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URPALANJOEN VESISTÖTARKKAILU HELMIKUUSSA 2020

1 YLEISTÄ

Urpalanjoen vesistötarkkailua toteutetaan Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n 22.8.2018

laatiman tarkkailuohjelman (No 1554b/18) mukaisesti. Jokinäytteet otetaan neljä kertaa vuodessa

(helmi-maaliskuu, toukokuu, elokuu ja loka-marraskuu) ja Suurijärven näytteet otetaan kaksi kertaa

vuodessa (helmi-maaliskuussa ja elokuussa). Havaintopaikat on esitetty taulukossa 1 ja liitteessä 3.

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti Urpalanjoen vuoden ensimmäiset näytteet 10.2.2020

yhdeksältä eri havaintopaikalta. Näytteenottohetkellä joissa oli tavallista runsaammat virtaamat

poikkeuksellisen lauhan sään takia. Näytteet analysoitiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n

laboratoriossa.

Taulukko 1. Urpalanjoen velvoitetarkkailun havaintopaikat.

TUNNUS HERTTA-NIMI KOORDINAATIT (YKJ)

1 Kirkkojoki 061 6755094 – 3530009

2 Kirkkojoki 057 6755576 – 3532130

4 Kirkkojoki Haimila 051 6758190 – 3537800

8 Urpalanjoki 033 6757831 – 3539844

9 Urpalanjoki Suo-A 031 2900 6753320 – 3541770

10 Urpalanjoki Pitkäk 027 6741300 – 3541350

11 Urpalanjoki Joutsenk 014 6732936 – 3551236

12 Urpalanjoki pienraja 001 6724755 – 3549456

13 Suurijärvi 016 6731547 – 3549575
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2 VESISTÖTARKKAILUTULOKSET

Kirkkojoen (1) vesi oli ravinnepitoisuuksiltaan ennen pistekuormittajaa rehevällä tasolla. Vesi oli

sameaa ja erittäin tummaa. Vesi oli tutkituilta osin hygieeniseltä laadultaan likaantunutta. Taavetin

jätevedenpuhdistamon purkupaikan jälkeen (2) jätevesien vaikutus näkyi kohonneina

kokonaisfosfori-, kokonaistyppi- ja ammoniumtyppipitoisuuksina sekä veden hygieenisen laadun

heikkenemisenä. Puhdistamon purkupaikan jälkeen iso osa typestä oli jätevesivaikutukselle

tyypilliseen tapaan ammoniumtyppimuodossa. Lisäksi kiintoaine pitoisuus ja sähkönjohtavuus

nousivat hieman yläpuoliseen havaintopaikkaan (1) nähden. Kirkkojoen loppuosuudella (4) veden

laatu heikkeni hieman verrattuna puhdistamon alapuoliseen havaintopaikkaan (2) lähinnä

kiintoaineen, fosforin ja hygieenisen laadun osalta. Kirkkojoen veden laatu oli helmikuussa 2020

talven pitkän aikavälin (2008 – 2019) keskimääräiseen veden laatuun nähden sameampaa. Lisäksi

kokonaisfosforipitoisuudet olivat korkeampia. Vastaavasti kokonaistyppipitoisuudet olivat

alhaisempia.

Kirkkojoen ja Urpalanjoen yhtymisen jälkeisellä havaintopaikalla (8) veden ravinnepitoisuudet

kääntyivät laskuun ja hygieeninen laatu parani hieman. Suo-Anttilaan mentäessä (9) veden laatu

parani edelleen verrattuna jokien liittymän jälkeiseen havaintopaikkaan (8). Veden laatuun

parantavasti vaikuttivat muun muassa pienempi kiintoanepitoisuus sekä alhaisemmat

ravinnepitoisuudet. Pitkäkosken havaintopaikalla (10) veden laatu parani edelleen hieman

verrattuna Suo-Anttilan havaintopaikkaan. Urpalanjoen veden laatu ennen Suurijärveä oli

kokonaisuudessaan parempi kuin talven pitkän aikavälin keskimääräinen veden laatu (2008 – 2019).

Suurijärvellä veden happipitoisuus oli tavallista parempi. Happitilanne säilyi hyvänä myös

pohjanläheisessä vesikerroksessa. Suurijärven vesi oli koko vesipatsaan osalta hyvin saman

laatuista. Vesi oli humuspitoista sekä ravinnepitoisuuksien perusteella rehevää. Veden hygieeninen

laatu oli tutkituilta osin vain lievästi likaantunutta.

Suurijärven jälkeen Joutsenkoskella (11) veden laatu oli selvästi parempaa kuin Suurijärven

yläpuolisilla havaintopaikoilla. Veden laatua paransivat erityisesti alhaisemmat ravinnepitoisuudet

sekä veden parempi hygieeninen laatu. Siirryttäessä rajavyöhykkeelle (12) veden laadussa ei

tapahtunut suuria muutoksia. Havaintopaikkojen 11 ja 12 veden laatu ei eronnut merkittävästi

Suurijärven veden laadusta. Urpalanjoen vedenlaatu Suurijärven jälkeen oli keskimäärin

huonompaa kuin talven pitkän aikavälin keskimääräinen veden laatu (2008 – 2019).

Taulukossa 2 on esitetty havaintopaikkakohtaiset laatuluokitusindeksit. Urpalanjoen matemaattinen

laatuluokitusmalli (Saukkonen, Vesitalous 6/91 ja 3/92) perustuu veden sähkönjohtavuuden,

väriluvun, CODMn:n, kokonaisfosforin, kokonaistypen ja kiintoaineen arvoihin sekä bakteerien

määrään (E.coli). Suurijärven laatuluokitusmallissa huomioidaan lisäksi veden happipitoisuus.

Vedenlaatumallissa mittaushetken veden laatua verrataan tarkkailuvesistön oletettuun

luonnontilaan, eli ihannetasoon.
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Taulukko 2. Havaintopaikkakohtaiset laatuluokitusindeksit maaliskuussa 2019 ja helmikuussa 2020

TUNNUS PISTE
VEDEN LAATULUOKITUS

maaliskuu 2019 helmikuu 2020

1 Kirkkojoki, 061 3,49 tyydyttävä/välttävä 3,74 välttävä

2 Kirkkojoki, Parsikko 057 4,34 välttävä 4,64 välttävä/huono

4 Kirkkojoki, Haimila 051 4,57 välttävä/huono 4,74 huono

8 Urpalanjoki, 033 4,14 välttävä 4,59 välttävä/huono

9 Urpalanjoki, Suo-Anttila 031 4,39 välttävä/huono 3,83 välttävä

10 Urpalanjoki, Pitkäkoski 027 4,00 välttävä 3,50 tyydyttävä/välttävä

11 Urpalanjoki, Joutsenkoski 014 3,45 tyydyttävä/välttävä 3,41 tyydyttävä/välttävä

12 Urpalanjoki, pienraja 001 3,20 tyydyttävä 3,47 tyydyttävä/välttävä

13 Suurijärvi 016 3,37 tyydyttävä/välttävä 3,16 tyydyttävä

Urpalanjoen veden laatu oli havaintopaikoilla 9, 10, 11 ja 13 parempaa helmikuussa 2020 kuin

maaliskuussa 2019. Muilla havaintopaikoilla vedenlaatu oli huonompi vuoden 2020 helmikuussa.
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