
Tilannetta seurataan ja havaintoja toivotaan edelleen. 
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