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HIITOLANJOEN TARKKAILU SYYSKUUSSA 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 näytteet 

8.9.2021. 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, 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 syyskuussa 2021 hyvällä 

(indeksiarvo 1,85, taulukko 2) sekä vuosien 2006–2020 keskiarvoa (ind. 1,90 – hyvä) paremmalla 

tasolla. Vesi oli ravinnepitoisuuksien perusteella tuottavuudeltaan karua, väriluvun ja kemiallisen ha-

penkulutuksen (CODMn) mukaan lievästi humuksista, ja sameus sekä kiintoainepitoisuus indikoivat 

veden olevan lievästi sameaa. Sähkönjohtavuus vastasi vesistön ihannetasoa ja bakteeripitoisuus 

oli maltillinen. Eniten syyskuun 2021 vedenlaatuindeksiä heikensivät humuksisuudesta kertovat 

CODMn ja väriluku. Erot syyskuiden 2006–2020 keskimääräiseen vedenlaatuun olivat pieniä, ja mer-

kittävimmät eroavaisuudet olivat keskiarvotilannetta korkeampi sameus sekä kiintoaine- ja bakteeri-

pitoisuus.  

Simpeleen tehtaan alapuolella (näytepiste 7) veden kokonaislaatu oli hyvällä/tyydyttävällä (ind. 2,54) 

sekä pitkän aikavälin keskiarvoa (2,52) hiukan heikommalla tasolla. Joka vedenlaatuparametri oli 

ylempään 9-pisteeseen nähden heikommalla tasolla, ja erityisesti fosforipitoisuuden nousu oli huo-

mattava, myös pisteen omaan vuosien 2006 – 2020 keskiarvoon nähden. Vesi oli Simpeleen tehtaan 

edustalla syyskuussa 2021 lievästi rehevää/rehevää, lievästi humuksista ja lievästi sameaa. Baktee-

ripitoisuus oli noin kolminkertainen edelliseen pisteeseen nähden, mutta tehtaan alapuolen näyte-

pisteen pitkän aikavälin keskiarvoa matalampi.  

Silamusjoen ja Hiitolanjoen liitoskohdan jälkeisellä Uudensillankosken näytepisteellä (6) fosforipitoi-

suus oli laskenut hiukan edelliseen pisteeseen nähden, mutta se oli silti huomattavasti vuosien 

2006–2020 keskiarvoa korkeampi. Myös sameus ja kiintoainepitoisuus olivat pitkän aikavälin kes-

kiarvoa korkeammalla tasolla. Uudensillankosken näytepisteellä vedenlaatuindeksin arvo 2,46 indi-

koi hyvää/tyydyttävää vedenlaatua, mutta se oli vuosien 2006–2020 keskiarvoindeksilukua 2,17 hei-

kompi. Vesi oli Uudensillankoskessa edellisen pisteen tavoin lievästi rehevää/rehevää, lievästi hu-

muksista sekä lievästi sameaa, ja bakteeripitoisuus oli puolittunut edelliseen pisteeseen nähden. 

Eniten Uudensillankosken vedenlaatua syyskuussa 2021 heikensi muun muassa humuksisuudesta 

kertova kemiallinen hapenkulutus.  

Ritakosken näytepisteellä (4) fosforipitoisuus oli pienentynyt edelleen; typpipitoisuus sen sijaan kas-

voi alajuoksua kohden koko joen matkalla kertoen hajakuormituksesta. Veden kokonaislaatu Rita-

koskessa oli hyvää (ind. 2,09) ja pitkän ajan keskiarvoa (ind. 2,27) parempaa, vaikkakin fosforipitoi-

suus oli edelleen keskiarvotilannetta korkeampi. Myös humuksisuudesta kertovat CODMn ja väriluku 

olivat keskiarvoa korkeammalla tasolla, ja ne olivat myös paikan vedenlaatuindeksiä syyskuussa 

2021 eniten heikentäneet tekijät. Typpi- ja bakteeripitoisuudet sen sijaan olivat vuosien 2006–2020 

keskiarvoja matalampia.  

Alimmalla näytepisteellä Kangaskoskella (3) vedenlaatuindeksin arvo 2,43 kertoi hyvästä/tyydyttä-

västä sekä keskiarvoa (2,38) hiukan heikommasta vedenlaadusta. Fosforipitoisuus oli laskenut edel-

leen lievästi rehevän vesistön lukemiin. Kemiallinen hapenkulutus ja väriluku kertoivat veden olevan 

yhä lievästi humuksista, ja sameus sekä kiintoainepitoisuus osoittivat veden olevan lievästi sameaa. 

Bakteeripitoisuus oli korkea ja vedenlaatuindeksiä eniten heikentänyt tekijä, mutta analyysitulos oli 

merkitty epävarmaksi.  

Taulukko 2. Vedenlaatuindeksit ja –luokat näytepisteittäin syyskuussa 2021 sekä vuosien 2006–

2020 keskiarvona.  
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2021 2006-2020 ka.

Näytepiste Indeksi Vedenlaatuluokka Indeksi Vedenlaatuluokka

9 Kivijärvestä tuleva vesi 1,85 hyvä 1,90 hyvä

7 tehtaan alapuoli 2,54 hyvä/tyydyttävä 2,52 hyvä/tyydyttävä

6 Uudensillankoski 2,46 hyvä/tyydyttävä 2,17 hyvä

4 Ritakosken voimalaitos 2,09 hyvä 2,27 hyvä

3 Kangaskoski 2,43 hyvä/tyydyttävä 2,38 hyvä/tyydyttävä

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY 

Mikael Kraft 

limnologi 

Janina Pykäri 

akvaattisten tieteiden harjoittelija 

LIITTEET  näytepistekartta  

 




