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  SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY 
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No 1063/22         1.7.2022 

URPALANJOEN VESISTÖTARKKAILU TOUKOKUUSSA 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). Havaintopaikat on esitetty taulukossa 1 ja liitteessä 3. 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti Urpalanjoen tarkkailun vuoden toiset näytteet 3.5.2022 

viideltä eri havaintopaikalta. Toukokuun alkuun näytteenottohetkelle ajoittuivat kevättulvat. 

Miehikkälän kunnan tekemä vapaaehtoinen tarkkailu havaintopaikoilla 10 ja 11 on päättynyt vuoden 

2022 alussa. Näytteet analysoitiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. 

Toukokuun tarkkailukerran kokonaistyppi- ja ammoniumtyppitulokset ilmoitetaan epävarmoina, sillä 

laboratorion laiteongelmasta johtuen näytteitä on jouduttu säilyttämään tavanomaista pidempään 

ennen analysointia.  

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. 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 rehevää. Kokonaisfosforipitoisuus oli jopa erittäin rehevälle 

vedelle ominaisella tasolla. Vesi oli tutkituilta osin hygieeniseltä laadultaan hyvää. Taavetin 

jätevedenpuhdistamon purkupaikan jälkeen (2) veden laadussa näkyi poikkeuksellisen vähän 

jätevesien vaikutus. Aiemmista tarkkailukerroista poiketen, ammoniumtypen määrä ei merkittävästi 

kohonnut eikä veden hygieeninen laatu heikentynyt verrattuna puhdistamon yläpuoliseen 

havaintopaikkaan. Tähän on todennäköisesti vaikuttanut näytteenottohetkellä olleet kevättulvat. 

Kirkkojoen loppuosuudella (4) erityisesti veden hygieeninen laatu heikkeni.  Muilta osin veden laatu 

heikkeni hieman tai pysyi samankaltaisena puhdistamon alapuoliseen havaintopaikkaan (2) nähden. 

Ammoniumtyppipitoisuus kuitenkin laski. Kirkkojoen veden laatuun vaikuttaa pistekuormituksen 

lisäksi myös hajakuormitus. Kirkkojoen veden laatu oli toukokuussa 2022 kevään pitkän aikavälin 

(2011 – 2021) keskimääräiseen veden laatuun verrattuna tummempaa ja humuspitoisempaa, mutta 

muutoin laadultaan keskimäärin hieman parempaa tai samanlaista.

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

sameus lisääntyi ja kiintoainepitoisuus kasvoi. Suo-Anttilan havaintopaikalle tultaessa (9) veden 

hygieeninen laatu parani, mutta muilta osin vedenlaadussa ei ollut havaittavissa suurta muutosta. 

Veden kiintoainepitoisuus laski ja sameus paasi Kirkkojen alimman havaintopaikan (4) tasolle. 

Urpalanjoen veden laatu ennen Suurijärveä oli keskimäärin huonompaa sameuden, kiintoaineen, 

värin, humuspitoisuuden sekä hygieenisen laadun suhteen kevään pitkän aikavälin keskimääräiseen 

veden laatuun (2011 - 2020) verrattuna. Muutoin vesi oli laadultaan parempaa. 

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.

Taulukko 2. Havaintopaikkakohtaiset laatuluokitusindeksit toukokuussa 2021 ja toukokuussa 2022 

TUNNUS PISTE 
VEDEN LAATULUOKITUS 

toukokuu 2021 toukokuu 2022 

1 Kirkkojoki, 061 3,39 tyydyttävä/välttävä 3,55 tyydyttävä/välttävä 

2 Kirkkojoki, Parsikko 057 4,41 välttävä/huono 3,54 tyydyttävä/välttävä 

4 Kirkkojoki, Haimila 051 4,30 välttävä 4,20 välttävä 

8 Urpalanjoki, 033 4,10 välttävä 4,19 välttävä 

9 Urpalanjoki, Suo-Anttila 031 3,84 välttävä 4,04 välttävä 
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Veden laatu oli Kirkkojoen alinta (4) ja Urpalanjoen ylintä (8) havaintopaikkaa lukuun ottamatta 

huonompaa toukokuussa 2022 kuin edellisen vuoden toukokuussa. Veden laatua heikensivät 

edelliseen vuoden toukokuuhun verrattuna veden huonompi hygieeninen laatu sekä korkeammat 

orgaanisen aineen määrät (CODMn). 

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY 

Tiia Velin 

ympäristöinsinööri 

LIITTEET  Havaintopaikkakartta 




