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HIITOLANJOEN VESISTÖTARKKAILU MARRASKUUSSA 2020

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

9.11.2020. 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 erinomaisella/hyvällä tasolla
(taulukko 2). Indeksi oli parempi kuin 2010-luvun keskiarvo, mutta edellisvuoden poikkeuksellisen
hyvää indeksilukua heikompi johtuen pääasiassa hieman korkeammasta sameusarvosta. Edellis-
vuoden tavoin veden kokonaisravinnepitoisuudet olivat poikkeuksellisen pieniä 2010-luvun keski-
määräisiin tuloksiin verrattuna. Tämän lisäksi väriluku oli poikkeuksellisen pieni.

Simpeleen tehtaan alapuolella (näytepiste 7) veden kokonaislaatu odotetusti heikkeni, ja vedenlaatu
oli 2010-luvun keskiarvon tavoin hyvällä tasolla. Edellisvuonna vedenlaatu oli ollut poikkeuksellisen
hyvä, ja kaikki vedenlaatutekijät kokonaisfosfori- sekä kiintoainepitoisuutta lukuun ottamatta olivat
heikommalla tasolla tänä vuonna. Myös edelliseen näytepisteeseen verrattuna kaikki vedenlaatute-
kijät olivat huonommalla tasolla, ja ero oli selvä etenkin CODMn- ja sameusarvossa sekä kokonais-
ravinneipitoisuuksissa. Kohonnut CODMn ja hieman koholla ollut sähkönjohtavuus kertoivat jätevesi-
vaikutuksesta vedessä. 2010-luvun keskiarvoihin verrattuna kokonaisravinnepitoisuudet olivat poik-
keuksellisen pienet CODMn-arvon ollessa koholla.

Silamusjoen ja Hiitolanjoen liitoskohdan jälkeen (näytepiste 6) CODMn ja väriluku nousivat odotetusti
Torsan reitin humusvesien vaikutuksesta. Muut vedenlaatutekijät pysyivät kuitenkin lähes muuttu-
mattomina lukuun ottamatta sähkönjohtavuutta, joka laski edelliseen pisteeseen verrattuna. Edellis-
vuoden poikkeuksellisen hyvään indeksilukuun verrattuna vedenlaatu oli heikompaa, ja indeksi oli
2010-luvun keskiarvon tavoin hyvällä tasolla. Edellisvuoteen verrattuna CODMn, väriluku sekä sa-
meus olivat selvästi koholla ja 2010-luvun keskiarvoon verrattuna koholla olivat CODMn ja kiintoaine.
Edellisten pisteiden tavoin kokonaisravinnepitoisuudet olivat poikkeuksellisen matalat.

Ritakosken näytepisteellä (näytepiste 4) vedenlaatu oli seurattujen vedenlaatumuuttujien mukaan
pitkälti ylemmän pisteen kaltaista, ainoastaan bakteeripitoisuuden noustessa selvästi, ja kokonais-
fosforipitoisuuden sekä sameuden noustessa hieman. Vedenlaatu oli hyvällä tasolla, ja indeksiluku
lähes sama 2010-luvun keskiarvon kanssa. Bakteeripitoisuus oli kuitenkin poikkeuksellisen korkea.
Tämän lisäksi CODMn-arvo oli koholla kokonaistyppipitoisuuden ollessa poikkeuksellisen pieni. Ve-
denlaatu oli edellisvuoden poikkeuksellisen hyvää tasoa selvästi heikompi kaikkien vedenlaatuarvo-
jen ollessa heikommalla tasolla sähkönjohtokykyä ja kiintoainetta lukuun ottamatta.

Alimmalla näytepisteellä, Kangaskoskella (näytepiste 3), vedenlaatu oli odotetusti näytepisteistä hei-
kointa ollen tasolla hyvä/tyydyttävä. Edelliseen pisteeseen verrattuna koholla olivat kokonaisravin-
nepitoisuudet, ja etenkin bakteeripitoisuus oli huomattavasti korkeampi. Bakteeripitoisuus oli myös
2010-luvun keskiarvoa huomattavasti korkeampi. Sameus, kiintoaine, väri sekä kokonaistyppipitoi-
suus olivat selvästi 2010-luvun keskiarvoja paremmalla tasolla CODMn–arvon ollessa kuitenkin hie-
man koholla. Edellisen vuoden poikkeuksellisen hyvään vedenlaatuun verrattuna kaikki vedenlaatu-
tekijät olivat heikommalla tasolla kiintoainepitoisuutta ja sähkönjohtavuutta lukuun ottamatta.

CODMn sekä väriluku ovat Hiitolanjoen näytepisteillä olleet eniten vedenlaatua heikentävät muuttujat
marraskuun näytteenottokierroksilla. Tänä vuonna CODMn sekä väriluvun lisäksi Ritakosken sekä
Kangaskosken näytepisteillä myös bakteeripitoisuus heikensi vedenlaatuindeksiä poikkeuksellisen
paljon. Hiitolanjoen veden lämpötila oli keskimäärin noin 2 astetta 2010-luvun marraskuun näytteen-
ottojen keskiarvoa korkeampi.
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Taulukko 2. Näytepistekohtaiset laatuluokitusindeksit

näytepiste indeksi 2020 indeksi 2019 keskiarvo 2010-2019

9 Kivijärvestä tuleva vesi

7 tehtaan alapuoli

6 Uudensillankoski

4 Ritakosken voimalaitos

3 Kangaskoski

1,44 erinomainen/hyvä 1,34 erinomainen 1,73 hyvä

2,10 hyvä 1,47 erinomainen/hyvä 2,23 hyvä

2,02 hyvä 1,60 erinomainen/hyvä 2,16 hyvä

2,31 hyvä 1,67 hyvä 2,29 hyvä

2,61 hyvä/tyydyttävä 2,12 hyvä 2,77 tyydyttävä
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9 = Kokkolanjoki 009, Kivijarvesta tuleva vesi 
7 = Kokkolanjoki 007, tehtaan alapuoli 
6 = Kokkolanjoki 006, Uudensillankoski 
4 = Kokkolanjoki 004, Ritakosken voimalaitos 
3 = Kokkolanjoki 003, Kangaskoski 
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