
SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY
Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA

PL 17, 53851 LAPPEENRANTA

FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio Puhelin 020 7790 470
T032, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 etunimi.sukunimi@svsy.fi

www.svsy.fi
Voimassa oleva pätevyysalueemme löytyy sivulta www.finas.fi

No 845/21 10.5.2021

SAIMAAN KANAVAN VESISTÖTARKKAILU
KEVÄTTALVELLA 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 tarkkaillaan Saimaan Vesi- ja

Ympäristötutkimus Oy:n ohjelman 1342/11/PS mukaisesti. Saimaan kanavan vuoden 2021

kevättalven näytteet otettiin 16.3. 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.

Mustolan pisteeltä (K2) näyte loppui kesken eikä natrium-määritystä saatu tehtyä 1 m syvyydestä.

Tästä johtuen vedenlaatuindeksissä käytettiin K2 pisteen osalta ainoastaan alusvedestä saatua

natrium-tulosta. Juustilan alapuolisella pisteellä (K7) kanavan veteen oli sekoittunut merivettä, mistä

johtuen pohjanäytteen sähkönjohtavuus- ja natriumarvot olivat todella korkeita. Tästä johtuen K7

pisteen vedenlaatuindeksin määrityksessä käytettiin sähkönjohtavuuden ja natriumpitoisuuden

osalta ainoastaan 1 m syvyydestä saatuja tuloksia.

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
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Kanavan edustalla (K1) ja Mustolassa (K2) ei ollut kevättalvella havaittavissa hapen vajausta ja

vedenlaatuindeksi osoitti hyvää vedenlaatua kanavan edustalla ja hyvää/tyydyttävää Mustolassa

(taulukko 2). Molemmilla pisteillä vedenlaatu oli selvästi parempaa kuin edellisvuonna ja vuosina

2010-2021 keskimäärin. Paremmat indeksitulokset olivat seurausta kaikkien muuttujien osalta

keskimääräistä paremmasta vedenlaadusta, vaikkakin vedenlaatua heikensivät eniten tavalliseen

tapaan sellujätevesivaikutuksesta kertovat natrium ja sähkönjohtavuus. Molemmilla pisteillä

kokonaisfosforipitoisuudet olivat jopa karulla tasolla ja vesi oli tavanomaista kirkkaampaa ja

värittömämpää.

Soskuan (K3) ja Kansolan (K4) näytepisteillä vedenlaatu oli tyydyttävällä tasolla, mikä on kuitenkin

selvästi parempi kun edellisvuonna ja keskimäärin vuosina 2010-2021. Myös Soskuan ja Kansolan

pisteillä vedenlaatua heikensivät eniten natriumpitoisuus ja sähkönjohtavuus mutta aiempien

pisteiden tavoin kaikki vedenlaatuarvot olivat keskimääräistä paremmalla tasolla. Vesi oli

tavanomaista kirkkaampaa, värittömämpää ja ravinnepitoisuudet olivat tavanomaista pienempiä.

Nuijamaanjärven pisteillä N2 ja N002 veden kokonaislaatu oli talvella 2021 tyydyttävällä tasolla ja

indeksit olivat selvästi parempia kuin edellisvuonna ja vuosina 2010-2021 keskimäärin. Vesi oli

aiempien pisteiden tavoin selvästi kirkkaampaa, värittömämpää ja vähäravinteisempaa.

Vedenlaatua Nuijamaanjärvellä eniten heikentävät natrium ja sähkönjohtavuus olivat kuitenkin

tavallisella tasolla. Pisteellä N3 vedenlaatua heikensi lisäksi myös pohjan hapenvajaus, jonka vuoksi

vedenlaatu oli pohjassa heikommalla tasolla ja vedenlaatuindeksi osoitti välttävää vedenlaatua

edellisvuoden ja vuosien 2010-2021 keskiarvon tavoin. Vedenlaatu oli kuitenkin myös tällä pisteellä

tavanomaista parempaa.

Taipaleen syvänteellä (K5) Rättijärvessä vedenlaatu ei poikennut juurikaan vuosien 2010-2021

keskimääräisestä tasosta ja vedenlaatuindeksi osoitti tyydyttävää vedenlaatua. Vesi oli tummaa,

lievästi sameaa ja ravinnepitoisuudet indikoivat lievästi rehevää vettä. Alusvedessä oli havaittavissa

hapen alenemaa ja veden laatua heikensivät eniten korkea sähkönjohtavuus sekä natriumpitoisuus.

Juustilan yläpuolella (K6) vedenlaatu oli tyydyttävällä tasolla, ja hieman heikompaa kuin keskimäärin

vuosina 2010-2021. Vedenlaatu oli kutakuinkin samalla tasolla pisteen K5 kanssa veden ollessa vain

hieman sameampaa ja typpipitoisuuksien hieman korkeammat. Tämän lisäksi piste K6 ei sijaitse

syvänteessä, joten happitilanne oli hyvä koko vesipatsaassa.

Juustilan alapuolen (K7) pisteen vedenlaatuun vaikuttavat myös sinne virtaavat suovedet, jonka

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

ravinnepitoisuudet nousivat. Alusveteen oli myös sekoittunut merivettä, mikä näkyi erittäin korkeina

natriumpitoisuutena sekä sähkönjohtavuutena. Juustilan alapuolen vedenlaatu oli tasolla välttävä, ja

indeksiluku oli edellisvuotta ja 2010-2021 keskiarvoa heikompi. Sähkönjohtavuus ja natriumpitoisuus

poissuljettuna vedenlaatua heikensivät eniten väriluku, kemiallinen hapenkulutus sekä sameus.
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Taulukko 2. Vedenlaatuindeksit kevättalvella 2021 ja 2020 sekä talvien 2010 – 2021 keskiarvot.

Merivettä esiintyi näytepisteen K7 näytteissä vuosina 2011, 2013, 2018 ja 2021, joten

sähkönjohtavuutta ja natriumpitoisuutta ei ole laskettu mukaan näiden vuosien indekseihin.

näytteenottopiste talvi 2021 talvi 2020 keskiarvo 2010-2021

K1 Turvapato 2,16 hyvä 3,05 tyydyttävä 2,76 tyydyttävä

K2 Mustola 2,57 hyvä/tyydyttävä 3,26 välttävä/huono 3,60 tyydyttävä/välttävä

K3 Soskua 2,97 tyydyttävä 3,70 välttävä/huono 3,96 välttävä

K4 Kansola 3,10 tyydyttävä 3,81 huono 4,19 välttävä

N2 Nuijamaanjärvi (tulli) 2,96 tyydyttävä 3,89 tyydyttävä/välttävä 3,52 tyydyttävä/välttävä

N002 Nuijamaanjärvi 2,93 tyydyttävä 3,65 tyydyttävä 3,45 tyydyttävä/välttävä

N3 Nuijamaanjärvi 3,81 välttävä 3,64 välttävä 4,05 välttävä

K5 Taipale 3,26 tyydyttävä 2,90 tyydyttävä 3,25 tyydyttävä

K6 Juustilan yläpuoli 3,15 tyydyttävä 2,87 välttävä 3,09 tyydyttävä

K7 Juustilan alapuoli 4,27 välttävä 3,52 välttävä 3,98 välttävä
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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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