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SAIMAAN KANAVAN VESISTÖTARKKAILU KESÄLLÄ 2022 

Saimaan kanavaa kuormittavat UPM Kaukaan tehtaiden jätevedet, Mustolan satama-alueen hule-

vedet 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 Ympäristötutkimuk-

sen ohjelman 1342/11/PS mukaisesti. Saimaan kanavan kesän 2022 näytteet otettiin 8. elokuuta ja 

ne analysoitiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimuksen laboratoriossa. Näytteitä ei poikkeuksellisesti 

otettu kesällä 2022 Taipaleen syvänteestä rättijärvestä (K5) eikä Juustilan ylä- ja alapuolisista pis-

teistä (K6 ja K7). Saimaan kanavan vedenlaatua on seurattu matemaattisen vedenlaatuluokitusmal-

lin (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) vesi oli ravinnepitoisuuksien perusteella karua, kemiallisen hapenkulutuksen 

(CODMn) ja väriluvun mukaan lievästi humuksista ja sameusarvon perusteella lievästi sameaa. Nat-

riumpitoisuus ja sähkönjohtavuus kertoivat sellujätevesien korkeista pitoisuuksista. Happitilanne oli 

tyydyttävä koko vesipatsaassa. Kokonaisvedenlaatuindeksin arvo 2,69 (taulukko 2) indikoi tyydyttä-

vää vedenlaatua. Kanavan edustan vedenlaatu oli kesällä 2022 joka parametrin perusteella vuosien 

2013–2021 keskiarvoa paremmalla tasolla ja erityisesti ravinnepitoisuudet ja väriluku olivat pitkän 

aikavälin keskiarvoa matalammat. Eniten elokuun 2022 vedenlaatuindeksiä kanavan edustalla hei-

kensivät sellutuotannon jätevesistä kertovat natriumpitoisuus ja sähkönjohtavuus. Mustolaan (K2) 
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tultaessa vedenlaatuparametrien arvot heikkenivät hieman kanavan edustan arvoista edellisvuosien 

tavoin lukuun ottamatta hapen kyllästysastetta sekä fosforipitoisuutta ja värilukua, jotka pysyivät sa-

moina. Vedenlaatu oli Mustolassa tyydyttävää (ind. 2,91), mutta pitkän aikavälin keskiarvoa parem-

paa. Soskuan sulun yläpuoliselle näytepisteelle (K3) tultaessa vedenlaatu oli heikentynyt selvästi, ja 

vesi oli lievästi sameaa, lievästi humuksista/humuksista sekä karua/lievästi rehevää. Sähkönjohta-

vuus ja natriumpitoisuus olivat ylempien näytepisteiden arvoja korkeampia. Miltei kaikkien vedenlaa-

tuparametrien arvot olivat siltikin Soskuan pitkän aikavälin keskiarvoja paremmilla tasoilla. Veden-

laatuindeksin arvo 3,35 indikoi tyydyttävää/välttävää vedenlaatua, ja sitä heikensivät eniten edellis-

ten pisteiden tavoin sähkönjohtavuus ja natriumpitoisuus. Kansolan näytepisteelle tultaessa (K4) 

vedenlaatuparametrien arvot olivat puolestaan hiukan parantuneet edelliseltä pisteeltä aiempien 

vuosien tavoin ja ne olivat lähempänä Mustolan näytepisteen arvoja. Vedenlaatu oli Kansolan pis-

teellä tyydyttävällä (ind. 2,89) ja vuosien 2013–2021 keskiarvoa paremmalla tasolla.  

Nuijamaanjärven syvänteen pisteellä (N3) vesi oli lämpötilakerrostunutta ja pohjanläheinen vesiker-

ros oli edelliskesien tapaan käytännössä katsoen hapeton. Alusveden erittäin matala hapen kylläs-

tysaste olikin pisteen vedenlaatuindeksiarvoa eniten heikentänyt tekijä. Hapettomuuden liikkeelle 

laittamasta sisäisestä ravinnekuormituksesta kertoivat alusveden erittäin korkea sameus, väriluku ja 

ravinnepitoisuudet. Vesipatsaan keskiarvojen perusteella laskettava vedenlaatuindeksi sai arvon 

4,60, joka vastaa välttävää/huonoa, mutta kuitenkin hieman kesien 2000–2013 keskiarvoa parem-

paa vedenlaatua. Vesi oli Nuijamaanjärven syvänteellä lievästi rehevää/rehevää, humuksista sekä 

silminnähden sameaa. Nuijamaan järven matalammilla näytepisteillä (N002 ja N2) vesi ei ollut läm-

pötilakerrostunutta ja sen myötä happipitoisuus oli hyvä koko vesipatsaassa. Vedenlaatu oli pisteillä 

pisteellä N002 hyvää/tyydyttävää ja pisteellä N2 tyydyttävää, ja molemmat olivat pitkän aikavälin 

keskiarvoa paremmalla tasolla. Joka vedenlaatuparametri oli hiukan keskiarvoa paremmalla tasolla 

ja klorofyllipitoisuudet olivat Nuijamaanjärvessä keskimääräistä pienempiä. Natriumpitoisuus ja säh-

könjohtavuus kertoivat edelleen korkeista sellutuotannon jätevesien pitoisuuksista.

Näytteitä ei poikkeuksellisesti otettu Taipaleen syvänteestä rättijärvestä (K5) eikä Juustilan ylä- ja 

alapuolisista pisteistä (K6 ja K7). 

Kaikkien Saimaan kanavan tarkkailupisteiden vedenlaatuindeksien keskiarvo 3,08 elokuussa 2022 

osoitti tyydyttävää ja pitkän aikavälin keksiarvoa parempaa vedenlaatua. Kaikki vedenlaatuindeksit 

olivat vuosien 2013 - 2021 keskiarvoja matalammalla tasolla, lukuun ottamatta syvänteen pistettä 

N3, jossa väriluku oli pitkän aikavälin keskiarvoa korkeampi. Myös Nuijamaanjärven syvänteen hap-

pikato oli edellisvuosiakin vakavampi.  
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Taulukko 2. Vedenlaatu Saimaan kanavan eri pisteillä kesällä 2022 ja vuosien 2013–2021 keskiar-

vona. 

Näytteenottopiste 
2022 2013 - 2021 ka. 

Indeksi Vedenlaatuluokka 
In-
deksi Vedenlaatuluokka 

K1 Turvapato 2,69 tyydyttävä 3,14 tyydyttävä 

K2 Mustola 2,91 tyydyttävä 3,27 tyydyttävä 

K3 Soskua 3,15 tyydyttävä 3,53 tyydyttävä/välttävä 

K4 Kansola 2,88 tyydyttävä 3,42 tyydyttävä/välttävä 

N2 Nuijamaanjärvi (tulli) 2,73 tyydyttävä 3,37 tyydyttävä/välttävä 

N002 Nuijamaanjärvi 2,62 hyvä/tyydyttävä 3,06 tyydyttävä 

N3 Nuijamaanjärvi 4,59 välttävä/huono 4,62 välttävä 

K5 Taipale ei näytteitä 3,32 tyydyttävä 

K6 Juustilan yläpuoli ei näytteitä 2,96 tyydyttävä 

K7 Juustilan alapuoli ei näytteitä 4,14 välttävä 

Kaikkien pisteiden ka.  3,08 tyydyttävä 3,48 tyydyttävä/välttävä 
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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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