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Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

1 YLEISTÄ

1.1 VESISTÖTARKKAILUN PERUSTE

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Savitaipaleen Peijonsuon jätevedenpuhdistamolle

päivitetyn ympäristöluvan 28.6.2016, Nro 134/2016/2, Dnro ESAVI/91/04.08/2014. Uudessa luvassa

tiukennettiin puhdistusvaatimuksia, jonka takia puhdistamo saneerattiin. Jätevedenpuhdistamon toi-

mintaa tarkkaillaan Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n 4.5.2008 tekemän tarkkailuohjelman

(No 590/08) mukaisesti. Puhdistamon vesistövaikutuksia Kuolimossa tarkkaillaan erillisen tarkkai-

luohjelman (No 102/06) mukaisesti.

1.2 KUOLIMON VESISTÖKUORMITUS

Savitaipaleen kunnan Peijonsuon jätevedenpuhdistamolla jätevedet käsitellään kaksilinjaisessa rin-

nakkaissaostukseen perustuvassa biologis-kemiallisessa puhdistusprosessissa. Saostuskemikaa-

lina käytetään ferrisulfaattia. Puhdistamo käsittää vuonna 1983 valmistuneen kemiallisen osan, jota

on laajennettu lietteenkäsittely-yksiköllä vuonna 1988 ja vuonna 1996 käyttöön otetun biologisen

laajennuksen, joka on tyypiltään aktiivilietelaitos. Puhdistamolla käsitellään Savitaipaleen kirkonky-

län jätevedet. Laitokselle johdetaan noin 2000 asukkaan jätevedet. Puhdistamolta vedet johdetaan

lammikkopuhdistamoon ja sieltä edelleen Siparinojaan ja 4 kilometrin päässä olevaan Rajalampeen.

Lammesta vesi purkautuu Rovastinojan kautta Kuolimon Pyhä-Paulan lahteen.

Puhdistamon saneeraus aloitettiin syksyllä 2017. Vanhan laitoksen perustuksille rakennetiin uusi laitos.

Saneerauksen tarkoituksena oli lisätä puhdistamon toimintavarmuutta, prosessin joustavuutta sekä li-

sätä työturvallisuutta ja – hygieniaa. Saneerauksen aikana laitosta käytettiin vain yhdellä linjalla sekä

lietteen vastaanotto ja kuivaus lopetettiin. Laitoksen saneeraus valmistui helmikuussa 2018. Uusi laitos

ei ole kuitenkaan toiminut odotetulla tavalla. Prosessiin tehtiin muutoksia pumppausten ja kemikaali-

syötön osalta. Keväällä 2019 laitoksella tehtiin putkistomuutoksia siten, että sakokaivoliete pumpataan

lietevarastoon, palautusliete suoraan tasausaltaaseen ja ylijäämäliete ilmastusaltaista lietevarastoon.

Lisäksi asennettiin hydraulinen välpepuristin sakokaivolietteelle porrasvälppään sekä kemikaalinsyöttö-

pisteet siirrettäviksi ilmastusaltaaseen.

Vuoden 2020 alusta Savitaipaleen kunta teki prosessikonsultaatio sopimuksen Savo-Karjalan Ympä-

ristötutkimuksen kanssa. Sopimuksella haettiin Peijonsuon jätevedenpuhdistamon prosessin nykytilan

arviointia sekä ajotavan/käyttötarkkailun kehittämistä, jotta lupaehtojen mukaisiin arvoihin päästäisiin.

Vuoden 2020 aikana laitoksen toiminta saatiinkin vakiinnutettua. Laitoksella otettiin lipeän syöttö käyt-

töön sekä saostuskemikaalin annostusta lisättiin selvästi aiemmasta ja sen syöttöpistettä vaihdettiin.

Vastaanotettava liete eriytettiin ylijäämälietteestä ja ylijäämäliete ohjataan nyt suoraan tiivistämöön.

Umpi- ja sakokaivolietteiden vastaanottoa rajoitettiin ja sille haettiin optimimäärää, joka olisi hallittavissa.

Kokemusperäiseksi viikkomääräksi vakioitui noin 70 m3/viikko. Määrä on noin 75 % alueen umpi- ja

sakokaivolietemäärästä. Jatkosuunnitelma on selvittää polymeerin syöttölaitteiston asennuttamismah-

dollisuus, alkalointikemikaalin vaihto tai suursäiliö lipeälle.
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Savitaipaleen Peijonsuon jätevedenpuhdistamolta vuonna 2020 lähtevän veden jaksokohtaiset ainepi-

toisuudet ja puhdistustehot sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksen

(ESAVI/91/04.08/2014, 28.6.2016) lupaehtojen mukaiset puhdistusvaatimukset (lähtevän veden enim-

mäisjäännöspitoisuudet ja vähimmäispuhdistustehokkuudet) ilmenevät taulukosta 1.

Vuoden 2020 ensimmäisellä puolivuosijaksolla (tammi-kesäkuu) vesistöön johdettavan jäteveden

kokonaisfosforin ja kiintoaineen jäännöspitoisuudet ylittivät puhdistamon lupamääräyksissä puoli-

vuosijaksolle asetetut raja-arvot. Kokonaisfosforin ja kiintoaineen puhdistustehot eivät saavuttaneet

puolivuosijaksolle asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Biologisen ja kemiallisen hapenkulutuksen

osalta puolivuosijaksolle asetetut puhdistusvaatimukset saavutettiin. Ammoniumtypen puhdistus-

teho saavutti vuosikeskiarvona laskettavan puhdistusvaatimuksen.

Yhdyskuntajätevesiä koskevan valtioneuvoston asetuksen (888/2006) näytekohtaiset käsittelyvaati-

mukset saavutettiin kaikilla kuudella tarkkailukerralla. Tammi-, helmi-, huhti-, touko- ja kesäkuun

tarkkailukerroilla kiintoaineen puhdistustehot eivät saavuttaneet näytekohtaista puhdistusvaati-

musta, mutta kiintoaineen jäännöspitoisuudet alittivat asetuksen näytekohtaisen enimmäispitoisuu-

den, joten asetuksen vaatimukset saavutettiin.

Vuoden 2020 toisella puolivuosijaksolla (heinä-joulukuu) vesistöön johdettavan jäteveden kokonais-

fosforin ja kiintoaineen jäännöspitoisuudet ylittivät puhdistamon lupamääräyksissä puolivuosijaksolle

asetetut raja-arvot. Kokonaisfosforin ja kiintoaineen puhdistustehot eivät saavuttaneet puolivuosijak-

solle asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Biologisen ja kemiallisen hapenkulutuksen osalta puolivuo-

sijaksolle asetetut puhdistusvaatimukset saavutettiin. Ammoniumtypen puhdistusteho saavutti vuo-

sikeskiarvona laskettavan puhdistusvaatimuksen.

Yhdyskuntajätevesiä koskevan valtioneuvoston asetuksen (888/2006) näytekohtaisia käsittelyvaati-

muksia ei saavutettu heinäkuun tarkkailukerralla, jolloin kiintoaineen jäännöspitoisuus ylitti ja puh-

distusteho ei saavuttanut näytekohtaisia puhdistusvaatimuksia. Tavanomaisissa käyttöolosuhteissa

kiintoainepitoisuuden ylittämistapauksissa sallitaan kuitenkin enintään 150 %:n ylitys. Muilta osin

heinäkuun tarkkailukerralla asetuksen vaatimukset saavutettiin. Puolivuosijakson muilla tarkkailu-

kerroilla asetuksen näytekohtaiset puhdistusvaatimukset saavutettiin. Elo- ja lokakuun tarkkailuker-

roilla kiintoaineen puhdistustehot eivät saavuttaneet näytekohtaista puhdistusvaatimusta, mutta kiin-

toaineen jäännöspitoisuudet alittivat asetuksen näytekohtaisen enimmäispitoisuuden, joten asetuk-

sen vaatimukset saavutettiin.

Vuosikeskiarvona laskettavan ammoniumtypen (NH4N) käsittelytehovaatimus saavutettiin. Vuosi-

keskiarvona laskettavaa kokonaistypen (kok.N) käsittelytehon tavoitearvoa ei saavutettu.

Savitaipaleen Peijonsuon jätevedenpuhdistamon vuoden 2020 velvoitetarkkailun tarkemmat tiedot

on esitetty sen vuosiyhteenvedossa SVYT No. 210/21 (Kaarlampi 2021).
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Taulukko 1. Savitaipaleen jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset vuonna 2020 ja lupaehtojen mu-

kaiset puhdistusvaatimukset

CODCr BOD7ATU kok.P kiintoaine NH4N Kok.N

mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % **) % %

1. puolivuosi

(1.1.–30.6.)
46 90 6,6 96 0,87 90 27 87 96 41

2. puolivuosi

(1.7.–31.12.)
49 89 8,8 95 0,88 91 24 89 99 48

koko vuosi

(1.1.–31.12.)
47 90 7,7 96 0,88 91 26 88 98 45

luparaja-arvot/

½-vuotisjakso
60 80 10 95 0,5 95 15 90 - -

luparaja-arvot/

koko vuosi
- - - - - - - - 70

-

tavoitearvo/

koko vuosi
- - - - - - - - -

70

*) luparaja-arvot/

näytekerta
125 75 30 70 2,0 80 35 90 -

-

*) Valtioneuvoston yhdyskuntajätevesiä koskevan asetuksen 888/2006 jätevesien käsittelyä koskevat

näytekohtaiset vähimmäisvaatimukset lukuun ottamatta kokonaisfosforin (kok.P) pitoisuuden ja puhdis-

tustehon vaatimuksia, jotka ovat vuosikeskiarvoja. Ylittämistapauksissa sallitaan CODCr- ja BOD7ATU-

arvon osalta enintään 100 %:n ja kiintoainepitoisuuden osalta enintään 150 %:n ylitys tavanomaisissa

käyttöolosuhteissa.

**) Ammoniumtypen poistoteho (nitrifikaatio) on laskettu käsittelemättömän jäteveden kokonaistypen ja

vesistöön johdettavan jäteveden ammoniumtypen arvoista.

2 SÄÄ JA HYDROLOGIA VUONNA 2020

Talvi 2020 oli leuto ja vähäluminen (kuva 1). Helmikuu oli aikaisempien vuosien keskiarvoa huomat-

tavasti sateisempi (kuva 2). Lämpötilat pysyivät keskimääräisesti koko talven plussan puolella, joten

runsaat sateet eivät vaikuttaneet runsaampana lumen paksuutena, vaan nostivat lopputalvena poh-

javesien pintoja, virtaamia sekä vedenkorkeutta huomattavasti. Kesäkuu oli lämmin mutta sateinen,

ja heinäkuussakin satoi vielä runsaasti vuosien 1981-2019 keskiarvoon nähden. Muutoin kesän ja

alkusyksyn sademäärä ja lämpötilat olivat lähellä keskimääräisiä lukemia. Loka-, marras- ja joulukuu

olivat keskimäärin noin 3-4 astetta tavanomaista lämpimämpiä ja lokakuu oli tavanomaista satei-

sempi. Marras- ja joulukuun sademäärät eivät poikenneet suuresti 1981-2019 keskiarvoihin verrat-

tuna.
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Kuva 1. Kouvolan Anjalan säähavaintoaseman keskilämpötilat vuonna 2020 sekä vuosien 1981 –

2019 keskilämpötilojen keskiarvot (lähde: Ilmatieteen laitos, havaintojen lataus).

Kuva 2. Kouvolan Anjalan säähavaintoaseman sademäärät vuonna 2020 sekä vuosien 1981 – 2019

sademäärien keskiarvot (lähde: Ilmatieteen laitos, havaintojen lataus).

Kaakkois-Suomessa pohjavesien pinnankorkeudet olivat alkuvuodesta 2020 keskimääräisellä ta-

solla verrattuna pitkänaikavälin keskiarvoon nähden (1981-2010, Parikkala, Särkisalmi). Maalis-huh-

tikuussa pinnankorkeudet lähtivät selvästi nousuun tasoittuen alkukesästä lähemmäs keskimää-

räistä tasoa. Syys-lokakuussa pohjavesien pinnankorkeudet kuitenkin nousivat keskimääräistä kor-

keammiksi, mutta joulukuussa tilanne oli tasoittunut ja pohjavesien pinnankorkeudet olivat jopa hie-

man pitkän ajan keskiarvoa matalammalla tasolla.

Järvivesien pinnankorkeudet olivat Kaakkois-Suomessa Lauritsalan (Saimaan) mittauspisteeltä ar-

vioituna tammikuussa 2020 keskimääräistä alhaisemmalla tasolla (1847-2019, Lauritsalan piste).

Keväästä järvien pinnat nousivat selkeästi yli keskimääräisen tason leudosta talvesta johtuen, mutta

laskivat jälleen loppukesästä ja alkusyksystä pysytellen keskimääräisellä tasolla aina heinäkuusta

lokakuuhun. Marras- joulukuussa pinnankorkeudet olivat yli keskimääräisen tason.
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Roudan syvyys oli erittäin vähäinen Kaakkois-Suomessa vuonna 2020 ja routajakso jäi tavallista

lyhemmäksi (1981-2010, Anjala). Myös lumen paksuus oli erittäin vähäinen vuosien 1981-2010 kes-

kiarvoon nähden.

Virtaamat olivat tammikuussa 2020 tavanomaista pienempiä (Vuoksi, Tainionkoski). Helmikuun

alusta kesäkuulle virtaamat olivat kuitenkin pitkäaikaistarkastelun keskiarvoon nähden (1960-2017)

korkeampia, jonka jälkeen lukemat palasivat lähelle keskiarvoja. Virtaamat pysyttelivät keskiarvon

tuntumassa kesä-heinäkuussa, nousten elokuussa taas hieman tavanomaista korkeammiksi. Syys-

lokakuussa virtaamat olivat palanneet normaalille tasolle kuitenkin marras-joulukuussa taas nous-

tessa keskimääräistä suuremmiksi.

3. TARKKAILU NÄYTEKIERROKSITTAIN 2020

Veden kokonaislaadun kehityksen seurantaa varten on käytetty matemaattista vedenlaatumallia

(Saukkonen, Vesitalous 6/91 ja 3/92). Vedenlaatuindeksi koostuu seitsemästä vedenlaatutekijästä:

alusveden happikyllästysprosentti, väri, sameus, CODMn, kokonaisfosforipitoisuus, sähkönjohtavuus

sekä klorofylli-a-pitoisuus. Indeksi voi saada arvoja välillä 1- 6, taulukko 3. Vedenlaatumallissa mit-

taushetken veden laatua verrataan tarkkailuvesistön oletettuun luonnontilaan, eli ihannetasoon.

Taulukko 2. 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

3.1 KUOLIMON VESISTÖTARKKAILU TALVELLA 2020

Kuolimon vesistötarkkailun talvinäytteet otettiin 3.3.2020. Havaintopaikan 5, yhden metrin happi-

näyte katosi näytteenottomatkalla ja siksi sen tulos puuttuu. Isoselältä (7) ei saatu näytteitä johtuen

heikosta jäätilanteesta.

Jätevesiä sisältävän Siparinojan (näytepiste 3) vedessä oli runsaasti ravinteita, joskin viime vuoden

erittäin korkeisiin pitoisuuksiin verrattuna pitoisuudet olivat nyt lähes kolme kertaa pienempiä. Fos-

foripitoisuus oli nyt noin viidesosan pienempi kuin mitä se on ollut 2000-luvulla keskimäärin. Ojan

vesi oli väriltään tummaa mutta sameusarvo oli poikkeuksellisen matala. Veden CODMn-pitoisuus

(orgaaninen aines) oli samaa luokkaa kuin edellisenä talvena, eli noin 25 % suurempi kuin 2000-

luvulla keskimäärin. Veden hygieeninen laatu oli talviajankohdalle tyypillinen mutta sähkönjohtavuus
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noin kolmanneksen pienempi. Rovastinojan (4) ravinnepitoisuudet ja sähkönjohtavuus olivat huo-

mattavasti Siparinojaa pienempiä ja jo varsin matalia ojapitoisuuksiksi. Fosforipitoisuus oli rehevälle

vedelle ominainen ja sähkönjohtavuus sisävesien normaalia tasoa. Myös veden hygieeninen laatu

ja sameus olivat parantuneet edelliseen pisteeseen verrattuna mutta happipitoisuus taas huonontu-

nut noin neljänneksellä. Rovastinojan vesi oli tummempaa kuin Siparinojan ja sen CODMn oli suu-

rempi.

Pyhä-Paulanlahdella (5) CODMn ja väriluku olivat selvästi koholla. Muutoin veden laatu oli varsin

hyvällä tasolla, kokonaislaatua kuvaava indeksi osoitti hyvää. Säkniemen (6) länsipuolella veden-

laatu oli edelliseen talveen verrattuna parantunut (taulukko 3). Indeksiluku laski viimevuoden luvusta

1,79, indeksilukuun 1,69. Tänä talvena niin kuin edellisinäkin pohjanläheisen veden laatu oli aavis-

tuksen muuta vesipatsasta heikompaa. Koko vesipatsaan indeksiä huononsivat eniten (alusveden)

alentunut happipitoisuus, koholla oleva väriluku sekä orgaanisen aineksen määrä (CODMn).

Kuolimon vedenalaisten siirtoviemäriputkien kunnon varmistamiseksi otettiin vesinäytteet liitoskoh-

tien läheltä Paimensaaresta sekä Kaijanlahdelta länsi- ja itäpuolelta. Näytepisteiden 9, 10, 11 vesi

oli hygieeniseltä laadultaan täysin moitteetonta, pisteeltä 8 löytyi yksi ulosteperäinen bakteeri sataa

millilitraa kohden (1 MPN/100ml).

Taulukko 3. Havaintopaikkakohtaiset laatuluokitusindeksit elokuussa 2019 ja 2020

TUNNUS PISTE VEDEN LAATULUOKITUS

talvi 2020 talvi 2019

5 Kuolimo 007 1,84 hyvä 1,58 erinomainen/hyvä

6 Kuolimo 006 1,69 hyvä 1,79 hyvä

7 Kuolimo, Isoselkä 005 - - 1,27 erinomainen

3.2 KUOLIMON VESISTÖTARKKAILU KEVÄÄLLÄ 2020

Kevään näytekierroksen näytteet otettiin 18.5.2020.

Näytteenottohetkellä puhdistamolta laskevan Siparinojan (3) veden virtaama oli 2,6 l/s. Veden hap-

pitilanne oli hyvä. Vesi oli sameaa (5,6 FTU:ta) ja sisälsi runsaasti mutta kuitenkin selvästi viime

vuotta vähemmän orgaanista ainesta (väriluku ja CODMn). Kokonaisfosfori- (120 µg/l) ja kokonais-

typpipitoisuus (9400 µg/l) olivat (ajankohdan) 2010-luvun keskiarvossa. Ojan jätevesipitoisuus näkyi

korkeana sähkönjohtavuutena, joka oli yli 1,5 kertainen 2010-luvun keskiarvoon nähden. Vesi oli

hygienialtaan kohtuullisen hyvälaatuista, bakteeripitoisuus oli 39 pmy/100ml.

Kuolimoon laskevan Rovastinojan (4) veden happitilanne oli niin ikään hyvä. Rovastinojassa vesi oli

tummempaa ja sisälsi enemmän orgaanista ainetta kuin Siparinojassa. Muut vedenlaatutekijät oli-

vatkin Rovastinojassa selvästi paremmalla tolalla kuin Siparinojassa. Ravinnepitoisuudet, sähkön-

johtavuus ja bakteeripitoisuudet olivat yli puolet pienempiä.
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3.3 KUOLIMON VESISTÖTARKKAILU KESÄLLÄ 2020

Vesistötarkkailun kesänäytteet otettiin 1.9.2020.

Jätevesiä sisältävän Siparinojan (havaintopaikka 3) vedessä oli runsaasti ravinteita kokonaistyppi-

pitoisuuden indikoidessa erittäin rehevää ja kokonaisfosforipitoisuuden rehevää vettä. Myös jäteve-

sien määrästä kertova sähkönjohtavuus oli erittäin korkea. Kokonaisravinnepitoisuudet olivat kuiten-

kin alhaisemmat kuin 2010-luvulla keskimäärin. Ojan vesi ei myöskään ollut yhtä sameaa ja tummaa

kuin keskimäärin 2010-luvulla. Edellisvuoteen verrattuna kokonaisfosforipitoisuus, väri sekä sa-

meus olivat selvästi paremmalla tasolla, mutta kokonaistyppipitoisuus oli noin kaksi kertaa suurempi.

Myös veden hygieeninen laatu oli selvästi edellisvuotta parempi. Rovastinojalle (4) tultaessa säh-

könjohtavuus ja ravinnepitoisuudet laskivat huomattavasti, ravinnepitoisuuksien kuitenkin edelleen

indikoiden rehevää vettä. Kokonaisravinnepitoisuudet olivat selvästi 2010-luvun keskimääräisiä tu-

loksia pienempiä, mutta vesi oli edellisvuosien tavoin erittäin tummaa (väri ja CODMn) ja sameaa.

Rovastinojan hygieeninen laatu oli tulosten perusteella hyvä, mutta happipitoisuus oli selvästi Sipa-

rinojaa huonompi.

Pyhä-Paulanlahdella (5) vedenlaatu oli edellisvuoden tavoin varsin hyvällä tasolla, kokonaisveden-

laatua kuvaavan indeksin osoittaessa hyvää/erinomaista. Vedenlaatu oli hieman edellisvuotta hei-

kompaa johtuen hieman korkeammasta väri- sekä sameusarvosta CODMn-arvon kuitenkin ollen

edellisvuotta paremmalla tasolla. Säkniemen (6) länsipuolella vedenlaatu oli parantunut hieman

edellisvuodesta, ja indeksi osoitti edellisvuoden tavoin hyvää vedenlaatua. Edellisvuoden tavoin ve-

denlaatua heikensi eniten alusveden heikentynyt happitilanne (6,3 mg/l). Myös Isoselän (7) pisteen

vedenlaatuindeksi oli hieman edellisvuotta parempi osoittaen edellisvuoden tavoin erinomaista/hy-

vää vedenlaatua. Indeksiä heikensivät eniten CODMn-arvo sekä happipitoisuus, joka oli kuitenkin

hyvällä tasolla. Pyhä-Paulanlahden, Säkniemen sekä Isoselän pisteiden kokonaisravinne- sekä klo-

rofylli-a-pitoisuudet indikoivat 2010-luvun keskimääräisten pitoisuuksien tavoin karua vesistöä.

Kuolimon vedenalaisten siirtoviemäriputkien kunnon varmistamiseksi otettiin vesinäytteet putkien lii-

toskohtien läheltä Paimensaaresta sekä Kaijanlahdelta länsi- ja itäpuolelta. Näytepisteiden (8, 9, 10

ja 11) vesi oli hygieeniseltä laadultaan melko hyvälaatuista eikä viemärivuotoon viittaavia pitoisuuk-

sia havaittu.

Taulukko 4. Havaintopaikkakohtaiset laatuluokitusindeksit elokuussa 2019 ja 2020

TUNNUS PISTE VEDEN LAATULUOKITUS

kesä 2020 kesä 2019

5 Kuolimo 007 1,54 hyvä/erinomainen 1,46 erinomainen/hyvä

6 Kuolimo 006 1,69 hyvä 1,71 hyvä

7 Kuolimo, Isoselkä 005 1,41 erinomainen/hyvä 1,43 erinomainen/hyvä



KUOLIMON VESISTÖTARKKAILUN YHTEENVETO VUODELTA 2020
8 JA PITKÄAIKAISTARKASTELU VUOSILTA 1986 – 2020

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

3.4 KUOLIMON VESISTÖTARKKAILU SYKSYLLÄ 2020

Syksyn näytekierroksen näytteet otettiin 28.10.2020

Näytteenottohetkellä puhdistamolta laskevan Siparinojan (3) veden virtaama oli 7,1 l/s. Veden hap-

pitilanne oli hyvä (80 %) edellisvuoden syksyn tavoin. Vesi oli erittäin sameaa, tummaa ja orgaanista

ainesta sisältävää (väri ja CODMn), ja luvut olivat huomattavasti edellisvuoden syksyä ja 2010-luvun

keskimääräisiä arvoja suurempia. Kokonaistyppipitoisuus oli yli 2-kertaa edellisvuotta, ja lähes 3-

kertaa 2010-luvun keskiarvoa pienempi kokonaisfosforipitoisuuden taas ollessa hieman koholla

2010-luvun keskiarvoon nähden. Pitoisuus oli kuitenkin yli kolme kertaa pienempi edellisvuoden erit-

täin suureen lukemaan verrattuna. Kokonaisravinnepitoisuudet indikoivat kuitenkin erittäin rehevää

vettä. Ojan jätevesipitoisuudesta kertova sähkönjohtavuus jäi selvästi 2010-luvun keskiarvoa pie-

nemmäksi. Veden hygieeninen laatu oli edellisvuotta hieman heikompaa, bakteerien määrän ollessa

60 pmy/100 ml.

Kuolimoon laskevan Rovastinojan (4) veden happitilanne oli tavanomaiseen tapaan alentunut ja Si-

parinojaa heikompi (67 %). Vesi oli 2010-luvun keskiarvon tavoin lievästi sameaa, mutta hyvin tum-

maa ja orgaanista ainesta sisältävää (väri ja CODMn). Sekä väri että CODMn –arvot olivat selvästi

edellisvuotta sekä vuoden 2010-keskiarvoja suuremmat. Veden ravinnepitoisuudet olivat selvästi al-

haisemmat kuin Siparinojan pisteellä, ja mukailivat 2010-luvun keskiarvoja indikoiden erittäin rehe-

vää vettä kokonaistyppipitoisuuden ja rehevää vettä kokonaisfosforipitoisuuden osalta. Edellisvuo-

teen verrattuna kokonaisfosforipitoisuus oli 2-kertaa pienempi. Veden hygieeninen laatu oli Rovas-

tinojan pisteellä hyvä.

4. VEDEN LAADUN KEHITYS PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ

Tässä yhteenvedon osiossa Kuolimon veden laatua tarkastellaan kolmen vuosikymmenen ajanjak-

solla (1986 – 2020), keskittyen seuraaviin vedenlaatuparametreihin: alusveden happikyllästyspro-

sentti, fosfori- ja typpipitoisuus, veden väri, CODMn (orgaaninen aines ja humus), veden sameus,

sähkönjohtavuus sekä klorofylli-a-pitoisuus. Edellä mainituista vedenlaatumuuttujista on laskettu ve-

den kokonaislaatua kuvaava indeksiluku (matemaattinen vedenlaatumalli, Saukkonen, Vesitalous

6/91 ja 3/92). Klorofyllipitoisuus on huomioitu indeksissä vuodesta 2000 lähtien, jolloin kyseiset mit-

taukset aloitettiin.

4.1 ISOSELKÄ (NÄYTEPISTE 7)

Isoselältä ei saatu näytteitä talvella 2020 huonon jäätilanteen vuoksi, mistä johtuen vuoden 2020

keskimääräiset vedenlaatutulokset eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa.
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Alusveden happipitoisuus

Lievä happivaje on luonnollinen tilanne syvänteiden alusvedessä talvi- ja kesäkerrostuneisuuskau-

sien lopulla. Lämpötilakerrostuneisuuden takia syvänteisiin ei pääse happitäydennystä, joten happi-

tilanne heikkenee vähitellen hajotustoiminnan ja eliöiden hapenkulutuksen myötä. Jos alusveden

happivaje on suuri, muuttuu pohjasedimentin pinta hapettomaksi. Tällöin hapetus-pelkistysreaktiot

saattavat edetä pisteeseen, jossa fosfori irtoaa raudasta ja alusveteen alkaa kertyä liukoista fosforia.

Prosessia kutsutaan sisäiseksi kuormitukseksi. Kuolimon Isoselällä tällaista tilannetta ei ole havaittu

(kuva 3). Alusveden happipitoisuudessa huomioidaan 20 ja 30 metrin välinen vesikerros. Isoselän

alusveden happitilanne oli seurantajaksolla heikoin vuonna 1990. Vuoden 2020 heikko tulos johtuu

talven näytteenoton poisjäännistä. Kokonaisuudessaan Isoselän happitalous on kuitenkin ollut hyvä.

Pitkällä aikavälillä alusveden trendiviiva osoittaa parantunutta happikyllästyneisyyttä, mutta oikeas-

taan happikyllästyneisyyden vaihteluväli on erittäin pieni, eikä hyvässä happitilanteessa ole tapah-

tunut dramaattista muutosta.

Kuva 3. Kuolimon Isoselän alusveden happikyllästysprosentti 1986 – 2020 ja sen trendiviiva

Fosfori

Sisävesillä fosfori on yleisesti rehevyystason määrittävä minimiravinne. Jos fosforipitoisuus on alle

15 µg/l, on kyseessä karu vesistö. Isoselän keskimääräinen koko vesipatsaan fosforipitoisuus on

ollut seurantajaksolla 1986 – 2020 keskimäärin 4,4 µg/l, eli hyvin karulla tasolla. Isoselän kokonais-

fosforipitoisuus on ollut seurantajaksolla laskusuunnassa, eikä satunnaisesti esiintyneitä piikkejä ole

esiintynyt vuoden 2004 jälkeen. Tarkasteltaessa alus- ja päällysveden fosforipitoisuuksia, ovat pääl-

lysveden pitoisuudet selkeämmässä laskussa seurantajaksolla (kuva 4).
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Kuva 4. Kuolimon Isoselän alus- ja päällysveden keskimääräiset fosforipitoisuudet 1986 – 2020 ja

niiden trendiviivat

Typpi

Typpipitoisuudella ei ole Kuolimossa erityisen suurta merkitystä, koska vesistö on selkeästi

fosforirajoitteinen. Tietty indikaatioarvo sillä kuitenkin on. Viemärivedet sisältävät tyypillisesti

ammoniumtyppeä, jolloin poikkeuksellisen korkeat tai matalat pitoisuudet kokonaistypessä voisivat

antaa viitteitä muuttuneista ammoniumtyppipitoisuuksista. Isoselällä typpipitoisuus on vaihdellut 300

– 500 µg/l välillä. Viime vuodet keskimääräinen typpipitoisuus sekä päällysveden typpipitoisuus ovat

pysytelleet 350-400 mikrogramman tuntumassa, eikä selkeää muutosta pitkällä aikavälillä ole

havaittavissa (kuva 5).

Kuva 5. Kuolimon Isoselän päällysveden typpipitoisuus 1986 – 2020 ja sen trendiviiva

Väriluku

Vettä pidetään värittömänä, jos väriluku on alle 15 mg Pt/l. Kuolimossa seurantajakson 1986 – 2020

veden väriluvun keskiarvo on ollut Isoselällä 16 mg Pt/l. Väriluvussa on havaittavissa selkeä nouseva

trendi vuosituhannen vaihteen jälkeen (kuva 6). Vuonna 2013 vesipatsaan keskimääräinen väriluku

oli jopa 32 mg Pt/l. Tämän jälkeen väriluku on lähtenyt laskuun ja vuonna 2017 väriluku oli seuran-

tajakson neljänneksi matalin. Kahden hyvän vuoden jälkeen väriluku (21 mg/l Pt) palasi vuonna 2018
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taas pitkänajan keskiarvon yläpuolelle. Vuonna 2019 oltiin taas pitkänajankeskiarvossa. Karuissa ja

vähäisesti kuormitetuissakin järvissä on havaittu yleisesti väriluvun nousua. Yhdeksi syyksi on esi-

tetty muun muassa lyhentynyttä routajaksoa ja runsaita sateita loppusyksyllä ja alkutalvella.

Kuva 6. Kuolimon Isoselän veden väriluku 1986 – 2020 ja sen trendiviiva

Kemiallinen hapenkulutus

CODMn, eli kemiallinen hapenkulutus indikoi orgaanisen aineen määrää vedessä, joka on karuissa

vesissä enimmäkseen liuennutta humusta. Humus tummentaa vettä, eli nostaa veden värilukua. Ve-

den väriluvun tapaan CODMn on kohonnut 2000-luvun alusta lähtien, kääntyen laskuun vuonna 2014

(kuva 7). Vuonna 2018 väriluvun tapaan myös kemiallinen hapenkulutus nousi muutaman vuoden

laskun jälkeen.

Kuva 7. Kuolimon Isoselän veden CODMn 1986 – 2020 ja sen trendiviiva
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Sameus

Veden sameuden aiheuttavat vedessä olevat partikkelit, kuten saviaines ja levät. Lievästi rehevän

ja samean veden sameusarvo on yleensä välillä 1 – 5 FTU (Formazin Turbidity Units). Alle 0,30 FTU

arvon alapuoliset sameusarvot ovat hyvin pieniä ja kertovat kirkkaasta vedestä. Kuolimon sameus

Isoselällä on ollut seurantajaksolla (1986 – 2020) keskimäärin 0,29 FTU. Isoselän vesi oli sameim-

millaan vuonna 1990 (0,73 FTU), jonka jälkeen vesi on ollut hyvin kirkasta (kuva 8).

Kuva 8. Kuolimon Isoselän veden sameus 1986 – 2020 ja sen trendiviiva

Sähkönjohtavuus

Sähkönjohtavuus mittaa veteen liuenneiden ionien määrää ja on kullekin vesialueelle ominainen va-

luma-alueen luonteesta riippuen. Mitattu sähkönjohtavuus ei itsessään kerro veden laadusta, mutta

suuret muutokset arvossa kertovat jostain häiriötekijästä, kuten jätevesikuormituksesta. Seuranta-

jakson aikana Kuolimon Isoselän sähkönjohtavuus oli hyvin hienoisessa noususuunnassa aina vuo-

teen 2005–2007 saakka, jonka jälkeen sähkönjohtavuus on ollut laskussa ja pitkäaikaiskeskiarvoa

matalammalla tasolla.

Levät (klorofylli-a)

Klorofyllipitoisuus kertoo kasviplanktonin määrästä eli rehevyydestä. Luonnontilaisten karujen ve-

sien raja-arvona on pidetty klorofyllin kohdalla 3 µg/l. Kuolimolla klorofyllipitoisuus on pysytellyt alle

kolmen mikrogramman, eli klorofyllin perusteella Isoselkää voidaan pitää karuna (kuva 9). Isoselän

klorofyllipitoisuudessa on havaittavissa nousua seurantajaksolla 2000 – 2020, joskin viimeisenä vii-

tenä vuotena klorofyllipitoisuus on pysynyt pitkänajan keskiarvossa (1,7 µg/l) tai sen alapuolella.
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Kuva 9. Kuolimon Isoselän veden a-klorofyllipitoisuus 2000 – 2020 ja sen trendiviiva

Vedenlaatuindeksi

Veden kokonaislaatua kuvaava indeksiluku on Kuolimon Isoselällä ollut pääosin erinomaisella ta-

solla (<1,35), mutta on ollut myös vuosia, jolloin vedenlaatuindeksi osoitti vain hyvää tasoa (kuva

10). Vedenlaatuindeksin mukaan Isoselän veden kokonaislaatu on ollut seurantajaksolla 1986 –

2020 heikointa vuosina 2013 ja 2014. Vuonna 2016 vedenlaatu oli jälleen erinomaisella tasolla ja

vuoden 2017 arvo oli seurantajakson toiseksi parhain. Vuonna 2018 vedenlaatuindeksi osoitti kui-

tenkin jälleen hieman heikompaa eli erinomaista/hyvää vedenlaatua. Vuonna 2019 vedenlaatu oli

jälleen erinomaista ja kutakuinkin pitkänajan keskiarvossa. Vedenlaatuindeksin muutoksiin ovat vai-

kuttaneet eniten veden väriluku sekä CODMn.

Kuva 10. Kuolimon Isoselän vedenlaatuindeksi 1986 – 2020 ja sen trendiviiva
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4.2 SÄKNIEMEN LÄNSIPUOLI (NÄYTEPISTE 6)

Alusveden happipitoisuus

Säkniemen länsipuolen alusveden keskimääräinen happikyllästysprosentti on ollut Isoselkää hieman

heikommalla tasolla (kuva 9). Kerrostuneisuuskausien lopulla Säkniemen syvänteen happipitoisuus

on alentunut selvästi, joka on ajoittain näkynyt myös fosforipitoisuuden kasvuna. Varsinaisia happi-

katoja ei ole havaittu. Vuosi 2020 oli neljäs peräkkäinen vuosi, kun pitkän ajan keskiarvo alitettiin.

Fosfori

Säkniemen näytepisteellä päällysveden fosforipitoisuus on ollut matala, kertoen karusta vesialu-

eesta (kuva 11). Vesimassan keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus on kuitenkin ollut hieman

Isoselkää suurempi. Korkeimmat fosforipitoisuudet on mitattu alusvedestä, jossa on ollut mittaushet-

kellä happipitoisuuden alenemaa. Kokonaisfosforin sekä päällysveden fosforin trendi on ollut seu-

rantajakson (1986 – 2020) aikana laskeva.

Kuva 11. Kuolimon Säkniemen länsipuolen päällysveden fosforipitoisuus 1986 – 2020 ja sen trendi-

viiva

Typpi

Säkniemen länsipuolen kokonaistyppipitoisuus on ollut keskimäärin korkeammalla tasolla kuin

Isoselällä (kuva 12). Pitoisuusero on ollut esimerkiksi vuosina 1997, 2002, 2010 ja 2011 kaksin- tai

jopa kolminkertainen. Pitoisuusero johtuu lähinnä Säkniemen talven alusveden korkeista pitoisuuk-

sista, jotka ovat keskimäärin yli kolminkertaisia päällysveteen verrattuna. Talvella Savitaipaleen jä-

tevedenpuhdistamolta tulevat vedet kulkevat korkeamman tiheytensä ja veden heikomman kerros-

tuneisuuden takia alusvedessä. Kesällä vesi on voimakkaammin lämpötilakerrostunut ja tuulet pää-

sevät sekoittaman päällysvettä, jolloin puhdistamolta tulevat vedet pääsevät sekoittumaan muuhun

vesimassaan paremmin. Kesällä puhdistamon vedet kulkevat päällysvedessä.
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Kuva 12. Kuolimon Säkniemen länsipuolen päällysveden typpipitoisuus 1986 – 2020 ja sen trendi-

viiva

Väriluku

Myös Säkniemen länsipuolella on ollut havaittavissa vastaava tarkastelujakson aikainen väriluvun

kohoaminen kuin Isoselällä. Säkniemen veden väriluku on ollut seurantajaksolla 1986 – 2020 keski-

määrin hieman Isoselkää korkeampi. Vuonna 2020 veden väriluku (22) oli tarkastelujakson keskiar-

von tasolla.

Kemiallinen hapenkulutus (CODMn)

Seurantajaksolla (1986 – 2020) myös CODMn on noussut väriluvun tapaan. Vuonna 2020 CODMn oli

selkeästi pitkän ajan keskiarvoa korkeampi.

Sameus

Säkniemen länsipuolella veden sameuden vuosikeskiarvo on vaihdellut hyvin paljon ollen keskimää-

rin Isoselkää korkeammalla tasolla. Vuosien 1986 – 2020 keskimääräinen sameusarvo on ollut 0,42

FTU. Vuonna 2020 sameusarvo oli 0,3 FTU, eli hieman keskimääräistä pienempi.

Sähkönjohtavuus

Säkniemen länsipuolen keskimääräinen sähkönjohtavuus on ollut aikavälillä 1986 – 2020 5,9 mS/m,

ollen hieman korkeampi kuin Isoselän sähkönjohtavuus. Säkniemen näytepisteen sijainti lähempänä

puhdistamoa selittää eron sähkönjohtavuudessa. Isoselän tapaan myös Säkniemen länsipuolella

sähkönjohtavuus on ollut viime vuodet loivassa laskusuunnassa ollen vuonna 2020 seurantajakson

matalin.

Levät (klorofylli-a)

Säkniemen länsipuolella klorofylli-a-pitoisuus on ollut keskimäärin aavistuksen Isoselkää matalam-

malla tasolla, ollen kuitenkin vuonna 2020 lähes samalla tasolla Isoselän kanssa. Klorofyllipitoisuu-

det indikoivat hyvin karua vesistöä (kuva 13).
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Kuva 13. Kuolimon Säkniemen länsipuolen veden klorofylli-a-pitoisuus 2000 – 2020 ja sen trendi-

viiva

Vedenlaatuindeksi

Veden kokonaislaatua kuvaava indeksiluku on Säkniemen länsipuolella ollut pääosin hyvällä tasolla

(kuva 14). Vedenlaatuindeksin mukaan veden kokonaislaatu on heikentynyt 2000-luvun kuluessa,

joka johtuu pääosin veden väriluvun ja kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn) kasvusta. Vuoden

2020 indeksiluku 1,69 oli pitkän ajan keskiarvoa pienempi (1,78) ja indikoi hyvää vedenlaatua.

Kuva 14. Kuolimon Säkniemen länsipuolen vedenlaatuindeksi 1986 – 2020 ja sen trendiviiva
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5 YHTEENVETO

Kuolimon Isoselällä veden keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus ja veden sameusarvo ovat olleet

seurantajaksolla 1986 – 2020 laskusuunnassa. Myös Isoselän alusveden happitalous on kohentu-

nut, joskaan se ei ole ollut huono seurantajakson missään vaiheessa.

Huomionarvoista on, että veden väri ja orgaanisen aineen määrästä kertova CODMn ovat olleet nou-

susuunnassa 1990-luvun puolivälistä saakka. Vastaavaa kehitystä on havaittu 2000-luvulla laajalti

pohjoisen pallonpuoliskon järvissä. Ilmiö johtunee routa- ja jääpeiteajan lyhentymisestä sekä lisään-

tyneistä sademääristä, eli valuma-alueen lisääntyneestä hajakuormituksesta. Vaikka trendi on ollut

pitkään nouseva, vuosina 2014–2017 väriluku ja CODMn olivat laskussa Isoselällä. Vuonna 2018

molemmat kuitenkin jälleen kasvoivat. Kasvu saattoi johtua suurista valunnoista jotka alkoivat 2017

loppuvuodesta. Tuona aikana keskivedenkorkeus nousi 20–30 cm ja pysytteli korkealla aina touko-

kuuhun 2018 asti. Veden kokonaislaatua kuvaavan indeksiluvun trendiviiva on nouseva seuranta-

jaksolla 1986 – 2020, erinomaisista arvoista siirryttiin hyvään laatuluokkaan vuonna 2013. Vuosina

2015 – 2017 ja 2019 vedenlaatuindeksi on ollut kuitenkin jälleen erinomaisella tasolla sekä vuonna

2018 ja 2020 erinomaisella/hyvällä tasolla.

Säkniemen länsipuolen veden laadun kehitys on ollut Isoselän kanssa samansuuntaista etenkin ko-

konaisfosforin osalta. Merkittävin muutos myös Säkniemen länsipuolella on havaittavissa värilu-

vussa ja kemiallisessa hapenkulutuksessa (CODMn). Seurantajakson aikana vedenlaatuindeksi on

myös Säkniemen länsipuolella heikentynyt, vaikkakin vedenlaatu oli jopa erinomaista/hyvää vuosina

2016 ja 2019. Suurin ero Säkniemen näytepisteen ja Isoselän näytepisteen vedenlaadussa on talven

alusvedessä, jolloin Savitaipaleen jätevedenpuhdistamon vedet kulkevat pohjan tuntumassa.

Kuolimo on edelleen hyvin karu ja Etelä-Suomen järvien keskitasoon nähden erittäin hyvälaatuinen,

mutta veden tummuminen ja orgaanisen aineen määrän lisääntyminen on selkeää. Edellä mainittu-

jen vedenlaatumuuttujien heikentyminen voi aiheuttaa useita epäsuotuisia muutoksia vesistössä.

Esimerkiksi veden tummumisen johdosta vesistö lämpenee nopeammin, joka ei ole suotuisaa Kuo-

limon viileää vettä suosiville alkuperäislajeille, kuten nieriälle. Lisääntynyt orgaanisen aineen määrä

(CODMn) lisää myös hapenkulutusta ja siten huonontaa vesistön happitaloutta.
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