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KUOLIMON VESISTÖTARKKAILU KESÄLLÄ 2021  

Kuolimon vesistötarkkailun velvoite perustuu Savitaipaleen Peijonsuon jätevedenpuhdistamon ym-

päristölupaan (28.6.2016, Nro 134/2016/2, Dnro ESAVI/91/04.08/2014). Jätevedenpuhdistamon ve-

sistövaikutuksia tarkkaillaan Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n 21.6.2006 laatiman tarkkai-

luohjelman No 102/06 mukaisesti. Tarkkailuohjelmaa päivitettiin 5.1.2021 ja tarkkailuun lisättiin 

muun muassa yksi ojapiste. 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti 25.8.2021 Kuolimon kesänäytteet kymmeneltä havain-

topaikalta. Havaintopaikat on esitetty liitteen 2 kartassa. Näytteet analysoitiin Saimaan Vesi- ja Ym-

päristötutkimus Oy:n laboratoriossa. Kuolimon järvipisteiden (5-7) veden kokonaislaadun kehityksen 

seurantaan on käytetty matemaattista vedenlaatumallia (Saukkonen, Vesitalous 6/91 ja 3/92). Ve-

denlaatuindeksi koostuu kesällä seitsemästä vedenlaatutekijästä: alusveden happikyllästyneisyys, 

väri, sameus, orgaanisen aineksen määrää kuvaava CODMn (kemiallinen hapenkulutus), kokonais-

fosfori, sähkönjohtavuus sekä klorofylli-a. Indeksi voi saada arvoja välillä 1- 6. Indeksi vertaa havait-

tua veden laatua oletettuun ihannetasoon, eli luonnontilaan. Taulukossa 1 on esitelty vedenlaatuin-

deksin vedenlaatuluokat ja taulukossa 2 on Kuolimon vedenlaatuindeksit kesällä 2021 ja 2000-luvun 

keskiarvona. 

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 

Savitaipaleen Peijonsuon jätevedenpuhdistamon vedet laskevat Siparinojaan ja sitä kautta Kuoli-

moon. Jätevedenpuhdistamolta lähtevä vesi (näytepiste 2) oli elokuussa 2021 ravinnepitoisuuksien 

perusteella erittäin rehevää, kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn) ja väriluvun perusteella erittäin 

humuksista ja sameusarvon mukaan silminnähden sameaa. Jätevesistä kertova sähkönjohtavuus 
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oli korkea. Puhdistamolta reilut 2 km alavirtaan sijaitsevalle näytepisteelle 3 tultaessa fosfori- ja typ-

pipitoisuudet olivat laskeneet noin 60 %:lla, ulosteperäisten E.Coli –bakteerien pitoisuus 80 %:lla ja 

sähkönjohtavuus 50 %:lla puhdistamolta lähtevän veden arvoista. Vesi oli silti edelleen erittäin rehe-

vää, erittäin humuksista, silminnähden sameaa ja hygieeniseltä laadultaan likaantunutta. Väriluku ja 

kemiallinen hapenkulutus puolestaan olivat nousseet edelliseen pisteeseen nähden, sillä Siparinoja 

kulkee ojitetun Peijonsuon läpi ja vastaanottaa samalla humusyhdisteitä suolta. 2000-luvun keskiar-

voihin nähden ravinne- ja bakteeripitoisuudet olivat elokuussa 2021 paremmalla tasolla, kun taas 

väriluku ja kemiallinen hapenkulutus olivat keskiarvoja suuremmat. Rovastinojassa (4) ennen Kuoli-

moa jätevesipitoisuudet olivat edelleen laimentuneet edelliseen pisteeseen nähden. Ravinne- ja 

E.Coli -bakteeripitoisuudet olivat enää noin kymmenesosan, sähkönjohtavuus kolmasosan ja sa-

meus puolet puhdistamolta lähtevän veden (näytepiste 2) arvoista. Hapen kyllästysaste oli sen si-

jaan hiukan matala, mutta kuitenkin pisteen 2000-luvun keskiarvoa korkeampi. Humuksisuudesta 

kertovat väriluku ja kemiallinen hapenkulutus olivat palautuneet suunnilleen Peijonsuota edeltävien 

arvojen tasolle. Kuolimoon Siparinojasta laskeva vesi oli rehevää, erittäin humuksista, lievästi sa-

meaa ja hygieeniseltä laadultaan likaantunutta. Pisteen 4 vesi oli elokuussa 2021 kuitenkin 2000-

luvun keskiarvotilanteeseen verrattuna vähemmän orgaanista ainesta sisältävää ja vähemmän ra-

vinnepitoista. 

Siparinojan jätevedet sekoittuivat Kuolimon suureen vesimassaan laimentuen ja Pyhä-Paulanlah-

della (5) vesi oli elokuussa 2021 ravinne- ja klorofyllipitoisuuksien perusteella karua, kemiallisen ha-

penkulutuksen ja väriluvun perusteella väritöntä ja sameusarvon perusteella kirkasta. Sähkönjohta-

vuus vastasi vesistön luonnontilaa, eli jätevesiä ei havaittu ja happipitoisuus oli hyvä koko vesipat-

saassa. Ulosteperäisestä likaantumisesta kertovia E-Coli –bakteereita havaittiin vain vähän. Veden-

laatuindeksin arvo 1,37 (taulukko 2) kertoi Pyhä-Paulanlahden vedenlaadun olleen kesällä 2021 

erinomaisella/hyvällä ja jopa hiukan 2000-luvun keskiarvoa paremmalla tasolla, muun muassa kes-

kiarvoa matalamman väriluvun ja sameuden vuoksi. Säkniemen länsipuolella (6) vedenlaatu vastasi 

pitkälti Pyhä-Paulanlahden vedenlaatua lukuun ottamatta hiukan korkeampaa värilukua ja sameutta. 

Vesi oli myös lämpötilakerrostunutta, minkä vuoksi alusvedessä oli havaittavissa lievää happiva-

jausta. Säkniemen länsipuolen näytepisteen vedenlaatu oli hyvää mutta hiukan pisteen pitkän aika-

välin keskiarvoa heikompaa keskiarvoja korkeampien, lievää humuksisuutta indikoivien, kemiallisen 

hapenkulutuksen ja väriluvun takia. Myös Isoselällä (7) vedenlaatu oli hyvin samankaltaista kahteen 

muuhun järvipisteeseen verrattuna. Alusvedessä oli vain aavistus happivajausta ja vedenlaatu-

luokka hyvä elokuussa 2021. Kaikkien järvipisteiden vedenlaatuindeksien keskiarvo 1,64 vastasi 

erinomaista/hyvää ja vain hiukan 2000-luvun keskiarvoa heikompaa vedenlaatua.  

Kuolimon vedenalaisten siirtoviemäriputkien kunnon varmistamiseksi otettiin vesinäytteet putkien lii-

toskohtien läheltä näytepisteiltä 8, 9, 10 ja 11. Kaikki analysoidut bakteeripitoisuudet olivat vuosien 

2013–2020 keskiarvoja matalampia lukuun ottamatta Länsi-Kaijanlahden (11) E.Coli –pitoisuutta, 

joka oli kuitenkin melko matala, eikä viemärivuotoon viittaavia pitoisuuksia siis havaittu.  
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Taulukko 2. Vedenlaatuindeksit ja –luokat näytepisteittäin kesällä 2021 ja 2000-luvun keskiarvona.  

Havaintopaikka 
2021 2000-luvun ka. 

Indeksi-
luku 

Vedenlaatuluokka Indeksiluku Vedenlaatuluokka 

5 Pyhä-Paulanlahti 1,37 erinomainen/hyvä 1,57 erinomainen/hyvä 

6 Säkniemen länsipuoli 1,89 hyvä 1,73 hyvä 

7 Isoselkä 1,65 hyvä 1,46 erinomainen/hyvä 

Kaikki pisteet yhteensä 1,64 erinomainen/hyvä 1,59 erinomainen/hyvä 
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