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SAIMAAN KANAVAN VESISTÖTARKKAILU KEVÄÄLLÄ 2022 

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. Kanavan vesistöä tarkkailtiin vielä 

toukokuussa 2021 Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n ohjelman 1342/11/PS mukaisesti, 

mutta ohjelmapäivityksen seurauksena jatkossa kanavan tarkkailua suoritetaan Saimaan Vesi- ja 

Ympäristötutkimus Oy:n ohjelman 880/21 mukaisesti. Saimaan kanavan vuoden 2022 toukokuun 

näytteet otettiin 18.5. Näytteet analysoitiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. 

Näytteitä ei poikkeuksellisesti otettu toukokuussa 2022 Taipaleen syvänteestä rättijärvestä (K5) eikä 

Juustilan ylä- ja alapuolisista pisteistä (K6 ja K7). Saimaan kanavan veden laatua on seurattu 

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

veden kokonaisfosforin, CODMn (kemiallinen hapenkulutus), 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 keväällä havaittavissa hapen vajausta. Piste oli vedenlaadultaan 

tyydyttävällä tasolla ja vuosien 2010 – 2021 keskiarvoa parempi, erityisesti matalamman 

natriumpitoisuuden, sähkönjohtavuuden ja typpipitoisuuden vuoksi. Vesi oli ravinnepitoisuuksien 

perusteella karua/lievästi rehevää ja väriluvun sekä sameuden perusteella humuksista ja lievästi 

sameaa. Sellujätevesipitoisuus oli korkea koko vesimassassa (natriumpitoisuus ja 
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sähkönjohtavuus). Eniten vedenlaatua heikensivätkin natriumpitoisuus, sähkönjohtavuus sekä 

kemiallinen hapenkulutus.  

Mustolassa (K2) vedenlaatu oli hyvää/tyydyttävää ja oli kaikista pisteistä laadultaan parhainta. Vesi 

oli toukokuiden 2010 - 2021 keskiarvoa parempi kaikilla vedenlaatuindekseillä. Vesi oli toukokuussa 

2022 karua/lievästi rehevää, humuksista ja lievästi sameaa. Korkea natriumpitoisuus ja 

sähkönjohtavuus indikoivat jätevesien vaikutusta pisteellä ja kyseiset indeksit heikensivätkin eniten 

pisteen vedenlaatua. Bakteeripitoisuus oli huomattavasti vuosien 2010 – 2021 keskiarvoa 

matalampi.  

Soskuan näytepisteellä (K3) kaikki indeksiarvot olivat vuosien 2010 – 2021 keskiarvoa parempia ja 

vedenlaatuindeksi oli noussut pitkän aikavälin keskiarvosta välttävä tyydyttäväksi. Vesi oli lievästi 

rehevää/rehevää, humuksista ja lievästi sameaa. Eniten vedenlaatua heikensivät natriumpitoisuus 

ja sähkönjohtavuus.  

Kansolassa (K4) vedenlaatu on tyypillisesti ollut Soskuaa heikommalla tasolla, vedenlaadun ollen 

tyydyttävällä/välttävällä tasolla, kuitenkin vuosien 2010 – 2021 keskiarvoa parempi. 

Ravinnepitoisuuksien perusteella vesi oli lievästi rehevää/rehevää. Vesi oli humuksista ja lievästi 

sameaa. Pitkän ajan keskiarvoon verrattuna erityisesti kokonaisravinnepitoisuudet, natriumpitoisuus 

ja veden sameusarvo olivat selkeästi matalampia.  

Nuijamaanjärven (N3, N002) veden kokonaislaatu oli keväällä tyydyttävällä tasolla. 

Ravinnepitoisuudet indikoivat lievästi rehevää/rehevää vettä. Vesi oli väriluvun perusteella 

humuksista, kun taas kemiallisen hapenkulutuksen perusteella väritöntä/lievästi humuksista. Vesi oli 

lievästi sameaa. Nuijamaan pisteiden näytetulokset olivat parempia verrattuna vuosien 2010 – 2021 

keskimääräisiin tuloksiin. Kuten aiemmillakin pisteillä, eniten vedenlaatua heikensi sähkönjohtavuus 

ja natriumpitoisuus. Nuijamaanjärven tullin näytepisteellä (N2) vedenlaatu oli tyydyttävää ja hieman 

parempilaatuista pisteillä N002 ja N3.  

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

alapuolisista pisteistä (K6 ja K7).  

Kaikkien Saimaan kanavan tarkkailupisteiden vedenlaatuindeksien keskiarvo 3,03 toukokuussa 

2022 osoitti tyydyttävää ja pitkän aikavälin keksiarvoa parempaa vedenlaatua. Kaikki 

vedenlaatuindeksit olivat vuosien 2013 - 2021 keskiarvoja matalammalla tasolla.  
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Taulukko 2. Vedenlaatuindeksit toukokuussa 2022 ja keväiden 2010 – 2021 keskiarvot.  

Näytteenottopiste 
2022 2010 - 2021 ka. 

Indeksi Vedenlaatuluokka Indeksi Vedenlaatuluokka 

K1 Turvapato 2,68 tyydyttävä 3,16 tyydyttävä 

K2 Mustola 2,54 hyvä/tyydyttävä 3,37 tyydyttävä/välttävä 

K3 Soskua 3,20 tyydyttävä 3,97 välttävä 

K4 Kansola 3,53 tyydyttävä/välttävä 4,06 välttävä 

N2 Nuijamaanjärvi (tulli) 3,07 tyydyttävä 3,68 tyydyttävä/välttävä 

N002 Nuijamaanjärvi 3,10 tyydyttävä 3,40 tyydyttävä 

N3 Nuijamaanjärvi 3,10 tyydyttävä 3,40 välttävä/huono 

K5 Taipale ei näytteitä 2,93 tyydyttävä 

K6 Juustilan yläpuoli ei näytteitä 3,03 tyydyttävä 

K7 Juustilan alapuoli ei näytteitä 3,56 tyydyttävä/välttävä 

Kaikkien pisteiden ka.  3,03 tyydyttävä 3,45 tyydyttävä/välttävä 
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SAIMAAN KANAVAN JA NUIJAMAANJÄRVEN 

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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