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SAIMAAN KANAVAN VESISTÖTARKKAILU SYKSYLLÄ 2020

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 syksyn 2020 näytteet otettiin 2. marras-

kuuta ja ne 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, kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn), värilu-

vun, sähkönjohtavuuden, sameuden, kokonaistypen, natriumin ja hapen arvoihin. Havaittuja pitoi-

suuksia 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) sellujätevesipitoisuus oli edellisvuosien tapaan korkea, joka näkyi korkeana

natriumpitoisuutena. Myös jätevesivaikutuksesta kertovat sähkönjohtavuus, kemiallinen hapenkulu-

tus (CODMn) ja väriluku olivat korkeita. Kaikki vedenlaatuarvot olivat edellisvuoteen verrattuna sa-

malla tai paremmalla tasolla lukuun ottamatta sameutta ja happipitoisuutta, jotka olivat edellisvuotta

hieman heikommalla tasolla. Vuosien 2010-2019 syksyjen keskiarvoon verrattuna kokonaisravinne-

pitoisuudet, sameus ja CODMn olivat hieman paremmalla tasolla, muuten tämän vuoden tulokset

mukailivat aikaisempien vuosien keskiarvoja.

Veden kokonaislaatu oli tyydyttävällä tasolla (taulukko 2) edellisvuosien tapaan, mutta indeksin arvo

oli hieman edellisvuotta sekä 2010-2019 vuosien keskiarvoa parempi.
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Mustolassa (K2) veden kokonaislaatu oli hieman heikompaa kuin Kanavan edustalla kaikkien ve-

denlaatutekijöiden ollessa hieman huonommalla tasolla happipitoisuutta lukuun ottamatta. Selkeän

heikennyksen indeksissä aiheutti kuitenkin selvästi lisääntynyt sameus. Vedenlaatuindeksin mukai-

nen luokka pysyi kuitenkin edelleen tyydyttävässä ja tulokset mukailivat 2010-2019 vuosien keskiar-

voja ainoastaan kokonaisravinnepitoisuuksien ollessa hieman keskiarvoa matalammat. Veden laa-

tua heikensivät selvästi eniten jätevedet korkean natriumpitoisuuden ja sähkönjohtavuuden perus-

teella.

Mustolan satama-alueen jälkeen alavirtaan mentäessä veden kokonaislaatu heikkeni odotetusti ve-

denlaatuindeksin osoittaen Soskuan (K3) pisteellä välttävää ja Kansolan (K4) pisteellä poikkeuksel-

lisesti välttävää/huonoa vedenlaatua. Selkeästi suurin muutos tapahtui veden sameudessa ja Sos-

kuan pisteellä sameusarvo oli Mustolan pisteeseen verrattuna lähes viisinkertainen. Tämän lisäksi

fosforipitoisuus kaksinkertaistui ja väriluku, kokonaistyppipitoisuus ja natriumpitoisuus kasvoivat sel-

västi. Soskuan vedenlaatuarvot mukailivat vuosien 2010-2019 keskiarvoja kokonaistyppipitoisuuden

ollessa kuitenkin tavallista pienempi ja natriumpitoisuuden heiman koholla. Edellisvuoden tuloksiin

verrattuna väri ja sameusarvo olivat selvästi huonommalla tasolla sähkönjohtavuuden ja natriumpi-

toisuuden ollessa kuitenkin hieman edellisvuotta paremmalla tasolla. Kansolan pisteellä sameusarvo

oli yli kymmenkertainen Mustolan pisteeseen verrattuna. Kansolan sameusarvo olikin 2010-luvun

toiseksi suurin (36 FTU) suurimman arvon ollen vuodelta 2013 (46 FTU). Kansolan pisteen sameus-

arvo oli myös kaksi kertaa vuosien 2010-2019 keskiarvoa suurempi. Kansolan suuren sameusarvon

lisäksi kokonaisfosforipitoisuus oli 4-kertainen, väriluku 3-kertainen ja kokonaistyppipitoisuus lähes

kaksinkertainen Mustolan pisteeseen verrattuna. Myös sähkönjohtavuus ja natriumpitoisuus olivat

hieman suurempia. Kansolan pisteen vedenlaatu oli vuosien 2010-2019 keskiarvoja selvästi heikom-

paa sameuden lisäksi kokonaisfosforin ja väriluvun osalta. Tämän lisäksi natriumpitoisuus oli hieman

koholla. Edellisvuoteen verrattuna väri, sameus sekä kokonaisravinnepitoisuudet olivat selvästi huo-

nommalla tasolla. Myös bakteerien määrä oli selvästi edellisvuosien keskiarvoa suurempi molem-

milla pisteillä. Happitilanne oli hyvä kummallakin pisteellä ja ravinnepitoisuudet indikoivat rehevää

vesistöä. Suuret muutokset vedenlaatuarvoissa johtunevat veden sekoittumisesta, sillä kanavassa

oli ollut laivaliikennettä juuri ennen näytteenottoa.

Nuijamaanjärvellä (N3 ja N002) happitilanne oli hyvä koko vesipatsaassa. Tämä selittyy syystäys-

kierrolla, eli vesimassa oli kauttaaltaan sekoittunutta. Vedenlaatu oli tyydyttävällä tasolla edellisvuo-

den ja vuosien 2010-2019 keskiarvon tavoin. Pisteellä N002 vedenlaatu oli edellisvuotta hieman

parempaa kaikkien vedenlaatuarvojen ollessa joko lähes samalla tasolla tai hieman parempia. Pis-

teellä N3 indeksiluku osoitti suunnilleen samankaltaista vedenlaatua kuin edellissyksynä. Molem-

milla pisteillä vesi oli kokonaisravinnepitoisuuksien perusteella lievästi rehevää. Kuormitusvaikutus

näkyi korkeana natriumpitoisuutena ja sähkönjohtavuutena. Edellä mainittujen lisäksi veden laatua

laski eniten sameus, jonka arvo oli kuitenkin vuosien 2010-2019 keskiarvoon verrattuna matalampi

pisteellä N002. Nuijamaan tullin (N2) kohdalla vesi oli hyvin samankaltaista kuin pisteellä N3. Edel-

lisvuotta selvästi parempi indeksiluku johtuu siitä, että kaikki vedenlaatuarvot olivat tänä vuonna joko

paremmalla tai edellisvuoden tasolla selkeimmän eron ollessa tämän vuoden selvästi matalampi

sameusarvo. Nuijamaanjärvellä havaittiin hyvin vähäisissä määrin E. Coli –bakteereita.

Taipaleen syvänteellä (K5) vesi ei ollut täysin sekoittunutta: pohjassa oli happea vain 4,8 mg/l ja

pohjan sameusarvo, väriluku sekä kokonaisravinnepitoisuudet olivat koholla. Kuormitusvaikutus oli

havaittavissa Nuijamaanjärven tapaan korkeana natriumpitoisuutena sekä sähkönjohtavuutena,

jotka heikensivät eniten vedenlaatua. Happipitoisuutta lukuun ottamatta vedenlaatuarvot mukailivat
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kuitenkin vuosien 2010-2019 keskimääräisiä arvoja. Vedenlaatu heikkeni edellisvuoden hyvä/tyydyt-

tävä tasosta tyydyttävään tasoon johtuen pääasiassa pohjan hapettomuudesta ja siitä johtuvista

muiden vedenlaatuarvojen heikkenemisestä alusvedessä.

Juustilan yläpuolelle (K6) tultaessa vesi sameni selvästi, mutta muuten vedenlaatu oli samaa tasoa

Taipaleen pisteen kanssa lukuun ottamatta happipitoisuutta, joka oli odotetusti parempi Juustilan

yläpuolen pisteellä. Sameusarvo sekä kokonaistyppipitoisuus olivat kuitenkin vuosien 2010-2019

keskiarvoa matalampia muiden vedenlaatutekijöiden mukaillessa keskiarvoja. Juustilan alapuolen

(K7) pisteellä vaikuttavat voimakkaasti sinne virtaavat suovedet jonka vuoksi veden väriluku nousi

lähes kolminkertaiseksi (40 mg/l Pt -> 110 mg/l Pt) ja kemiallinen hapenkulutus lähes kaksinkertaistui

(7,2 mg/l -> 13 mg/l) Juustilan yläpuolen pisteeseen verrattuna. Suovesien vuoksi myös ravinnepi-

toisuudet nousivat kokonaisfosforipitoisuuden yli kaksinkertaistuessa ja kokonaistyppipitoisuuden ol-

lessa noin 50 % korkeampi. Tämän lisäksi myös sameusarvo oli selvästi korkeampi. Natriumpitoi-

suus ja sähkönjohtavuus kuitenkin pienenivät. Mitkään vedenlaatutekijät eivät kuitenkaan olleet

edellisvuosille tavanomaista huonommalla tasolla vaan päinvastoin: väriluku, kemiallinen hapenku-

lutus, sekä kokonaisravinnepitoisuudet olivat 2010-2019 keskiarvoja paremmalla tasolla. Vedenlaa-

tuindeksi osoitti tuttuun tapaan välttävää vedenlaatua indeksin ollessa kuitenkin 2010-2019 keskiar-

voa sekä edellisvuotta parempi. Edellisvuoteen verrattuna kaikki vedenlaatutekijät olivat paremmalla

tasolla sähkönjohtavuutta ja natriumpitoisuutta lukuun ottamatta, jotka olivat edellisvuoteen verrat-

tuna hieman koholla.

Kaikilla pisteillä veden lämpötila oli noin 2-3 astetta vuosien 2010-2019 keskiarvoa korkeampi joh-

tuen mitä luultavimmin poikkeuksellisen leudosta ja lämpimästä lokakuusta.

Taulukko 2. Vedenlaatuindeksit ja laatuluokat syksyllä 2020, 2019 sekä syksyjen 2010-2019 kes-

kiarvot.

Näytteenottopiste syksy 2020 syksy 2019 keskiarvo 2010-2019
K1 Turvapato 2,70 tyydyttävä 2,87 tyydyttävä 3,15 tyydyttävä
K2 Mustola 3,16 tyydyttävä 2,93 tyydyttävä 3,22 tyydyttävä
K3 Soskua 4,01 välttävä 3,82 välttävä 4,01 välttävä
K4 Kansola 4,61 välttävä/huono 4,04 välttävä 4,26 välttävä
N2 Nuijamaanjärvi (tulli) 2,94 tyydyttävä 3,46 tyydyttävä/välttävä 3,26 tyydyttävä
N002 Nuijamaanjärvi 2,84 tyydyttävä 3,01 tyydyttävä 3,08 tyydyttävä
N3 Nuijamaanjärvi 2,93 tyydyttävä 2,90 tyydyttävä 3,06 tyydyttävä
K5 Taipale 3,07 tyydyttävä 2,53 hyvä/tyydyttävä 2,74 tyydyttävä
K6 Juustilan yläpuoli 2,75 tyydyttävä 2,76 tyydyttävä 3,01 tyydyttävä
K7 Juustilan alapuoli 3,69 välttävä 4,06 välttävä 3,92 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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