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HIITOLANJOEN TARKKAILU TAMMIKUUSSA 2021

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 27.4.2012 laatiman yh-

teistarkkailuohjelman (nro 688/12/ps/3421/18) mukaisesti.

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti Hiitolanjoen yhteistarkkailuohjelman mukaiset näytteet

26.1.2021. 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, kiintoaines, sähkönjohtavuus sekä bak-

teeripitoisuus. 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/hyvällä ta-

solla edellisvuoden tavoin orgaanisen aineen määrän (CODMn) ja veden värjäytyneisyyden heiken-

täen indeksilukua eniten. Edellisvuoteen verrattuna vesi oli kirkkaampaa, mutta kokonaisfosforipitoi-

suus ja bakteeripitoisuus olivat hieman suuremmat.

Simpeleen tehtaan alapuolella (näytepiste 7) veden kokonaislaatu oli hyvällä tasolla. Eroa tehtaan

yläpuoliseen vedenlaatuun oli havaittavissa noin 2,5 kertaisena fosforipitoisuutena (30 µg/l) sekä

kohonneena sameutena, CODMn-pitoisuutena sekä värilukuna. Edellisvuoteen verrattuna vedenlaa-

tuindeksin arvo oli selvästi heikompi johtuen huomattavasti suuremmasta kokonaisfosforipitoisuu-

desta sekä suuremmasta CODMn-arvosta sekä väriluvusta. Jätevesivaikutus oli myös havaittavissa

lievänä sähkönjohtavuuden kohoamisena.

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

sekä väriluku kohosivat tyypilliseen tapaan Torsan reitin humusvesien vaikutuksesta. Muista veden-

laatutekijöistä kokonaisfosforipitoisuus laski, ollen kuitenkin noin 2-kertainen edellisvuoden arvoon

verrattuna. Tämän lisäksi veden sameusarvo sekä bakteeripitoisuus laskivat. Vedenlaatuindeksi in-

dikoi edellisvuoden tavoin hyvää vedenlaatua ollen kuitenkin edellisvuotta selvästi heikompi.

Ritakosken näytepisteellä (näytepiste 4) veden kokonaisfosforipitoisuus, sameus sekä bakteeripitoi-

suus nousivat edelliseen pisteeseen verrattuna. Vedenlaatu oli hieman edellisvuotta heikompaa in-

dikoiden kuitenkin edelleen hyvää vedenlaatua. Edellisvuoteen verrattuna kokonaisfosforipitoisuus

oli huomattavasti suurempi bakteeripitoisuuden kuitenkin ollessa pienempi.

Alimmalla näytepisteellä, Kangaskoskella (näytepiste 3) vesi oli Ritakoskea sameampaa ja kiintoai-

nepitoisempaa myös kokonaisfosforipitoisuuden ollessa korkeampi. Korkeiden fosforipitoisuuksien

vuoksi vedenlaatu ei yltänyt edellisvuoden hyvään tasoon vaan tippui tasolle hyvä/tyydyttävä.

Hiitolanjoessa Simpeleen tehdasalueen alapuolella kokonaisfosforipitoisuudet ovat 2010-luvulla in-

dikoineet keskimäärin karua/lievästi rehevää vettä. Vuoden 2021 tammikuun näytteenotossa kaikilla

tehtaan alapuolisilla pisteillä kokonaisfosforipitoisuudet olivat kuitenkin 2-2,5-kertaiset 2010-luvun

keskiarvoon nähden, ja luvut olivat 2010-luvun suurimmat jokaisella näytteenottopisteellä indikoiden

jopa rehevää vettä. Tämän lisäksi kemiallinen hapenkulutus (CODMn) oli selvästi koholla tehtaan

alapuolisella pisteellä (näytepiste 7).

Taulukko 2. Näytepistekohtaiset laatuluokitusindeksit alkutalvella 2021 ja 2020
Näytepiste Luokitusindeksi 2021 Luokitusindeksi 2020

9 Kivijärvestä tuleva vesi 1,55 erinomainen/hyvä 1,58 erinomainen/hyvä

7 tehtaan alapuoli 2,25 hyvä 1,77 hyvä

6 Uudensillankoski 1,97 hyvä 1,82 hyvä

4 Ritakosken voimalaitos 2,21 hyvä 2,17 hyvä

3 Kangaskoski 2,36 hyvä/tyydyttävä 2,33 hyvä
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