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KUOLIMON VESISTÖTARKKAILU TALVELLA 2022  

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 7.-9.3.2022 Kuolimon talvinäytteet 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 

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

denlaatuindeksi koostuu talvella kuudesta vedenlaatutekijästä: alusveden happikyllästyneisyys, väri, 

sameus, orgaanisen aineksen määrää kuvaava CODMn (kemiallinen hapenkulutus), kokonaisfosfori 

sekä sähkönjohtavuus. Indeksi voi saada arvoja välillä 1- 6. Indeksi vertaa havaittua veden laatua 

oletettuun ihannetasoon, eli luonnontilaan. Taulukossa 1 on esitelty vedenlaatuindeksin vedenlaatu-

luokat ja taulukossa 2 on Kuolimon vedenlaatuindeksit talvella 2022 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 maaliskuussa 2022 ravinnepitoisuuk-

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

muksista ja sameusarvon mukaan lievästi sameaa. Jätevesistä kertova sähkönjohtavuus ja baktee-

ripitoisuudet olivat erittäin korkeita ja happipitoisuus matala. Puhdistamolta reilut 2 km alavirtaan 
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sijaitsevalle näytepisteelle 3 tultaessa fosfori- ja typpipitoisuudet sekä sähkönjohtavuus olivat enää 

noin 40 % ja ulosteperäisten E.Coli –bakteerien pitoisuus noin 15 % puhdistamolta lähtevän veden 

arvoista. Myös veden sameus oli laskenut hiukan. Väriluku ja kemiallinen hapenkulutus puolestaan 

olivat nousseet edelliseen pisteeseen nähden, sillä Siparinoja kulkee ojitetun Peijonsuon läpi ja vas-

taanottaa samalla humusyhdisteitä suolta. Vesi oli edelleen erittäin rehevää, erittäin humuksista, 

lievästi sameaa ja hygieeniseltä laadultaan likaantunutta. Fosforipitoisuus ja sähkönjohtavuus olivat 

näytepisteellä 3 talvella 2022 vuosien 2000–2021 keskiarvoja korkeampia, kun taas typpipitoisuus 

ja sameus olivat hiukan keskimääräsitä matalampia. Rajalammen jälkeisessä Rovastinojassa (4) 

ennen Kuolimoa jätevesipitoisuudet olivat edelleen laimentuneet edelliseen pisteeseen nähden. Ra-

vinnepitoisuudet olivat enää noin kymmenesosan, sähkönjohtavuus viidesosan ja E.Coli –bakteeri-

pitoisuus murto-osan puhdistamolta lähtevän veden (näytepiste 2) arvoista. Humuksisuudesta ker-

tovat väriluku ja kemiallinen hapenkulutus puolestaan olivat nousseet entisestään. Kuolimoon Ro-

vastinojasta laskeva vesi oli rehevää/erittäin rehevää, erittäin humuksista, lievästi sameaa ja hygiee-

niseltä laadultaan likaantunutta. Miltei kaikki vedenlaatutekijät indikoivat kuitenkin 2000-luvun kes-

kiarvoa parempaa tilaa. 

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

della (5) vesi oli maaliskuussa 2022 ravinnepitoisuuksien perusteella karua, kemiallisen hapenkulu-

tuksen ja väriluvun perusteella lievästi humuksista ja sameusarvon perusteella kirkasta. Sähkönjoh-

tavuus vastasi vesistön luonnontilaa ja happipitoisuus oli hyvä koko vesipatsaassa. Ulosteperäisestä 

likaantumisesta kertovia E-Coli –bakteereita ei havaittu ollenkaan. Vedenlaatuindeksin arvo 1,77 

(taulukko 2) kertoi Pyhä-Paulanlahden vedenlaadun olleen talvella 2022 hyvällä, mutta hiukan 2000-

luvun keskiarvoa heikommalla tasolla, korkeamman COD-pitoisuuden ja väriluvun vuoksi. Säknie-

men länsipuolella (6) vedenlaatu oli tyydyttävällä ja vuosien 2000–2021 keskiarvoa heikommalla 

tasolla, ja kaikki vedenlaatutekijät sähkönjohtavuutta lukuun ottamatta ilmensivät hiukan keskimää-

räistä heikompaa tilaa. Vesi oli lämpötilakerrostunutta, minkä vuoksi alusvedessä oli lievää happiva-

jausta. Happivajeen aiheuttama sisäinen kuormitus oli havaittavissa pohjanläheisen vesikerroksen 

kohonneissa ravinnepitoisuuksissa. Koko vesipatsaan keskiarvojen perusteella Säkniemen länsi-

puolen vesi oli kuitenkin karua/lievästi rehevää, lievästi humuksista ja kirkasta. Vedenlaatu oli pa-

rasta Isoselällä (7), jossa vedenlaatuindeksin arvo 1,42 indikoi erinomaista/hyvää, joskin edellispis-

teiden tavoin hiukan 2000-luvun keskiarvoa heikompaa tilaa keskimääräistä korkeamman humuspi-

toisuuden vuoksi. Vesi oli Isoselällä karua, lievästi humuksista ja kirkasta, ja happitilanne oli hyvä 

koko vesipatsaassa. Kaikkien järvipisteiden vedenlaatuindeksien keskiarvo 2,01 vastasi hyvää mutta 

hiukan 2000-luvun keskiarvoa heikompaa vedenlaatua keskimääräistä korkeampien värilukujen ja 

COD-pitoisuuksien vuoksi. Nämä olivat myös eniten Kuolimon vedenlaatua heikentäneet tekijät. 

Kuolimon vedenalaisten siirtoviemäriputkien kunnon varmistamiseksi otettiin vesinäytteet putkien lii-

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

eikä viemärivuotoon viittaavia pitoisuuksia siis havaittu. 
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Taulukko 2. Vedenlaatuindeksit ja –luokat näytepisteittäin talvella 2022 ja 2000-luvun keskiarvona.  

Havaintopaikka 
2022 2000-luvun ka. 

Indeksiluku Vedenlaatuluokka Indeksiluku Vedenlaatuluokka 

5 Pyhä-Paulanlahti 1,77 hyvä 1,67 hyvä 

6 Säkniemen länsipuoli 2,79 tyydyttävä 2,47 hyvä/tyydyttävä 

7 Isoselkä 1,46 erinomainen/hyvä 1,32 erinomainen 

Kaikki pisteet yhteensä 2,01 hyvä 1,82 hyvä 
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