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1JOHDANTO 

Tämä raportti pyrkii kuvaamaan Kutilankanavan ja sen yhteyteen suunniteltujen 
pumppaamon/moiden vaikutusalueella sijaitsevien järven osa-alueiden tilaa sekä Suomen 
Ympäristökeskuksen (tutkimus raportti: Dnro SYKE-2018-T-52) virtausmallinnuksen vaihtoehtojen 
A2b ja K saatujen tulosten vaikuttavuutta järven ja sen eri osa-alueiden vedenlaatuun. Lähtökohtana 
on, että hanke ei saa huonontaa minkään osa-altaan tilaa (kuva 2, alueet 1-6), jonka takia muut 
vaihtoehdot on jätetty tästä tarkastelusta pois. Pumppaamoiden idea on kuitenkin parantaa alueen 
vedenlaatua Ua ekologista luokitusta) ja vedenlaadun paraneminen eri altaissa taas riippuu 
pumppujen määrästä sekä pumppauksen suunnasta. 

Kutilan kanavan ja Kopinsalmen yhteyteen on suunniteltu yhtä tai kahta vaakasuuntaisesti vettä 
siirtävää pumppaamoa. Vastaavanlaisia pumppuratkaisuja on toteutettu Pien-Saimaalle jo 
aiemminkin ja niistä on saatu varsin hyviä kokemuksia. Ensimmäinen rakennettiin UPM:n toimesta 
Vehkataipalelle jo vuonna 1936. Vehkataipaleen pumppuasema pumppaa Suur-Saimaan (alue 1) 
vettä Pien-Saimaalle noin 40 m3/s ja takaa puhtaan raakaveden UPM:lle sekä samalla parantaa 
itäisen ja läntisen Pien-Saimaan (alueet 2, 3 ja 4) vedenlaatua. Vehkataipaleen pumppuaseman 
johdosta Pien-Saimaalla vallitsee jatkuva ylipaine, jonka takia Kutilan kanavan yhteyteen tarvitaan 
sulkuportti, jotta Pien-Saimaan vesi ei virtaisi Suur-Saimaalle. Sulkuportin lisäksi kanavaan 
suunnitellun pumppaamon avulla johdetaan lisää Suur-Saimaan parempilaatuista vettä Pien 
Saimaalle. Samankaltainen pumppaamo rakennettiin vuonna 2015 myös Kivisalmeen. Kivisalmen 
pumppaamo pumppaa Kivisalmen itä puolen (alue 3) vettä noin 10 m3/s teholla länteen ja parantaa 
vedenlaatua Läntisen Pien-Saimaan länsiosassa (alue 2). Sunisenselän (alueen 2 eteläosassa) 
kokonaisfosforipitoisuuksista (kuva 1) voidaan nähdä veden laadun positiivista kehitystä Kivisalmen 
pumppaamon vaikutusalueella. Vuosien 2009 - 2014 korkeita kokonaisfosforipitoisuuksia ei ole 
enää pumppaamon käynnistämisen (kevättalvi 2015) jälkeen esiintynyt, paitsi jälleen kesällä 2018, 
jolloin poikkeuksellisen kuuma kesä sai vesipatsaan kerrostumaan. Kerrostumisen seurauksena 
happi loppui alusvedestä ja sisäinen kuormitus käynnistyi. 
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Kuva 1. Sunisenselän kokonaisfosforipitoisuus alus- ja päällysvedessä eri vuodenaikoina ja vuosina 
(2000-2018). 

Vaihtoehdossa K, Kanavan yhteyteen tulevan pumpun tarkoitus on pumpata (5 m3/s) Suur-Saimaan 
parempilaatuista vettä Kutilankanavasta Pien-Saimaalle. Vaihtoehdossa A2b Kutilankanavasta 
Pien-Saimaalle ohjattu vesi (5 m3/s) on taas tarkoitus ohjata toisella pumpulla Kopinsalmesta (5 
m3/s) Maavedelle (alue 6). Pumppaamoiden lisäksi vaihtoehdossa A2b, myös Käkeläntaipaleseen 
on puhkaistu aukko. Puhkaisulla Maavedelle ohjattu vesi saadaan kääntymään myös Mankanselälle 
(alueen 6 eteläisin osa), jossa veden vaihtuvuus on nykyään erittäin heikkoa. 

1.1 Eteläinen Suur-Saimaa 

Saimaa on Vuoksen (04) vesistön pääjärvi. Euroopan neljänneksi suurimman makeanveden altaan 
eteläinen vesistöalue sijoittuu Ison- ja Pienen Salpausselän väliin. Etelä-Saimaan vesialueen pinta 
ala on 621 km2, vesitilavuus 5,2 km3 ja keskisyvyys 8,4 m. Päävirtaus Etelä-Saimaalle tulee 2,5 km 
leveän Rastinvirran kautta ja Rastinvirran aukon läpi virtaa käytännössä sama vesimäärä, joka 
purkautuu Saimaalta Vuoksen kautta. Etelä-Saimaa saa jonkin verran täydennysvettä myös omalta 
valuma-alueeltaan, lännestä Pien-Saimaalta ja idästä Haapaveden vesialueilta, mutta 
päävirtaukseen verrattuna tämä vesimäärä on vähäinen. Etelä-Saimaan alueella veden 
pääsääntöinen virtaus kulkee länsi-itä sekä luode-kaakko - suuntaisesti kohti Vuoksea. Vuoksen 
keskivirtaama oli vuosina 1961 - 1990 noin 596 m3. Virtaaman ja vesitilavuuden mukaan arvioituna 
Etelä-Saimaan vesi vaihtuu noin 200 vrk välein. Pintavesityypiltään alue luokitellaan suuriin 
vähähumuksisiin järviin (svh), jonka ekologinen luokitus ehdotus (2019 KAS-EL Y) on erinomainen 
(kuva 2, alue 1 tumman sininen) 
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Kuva 2. Eteläisen Suur-Saimaan ja Pien-Saimaan eri osa-alueiden ekologinen luokitus ehdotus 
vuonna 2019. Muokattu Suomen Ympäristökeskuksen vesikarttapalvelusta. 

Taulukko 1. Eri alueiden pintavesityypit ja niiden ekologinen luokitus ehdotus 

Alue Nimi Pintavesityyppi 2019 ekologinen luokitus ehdotus 
1 Eteläinen Suur-Saimaa Svh Erinomainen 
2 Läntisen Pien-Saimaan länsiosa Svh Tyydyttävä 
3 Läntisen Pien-Saimaan itäosa Svh Hyvä 
4 Itäinen Pien-Saimaa Svh Tyydyttävä 
5 Lavikanlahti Mh Välttävä 
6 Maavesi Vh Välttävä 

Etelä-Saimaan tarkkailualueen vedenlaatuun vaikuttavat lähinnä etelä/kaakkoisrannalla sijaitsevat 
pistekuormittajat Lappeenrannan ja Imatran alueilla. Pistekuormitusta vesistöön aiheuttavat UPM 
Kymmene Oyj Kaukaan tehtaat sekä Biojalostamo, Metsä Fibre Oy:n Joutsenon tehdasintegraatti, 
Imatran kaupungin keskuspuhdistamo, Joutsenon Oravaharjun puhdistamo, Oy Ab:n Imatran 
terästehdas ja Stora Enson Oyj Imatran tehtaiden puhdistamo. Hajakuormituksen merkitys on 
alueella vähäinen. Suurimmat muutokset Etelä-Saimaan veden laadussa tapahtuivat, kun 
tehdasintegraattien biologiset puhdistamot otettiin käyttöön vuoden 1992 jälkeen. Tämän jälkeen 
tapahtuneet muutokset ovat olleet selvästi pienempiä. 
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1.2 Pien-Saimaa 

Pien-Saimaa (alueet 2-6) on osa Suomen suurinta järveä Saimaata. Pien-Saimaa on monen koti- ja 
mökkiranta, Lappeenrannan satama kaupunginlahdella sekä raakaveden lähde Huhtiniemen 
vesilaitokselle. Pien-Saimaan piirteitä ovat rikkonaisuus, osin eriytyneisyys, matala profiili sekä 
hitaasti vaihtuva vesi. Pien-Saimaa rajoittuu kolmen eri kunnan; Lemin, Savitaipaleen ja 
Taipalsaaren sekä Lappeenrannan kaupungin alueille. 

Pien-Saimaa kuuluu Vuoksen vesistöön ja on sen eteläisin osa. Vesipinta-alaltaan se on 120 km2 
ja valuma-alueen koko on 260 km2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen PISA hankkeessa 
teetettiin paleolimnologinen sedimenttitutkimus, minkä mukaan luonnontilaisena Pien-Saimaa on 
ollut karu ja kirkasvetinen. Pien-Saimaan vedenlaatu on heikentynyt hiljalleen viimeisten 
vuosikymmenien aikana. Muutokset on selvimmin havaittavissa veden samentumisena, 
näkösyvyyden heikkenemisenä, verkkojen limoittumisena (piilevät) ja ajoittaisina laajoinakin 
esiintyvinä leväkukintoina. 

1.2.1 Läntinen Pien-Saimaa 

Läntisen Pien-Saimaan (alueet 2 ja 3) vedenlaadulliseen historiaan kuuluu yhtenä osana 
Lappeenrannasta Taipalsaarelle kulkuyhteyksiä parantamaan rakennetut pengertiet. Saarien välille 
tehdyt pengertiet ovat vaikuttaneet veden vaihtuvuuteen heikentävästi ja ne jakavat vesistön kahtia 
kaakko-luode-suunnassa. Pengertie jakaa Läntisen Pien-Saimaan siis läntiseen (alue 2) sekä 
itäiseen (alue 3) osaan. Läntisen Pien-Saimaan länsiosa on vesistötyypiltään suuri vähähumuksinen 
järvi (Svh) ja on ekologiselta luokitukseltaan tyydyttävä (keltainen alue 2, kuva 2). Läntisen Pien 
Saimaan itäosa on vesistötyypiltään suuri vähähumuksinen järvi (Svh) ja on ekologiselta 
luokitukseltaan hyvä (vihreä alue 3, kuva 2). Ero edellä mainittujen alueiden vedenlaadussa selittyy 
Vehkataipaleen pumppuasemalla, joka pumppaa Suur-Saimaan parempilaatuista vettä Läntisen 
Pien-Saimaan itäosaan ja samalla nostaa itäosan luonnollisen virtaaman noin kymmenkertaiseksi. 
Läntinen Pien-Saimaa on selkeästi hajakuormitteinen vesistö, johon vaikuttavat maatalous, 
metsätalous, haja-asutus, turvetuotanto sekä Lappeenrannan edustalla hulevedet. Lisäksi ajoittain 
vesistöä vaivaa järven sisäinen kuormitus. 

1.2.2 Itäinen Pien-Saimaa 

Pien-Saimaan altaisiin kuluu myös Itäinen Pien-Saimaa (alue 4 ), jonka vedenlaatuun vaikuttavaa 
eniten Kaukaan tehtaiden puhdistetut jätevedet. Itäinen Pien-Saimaan on vesistötyypiltään suuri 
vähähumuksinen järvi (Svh) ja on ekologiselta luokitukseltaan tyydyttävä (keltainen alue 4, vihreän 
itäpuolella, kuva 2). Itäisen Pien-Saimaan vedenlaatu paranee itää kohti liikuttaessa. Vedenlaadun 
paraneminen johtuu Kaukaalta itään päin virtaavien jätevesien asteittaisesta laimenemisesta. 
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1.2.3 Maavesi ja Lavikanlahti 

Heikoimmassa tilassa Pien-Saimaalla ovat Lavikanlahti (alue 5) sekä Maavesi (alue 6). Näillä alueilla 
korostuu veden hidas vaihtuvuus ja valuma-alueelta tuleva kuormitus. Pien-Saimaalla vuonna 2009 
tehdyn ojavesitutkimuksen mukaan eniten kuormittavimmat ojat löytyvätkin juuri Lavikanlahdelta ja 
Maavedeltä. Lavikanlahti on pintavesityypiltään matala humusjärvi (Mh) ja on ekologiselta 
luokitukseltaan välttävä (oranssi lahtialue 5, luoteisosassa Pien-Saimaata, kuva 2). 

Maavesi on luonteeltaan matala ja loivarantainen vesistö, jonka kapeat salmet jakavat useaan 
osaan. Vesistö on kesäaikana sameavetinen ja lievästi humusvaikutteinen. Ravinnetasoltaan 
Maavesi on rehevyyden kannalta keskeisen ravinteen, fosforin, osalta rehevä. Kesäaikana vesi on 
huomattavasti talvikautta huonompilaatuista runsaamman valuma-alueelta tulevan kuormituksen 
sekä järven sisäisen, mm. aallokon aiheuttaman kuormituksen johdosta. Mataluudesta johtuen, 
veden kerrostuneisuus on kesäkaudella heikkoa, eikä pohjanläheisen vesikerroksen kesäaikaista 
happikatoa esiinny. Talvikausina osalla pisteistä pohjanläheisessä vesikerroksessa esiintyy usein 
voimakasta happikatoa. Veden virkistyskäyttöä haittaavat avovesikaudella lähes jokavuotiset 
sini leväkukinnat ja keltaruskolevän Gonyostomum semen -limalevän esiintyminen. 

Maaveteen kohdistuu huomattavassa määrin pääasiassa maa- ja metsätaloudesta peräisin olevaa 
hajakuormitusta. Muita hajakuormituslähteitä ovat haja-asutus ja vapaa-ajan asutus. Lisäksi 
Maaveteen kohdistuu pistekuormitusta Vapo Oy:n Suursuon turvetuotantoalueelta. Muita 
pistemäisiä kuormituslähteitä ei valuma-alueella ole. Ravinnepitoisuuksien perusteella Maavesi on 
myös merkittävältä osin sisäkuormitteinen vesistö. Ulkoisista tekijöistä Maaveden vedenlaatuun 
vaikuttavat myös Leväsen- ja Kopinsalmien kautta Pien-Saimaalta saapuvan parempilaatuisen 
veden määrä, sääolot (pääasiassa tuulisuus ja sen aiheuttaman aallokon vaikutus) sekä 
valumavesien määrä ja laatu. Em. tekijöiden vaihdellessa myös Maaveden vedenlaatu voi vaihdella 
melko voimakkaasti. Maavesi on vesistötyypiltään pieni ja keskikokoinen vähähumuksinen järvi (Vh) 
ja on ekologiselta luokitukseltaan välttävä (oranssi alue 6, Taipalsaaren pohjoispuolella, kuva 2). 

2 VEDENIKÄ 

Koska veden huono vaihtuvuus tai sen "pitkä ikä" on yksi Pien-Saimaan (lähinnä alueet 2, 5 ja 6) 
pääongelmista, voidaan vedenlaatua ja sen vaihtuvuutta parantaa pumppaamalla alueelle 
parempilaatuista vettä. Kuvassa 3 on esitetty virtausmallinnuksesta poimitut 3 hyväksyttävää 
skenaariota, jotka eivät heikennä minkään alueen tilaa (nykytila, A2b ja K). Nykytilaan verrattuna 
vaihtoehto K (yksi pumppu kanavan yhteyteen, pumppaussuunta Pien-Saimaalle) parantaa veden 
vaihtuvuutta lähinnä Kutilan kanavan lähialueella, eli Umianlammesta etelään Pälpäisalmen ja 
Toijansalmen alueella (alueen 3 pohjoisin osa), sekä hieman itäisellä Maavedellä (alue 6), lähellä 
Kopinsalmea. Pieni parannus tapahtuu myös Sunisenselällä (alueen 2 eteläisin selkä). 
Vaihtoehdossa A2b pumpataan Kutilan kanavan pumpun tuoma parempilaatuinen vesi toisella 
pumpulla Kopinsalmesta pohjoiseen, kohti Maavettä. Samassa skenaariossa puhkaistaan 
Käkelantaipaleen kannakseen aukko, jonka kautta vesi pääsee virtaamaan myös Mankanselän 
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(Maaveden eteläisin osa) kautta. Nykytilaan verrattuna vaihtoehto A2b parantaa vedenvaihtuvuutta 
samoilla alueilla kuin vaihtoehdossa K, mutta myös sen lisäksi lähes koko Maaveden alueella. Veden 
virtaussuunnat vaihtoehdoissa K ja A2b on esitetty kuvissa 4 ja 5. 

Kuva 3. Vedenikä eri skenaarioissa, muokattu raportista Heiskanen ja Juntunen 2019. 
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Kuva 4. Veden virtaussuunnat vaihtoehdossa A2b. Nuolen koko ei ole suhteessa virtausnopeuteen. 

Kuva 5. Veden virtaussuunnat vaihtoehdossa K. Nuolen koko ei ole suhteessa virtausnopeuteen. 
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3 KIINTOAINE JA RAVINNEPITOISUUDET 

Suur-Sai maalta (alue 1) pumpattava lisävesi sisältää Pien-Saimaata (alueet 2-6) vähemmän 
kiintoainetta ja ravinteita (fosfori ja typpi), jonka takia lisäveden johtamisen pitäisi parhaassa 
tapauksessa vähentää Pien-Saimaan kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksia. Koska pumppaamisella 
kuitenkin vaikutetaan virtausnopeuksiin, on mahdollista että virtausnopeuden kasvu (pohjan 
pöllyäminen) voi paikoittain jopa nostaa kiintoainepitoisuuksia. 

Kuvassa 6 on esitetty vaihtoehtojen A2b:n ja K:n vaikutukset kiintoainepitoisuuksiin verrattua 
nykytilaan. Punainen väri indikoi nykytilaa pienempiä pitoisuuksia ja sininen taas suurempia 
pitoisuuksia. Vaihtoehdossa K kiintoainepitoisuudet eivät koko tarkastelualueella juurikaan muutu. 
Vaihtoehdossa A2b kiintoainepitoisuudet pienenevät lähes koko Maanveden alueella, paitsi 
Mankanselällä, jossa ne kasvavat hieman. Mankanselältä kiintoainepitoisempi vesi kulkeutuu 
Vehkasalonselälle, missä sen vaikutus ikään kuin katoaa Vehkataipaleen pumppuasemalta tuleviin 
vesiin (40 m3/s). 
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Kuva 6. Kiintoainepitoisuus verrattuna nykytilaan, punainen indikoi nykyistä pienempiä pitoisuuksia, 
sininen suurempia, muokattu raportista Heiskanen ja Juntunen 2019. 

Kuvassa 7 on esitetty vaihtoehtojen A2b:n ja K:n vaikutukset kokonaisfosforipitoisuuksiin verrattua 
nykytilaan. Punainen väri indikoi nykytilaa pienempiä pitoisuuksia ja sininen taas suurempia 
pitoisuuksia. Vaihtoehdossa K kokonaisfosforipitoisuudet eivät koko tarkastelualueella juurikaan 
muutu. Vaihtoehdossa A2b kokonaisfosforipitoisuudet pienenevät lähes koko Maanveden alueella, 
paitsi Piispalanselällä (alueen 6 pohjoisosa), jossa ne pysyvät lähes muuttumattomina. Koska 
fosforipitoisuus on Pien-Saimaalla miniravinne (perinteisellä Redfieldin suhdeluvulla N/P=?/1 
arvioiden), eli ravinne joka rajoittaa levien kasvua eniten, pitäisi fosforipitoisuuden lasku näkyä 
Maavedellä myös pienentyneinä levämäärinä. Levät taas samentavat vettä, joten levä määrien lasku 
pitäisi näkyä taas pienempinä sameusarvoina ja parantuneena näkösyvyytenä. Levämäärien 
pieneneminen vähentää myös järven pohjalle sedimentoituvan orgaanisen aineksen määrää, joka 
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loppukädessä pitäisi näkyä kohentuneina alusveden happipitoisuuksina (orgaanisen aineen/levien 
hajotus kuluttaa happea). 
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Kuva 7. Kokonaisfosforipitoisuus verrattuna nykytilaan, punainen indikoi nykyistä pienempiä 
pitoisuuksia, sininen suurempia, muokattu raportista Heiskanen ja Juntunen 2019. 

Kuvassa 8 on esitetty vaihtoehtojen A2b:n ja K:n vaikutukset kokonaistyppipitoisuuksiin verrattua 
nykytilaan. Punainen väri indikoi nykytilaa pienempiä pitoisuuksia ja sininen taas suurempia 
pitoisuuksia. Vaihtoehdossa K kokonaistyppipitoisuudet eivät koko tarkastelualueella juurikaan 
muutu. Vaihtoehdossa A2b kokonaistyppipitoisuudet pienenevät lähes koko Maanveden alueella, 
paitsi Piispalanselällä, jossa ne pysyvät lähes muuttumattomina. Koska typpi ei ole Pien-Saimaalla 
miniravinne, ei typpipitoisuuksien muutoksella pitäisi olla kovin suurta vaikutusta levämääriin. 
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Kuva 8. Kokonaistyppipitoisuus verrattuna nykytilaan, punainen indikoi nykyistä pienempiä 
pitoisuuksia, sininen suurempia, muokattu raportista Heiskanen ja Juntunen 2019. 
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Typpi- ja fosforipitoisuuden suhteen muutoksilla (N/P) voisi sen sijaan olla sinileviä suosiva vaikutus, 
mikäli suhde laskisi. Sinilevien suhteellisen määrän kasvu voisi heikentää järven eri osa-alueiden 
ekologista tilaa. Mallinnuksen perusteella vaihtoehdot A2b ja K eivät kuitenkaan laske 
typpifosforisuhdetta missään tarkastelualueen osassa. Sen sijaan typpifosforisuhde kasvaa 
Maavedellä ja Niemisenselällä (alueen 2 kaakkoisosa) vaihtoehdoilla A2b ja K. Typpifosforisuhteen 
kasvu voi taas vähentää sinilevien suhteellista määrää ja samalla parantaa näiden alueiden 
ekologista tilaa. 

4 YHTEENVETO 

Jatkotarkasteluun valituista vaihtoehdoista, vaihtoehto K ei juurikaan eroa nykytilanteesta. 
Vaihtoehto K ei heikennä alueen vedenlaatua tai ekologista tilaa mutta ei myöskään paranna 
vedenlaatua, kuin noin 3-4 km2 alueelta. Vesiensuojelullinen hyöty jäisi vaihtoehdossa K kovin 
pieneksi tai ainakin pienemmäksi kuin vaihtoehdossa A2b. Vaihtoehto A2b ei myöskään heikennä 
minkään alueen ekologista tilaa mutta parantaa sen sijaan vedenlaatua paljon suuremmalta alueelta 
kuin vaihtoehto K. Vaihtoehdossa A2b suurin positiivinen muutos tapahtuisi Maaveden alueella. 
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