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HIITOLANJOEN TARKKAILU ELOKUUSSA 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 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 heinä-

kuun näytteet poikkeuksellisesti vasta elokuussa 16.8.2021, joten tulokset eivät välttämättä ole täy-

sin vertailukelpoisia aiempien vuosien heinäkuun vedenlaatutuloksiin. Näytteet analysoitiin Saimaan 

Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. Hiitolanjoen veden kokonaislaadun kehityksen seu-

rannassa on käytetty matemaattista vedenlaatumallia (Saukkonen, Vesitalous 6/91 ja 3/92). Veden-

laatuindeksi koostuu kahdeksasta vedenlaatutekijästä: kokonaisfosfori, kokonaistyppi, väriluku, sa-

meus, CODMn, kiintoaine, sähkönjohtavuus sekä bakteeripitoisuus. Vedenlaatumallissa mittaushet-

ken vedenlaatua verrataan tarkkailuvesistön oletettuun luonnontilaan, eli ihannetasoon. Indeksin ve-

denlaatuluokat on kuvattu taulukossa 1. 
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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 

Kivijärvestä Hiitolanjokeen tulevan veden (näytepiste 9) vedenlaatuindeksin arvo 1,98 (taulukko 2) 

indikoi hyvää vedenlaatua. Ravinnepitoisuudet kertoivat veden olevan tuottavuudeltaan karua, ja 

kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn) ja väriluvun perusteella vesi oli lievästi humuksista. Sameus 

ja kiintoainepitoisuus kertoivat veden olevan lievästi sameaa. Sähkönjohtavuus oli vastasi vesistön 

ihannetasoa ja bakteeripitoisuus oli maltillinen. Eniten elokuun 2021 vedenlaatuindeksiä näytepis-

teellä 9 heikensi sameus. Heinäkuiden 2006–2020 vedenlaatuun verrattuna sameus oli kuitenkin 

matalampi, kuin myös kiintoaine- ja fosfori- ja bakteeripitoisuudet. 

Simpeleen tehtaan alapuolella (7) veden kokonaislaatu oli edelleen hyvällä tasolla, mutta indek-

siarvo (2,23) oli hiukan ylempää näytepistettä 9 heikompi. Kivijärvestä tulevaan veteen verrattuna 

tehtaan alapuolisen veden fosforipitoisuus ja väriluku olivat huomattavasti korkeammat. Bakteeripi-

toisuus oli sen sijaan matalampi. Tehtaan alapuoleinen vesi oli lievästi rehevää, lievästi humuksista 

ja lievästi sameaa. Elokuun 2021 vedenlaatuparametrit vastasivat 2006–2000 suunnilleen heinäkui-

den keskiarvoja lukuun ottamatta aiempaa matalampaa bakteeripitoisuutta.  

Silamusjoen ja Hiitolanjoen liitoskohdan jälkeisen Uudensillankosken näytepisteen 6 vedenlaatu oli 

hyvin samanlaista edelliseen näytepisteeseen verrattuna ja vedenlaatuindeksin arvo 2,24 indikoi 

edelleen hyvää vedenlaatua. Vuosien 2006–2020 keskiarvoihin verrattuna sameus ja kiintoaine- 

sekä bakteeripitoisuus olivat kesällä 2021 matalampia.   

Ritakosken näytepisteellä vedenlaatuindeksin arvo 2,20 oli kahta aiempaa pistettä parempi pääasi-

assa matalampien sameus- ja kiintoainelukemien vuoksi. Sen sijaan bakteeripitoisuus oli korkeampi 

kuin ylemmillä näytepisteillä. Vesi oli edelleen lievästi rehevää, lievästi humuksista ja lievästi sa-

meaa, ja vedenlaatuluokka oli hyvä.  

Alimmalla näytepisteellä Kangaskoskella (3) vedenlaatuindeksi 2,42 indikoi hyvää/tyydyttävää ja 

aiempien vuosien mukaisesti tarkkailuohjelman heikointa vedenlaatua. Eron aiempiin näytepisteisiin 

nähden teki korkeampi sameus sekä kiintoaine- ja bakteeripitoisuus. Eniten vedenlaatuindeksiä hei-

kensi muun muassa veden humuksisuudesta kertova kemiallinen hapenkulutus kolmen aiemman 

näytepisteen tavoin. Joka vedenlaatuparametri oli kuitenkin vuosien 2006–2020 keskiarvoja parem-

malla tasolla.  
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Kaiken kaikkiaan Kokkolanjoen tarkkailuohjelman näytepisteiden vedenlaatu oli vuosien 2006–2020 

keskiarvoja paremmalla tasolla, mutta on kuitenkin huomattava, että näytteet otettiin nyt poikkeuk-

sellisesti elokuussa, kun vuosina 2006–2020 ne on otettu heinäkuussa.  

Taulukko 2. Näytepistekohtaiset laatuluokitusindeksit  

2021 2006-2020 ka.

Näytepiste Indeksi Vedenlaatuluokka Indeksi Vedenlaatuluokka

9 Kivijärvestä tuleva vesi 1,98 hyvä 2,20 hyvä

7 tehtaan alapuoli 2,23 hyvä 2,65 tyydyttävä

6 Uudensillankoski 2,24 hyvä 2,67 tyydyttävä

4 Ritakosken voimalaitos 2,20 hyvä 2,73 tyydyttävä

3 Kangaskoski 2,42 hyvä/tyydyttävä 3,02 tyydyttävä
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