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SAVITAIPALEEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN 
TARKKAILU LOKAKUUSSA 2021 

Savitaipaleen jätevedenpuhdistamon vesistövaikutuksia tarkkaillaan Saimaan Vesi- ja Ympäristö-

tutkimus Oy:n 21.6.2006 laatiman tarkkailuohjelman No 102/06 mukaisesti. Tarkkailuohjelmaa päi-

vitettiin 5.1.2021 ja tarkkailuun lisättiin muun muassa ojapiste 2. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutki-

mus Oy otti Savitaipaleen jätevedenpuhdistamolta Rajalampeen laskevasta Siparinojasta ja Raja-

lammesta Kuolimoon laskevasta Rovastinojasta vesinäytteet 13.10.2020. Näytteet analysoitiin 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. 

Jätevedenpuhdistamon alapuolisella näytepisteellä Siparinojan latvoilla (2) vesi oli ravinnepitoi-

suuksien perusteella erittäin rehevää, kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn) ja väriluvun perusteel-

la humuksista ja sameusarvon mukaan lievästi sameaa. Jätevesistä kertova sähkönjohtavuus oli 

korkea, ja happipitoisuus sekä hapen kyllästysaste olivat puhdistamon alapuolisella näytepisteellä 

huonolla tasolla. Bakteeripitoisuudet kertoivat veden olevan hygieeniseltä laadultaan likaantunutta. 

Puhdistamolta reilut 2 km alavirtaan sijaitsevalle näytepisteelle 3 tultaessa ravinnepitoisuudet ja 

sähkönjohtavuus olivat puolittuneet pisteen 2 arvoista. Humuksisuudesta kertovat väriluku ja 

CODMn, kuin myös sameus, olivat sen sijaan kasvaneet, sillä Siparinoja virtaa ojitetun Peijonsuon 

läpi vastaanottaen sieltä humusyhdisteitä. Vesi oli näytepisteellä 3 lokakuussa 2021 rehevää, hu-

muksista sekä lievästi sameaa, ja happipitoisuus oli hyvällä tasolla. 2000-luvun keskiarvoihin ver-

rattaessa näytepisteen 3 sameus, väriluku, CODMn ja fosforipitoisuus olivat keskiarvoja matalam-

pia, kun taas sähkönjohtavuus oli noin kaksinkertainen keskiarvoon nähden.  

Rovastinojalle (4) tultaessa sähkönjohtavuus ja ravinnepitoisuudet olivat pienentyneet edelleen 

jätevesien laimentuessa. Sen sijaan sameus oli hiukan noussut edelliseltä näytepisteeltä ja hu-

muksisuudesta kertovat CODMn ja väriluku pysyneet samalla tasolla. Miltei joka vedenlaatupara-

metri sähkönjohtavuutta lukuun ottamatta oli pisteen 2000-luvun keskiarvoa paremmalla tasolla. 

Vesi oli Rovastinojassa lokakuussa 2021 rehevää, humuksista ja lievästi sameaa. Bakteeripitoi-

suudet olivat pienentyneet huomattavasti puhdistamon alapuoliseen pisteeseen verrattuna, mutta 

indikoivat silti Rovastinojan veden olevan hygieeniseltä laadultaan heikentynyttä. 
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