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ARTO HÄMÄLÄINEN

Vesi ja vuodenajat elävöittävät maisemaa

Vesistöt: meri, järvet, lammet, joet ja purot ovat tärkeä osa maisemaa. Järven-
pinta välkehtii kesäpäivän auringossa, myrskyää uhkaavasti ukkosmyrskyn
alla, tyyntyy taivaankannen heijastavaksi peiliksi kesäillassa tai jähmettyy
mustaksi jääkanneksi marraskuun harmaudessa. Jatkuvasti elävä vedenpinta
viehättää maisemassa. Se rauhoittaa, mutta ei väsytä katsojaa. Veden liikkeet
ja olemus koetaan myös muiden aistien kautta. Kun jäät helisevät kaislikossa,
puro solisee, laine liplattaa ja koski pauhaa, ihminen hymyilee. Suolampi, jär-
vi ja meri tuoksuvat. Mikä suolaiselle, mikä mullalle, rantakaislalle tai
muikkuparvelle. Vesiltä henkäisevä tuulenvire tai veden kosketus aistitaan iholla,
suloisen lämpimänä ja vilvoittavana, kevyesti kastelevana viileänä sumupilvenä
tai hyytävän kylmänä pakkasen purevana viimana. Aistimukset herättävät tun-
teita ja muistumia. Vesistöjen rannoilla viihdytään ja siellä halutaan asua, aina-
kin osa vuotta.

Vesi, kuten aava meri, voi jo sellaisenaan täyttää maiseman. Usein erityisesti
Etelä-Karjalassa välkehtivää järvenselkää ympäröivät harjut tai kalliosaaret.

4. VESISTÖT JA POHJAVEDET

Tällöin veden merkitys osana maisemaa korostuu ja samalla maisema
paikallistuu ja yksilöityy.

Etelä-Karjalan vesistömaisema on järvimaisemaa ja sitä riittää. Vesipintaa on
20 % kokonaispinta-alasta ja Taipalsaarella sitä on peräti 50 %. Saimaakaan
ei juomalla loppuisi, koska siitä riittäisi jokaiselle maapallon asukkaalle kah-
deksan litraa vettä vuorokaudessa. Etelä-Karjalassa on rantaviivaa peruskartan
mukaan kaiken kaikkiaan 8 300 kilometriä – asukasta kohden noin  60 metriä.

Suomen kylmätalvisessa ilmastossa vesistöjen maisemallinen vuodenaikarytmi
on voimakas. Järvet ovat Etelä-Karjalassa jäässä ja lumipeitteisiä noin viisi –
kuusi  kuukautta. Eri vuodenaikoina päivänvalon määrä vaihtelee suuresti,
samoin päivän pituus.

Luonnon edellytykset

Siellä missä sataa ja haihdunta on sadetta vähäisempää, muodostuu vesistöjä.
Tällainen tilanne on suurella osaa maapalloa. Etelä-Karjalassa keskimääräi-
sestä vuosisadannasta (650 mm) haihtuu 60 %. Ilmasto vaikuttaa siten rat-
kaisevasti vesistöihin, mutta myös vesistöt vaikuttavat ilmastoon. Veden eri-
koiset ja poikkeuksellisetkin ominaisuudet tekevät vuorovaikutuksesta moni-
vivahteisen. Esimerkiksi suurten vesistöjen läheisyydessä vesien suuri lämpö-
kapasiteetti tasoittaa lämpötilan vaihteluita tai viljelyksille laskeutuva yökaste
vähentää viljelysten hallanvaaraa.  Vettä tarvitaan myös elämiseen. Vain ve-
teen liuenneet kemialliset yhdisteet läpäisevät solukalvon ja mahdollistavat
siten elämälle tärkeän aineenvaihdunnan.

Kallio- ja maaperän rakenne määrää minkälaisia reittejä ja väyliä myöten
painovoima kuljettaa vettä kohti valtameriä. Ne vaikuttavat niin suurissa
kokonaisuuksissa kuin pienimmissä yksityiskohdissakin.  Jääkauden
muokkaama maaperä tasoitti kallionpinnanmuotojen vaihtelua ja rakensi es-
teitä, kuten Salpausselkiä veden liikkeille ja varastoja maaperään suotautu-
ville pohjavesille.

Koska Suomessa sademäärä on suurempi kuin haihdunta, niin vettä valuu
neliökilometriltä keskimäärin noin kymmenen litraa sekunnissa  vesistöjä pit-
kin mereen. Keväällä lumen sulaessa määrä on moninkertainen, mutta kuiva-
na kesänä ja pitkänä lumisena talvena pienempi. Tästä ylijäämävedestä, jota
painovoima vetää kohti Maan keskipistettä, saavat voimansa myös Etelä-
Karjalan vesistöt. Vettä huonosti läpäisemättömässä maastossa purot ja ojat
aivan kuin salaa kasvavat ja laajenevat suuremmiksi. Näin käy erityisesti siel-
lä, missä suuremman vesistön rantaviiva on kaukana. Vaiheittain vedet täyttä-
vät kallion muovaamia pohjaltaan huonosti vettä läpäiseviä altaita lammiksi ja
järviksi ja muokkaavat maisemaan pienvesistöjä jokineen ja koskineen. Ran-
tojen läheisyydessä, kuten Saimaan pikkusaarissa, vedet eivät riitä puroiksi
muulloin kuin rankkojen ukkossateiden jälkeen. Salpausselkien kankailla ja
harjuilla ei puroja ole rankkasateillakaan. Kaikki vesi imeytyy maakerroksiin
ja näissä hiekka-  ja sorakerrostumissa voi olla neliökilometreittäin  purottomia
ja järvettömiä alueita. Näilläkin alueilla vettä on kuitenkin maankamarassa,
kylmänä ja raikkaana pohjavetenä. Paikka paikoin vedenpinta pilkahtelee
lampina suppien pohjilla.

ARTO HÄMÄLÄINEN
 Toisen Salpausselän pohjoislappeen rantaa Suur-Saimaalla Sarviniemessä, Taipalsaari.

Suur-Saimaan karuja kall ioluotoja Ruokolahden Huuhanselällä, Haikkaanluodot.
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Etelä-Karjalan tasoittunut ja vain rakoilun kautta vettä läpäisevä kallioperä ja Salpausselät ovat
padonneet laajoja järvenselkiä, jotka levittäytyvät laajoille alueille. Purot ja joet ovat Ensim-
mäisen Salpausselän luoteispuolella vesimääriltään vähäisiä, vaikka niitä voi olla runsaastikin
pikkupiirteisestä maanpinnan vaihtelusta johtuen. Laajoilta alueilta vesiä kokoava Saimaa vaatii
välttämättä lasku-uomansa, koska sadanta tuo kesän hellepäiviä lukuun ottamatta enemmän
vettä kuin haihdunta kuluttaa. Lasku-uoman paikka valikoituu sinne missä kalliokynnys tai kivi-
nen maapato on matalin. Saimaan lasku-uoma on monien vaiheiden jälkeen siirtynyt Imatralle,
jossa myös maan kohoaminen on Saimaan vesistön vähäisintä. Imatralta alkavan Vuoksen
keskivirtaama on noin 600 m3/s, josta voi laskea likimäärin valuma-alueen kooksi noin 60 000
km2. Se on merkittävästi Etelä-Karjalaa (7 236 km2) laajempi.

Vesistömaisema-alueet  ja vesistöt

Etelä-Karjalassa on kolme suurempaa vesistömaisema-aluetta. Valtaosa Etelä-Karjalasta on osa Saimaan vesistön yhtenäistä järvi-
allasta. Toinen aluekokonaisuus käsittää pienjärvet, joihin lukeutuvat myös maakunnan keskisuurista järvistä Kuolimo, Kivijärvi,
Simpelejärvi ja Etelä-Karjalaan kuuluva osa Pyhäjärvestä. Kolmanteen vesistömaisemaryhmään sisältyvät Ensimmäisen Salpausselän
kaakkois- ja eteläpuoliset pienten jokien vesistöt. Myös jokivesistöjen alueella on paljon pikkujärviä, erityisesti siellä missä hienorakeiset
maakerrokset eivät ole tasoittaneet kallioperän vaihteluita. Suurimmat näistä järvistä ovat Immolanjärvi, Suokumaanjärvi, Nuijamaan-
järvi ja Urpalonjärvi.

Etelä-Karjalan alueelle ulottuvat kolmen suurvesistön Vuoksen, Kymijoen ja Laatokan lähivaluma-alueet (kuva 1). Kymijoen valu-
ma-alueeseen kuuluvat länsiosa Suomenniemestä ja lähes kokonaisuudessaan Lemi ja Ensimmäisen Salpausselän pohjoispuolinen
osa Luumäestä. Laatokan lähivaluma-alueella ovat Saari ja Parikkala, Ruokolahden itäosa sekä pääosa Rautjärven kunnasta.

ARTO HÄMÄLÄINEN

Ensimmäisen Salpausselän eteläpuolta hallitsevat vähäjärviset, metsien halki mutkittelevat pienten
jokien vesistöt, Ihakselanjoki, Ylämaa.

Kuva 1. Vesistöjen valuma-alueet Etelä-Karjalassa. Kivi järven ja Pyhäjärven vesistöalueet puuttuvat. (Vesihallitus 1976).
Etelä-Karjalan alueella on kolme suurempaa Saimaan osaa. Suur-Saimaan yläosa (II), Suur-Saimaan alaosa (III) ja Pien-Saimaa (II3).
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Merkittävä osa arvokkaista ulkoilu- ja retkeilyalueista liittyy vesistöihin. Ar-
vokkaita vesistömaisemia ovat esimerkiksi Salpausselkien rannat ja erityises-
ti Kyläniemi Toisen Salpausselän molemmilla puolilla sekä Pien-Saimaan alue.
Näillä alueilla maiseman kohokohtia ovat vaihtelevat ja pienipiirteiset harju-
ja kalliosaaret sekä niiden väliset laajat kallioluotoiset selkävedet. Salpausse-
län rannat ja niiden viereiset harjusaaret ovat merkittäviä Etelä-Saimaan ja
Kuolimon maiseman erityispiirteitä.

Vesimyllyt ovat osa vesistöjen kulttuurihistoriaa. Niitä opittiin rakentamaan
Suomessa keskiajan jälkeen. Myllyjä tehtiin viljelysten läheisyydessä lähes
kaikkiin mahdollisiin pieniin puroihin ja jokiin. Voimakkaasti virtaaviin koskiin
rakentaminen oli yleensä mahdotonta. Etelä-Karjalassa vesimyllyjä on ver-
rattain vähän, vaikka vettä onkin runsaasti (kuva 2). Syynä tähän on kallio-
perän tasaisuus, jolloin sopivia koskia on ollut niukasti. Runsaimmin vesi-
myllyjä on ollut Kuolimon vesistöalueella Suomenniemellä, Luumäellä, Ylä-
maalla, Rautjärvellä ja Ruokolahdella. Ensimmäisen Salpausselän eteläpuo-
lella vesimyllyjen rakentamista ovat vaikeuttaneet vähäjärvisillä alueilla kuivi-
en aikojen vähäiset virtaamat.

Saimaa

Etelä-Saimaa on keskeinen ja maisemallisesti tärkein vesistöalue Etelä-Kar-
jalassa. Suuri osa maakunnan alueesta on Saimaan vesistöalueella. Koko

Kuva2. Vesivoimalaitokset, säännöstellyt vesistöt  ja myllyt.(Vesihallitus1976).

Suur-Saimaan Pajusaarenselkää alkukesän i ltana, Taipalsaari.

Saimaan valuma-alue 61130 km2, josta on Etelä-Karjalassa vain pieni osa.
Saimaan yhtenäisen järvialueen keskivedenpinta on +75,7 ja sen lasku-uo-
man Vuoksen keskivirtaama 600 m3/s. Suurin havaittu virtaama oli vuonna
1899 noin 1100 m3/s. Tällöin vedenkorkeus oli noin +77,6. Alimmillaan Sai-
maa on ollut havaintokaudella vuoden 1847 jälkeen vuonna 1942, jolloin
vedenpinta oli noin + 74,4 ja virtaama vain noin 250 m3/s.  Vedenkorkeuksien
ääriarvojen väli on noin 3,2 metriä. Yleensä Saimaan vedenpinta on
luonnontilaisena välillä +75 - +76,5. Nykyisin pyritään juoksutuksin estä-
mään poikkeukselliset vedenpinnan korkeudet ja vaihtelut.

Suur-Saimaan osien kautta virtaavat lähes kaikki Saimaan vedet (keski-
virtaama on lähes 600 m3/s). Pien-Saimaan luonnontilainen keskivirtaama
on vain 4,5 m3/s. Tätä virtaamaa kasvattaa Vehkataipaleen pumppulaitoksen
kautta virtaavat vedet, noin 20 – 40 m3/s. Pumpattavien lisävesien tarkoi-
tuksena on varmistaa Kaukaan tehtaiden kohdalla jatkuva virtaus Pien-
Saimaalta Saimaalle, jotta tehtaiden jätevedet eivät pääsisi Pien-Saimaalle.

Vuoksi

Saimaan lasku-uoma Vuoksi on vesimäärältään Suomen suurin joki. Vielä
ajanlaskun alussa Vuoksi laski sekä Viipuriin että Käkisalmeen. Vuonna 1818
puhkaistiin Suvanto-järven (oz. Suhodol’skoe) ja Laatokan välinen Taipa-
leen kannas, ja 1857 avattiin Kiviniemeen (Losevo) syntynyt kannas. Nyt
Vuoksen vedet eivät enää virtaa Käkisalmen kautta, vaan Vuoksi laskee ve-
tensä Laatokkaan Kiviniemeen syntyneen kosken ja Taipaleenjoen kautta.
Pieni osa vesistä laskee vanhaa Vuoksen uomaa Käkisalmeen. Viipurin uoma
sulkeutui vähitellen tapahtuneen maan kohoamisen seurauksena viimeistään
keskiajalla.

Kuolimo on Etelä-Suomen kirkasvetisimpiä järviä, Lepänkanto, Savitaipale.

Vuoksen noin 150 kilometrin pituudesta on nykyisen Suomen puolella 15
kilometriä. Luonnontilaisessa Vuoksessa oli 18 koskea. Ensimmäisen 25 ki-
lometrin matkalla Vuoksi oli luonnontilaisena lähes yhtenäinen koskiketju, jossa
veden putouskorkeus on lähes 65 metriä ja huomattavasti pitemmällä loppu-
osuudella alle 10 metriä. Suurimmat kosket rakennettiin 1800-luvun lopulla
ja 1900-luvun alkupuolella teollisuuden ja voimatalouden käyttöön. Kaksi
voimalaitoksista – Imatrankosken ja Tainionkosken voimalat – on Suomen
puolella, Svetogorsk (Enso) ja Lesogorsk (Rouhiala) ovat Venäjän puolella.
Voimatalous on muuttanut joen yläosan maisemaa monin tavoin. Kaikki kos-
ket ovat hävinneet, saaria on jäänyt veden alle ja joki on paikoin ohjattu
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uuteen uomaan. Tainionkosken ja Imatrankosken välillä vedenpintaa on nos-
tettu ja joki virtaa paikoin maapatojen välissä. Leveimmillä kohdilla Vuoksi
muistuttaa järvimaisemaa.

Pienjärvet

Toisen Salpausselän pohjoispuolinen pienjärvien alue käsittää muutaman suu-
ren järven sekä lukuisia pikkujärviä. Koska pienjärvet ovat kallio- ja maa-
pohjaltaan samalla alueella kuin Saimaa ovat niiden maisematkin samankal-
taisia. Luonnollisesti Saimaalle tyypilliset avarat selkävedet puuttuvat.

Karun ja kirkasvetisen Kuolimon (76 km2) valuma-alueen pinta-ala on 890 km2.
Kuolimon vesistöön kuuluu lisäksi suurehkona järvenä Mäntyharjun Korpi-
järvi (31 km2). Kuolimon valuma-alue on karu ja vähäsoinen. Se laskee
Saimaaseen Partakosken ja Kärnäkosken kautta. Näiden koskien yhteinen
keskivirtaama on 6,5 m3 /s.

Simpelejärvi (95 km2) on osa Laatokkaan laskevaa Hiitolanjoen (Kokkolan-

Ruokolahden pohjoisosissa maasto on kor-
keiden kall ioiden, pienten lampien ja räme-
laikkujen pienipiirteistä mosaiikkia, Pitkäjärvi
ja Kummakivenmäki.

joki) valuma-aluetta, jonka pinta-ala Suomen puolella on 960 km2 ja järvi-
syysprosentti 18 %. Hiitolanjoen ja Kuolimon valuma-alueet ovat lähes yhtä
suuret. Hiitolanjoen keskivirtaama on 8,0 m3 /s. Simpelejärveä on laskettu
useaan kertaan 1800-luvulta lähtien yhteensä noin 2–3 metriä. Muita
Hiitolanjoen valuma-alueen suuria järviä ovat Torsanjärvi (15 km2), Pien-
Rautjärvi ja Suur-Rautjärvi (5 km2).

Pieni osa kirkasvetisestä Pyhäjärvestä (258 km2) kuuluu Etelä-Karja-
laan. Pyhäjärvi on osa Vuoksen vesistöaluetta ja sen valuma-alueen koko
on 1145 km2. Pyhäjärven maisemassa luonteenomaista ovat harjurannat
ja saaret.

Kivijärven tyypillistä maisemaa ovat keskeisen Ylä-Kivijärven ( 80 km2) alu-
eella lukuisat jyrkänteiset kalliosaaret. Ylä-Kivijärven pohjoisosissa rannat
ovat yleensä loivapiirteisempiä joitakin harjurantoja lukuun ottamatta. Ala-
Kivijärveltä puuttuvat laajat selkävedet ja se on olemukseltaan reitti-mäisempi.
Kivijärvi on osa Kymijoen valuma-aluetta.

Etelä- Karjalan maiseman tasaisuutta kuvastaa sekin, että viisi suurinta jär-
veä: Saimaa, Kuolimo, Kivijärvi, Simpelejärvi ja Pyhäjärvi ovat lähes samalla
korkeustasolla + 75–+81, vaikka järvet sijaitsevat eri puolilla maakuntaa.

Jokivesistöt

Kaakkoon, Viipurinlahteen, laskevien jokivesistöjen maisemalle ovat tyypilli-
siä viljellyssä hienorakeisissa maakerroksissa eroosioituneet jokilaaksot ja
metsäiset  kumpareiset kankaremaastot. Hienorakeisia alueita on lähinnä Jout-

Viipurinlahteen laskeville jokivesitöille on ominaista viljelymaiden halki mutkittelevat jokilaaksot, Rakkolanjoki,
Lyijynen, Lappeenranta.

senon ja Lappeenrannan alueella sekä Luumäellä Urpalanjoen läheisyydessä.
Hienorakeisilla alueilla on vähän järviä. Järvet ovat matalia ja ruovikkoisia
sekä  rannoiltaan loivapiirteisiä.

Lappeenrannan länsiosassa, Luumäellä ja Ylämaalla jokivesistöt ovat runsaine
pikkujärvineen  pääosin vaihtelevassa metsäisessä moreeni- ja kalliomaastossa.
Joet ovat suurimman osan vuotta vähävetisiä ja ne piiloutuvat usein metsien
keskelle ja laaksoihin, jolloin ne näkyvät maisemassa rajallisesti. Kevään tul-
va-aikana joet ovat selvemmin havaittavissa, jolloin paikka paikoin on nähtä-
vissä viehättäviä pikku koskia.

Suurimpien jokien virtaamatiedot on esitetty taulukossa 1. Jokien vesimäärät
ovat vähäisiä.  Keväisin sulamisvesien valumaa tasoittavat  järvet. Valuma-
alueeltaan vähäjärvisten jokien virtaamat ovat keväisin suuria verrattuna
järvisten jokien virtaamaan. Tällainen joki on erityisesti Tervajoki. Vastaa-
vasti näiden jokien kesäiset alivirtaamat ovat vähäisiä.

Taulukko 1: Jokivesistöjen virtaamat
Joki

Hiitolanjoki
Suokumaanjoki

Juustilanjoki
Hounijoki
Tervajoki
Vilajoki

Urpalanjoki
Vuoksi

Keskivirtaama
(m3/s)

Keskiylivirtaama
(m3/s)

Keskialivirtaama
(m3/s)ARTO HÄMÄLÄINEN

ARTO HÄMÄLÄINEN

8,0
2,5
1,7
3,6
1,0
2,4
4,6

550,0

40
8

12
22
11
11
22

700

4,0
0,3
0,2
0,5
0,1
0,4
0,8

470,0
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Ensimmäisen Salpausselän eteläpuoliset, kaakkoon laskevat joet ovat
suurimman osan vuotta vähävetisiä ja ne pi iloutuvat metsien keskel-
le ja laaksoihin, Tervajoki, Ylämaa.

Etelä-Karjalan suurin lähde
on Laikonlähde Rautjärvellä.

Pohjavedet

Jo nimensä perusteella pohjavedet eivät juurikaan näy suoranaisesti maise-
massa. Pohjavesien vaikutus näkyy välillisesti. Sora- ja hiekkakerrostumissa
lähes kaikki satanut vesi imeytyy maahan ja pintaa myöten kulkevia puroja ja
ojia ei synny. Näillä karkearakeisilla vyöhykkeillä voi olla laajoja alueita, joilla
vesistöjä ei ole lainkaan nähtävissä. Kuitenkin myös näiltä alueilta virtaa vettä
vääjäämättömästi painovoiman vaikutuksesta alempiin vesistöihin. Vedet voi-
vat virrata huomaamattomasti viereisiin järviin, lampiin tai jokiin. Paikka pai-
koin huonosti läpäisevät hienorakeiset kerrostumat katkaisevat pohjavesien
reitit ja vesi nousee pintaan lähteiksi sora- ja hiekkamäkien alaosissa.  Joissa-
kin tapauksissa pohjavedenpinta asettuu karkearakeisissa kerrostumissa ta-
solle, joka täyttää myös viereisiä harjukuoppia lammiksi ja pikkujärviksi. Usein
näillä lammilla ja järvillä ei ole lainkaan lasku-uomaa, joten vedet virtaavat
suoraan pohjaveteen tai pohjavedestä vesistöihin.

Salpausselkien rinteillä on runsaasti suuria lähteitä. Eräs Suomen huomatta-
vimmista lähteistä on Laikonlähde Rautjärven Laikossa Ensimmäisellä
Salpausselällä.

Pohjavesien vaikutus näkyy selvästi kasvillisuudessa. Siellä missä pohjavettä
muodostuu, on kasvillisuus usein niukkaa, ja siellä missä pohjavesi tihkuu tai
virtaa pintaan, kasvillisuus rehevöityy.  Etelä-Karjalassa on runsaasti pohjavesi-
alueita (kuva 3) harjuilla ja Salpausselillä.  Etelä-Karjalassa on pohjavesissä
rapakivikallioalueilla erityisen paljon fluoria ja kalliovesissä radonkaasua.
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Kuva 3.
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Veden laatu

Vain harvat vesistöt ovat Etelä-Karjalassa enää luonnontilaisia. Laajimmat
luonnontilaiset alueet ovat Saimaan selkävedet Toisen Salpausselän molem-
min puolin. Pienvesistöjä on perattu uittoa ja maanviljelystä varten. Veden-
pintoja on laskettu maatalouden edistämiseksi, erityisesti Etelä-Karjalan poh-
joisosissa Rautjärvellä ja Saarella. Etelä-Karjalassa ei ole juurikaan säännös-
telty vesistöjä voimatalouden tarpeisiin (kuva 2). Ei Saimaatakaan, vaikka
niin yleensä luullaan. Tähän ei olisi suurta tarvettakaan, koska laaja-alaiseen
Saimaaseen varastoituu keväisin jo luonnostaan valtava määrä vettä kuivan
talven varalle.

Pääosa  kallio ja karkeiden maapohjien vesistöistä on karuja ja kirkasvetisiä.
Tähän ovat vaikuttaneet hapan karkearakeinen maa- tai kallioperä ja laajo-
jen suoalueiden puuttuminen. Hienorakeisten pohjamaiden vesistöt ovat
sameampia ja ravinnerikkaampia voimakkaamman eroosion vuoksi.

Ympäristöhallinnon vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan vuosina
2000 – 2003 luokitellusta Etelä-Karjalan järvialasta suurin osa oli laadultaan
hyvää tai erinomaista, kun taas luokitelluista jokivesistä hyvään laatuluokan
kuului ainoastaan alle viidennes. Parhaiten ovat säilyneet Toisen Salpausselän
pohjoispuoliset selkävedet, Kuolimo ja pikkujärvet. Tällä alueella ja Pyhä-
järvessä, Immalanjärvessä, Torsanjärvessä sekä Simpelejärven ja Kivijärven
eteläosissa vesien laatu on yleensä erinomaista (kuva 4).

Salpausselkien välisellä alueella näkyy ihmisen vaikutus selvästi. Vaikka ve-
sistöt ovat luontaisestikin ravinteikkaampia, ne ovat kärsineet erityisesti puun-
jalostusteollisuuden jätevesistä, mutta myös yhdyskuntien ja maatalouden
ravinnekuormituksesta. Vesien laatu on yleensä kuitenkin hyvä. Puunjalostus-
teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesikuormitus on merkittävästi vähentynyt
1970-luvulta lähtien. Erityisen selvästi veden laatu kohentui puunjalostus-
tehtaiden ympäristössä 1990-luvulla, kun biologiset vedenpuhdistamot ja uu-
det tuotantolaitokset otettiin käyttöön.
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Heikkolaatuisempia vesistön osia on erityisesti puunjalostustehtaiden lähiym-
päristössä Lappeenrannassa, Joutsenossa, Simpeleellä ja Imatralla sekä lä-
hinnä maatalouden kuormittamissa matalissa Pien-Saimaan ja Kivijärven poh-
joisosassa sekä Simpelejärvellä Parikkalan ja Särkisalmen ympäristössä. Pien-
Saimaan Maavesi on huomattavin turvetuotannon muuttama vesistö. Simpeleen
tehtaiden alapuolella on Hiitolanjoen sedimenteissä merkittävästi elohopeaa.
Elohopea on joutunut jokeen metsäteollisuusprosessista jo vuosia sitten.

Ensimmäisen Salpausselän kaakkoispuolella jokivesistöjen tilaa ovat heiken-
täneet maatalous ja yhdyskuntien, Luumäen ja erityisesti Lappeenrannan, jä-
tevedet. Tällä vesistöalueella ovat hienorakeisten pohjamaiden vesistöt
luontaisestikin ravinnerikkaita ja rehevöityneitä.

Kuva 4.  Etelä-Karjalan pintavesien veden laatu yleisen käyttökelpoisuusluokituksen
mukaan vuosina 2000 – 2003.  (Ympäristö 2, 2005).

Lappeenrannan kaupungin jätevedet ja runsas hajakuormitus ai-
heuttavat runsaita leväkukintoja Haapajärvessä.
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