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HIITOLANJOEN TARKKAILU MAALISKUUSSA 2019

Hiitolanjoki, josta käytetään myös nimeä Kokkolanjoki, on Etelä-Karjalassa sijaitseva Simpelejärven

laskujoki. Joki virtaa pienen Kivijärven läpi ennen Simpeleen tehdasaluetta. Silamusjoesta Hiitolan-

joki saa merkittävän lisävirtauksen. Joki virtaa Ritakosken, Lahnasenkosken ja Kangaskosken voi-

malaitosten kautta Venäjän puolelle ja lopulta Laatokkaan. Hiitolanjokea kuormittavat Metsä Board

Oyj Simpeleen tehtaiden sekä Rautjärven kunnan Simpeleen taajaman puhdistetut jätevedet. Joen

Suomen puoleiselle alaosalle kohdistuu ajoittain myös voimakasta hajakuormitusta. Hiitolanjoen

tarkkailu perustuu Metsä Board Oyj Simpeleen tehtaan ympäristölupaan Dnro

ESAVI/324/0408/2010 25.5.2011 ja Rautjärven kunnan Simpeleen taajaman jätevedenpuhdistamon

ympäristölupaan KAS-2009-Y-30-111. Joen fysikaalis-kemiallinen tarkkailu on ollut samankaltainen

jo vuodesta 1980. Tarkkailua on tihennetty aiemmasta neljästä kerrasta kuuteen kertaan vuodessa

vuonna 2006. Tarkkailua tehdään Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n 28.12.2018 laatiman

yhteistarkkailuohjelman (nro 3421/18) mukaisesti. Ohjelma on muuten samankaltainen kuin aiempi

versio 688/12/PS, mutta kalojen elohopeapitoisuuden tutkiminen on päivitetty vastaamaan nykyistä

ohjeistusta

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti Hiitolanjoen yhteistarkkailuohjelman mukaiset näytteet

21.3.2019. Näytteet analysoitiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. Hiitolan-

joen veden kokonaislaadun kehityksen seurannassa on käytetty matemaattista vedenlaatumallia

(Saukkonen, Vesitalous 6/91 ja 3/92). Vedenlaatuindeksi koostuu kahdeksasta vedenlaatutekijästä:

kokonaisfosfori, kokonaistyppi, väriluku, sameus, CODMn, kiintoaine, sähkönjohtavuus sekä baktee-

ripitoisuus. Vedenlaatumallissa mittaushetken vedenlaatua verrataan tarkkailuvesistön oletettuun

luonnontilaan, eli ihannetasoon. Indeksin vedenlaatuluokat on kuvattu 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
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Kivijärvestä Hiitolanjokeen tulevan veden (näytepiste 9) kokonaislaatu oli erinomaisella tasolla, ai-

noastaan orgaanisen aineen määrä (CODMn) heikensi indeksilukua. Simpeleen tehtaan alapuolella

(näytepiste 7) veden kokonaislaatu heikentyi normaalia enemmän mutta oli kuitenkin edelleen hy-

vällä tasolla. Tehtaan normaalia suurempi vaikutus johtui tehtaan puhdistusprosessin häiriöstä. Eni-

ten vedenlaatu heikentyi sameuden, väriluvun, kiintoaineen ja kokonaisfosforipitoisuuden osalta, joi-

den pitoisuudet suunnilleen kaksinkertaistuivat. Muihin vedenlaatutekijöihin tehtaan häiriön vaikutus

oli vähäinen. Häiriö alkoi vuoden alussa ja loppui maaliskuun lopussa.

Silamusjoen ja Hiitolanjoen liitoskohdan jälkeen (näytepiste 6) kemiallinen hapenkulutus (CODMn)

kohosi tyypilliseen tapaan mutta väriluku pysyi muuttumattomana. Torsan reitin humusvesien vaiku-

tusta ei ollut havaittavissa veden väriluvussa, joka oli jo valmiiksi hieman koholla. Veden sähkönjoh-

tavuus laski edelliseen pisteeseen verrattaessa, joka johtui Silamusjoesta tulevasta vedestä, jonka

sähkönjohtavuus oli Hiitolanjokea pienempi. Veden kokonaislaatu oli hyvä mutta jopa hieman pis-

tettä 7 heikompi. Heikompi vedenlaatu johtui kohonneesta kemiallisesta hapenkulutuksesta ja typpi-

pitoisuudesta. Ritakosken näytepisteellä (näytepiste 4) veden kokonaislaatu parantui hieman, eikä

jäteveden puhdistamolla ollut suurempaa vaikutusta vedenlaatuun. Ainoastaan kiintoainepitoisuus

ja sähkönjohtavuus nousivat hieman. Samalla kemiallinen hapenkulutus, bakteeri- ja typpipitoisuus

kuitenkin laskivat. Ritakoskella veden kokonaislaatu oli hyvä.

Alimmalla näytepisteellä, Kangaskoskella (näytepiste 3) hajakuormitus oli selvästi nähtävissä. Vesi

oli selvästi Ritakoskea sameampaa ja kiintoainepitoisempaa, myös ravinnepitoisuudet, orgaanisen

aineen määrä ja väriluku olivat korkeampia. Vesi oli kokonaislaadultaan hyvää/tyydyttävää.

Taulukko 2. Näytepistekohtaiset laatuluokitusindeksit maaliskuussa 2019 ja 2018.

Näytepiste indeksi 2019 Vedenlaatu indeksi 2018

9 Kivijärvestä tuleva vesi 1,27 erinomainen 1,33 erinomainen

7 tehtaan alapuoli 2,03 hyvä 1,42 erinomainen/hyvä

6 Uudensillankoski 2,08 hyvä 1,58 erinomainen/hyvä

4 Ritakosken voimalaitos 1,99 hyvä 1,61 erinomainen/hyvä

3 Kangaskoski 2,47 hyvä/tyydyttävä 1,72 hyvä
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