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SAIMAAN KANAVAN VESISTÖTARKKAILU SYKSYLLÄ 2022 

1 YLEISTÄ 

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. Syksyn näytteet otettiin 7.11.2022 ja ne analysoitiin Saimaan 

Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. Saimaan kanavan vedenlaatua on seurattu mate-

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

den kokonaisfosforin, CODMn:n, väriluvun, sähkönjohtavuuden, sameuden, kokonaistypen, natri-

umin ja hapen arvoihin. Havaittuja pitoisuuksia verrataan oletettuun luonnontilaan. Indeksin veden-

laatuluokat on esitetty taulukossa 1.  

Vuonna 2022 Venäjän puoleisilta havaintopaikoilta K5, K6 ja K7 ei oteta näytteitä liittyen Ulkominis-

teriön Venäjälle matkustuksen välttämisen suositukseen. 

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 
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2. VESISTÖTARKKAILUTULOKSET 

Syksyllä 2022 Saimaan kanavan veden laatuerot havaintopaikkojen välillä olivat hyvin vähäisiä.  

Kanavan edustalla (K1) vesi oli syksyllä 2022 kokonaisfosforipitoisuuden perusteella lievästi rehe-

vää, kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn) ja väriluvun mukaan humuksista ja sameusarvon perus-

teella lievästi sameaa. Natriumpitoisuus ja sähkönjohtavuus kertoivat sellujätevesien suurista pitoi-

suuksista. Happitilanne oli hyvä koko vesipatsaassa. Kokonaisvedenlaatuindeksin arvo 2,87 (tau-

lukko 2) indikoi tyydyttävää ja hiukan vuosien 2013–2020 keskiarvoa parempaa vedenlaatua. Kaikki 

vedenlaatuparametrit olivat pitkän aikavälin keskiarvoa paremmalla tasolla lukuun ottamatta metsä-

teollisuuden jätevesistä kertovaa sähkönjohtavuutta ja natriumpitoisuutta, jotka olivat myös veden-

laatuindeksiä marraskuussa 2022 eniten heikentäneet tekijät.  

Mustolaan (K2) tultaessa vedenlaatuparametrien arvot heikkenivät hieman kanavan edustan ar-

voista edellisvuosien tavoin lukuun ottamatta veden humus- (CODMn) ja natriumpitoisuutta. Veden-

laatu oli Mustolassa tyydyttävää (ind. 2,96), mutta pitkän aikavälin (2013-2020) keskiarvoa parem-

paa. 

Soskuan sulun yläpuolisella havaintopaikalla (K3) veden laatu oli vain hieman heikompaa kuin Mus-

tolan havaintopaikalla. Vedenlaatuindeksi 3,04 indikoi tyydyttävää vedenlaatua yläpuolisten havain-

topaikkojen tapaan ja veden laatu oli parempaa kuin pitkän aikavälin keskimääräinen veden laatu. 

Vesi oli ravinnepitoisuuksien perusteella rehevää, lievästi sameaa ja humuspitoista. Sähkönjohta-

vuus ja natriumpitoisuuskin olivat ylempien havaintopaikkojen tasolla.  

Kansolan havaintopaikalla veden laadussa ei edelleenkään tapahtunut merkittävää muutosta verrat-

tuna ylempiin havaintopaikkoihin. Vedenlaatuindeksi 2,96 indikoi tyydyttävää ja selvästi pitkän ajan 

keskiarvoa parempaa veden laatua. 

Nuijamaanjärven havaintopaikoilla (N3, N002, N2) vesipatsas oli täyskierrossa ja vesi tasalaatuista 

pinnasta pohjaan. Vedenlaatuerot järven havaintopaikkojen välillä olivat hyvin vähäisiä. Vesi oli Nui-

jamaanjärvessä marraskuussa 2022 kokonaisfosforipitoisuuksien perusteella lievästi rehevää, lie-

västi humuksista sekä lievästi sameaa. Veden laatu oli joka havaintopaikalla hyvä/tyydyttävää ja 

hiukan vuosien 2013–2020 keskiarvoa parempaa muun muassa matalampien ravinnepitoisuuksien 

ja värilukujen vuoksi. Eniten havaintopaikkojen veden laatua heikensivät natriumpitoisuus ja säh-

könjohtavuus, jotka kertoivat edelleen korkeista sellujätevesien pitoisuuksista. 

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

alapuolisista pisteistä (K6 ja K7).  

Kaikkien (pois lukien havaintopaikat K5, K6 ja K7) Saimaan kanavan tarkkailupisteiden vedenlaa-

tuindeksien keskiarvo 2,71 marraskuussa 2022 osoitti tyydyttävää ja hiukan pitkän aikavälin keskiar-

voa parempaa veden laatua. Muun muassa fosforipitoisuudet ja väriluvut olivat miltei joka pisteellä 

vuosien 2013–2020 keskiarvoja matalampia, kun taas sähkönjohtavuudet ja natriumpitoisuudet oli-

vat pitkän aikavälin keskiarvoja korkeampia.  
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Taulukko 2. Vedenlaatu Saimaan kanavan eri pisteillä syksyllä 2022 ja vuosien 2013–2020 keskiar-

vona. 

Näytteenottopiste 
2022 2013 - 2020 ka. 

Indeksi Vedenlaatuluokka Indeksi Vedenlaatuluokka 

K1 Turvapato 2,87 tyydyttävä 3,10 tyydyttävä 

K2 Mustola 2,96 tyydyttävä 3,25 tyydyttävä 

K3 Soskua 3,04 tyydyttävä 3,99 välttävä 

K4 Kansola 2,96 tyydyttävä 4,27 välttävä 

N2 Nuijamaanjärvi (tulli) 2,38 hyvä/tyydyttävä 3,17 tyydyttävä 

N002 Nuijamaanjärvi 2,36 hyvä/tyydyttävä 2,98 tyydyttävä 

N3 Nuijamaanjärvi 2,40 hyvä/tyydyttävä 2,97 tyydyttävä 

K5 Taipale EI NÄYTTEITÄ 2,68 tyydyttävä 

K6 Juustilan yläpuoli EI NÄYTTEITÄ 2,90 tyydyttävä 

K7 Juustilan alapuoli EI NÄYTTEITÄ  3,97 välttävä 

Kaikkien pisteiden ka.  2,71 tyydyttävä 3,33 tyydyttävä 
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Niina Hätinen 

ympäristöasiantuntija  

LIITTEET  havaintopaikkakartta 



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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