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SAIMAAN KANAVAN VESISTÖTARKKAILU KESÄLLÄ 2018

Saimaan kanavaa kuormittavat UPM Kaukaan tehtaiden jätevedet, Mustolan satama-alueen hule-

vedet ja Nuijamaan taajaman jätevedenpuhdistamon vedet. Lisäksi kanavan sulutus ja liikennöinti

sekoittavat ja samentavat kanava-alueen vettä. Juustilan sulun alapuolella vedenlaatuun vaikuttaa

myös hajakuormitus. Kanavan vesistöä tarkkaillaan Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimuksen ohjel-

man 1342/11/PS mukaisesti. Saimaan kanavan kesän 2018 näytteet otettiin 7. elokuuta ja ne ana-

lysoitiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimuksen laboratoriossa. Saimaan kanavan veden laatua on

seurattu matemaattisen vedenlaatuluokitusmallin (Saukkonen, Vesitalous 6/91 & 3/92) avulla. Malli

perustuu veden kokonaisfosforin, CODMn:n, väriluvun, sähkönjohtavuuden, sameuden, kokonaisty-

pen, natriumin ja hapen arvoihin. Havaittuja pitoisuuksia verrataan oletettuun luonnontilaan. Indeksin

vedenlaatuluokat on esitetty taulukossa 1. Soskuan (K3), Kansolan K4 ja Juustilan alapuolisella (K7)

havaintopaikoilla vesi oli näytteenottohetkellä osittain niin sameaa, että siitä ei pystytty määrittämään

värilukua. Väriluvun puuttuminen esti myös sen käytön vedenlaatuindeksiä laskettaessa ja siksi in-

deksiluku ei ole vertailukelpoinen aiempien indeksien kanssa.

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

Kanavan edustalla (K1) vesimassassa oli edelliskesien tapaan hyvin lievää hapen vajausta. Sellujä-

tevesipitoisuus oli natriumin perusteella korkea. Kokonaisfosforipitoisuus oli vuoden 2017 elokuuta
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korkeampi ja veden väriluku jopa kevättä korkeampi, mutta muutoin veden laatu oli kutakuinkin edel-

lisvuosien tasolla ja 2000-luvun keskiarvoissa. Vesi oli tyypilliseen tapaan sameaa ja väriltään tum-

maa. Vedenlaatuindeksi osoitti tyydyttävää vedenlaatua (taulukko 2). Mustolaan mentäessä (K2)

vesi oli hapettunut lähes täysin. Sameusarvo (FTU), kokonaisravinnepitoisuudet, natriumpitoisuus ja

sähkönjohtavuus kohosivat. Vedenlaatuindeksi osoitti välttävää vedenlaatua. Mustolan satama-alu-

een jälkeen veden kokonaislaatu heikkeni hieman alavirtaan mentäessä (K3), indeksin osoittaessa

kuitenkin edelleen välttävää vedenlaatua. Soskuan kohdalla veden sameus kasvoi rajusti, kuin myös

kokonaisfosforipitoisuus. Sähkönjohtavuus, kokonaistyppi- ja natriumpitoisuus taas laskivat. Kanso-

lan näytteenottopisteellä (K4) kaikki vedenlaatutekijät paitsi kokonaistyppipitoisuus olivat Soskuaa

hieman pienemmät ja siksi vedenlaatu parani välttävästä, tyydyttävään/välttävään luokkaan.

Nuijamaanjärven syvänteen (N3) pohjan läheinen vesikerros oli edelliskesien tapaan käytännössä

hapeton. Nyt hapettomuus ulottui myös kymmenen metrin syvyyteen, kun viime kesänä hapetto-

muutta oli vain pohjanläheisessä vedessä (14 m). Hapettomuuden vuoksi alusvesi oli erittäin sa-

meaa ja tummaa. Fosforipitoisuus oli monikertainen päällysveteen verrattaessa, eli pohjasedimentin

fosfori oli alkanut liukenemaan vesipatsaaseen. Nuijamaanjärven vesi (N2, N3 ja N002) oli yleisesti

ottaen sameaa ja kokonaisfosfori- sekä klorofyllipitoisuudeltaan rehevän/lievästi rehevän vesistön

tasolla. Nuijamaanjärven tullin kohdalla vesi oli laadultaan välttävää ja pisteillä N3,N002 välttä-

vää/huonoa.

Taipaleen syvänteellä (K5) hapen alenema alkoi kymmenen metrin syvyydessä. Varsinaista happi-

katoa ei havaittu eikä se ollut näköpiirissäkään, eli Nuijamaanjärven kaltaista fosforipurkausta ei ollut

tapahtunut. Juustilan yläpuolelle (K6) tultaessa vesi sameni, mutta vesimassa oli täysin hapettu-

nutta. Juustilan alapuolella oli havaittavissa lievää hapen vajausta. Veden väri oli erittäin tummaa ja

kemiallinen hapenkulutus (CODMn) oli korkea. Ravinnepitoisuudet olivat Juustilan yläpuolta rehe-

vämmällä tasolla. Sähkönjohtavuuden ja natriumpitoisuuden perusteella merivettä oli havaittavissa.

Meriveden vaikutus olisi huonontanut indeksiä tarpeettomasti ja siksi sähkönjohtavuus ja natriumpi-

toisuus ovat jätetty indeksistä pois.

Veden hygieeninen laatu oli melko hyvällä tasolla kaikilla näytepisteillä. Nuijamaanjärveltä havaittiin

vähäisissä määrin E. Coli –bakteeria.

Taulukko 2. Vedenlaatuindeksit ja laatuluokat kesällä 2018

näytepiste vedenlaatuindeksi

K1 Turvapato 3,34 tyydyttävä

K2 Mustola 3,67 välttävä

K3 Soskua 3,71 välttävä

K4 Kansola 3,60 tyydyttävä/välttävä

N3, N002 Nuijamaanjärvi 4,38 välttävä/huono

N2 Nuijamaanjärvi (tulli) 3,75 välttävä

K5 Taipale 3,55 tyydyttävä/välttävä

K6 Juustilan yläpuoli 3,20 tyydyttävä

K7 Juustilan alapuoli 3,56 tyydyttävä/välttävä
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SAIMAAN KANAVA JA NUIJAMAANJÄRVI TARKKAILUPISTEET 

K1: Kanava 005, turvapato 

K2: Kanava Mustola 012 

K3: Soskuan sulun yläpuoli, 036 

K4: Kansolan sillan alapuoli 037 

K5: Rättijärvi 043, Taipaleen kanava 

K6: Juustilan yläpuoli 042 

K7: Juustilan alapuoli 

N002: Nuijamaanjärvi 002, jätevesien pp 

N2: Nuijamaanjärvi 001, tulli 

N3: Nuijamaanjärvi 041 
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