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SAIMAAN KANAVAN VEISTÖTARKKAILU KEVÄTTALVELLA JA 
KEVÄÄLLÄ 2020 

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 

Ympäristötutkimuksen ohjelman 1342/11/PS mukaisesti. Saimaan kanavan kevättalven näytteet 

otettiin 28.4. ja kevään 2019 näytteet otettiin 26.5. Näytteet analysoitiin Saimaan Vesi- ja 

Ympäristötutkimuksen laboratoriossa. Saimaan kanavan veden laatua on seurattu matemaattisen 

vedenlaatuluokitusmallin (Saukkonen, Vesitalous 6/91 & 3/92) avulla. Malli perustuu veden 

kokonaisfosforin, CODMn:n, väriluvun, sähkönjohtavuuden, sameuden, kokonaistypen, natriumin ja 

hapen arvoihin. Havaittuja pitoisuuksia verrataan oletettuun luonnontilaan. Indeksin 

vedenlaatuluokat on esitetty taulukossa 1. 

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 

Kanavan edustalla (K1) ei ollut kevättalvella tai keväällä havaittavissa hapen vajausta. Keväällä vesi 

oli jopa ylikyllästynyttä (happi > 100 %), johtuen lämpenevästi päällysvedestä. Vedessä voi olla 

happea liuenneena sitä enemmän mitä kylmempää vesi on, kun vesi lämpenee, poistuu 

”ylimääräinen” happi vedestä, joka näkyy veden ylikyllästyneisyytenä. Myös levien yhteyttäminen voi 

aiheuttaa ylikyllästyneisyyttä, joten ylikyllästyneisyys voi olla myös näiden kahden tapahtuman 

summa. Talvella sellujätevesipitoisuus oli natriumin perusteella hieman matalampi kuin keväällä 
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mutta molemmissa tapauksissa kuitenkin korkea koko vesimassassa. Pienemmän 

jätevesipitoisuuden myötä myös fosforipitoisuus, sameus, sähkönjohtavuus, väriluku ja kemiallinen 

hapenkulutus olivat talvella pienempiä kuin keväällä. Kokonaisfosforipitoisuus oli kevättalvella 

karulla tasolla, mutta nousi keväällä lievästi reheviin arvoihin. Molempina ajankohtina vesi oli 

väriltään tummaa ja lievästi sameaa. Vedenlaatuindeksin perusteella vedenlaatu oli tyydyttävällä 

tasolla sekä talvella, että keväällä (taulukko 2 ja 3) ja molempina ajankohtina indeksiä heikensivät 

eniten sähkönjohtavuus ja natriumpitoisuus. Aiempiin talviin ja keväisiin verrattuna (2000-luvun 

keskiarvo) veden natriumpitoisuus, sähkönjohtavuus ja orgaanisen aineen määrä olivat 

poikkeuksellisen korkealla tasolla.  

Mustolasta (K2) vedenlaatu oli indeksin mukaan talvella ja keväällä saman laatuista (tyydyttävää). 

Talvella oli korkeampi natrium ja sähkönjohtavuus mutta keväällä vesi oli taas tummempaa ja 

sameampaa. Talveen 2019 verrattuna vedenlaatu oli nyt huomattavasti parempi laatuista, joskin 

talvella 2019 se olikin poikkeuksellisen heikkoa. Kuten pisteellä K1, niin myös pisteellä K2 

natriumpitoisuus ja sähkönjohtavuus olivat talvella normaalia tasoaan selvästi korkeampia. 

Typpipitoisuus oli taas normaalia pienempi, muiden vedenlaatutekijöiden ollessa kutakuinkin 

normaalilla tasollaan. Keväällä ajankohtaan nähden korkeita pitoisuuksia ei enää esiintynyt mutta 

ravinnepitoisuudet olivat normaalia tasoaan pienempiä. Keväällä vesi oli täysin tai jopa yli 

hapettunutta. Normaaleista pitoisuuksistaan huolimatta, vesi oli lievästi sameaa, värjääntynyttä ja 

fosforipitoisuudeltaan lievästi rehevää. CODMn ja natriumpitoisuus olivat korkeita, indikoiden 

sellujätevesien vaikutusta.  

Soskuan näytepisteellä (K3) veden laatu oli kevättalvella ja keväällä välttävällä tasolla. Molempina 

ajankohtina vesi oli fosforin perusteella rehevää mutta typpipitoisuuden perusteella vain lievästi 

rehevää. Vesi oli myös värjääntynyttä ja erittäin sameaa. CODMn ja natriumpitoisuus olivat niin ikään 

korkeita. Kevään aavistuksen heikompaan indeksilukuun vaikuttivat suuremmat sameus- ja 

värilukuarvot. Molempina ajankohtina natriumpitoisuus ja sähkönjohtavuus heikensivät indeksejä 

eniten. 

Tyypilliseen tapaan Kansolassa (K4) veden laatu oli talvella Soskuaa heikommalla tasolla, mutta 

keväällä se oli poikkeuksellisesti jopa Soskuaa parempilaatuista. Talvella veden natriumpitoisuus ja 

sähkönjohtavuus olivat Soskuan pistettä pienempiä, mutta väriluku ja sameus taas korkeampia. 

Keväällä näiden pisteiden vedenlaatu ei juuri eronnut toisistaan, ainoastaan sameus oli Kansolassa 

Soskuaa pienempi. Vedenlaatu oli nyt selvästi parempilaatuista kuin kevättalvella ja keväällä 2019. 

Kansolassa vedenlaatuindeksi osoitti talvella välttävää vedenlaatua ja keväällä tyydyttävää/välttävää 

vedenlaatua. 

Nuijamaanjärven (N3, N002) veden kokonaislaatu oli kevättalvella välttävällä tasolla ja keväällä 

tyydyttävällä/välttävällä tasolla. Molempina ajankohtina ravinnepitoisuudet indikoivat rehevää 

vesistöä ja CODMn oli korkea. Vesi oli myös sameaa ja värjääntynyttä. Molempina ajankohtina 

natriumpitoisuudet olivat normaalia korkeammalla tasolla ja varsinkin keväällä 

jätevesienpurkuputken edustalla fosforipitoisuudet olivat poikkeuksellisen suuria. Talvella ei havaittu 

happivajausta vuoden 2019 tapaan, sillä näytteenottohetkellä jäätä ei enää ollut ja vesi oli päässyt 

kiertämään. Vedenlaatu Nuijamaanjärven pisteillä oli vuonna 2020 keskimäärin hieman 

heikkolaatuisempaa kuin vuonna 2019. Molempina ajankohtina Nuijamaanjärven tullin näytepisteellä 

(N2) vedenlaatu oli hieman heikompilaatuista kuin pisteillä N002 ja N3. 
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Taipaleen syvänteellä (K5) Rättijärvessä vesi oli talvella normaalia sameampaa, väriltään 

tummempaa ja se sisälsi enemmän orgaanista ainetta. Ravinnepitoisuudet olivat lähes karulla 

tasolla ja veden hygieeninen laatu oli moitteetonta. Natriumpitoisuus ja sähkönjohtavuus kertoivat 

kuormitusvaikutuksesta. Vedenlaatuindeksi osoitti tyydyttävää vedenlaatua. Kevään 

näytekierroksella veden laatu oli hyvin pitkälti samanlainen kuin kevättalvella, joskin hieman 

parempaa. Ravinnepitoisuudet ja sameus olivat keväällä pienempiä, kuin talvella. Nuijamaanjärven 

tapaan Rättijärvessä ei ollut jäitä talven näytteenottokierroksella ja vesi oli päässyt kiertämään. 

Lauhasta talvesta johtuen varsinkin orgaanisen aineen määrä oli normaalitasoaan korkeampi. 

Juustilan yläpuolella (K6) veden laatu oli talvella saman laatuista mutta keväällä taas huonompaa 

kuin Taipaleen pisteellä. Huonompi vedenlaatu johtui korkeammasta sameudesta sekä 

ravinnepitoisuuksista. Tälläkin kuten myös kaikilla edellisilläkin pisteillä, vedenlaatuluokitusta 

heikensivät eniten natriumpitoisuus ja sähkönjohtavuus. 

Juustilan alapuolen (K7) pisteelle vaikuttavat myös sinne virtaavat suovedet, jonka takia veden 

väriluku ja kemiallinen hapenkulutus nousivat erittäin selvästi. Suovesien takia myös 

ravinnepitoisuudet nousivat mutta sähkönjohtavuus sekä natriumpitoisuus pienenivät 

kolmannekseen siitä mitä ne olivat vielä pisteellä K6. Juustilan alapuolella vedenlaatu oli talvella ja 

keväällä tyydyttävää/välttävää. Juustilan pisteellä indeksiä heikensivät eniten väriluku, kemiallinen 

hapenkulutus ja sameus.  

Taulukko 2. Vedenlaatuindeksit kevättalvella 2020 ja 2019. 

Näytteenottopiste talven 2020indeksi talven 2019 indeksi 

K1 Turvapato 3,05 tyydyttävä 2,90 tyydyttävä 

K2 Mustola 3,26 tyydyttävä 4,40 välttävä/huono 

K3 Soskua 3,70 välttävä 4,64 välttävä/huono 

K4 Kansola 3,81 välttävä 4,98 huono 

N2 Nuijamaanjärvi (tulli) 3,89 välttävä 3,49 tyydyttävä/välttävä 

N002 Nuijamaanjärvi 3,65 välttävä 3,10 tyydyttävä 

N3 Nuijamaanjärvi 3,64 tyydyttävä/välttävä 3,98 välttävä 

K5 Taipale 2,90 tyydyttävä 3,10 tyydyttävä 

K6 Juustilan yläpuoli 2,87 tyydyttävä 3,66 välttävä 

K7 Juustilan alapuoli 3,52 tyydyttävä/välttävä 4,03 välttävä 
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Taulukko 3. Vedenlaatuindeksit keväällä 2020 ja 2019. 

Näytteenottopiste kevään 2020 indeksi kevään 2019 indeksi 

K1 Turvapato 3,32 tyydyttävä 3,31 tyydyttävä 

K2 Mustola 3,27 tyydyttävä 3,49 tyydyttävä/välttävä 

K3 Soskua 3,75 välttävä 3,91 välttävä 

K4 Kansola 3,62 tyydyttävä/välttävä 4,15 välttävä 

N2 Nuijamaanjärvi (tulli) 3,89 välttävä 4,07 välttävä 

N002 Nuijamaanjärvi 3,63 tyydyttävä/välttävä 3,44 tyydyttävä/välttävä 

N3 Nuijamaanjärvi 3,57 tyydyttävä/välttävä 3,55 tyydyttävä/välttävä 

K5 Taipale 2,85 tyydyttävä 2,67 tyydyttävä 

K6 Juustilan yläpuoli 3,07 tyydyttävä 2,95 tyydyttävä 

K7 Juustilan alapuoli 3,45 tyydyttävä/välttävä 3,58 tyydyttävä/välttävä 
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SAIMAAN KANAVA JA NUIJAMAANJÄRVI TARKKAILUPISTEET 

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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