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KUOLIMON VESISTÖTARKKAILU KESÄLLÄ 2022 

1 YLEISTÄ 

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 28.12.2020 laatiman tarkkai-

luohjelman (No 3355/20) mukaisesti. Ojavesinäytteet otetaan neljä kertaa vuodessa (helmi-maalis-

kuu, toukokuu, elokuu ja loka-marraskuu) ja järvivesinäytteet kaksi kertaa vuodessa (helmi-maalis-

kuu ja elokuu). 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti 15.8.2022 Kuolimon kesänäytteet kymmeneltä havain-

topaikalta. Havaintopaikat on esitetty taulukossa 1 ja liitteen 2 kartassa. Näytteet analysoitiin Sai-

maan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. 

Taulukko 1. Kuolimon velvoitetarkkailun havaintopaikat.  

TUNNUS HERTTA-NIMI KOORDINAATIT (ETRS-TM35FIN) 

2 Lammikkopuhd Siparno läht 279 6784537 – 533639 

3 Siparinoja 138 6785492 – 531644 

4 Rovastinoja 008 6787037 – 530633 

5 Kuolimo 007 6787311 – 530477  

6 Kuolimo 006 6787832 – 531242 

7 Kuolimo, Isoselkä 005 6788602 – 531817  

8 Olkkolan uimaranta 6785545 – 536200  

9 Paimensaaren sauna 6786045 – 536256 

10 Itä-Kaijanlahti 6785328 – 537078 

11 Länsi-Kaijanlahti 6785308 – 537209  
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2 VESISTÖTARKKAILUN TULOKSET 

2.1 Ojavesitarkkailun tulokset 

Savitaipaleen Peijonsuon jätevedenpuhdistamon vedet laskevat Siparinojaan ja sitä kautta Kuoli-

moon. Jätevedenpuhdistamolta lähtevä vesi (havaintopaikka 2) oli elokuussa 2022 ravinnepitoisuuk-

sien perusteella erittäin rehevää, kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn) ja väriluvun perusteella vä-

hähumuksista ja sameusarvon perusteella lievästi sameaa. Jätevesistä kertova sähkönjohtavuus oli 

korkea. Havaintopaikan 2 vesi oli tutkituilta osin hygieeniseltä laadultaan erittäin likaista.  

Puhdistamolta reilut 2 km alavirtaan sijaitsevalle havaintopaikalle 3 tultaessa veden kokonaistyppi- 

ja ammoniumtyppipitoisuus olivat laskeneet selvästi, mutta kokonaisfosforipitoisuus oli lähes sa-

malla tasolla kuin jätevedenpuhdistamon alapuolisella havaintopaikalla 2. Veden sähkönjohtavuus 

oli edelleen jätevesistä kertovalla korkealla tasolla. Ulosteperäisten E.Coli –bakteerien määrä oli 

myös edelleen lähes yhtä korkea kuin havaintopaikalla 2. Vesi oli siis edelleen erittäin rehevää, vä-

hähumuksista, lievästi sameaa ja hygieeniseltä laadultaan erittäin likaantunutta. Väriluku ja kemial-

linen hapenkulutus puolestaan olivat nousseet edelliseen havaintopaikkaan nähden, sillä Siparinoja 

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

voihin nähden ravinnepitoisuudet, kemiallisen hapankulutus, väriluku ja bakteerien määrä olivat elo-

kuussa 2022 paremmalla tasolla, kun taas veden sähkönjohtavuus oli keskiarvoa suurempi.  

Rovastinojassa (4) ennen Kuolimoa jätevesipitoisuudet olivat edelleen laimentuneet edelliseen ha-

vaintopaikkaan nähden. Erityisesti veden ravinnepitoisuudet, bakteerien määrä ja sähkönjohtavuus 

olivat laskeneet reilusti. Kuolimoon laskeva vesi oli ravinnepitoisuuksien perusteella rehevää, lievästi 

sameaa, tummaa ja humuspitoista sekä hygieeniseltä laadultaan likaantunutta. Hapen kyllästysaste 

oli hiukan matala, mutta kuitenkin havaintopaikan 2000-luvun keskiarvoa hieman korkeampi. Rovas-

tinojan (4) vesi oli elokuussa 2022 2000-luvun keskiarvotilanteeseen verrattuna vähemmän orgaa-

nista ainesta sisältävää ja vähemmän ravinnepitoista. 

2.1 Kuolimon tarkkailutulokset

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

della (5) vesi oli elokuussa 2022 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 ei havaittu lainkaan. Veden-

laatuindeksin arvo 1,40 (taulukko 2) kertoi Pyhä-Paulanlahden vedenlaadun olleen kesällä 2022 

erinomaisella/hyvällä ja jopa hiukan 2000-luvun keskiarvoa paremmalla tasolla. Säkniemen länsi-

puolella (6) vedenlaatu vastasi pitkälti Pyhä-Paulanlahden vedenlaatua. Vesi oli kuitenkin lämpötila-

kerrostunutta, minkä vuoksi alusvedessä oli havaittavissa lievää happivajausta. Säkniemen länsi-

puolen havaintopaikan vedenlaatu oli hyvää mutta hiukan havaintopaikan pitkän aikavälin keskiar-

voa heikompaa. Myös Isoselällä (7) vedenlaatu oli hyvin samankaltaista kahteen muuhun järvipis-

teeseen verrattuna. Happitilanne säilyi alusvedessäkin hyvänä. Vedenlaatuluokka oli elokuussa 
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2022 erinomainen/hyvä. Kaikkien järvihavaintopaikkojen vedenlaatuindeksien keskiarvo 1,56 vas-

tasi erinomaista/hyvää ja oli hyvin lähellä 2000-luvun keskimääräistä veden laatua. 

Kuolimon järvipisteiden (5-7) veden kokonaislaadun kehityksen seurantaan on käytetty matemaat-

tista vedenlaatumallia (Saukkonen, Vesitalous 6/91 ja 3/92). Vedenlaatuindeksi koostuu kesällä seit-

semästä vedenlaatutekijästä: alusveden happikyllästyneisyys, väri, sameus, orgaanisen aineksen 

määrää kuvaava CODMn (kemiallinen hapenkulutus), kokonaisfosfori, sähkönjohtavuus sekä klo-

rofylli-a. Indeksi voi saada arvoja välillä 1- 6. Indeksi vertaa havaittua veden laatua oletettuun ihan-

netasoon, eli luonnontilaan. 

Taulukko 2. Vedenlaatuindeksit ja –luokat näytepisteittäin kesällä 2022 ja 2000-luvun keskiarvona. 

TUNNUS PISTE 
VEDEN LAATULUOKITUS 

elokuu 2022 2000-luvun ka. 

5 
Pyhä-Paulanlahti 

(Kuolimo 007) 
1,40 erinomainen/hyvä 1,57 erinomainen/hyvä 

6 
Säknimen länsipuoli 

(Kuolimo 006)  
1,83 hyvä 1,73 hyvä 

7 
Isoselkä 

(Kuolimo 005) 
1,44 erinomainen/hyvä 1,46 erinomainen/hyvä 

Kaikkien havaintopaikkojen ka. 1,56 hyvä/erinomainen 1,59 hyvä/erinomainen 

2.2 Siirtoviemärin tarkkailutulokset 

Kuolimon vedenalaisten siirtoviemäriputkien kunnon varmistamiseksi otettiin vesinäytteet putkien lii-

toskohtien läheltä havaintopaikoilta 8, 9, 10 ja 11. Olkkolan uimarannan havaintopaikalla bakteerien 

määrät olivat E.Colin ja koliformisten bakteerien osalta selvästi vuosien 2013-2020 keskiarvoja kor-

keammat. Muilta osin bakteerien määrät olivat vuosien 2013-2020 keskiarvoja matalammat tai kes-

kimääräisellä tasolla. Viemärivuotoon viittaavia bakteerimääriä ei havaittu. 

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY 

Mikael Kraft  Niina Hätinen 
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limnologi  ympäristöasiantuntija 

LIITTEET    Havaintopaikkakartta 




