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URPALANJOEN VESISTÖTARKKAILU ELOKUUSSA 2022 

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). Miehikkälän kunnan tekemä vapaaehtoinen tarkkailu 

havaintopaikoilla 10 ja 11 on päättynyt vuoden 2022 alussa. Miehikkälän kunta jatkaa 

havaintopaikan 12 vapaaehtoista tarkkailua kaksi kertaa vuodessa (helmi-maaliskuussa ja 

elokuussa). Havaintopaikat on esitetty taulukossa 1 ja liitteessä 3. Saimaan Vesi- ja 

Ympäristötutkimus Oy otti Urpalanjoen tarkkailun vuoden kolmannet näytteet 1.8.2022 seitsemältä 

eri havaintopaikalta. Näytteet analysoitiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa.  

Taulukko 1. Urpalanjoen velvoitetarkkailun havaintopaikat.  

TUNNUS HERTTA-NIMI KOORDINAATIT (ETRS-TM35FIN) 

1 Kirkkojoki 061 6752261 – 529827  

2 Kirkkojoki 057 6752743 – 531947 

4 Kirkkojoki Haimila 051 6755356 – 537615  

8 Urpalanjoki 033 6754997 – 539658 

9 Urpalanjoki Suo-A 031 2900 6750488 – 541583  

12* Urpalanjoki pienraja 001 6721934 – 549267  

13 Suurijärvi 016 6728724 – 549385  

* Vuoden 2022 alusta lähtien Miehikkälän kunta jatkaa vapaaehtoista tarkkailua vain havaintopaikalla 12. Näytteet otetaan 

samalla rytmiikalla kuin Suurijärven näytteet helmi-maaliskuussa ja elokuussa. Aiemmin on tarkkaillut myös 

havaintopaikkoja 10 (Pitkäkoski 027) ja 11 (Joutsenkoski 014). 
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2 VESISTÖTARKKAILUN TULOKSET

Kirkkojoen vesi oli ennen pistekuormittajaa (1) lievästi sameaa, humuspitoista (CODMn) ja erittäin 

tummaa. Ravinnepitoisuuksiltaan vesi oli lievästi rehevää/rehevää. Vesi oli tutkituilta osin 

hygieeniseltä laadultaan selvästi likaantunutta. Taavetin jätevedenpuhdistamon purkupaikan jälkeen 

(2) veden laadussa näkyi selvästi jätevesien vaikutus. Jätevesienvaikutus näkyi etenkin kohonneina 

kokonaistyppi- ja ammoniumtyppipitoisuuksina sekä veden hygieenisen laadun heikkenemisenä. 

Kirkkojoen loppuosuudella (4) veden hygieeninen laatu parani ja lukuun ottamatta 

kokonaistyppipitoisuutta veden laatu säilyi samankaltaisena tai hieman parani verrattuna 

puhdistamon alapuoliseen havaintopaikkaan (2). Kirkkojoen veden laatuun vaikuttaa 

pistekuormituksen lisäksi myös hajakuormitus. Kirkkojoen veden laatu oli elokuussa 2022 kesän 

pitkän aikavälin (2011 – 2021) keskimääräiseen veden laatuun verrattuna tummempaa ja 

hygieeniseltä laadultaan heikompaa, mutta muutoin laadultaan keskimäärin hieman parempaa tai 

samanlaista.

Kirkkojoen ja Urpalanjoen yhtymän jälkeen (8) veden laatu säilyi lähes samanlaisena, mutta veden 

sameus lisääntyi ja kokonaistyppipitoisuus laski. Suo-Anttilan havaintopaikalle tultaessa (9) veden 

hygieeninen laatu parani, mutta veden sameus ja ammoniumtypen määrä lisääntyivät. Muilta osin 

vedenlaadussa ei ollut havaittavissa suurta muutosta. Urpalanjoen veden laatu oli kesällä 2022 

pitkän aikavälin keskimääräisen veden laatuun (kesät 2011-2021) nähden melko samanlaista.  

Suurijärvellä (13) vesi oli lämpötilakerrostunutta ja happipitoisuudet olivat alemmissa vesikerroksissa 

(10 – 15 m) selvästi heikentyneet. Happipitoisuus oli pohjanläheisissä vesikerroksissa huono. 

Heikentyneestä happitilanteesta johtuen vesi oli pohjan lähellä pintavettä selvästi sameampaa, 

kiintoainepitoisempaa ja tummempaa. Pohjasedimentistä oli vapautunut myös mm. fosforia 

alusveteen. Kokonaisuudessaan Suurijärven vesi oli humuspitoista, erittäin tummaa ja 

ravinnepitoisuuksilta selvästi rehevää. Kesällä pintavedestä (0-2 m) tukittava a-klorofyllipitoisuus oli 

poikkeuksellisen alhainen ja kuvasti karua vesistöä. Elokuun tarkkailukerralla Suurijärven näyte 

myös mikroskopoitiin. Mikroskopoinnissa havaittiin vedessä olevan runsaasti leviä: Valtalajina olivat 

ketjuuntuva piilevät (kuten tabellaria), hieman myrkylliseksi luokiteltavia sinileviä (mm. microcystis, 

anabaena) sekä hieman nieluleviä. Suurijärven vesi oli kesällä 2022 tummempaa ja a-

klorofyllipitoisuus oli selvästi alhaisempi kuin loppukesäisin pitkällä aikavälillä (2011-2021) 

keskimäärin. Muilta osin veden laatu oli hyvin samanlainen kuin loppukesän pitkän aikavälin 

keskimääräinen veden laatu.

Siirryttäessä Urpalanjoen alimmalle havaintopaikalle rajavyöhykkeelle (12) veden hygieeninen laatu 

heikkeni jälleen selvästi verrattuna Suvijärveen. Verrattuna Urpalanjoen ylempiin havaintopaikkoihin 

rajavyöhykkeen havaintopaikan veden laatu oli selvästi parempi, erityisesti ravinnepitoisuudet olivat 

alhaisempia. 

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. 
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Vedenlaatumallissa mittaushetken veden laatua verrataan tarkkailuvesistön oletettuun 

luonnontilaan, eli ihannetasoon.

Taulukko 2. Havaintopaikkakohtaiset laatuluokitusindeksit elokuussa 2021 ja elokuussa 2022 

TUNNUS PISTE 
VEDEN LAATULUOKITUS 

elokuu 2021 elokuu 2022 

1 Kirkkojoki, 061 3,40 tyydyttävä/välttävä 3,23 tyydyttävä 

2 Kirkkojoki, Parsikko 057 3,84 välttävä 4,34 välttävä 

4 Kirkkojoki, Haimila 051 4,04 välttävä 4,20 välttävä 

8 Urpalanjoki, 033 4,05 välttävä 4,10 välttävä 

9 Urpalanjoki, Suo-Anttila 031 4,11 välttävä 3,83 välttävä 

12 Urpalanjoki, pienraja 001 3,37 tyydyttävä/välttävä 2,79 tyydyttävä 

13 Suurijärvi 016 3,62 tyydyttävä/välttävä 3,35 tyydyttävä/välttävä 

Veden laatu oli elokuussa 2022 Kirkkojoen kahta alinta havaintopaikkaa (2 ja 4) ja Urpalanjoen ylintä 

(8) havaintopaikkaa lukuun ottamatta parempaa kuin elokuussa 2021. Edellä mainituilla 

havaintopaikoilla veden laatu oli hyvin samanlainen kuin edellisen vuoden elokuussa. 
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