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SAIMAAN KANAVAN VESISTÖTARKKAILU KEVÄÄLLÄ 2021

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

hulevedet 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 tarkkailtiin vielä toukokuussa 2021

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n ohjelman 1342/11/PS mukaisesti, mutta

ohjelmapäivityksen seurauksena jatkossa kanavan tarkkailua suoritetaan Saimaan Vesi- ja

Ympäristötutkimus Oy:n ohjelman 880/21 mukaisesti. Saimaan kanavan vuoden 2021 toukokuun

näytteet otettiin 18.5. Näytteet analysoitiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa.

Saimaan kanavan veden laatua on seurattu matemaattisen vedenlaatuluokitusmallin (Saukkonen,

Vesitalous 6/91 & 3/92) avulla. Malli perustuu veden kokonaisfosforin, CODMn (kemiallinen

hapenkulutus), väriluvun, sähkönjohtavuuden, sameuden, 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) ei ollut keväällä havaittavissa hapen vajausta. Sellujätevesipitoisuus oli

korkea koko vesimassassa (natriumpitoisuus ja sähkönjohtavuus) ja talven tilannetta heikompi.

Ravinnepitoisuudet olivat lievästi rehevällä tasolla ja vesi oli tummaa. Vedenlaatuindeksin

perusteella vedenlaatu oli tyydyttävällä tasolla, ja parempi kuin keväällä 2020 ja keskimäärin vuosina

2010 – 2021. Vedenlaatua heikensivät eniten natriumpitoisuus, sähkönjohtavuus sekä CODMn. Vesi

oli kirkkaampaa kuin vuosina 2010 – 2021 keskimäärin.
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Mustolassa (K2) vedenlaatuindeksi indikoi tyydyttävää vedenlaatua, ja K1-pisteen tavoin indeksiluku

oli edellisvuotta ja vuosien 2010 – 2021 keskiarvoa parempi. Jätevesivaikutus oli selkeä myös tällä

pisteellä (natrium ja sähkönjohtavuus) ja vedenlaatu oli muutenkin lähellä K1-pisteen tuloksia.

Mustolan pisteellä vesi oli kuitenkin sameampaa ja bakteeripitoisuudet olivat tutkituilta osin kanavan

edustan pistettä ja muitakin tarkkailuohjelman pisteitä huomattavasti korkeampia. Bakteeripitoisuutta

ja keskimääräistä kirkkaampaa vettä lukuun ottamatta Mustolan pisteen vedenlaatu ei juurikaan

poikennut pitkän ajan keskimääräisistä tuloksista.

Soskuan näytepisteellä (K3) vedenlaatu oli keväällä tasolla tyydyttävä/välttävä. Vesi oli lievästi

rehevää, tummaa ja lievästi sameaa. Sameusarvo oli kuitenkin selvästi pienempi kuin 2010 – 2021

keskimäärin. Myös kokonaisravinnepitoisuudet olivat keskimääräistä pienemmät. Vedenlaatua

heikensivät Soskuan pisteellä selvästi eniten natriumpitoisuus ja sähkönjohtavuus.

Kansolassa (K4) vedenlaatu on tyypillisesti ollut Soskuaa heikommalla tasolla, mutta nyt ainoastaan

sameus ja kokonaistyppipitoisuus olivat Kansolassa heikommalla tasolla. Sähkönjohtavuus ja

natriumpitoisuudet olivat Kansolassa jopa pienempiä kuin Soskuan pisteellä, mistä johtuen pisteiden

indekseissä ei ollut suurta eroa. Vedenlaatu oli kuitenkin välttävällä tasolla ollen silti 2010 – 2021

keskiarvoa parempi. Pitkän ajan keskiarvoon verrattuna kokonaisravinnepitoisuudet ja veden

sameusarvo olivat selkeästi pienempiä.

Nuijamaanjärven (N3, N002) veden kokonaislaatu oli keväällä tyydyttävällä tasolla.

Ravinnepitoisuudet indikoivat lievästi rehevää vettä ja vesi oli värjäytynyttä ja lievästi sameaa.

Vuosien 2010 – 2021 keskimääräisiin tuloksiin verrattuna vesi oli tavanomaista kirkkaampaa,

vähemmän värjäytynyttä, vähemmän orgaanista ainesta sisältävää ja ravinnepitoisuudet olivat

pienempiä. Vedenlaatu oli myös paremmalla tasolla kuin edellisvuoden keväällä. Vedenlaatuindeksi

indikoi tyydyttävää vedenlaatua ja sitä heikensivät eniten sähkönjohtavuus ja natriumpitoisuus.

Nuijamaanjärven tullin näytepisteellä (N2) vedenlaatu oli tyypilliseen tapaan hieman

heikompilaatuista kuin pisteillä N002 ja N3.

Taipaleen syvänteellä (K5) Rättijärvessä vesi oli keskimääräistä kirkkaampaa ja sähkönjohtavuus ja

natriumpitoisuus olivat hieman tavallista korkeampia, mutta muuten vedenlaatu oli vuosien 2010 –

2021 keskimääräisellä tasolla. Ravinnepitoisuudet olivat lievästi rehevällä tasolla ja veden

hygieeninen laatu oli moitteetonta. Vedenlaatua heikensivät eniten kuormituksesta kertovat

sähkönjohtavuus sekä natriumpitoisuus. Vedenlaatuindeksi osoitti Rättijärvelle tyydyttävää

vedenlaatua.

Juustilan yläpuolella (K6) vedenlaatu oli Rättijärven pisteen tavoin tyydyttävällä tasolla indeksin ollen

kuitenkin hieman Rättijärveä heikompi. Heikompi vedenlaatu johtui korkeammasta sameusarvosta

sekä hieman korkeammista kokonaisfosforipitoisuuksista. Edellisten pisteiden tavoin vedenlaatua

heikensivät sähkönjohtavuus ja natriumpitoisuus. Vesi oli tälläkin pisteellä pitkän ajan keskiarvoa

kirkkaampaa.

Juustilan alapuolen (K7) pisteeseen vaikuttavat myös sinne virtaavat suovedet, minkä seurauksena

veden väriluku ja kemiallinen hapenkulutus nousivat erittäin selvästi. Suovesien takia myös

kokonaisravinnepitoisuudet nousivat, mutta sähkönjohtavuus sekä natriumpitoisuus puolestaan

pienenivät huomattavasti pisteeseen K6 verrattuna. Vesi oli kuitenkin selvästi sameampaa kuin

pisteellä K6. Juustilan alapuolella vedenlaatu oli välttävällä tasolla ja indeksiluku oli edellisvuotta ja

vuosien 2010 – 2021 keskiarvoa heikompi johtuen pääasiassa tavanomaista korkeammasta
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väriluvusta. Indeksiä heikensivätkin tällä pisteellä eniten väriluku, kemiallinen hapenkulutus sekä

sameus.

Taulukko 2. Vedenlaatuindeksit toukokuussa 2021 ja 2020 sekä keväiden 2010 – 2021 keskiarvot.

näytteenottopiste kevät 2021 kevät 2020 keskiarvo 2010-2021

K1 Turvapato 2,92 tyydyttävä 3,32 tyydyttävä 3,18 tyydyttävä

K2 Mustola 3,18 tyydyttävä 3,27 tyydyttävä 3,45 tyydyttävä/välttävä

K3 Soskua 3,62 tyydyttävä/välttävä 3,75 välttävä 3,97 välttävä

K4 Kansola 3,66 välttävä 3,62 tyydyttävä/välttävä 4,07 välttävä

N2 Nuijamaanjärvi (tulli) 3,51 tyydyttävä/välttävä 3,89 välttävä 3,66 välttävä

N002 Nuijamaanjärvi 3,28 tyydyttävä 3,63 tyydyttävä/välttävä 3,38 tyydyttävä/välttävä

N3 Nuijamaanjärvi 3,25 tyydyttävä 3,57 tyydyttävä/välttävä 3,43 tyydyttävä/välttävä

K5 Taipale 2,90 tyydyttävä 2,85 tyydyttävä 2,93 tyydyttävä

K6 Juustilan yläpuoli 3,09 tyydyttävä 3,07 tyydyttävä 3,05 tyydyttävä

K7 Juustilan alapuoli 3,65 välttävä 3,45 tyydyttävä/välttävä 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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