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SAIMAAN KANAVAN VESISTÖTARKKAILU SYKSYLLÄ 2019 

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/suovedet. Kanavan vesistöä tarkkaillaan Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimuk-

sen ohjelman 1342/11/PS mukaisesti. Saimaan kanavan syksyn 2019 näytteet otettiin 4-5. marras-

kuuta ja ne analysoitiin 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, sa-

meuden, kokonaistypen, natriumin ja hapen arvoihin. Havaittuja pitoisuuksia verrataan oletettuun 

luonnontilaan. Indeksin 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 

Kanavan edustalla (K1) sellujätevesipitoisuus oli natriumin perusteella korkea. Myös jätevesivaiku-

tuksesta kertovat sähkönjohtavuus, kemiallinen hapenkulutus (CODMn) ja väriluku olivat korkeita. 

Väriluku ja CODMn olivat kuitenkin vuoden 2018 syksyä pienempiä, joten mistään poikkeuksellisen 

korkeista pitoisuuksista ei ollut kyse. Vesi oli näytteenottopisteen ominaislaatu huomioon ottaen 

melko kirkasta (sameus), happitilanne oli hyvä ja ravinnepitoisuudet (varsinkin typpi) keskimääräistä 

(2000-luvun) pienempiä. Vedenlaatuindeksin perusteella veden kokonaislaatu oli parempi laatuista 

(tyydyttävä) kuin kesän 2019 ja syksyn 2018 näytekierroksilla. Mustolaan mentäessä (K2) veden 

kokonaislaatu oli jokseenkin sama kuin Kanavan edustallakin. Indeksi kuitenkin heikkeni hieman, 
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johtuen veden sameuden lisääntymisestä. Vedenlaatuindeksin mukainen luokka pysyi kuitenkin 

edelleen tyydyttävässä. Mustolan pisteellä veden pitoisuudet olivat muilta osin paitsi natriumpitoi-

suudeltaan 2000-luvun keskiarvoja pienempiä. Mustolan satama-alueen jälkeen (näytepisteet (K3 ja 

K4) alavirtaan mentäessä veden kokonaislaatu heikkeni erittäin selvästi, vedenlaatuindeksi osoitti 

enää välttävää vedenlaatua. Suurin muutos tapahtui veden sameudessa, joka yli kolminkertaistui ja 

fosfori- sekä natriumpitoisuudessa jotka lähes kaksinkertaistuivat. Myös sähkönjohtavuus ja typpipi-

toisuus nousivat selkeästi. 2000-luvun keskiarvoihin verrattaessa, oli vedenlaatu kuitenkin varsin 

hyvä laatuista.   

Nuijamaanjärven (N3 ja N002) happitilanne oli hyvällä tasolla koko vesipatsaassa. Tämä selittyy 

syystäyskierrolla, eli vesimassa oli kauttaaltaan sekoittunutta. Nyt veden laatu oli tyydyttävällä ta-

solla ja indeksiluku osoitti suunnilleen samankaltaista vedenlaatua kuin viime syksynä. Vesi oli ko-

konaisfosforipitoisuuden perusteella lievästi rehevää. Kuormitusvaikutus näkyi korkeana natriumpi-

toisuutena ja sähkönjohtavuutena. Edellä mainituiden lisäksi veden sameus laski vedenlaatuindek-

siä eniten, vaikka olikin 2000-luvun keskiarvoon verrattuna varsin matalalla tasolla. Nuijamaanjärven 

tullin (N2) kohdalla vesi oli hyvin samankaltaista kuin pisteillä N3 ja N002, ainoastaan fosforipitoisuus 

ja sameus olivat korkeampia, jonka takia indeksi huononi. 

Myös Taipaleen syvänteellä (K5) vesimassa oli sekoittunutta. Kuormitusvaikutus oli havaittavissa 

Nuijamaanjärven tapaan korkeana natriumpitoisuutena ja sähkönjohtavuutena. Edellä mainituista 

mikään ei ollut kuitenkaan erityisen korkea, vaan itseasiassa lähes kaikki vedenlaatutekijät olivat 

suurin piirtein 2000-luvun (syksyjen) keskiarvoissa, paitsi sameus ja typpipitoisuus olivat keskiarvoa 

selvästi pienempiä. Vedenlaatuindeksi osoittikin jopa hyvää/tyydyyttävää vedenlaatua. Vedenlaatua 

huononsivat eniten sähkönjohtavuus ja natriumpitoisuus. Juustilan yläpuolelle (K6) tultaessa vesi 

sameni huomattavasti ja myös ravinnepitoisuudet nousivat hieman, mutta muilta osin vedenlaatute-

kijät pysyivät lähes muuttumattomina. Juustilan alapuolen (K7) pisteellä vaikuttaa myös sinne virtaa-

vat suovedet, jonka takia veden väriluku nousi lähes nelinkertaiseksi (35 mg/l Pt -> 135 mg/l Pt) ja 

kemiallinen hapenkulutus 2,5 kertaistui (7,4 mg/l -> 20 mg/l). Suovesien takia myös ravinnepitoisuu-

det lähes kaksinkertaistuivat mutta sähkönjohtavuus sekä natriumpitoisuus taas puoliintuivat. Kor-

keaa sameutta lukuun ottamatta, mikään vedenlaatutekijä ei kuitenkaan poikennut pisteen normaa-

lista tasosta ja vedenlaatuindeksi osoittikin varsin normaalia, eli välttävää vedenlaatua. Indeksin mu-

kaan vesi oli kuitenkin laadultaan huonompaa kuin viime syksynä.    

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

vähäisissä määrin E. Coli –bakteereita.  



SAIMAAN KANAVAN VESISTÖTARKKAILU SYKSYLLÄ 2019
3 (3) 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

Taulukko 2. Vedenlaatuindeksit ja laatuluokat syksyllä 2018 

Näytteenottopiste  syksy 2019 syksy 2018 

K1 Turvapato 2,87 tyydyttävä 3,08 tyydyttävä 

K2 Mustola 2,93 tyydyttävä 3,21 tyydyttävä 

K3 Soskua 3,82 välttää 3,69 välttävä 

K4 Kansola 4,04 välttävä 3,71 välttävä 

N2 Nuijamaanjärvi (tulli) 3,46 tyydyttävä/välttävä 3,16 tyydyttävä 

N002 Nuijamaanjärvi 3,01 tyydyttävä 3,15 tyydyttävä 

N3 Nuijamaanjärvi 2,90 tyydyttävä 2,98 tyydyttävä  

K5 Taipale 2,53 hyvä/tyydyttävä 2,78 tyydyttävä 

K6 Juustilan yläpuoli 2,76 tyydyttävä 2,99 tyydyttävä 

K7 Juustilan alapuoli 4,06 välttävä 3,74 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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