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HIITOLANJOEN TARKKAILU SYYSKUUSSA 2020
Hiitolanjoki, josta käytetään myös nimeä Kokkolanjoki, on Etelä-Karjalassa sijaitseva Simpelejärven
laskujoki. Joki virtaa pienen Kivijärven läpi ennen Simpeleen tehdasaluetta. Silamusjoesta Hiitolanjoki saa merkittävän lisävirtauksen. Joki virtaa Ritakosken, Lahnasenkosken ja Kangaskosken voimalaitosten 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
3.9.2020. Näytteet analysoitiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. Hiitolanjoen 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 bakteeripitoisuus. Vedenlaatumallissa mittaushetken vedenlaatua verrataan tarkkailuvesistön oletettuun
luonnontilaan, eli ihannetasoon. Indeksin vedenlaatuluokat on kuvattu taulukossa 1.
Taulukko 1. Vedenlaatuindeksin vedenlaatuluokat.
Vedenlaatuluokat

1 – 1,34
1,35 – 1,64
1,65 – 2,34
2,35 – 2,64
2,65 – 3,34
3,35 – 3,64
3,65 – 4,34
4,35 – 4,64
4,65 – 5,34
5,35 – 5,64

erinomainen
erinomainen/hyvä tai hyvä/erinomainen
hyvä
hyvä/tyydyttävä
tyydyttävä
tyydyttävä/välttävä
välttävä
välttävä/huono
huono
huono/erittäin huono
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Kivijärvestä Hiitolanjokeen tulevan veden (näytepiste 9) kokonaislaatu oli hyvällä tasolla indeksiluvun ollessa hieman edellisvuotta heikompi mutta lähellä vuosien 2020-2019 keskiarvoa. Vedenlaatua heikensivät eniten sameus, kemiallinen hapenkulutus sekä kokonaisfosforipitoisuus. Vesi oli
edellisvuoden näytteenottokertaa hieman sameampaa ja kiintoainepitoisempaa ja kokonaisfosforipitoisuus oli hieman korkeampi, mutta bakteeripitoisuus taas oli pienempi.
Simpeleen tehtaan alapuolella (näytepiste 7) veden kokonaislaatu oli hyvällä tasolla, mikä on parannusta edellisvuoden sekä vuosien 2010-2019 keskiarvoon hyvä/tyydyttävä. Edellisvuoteen verrattuna veden bakteeripitoisuus oli huomattavasti pienempi. Kemiallinen hapenkulutus (CODMn) ja sähkönjohtavuus olivat jonkin hieman edellistä pistettä huonommalla tasolla ja bakteeripitoisuus sekä
kokonaisfosforipitoisuus kasvoivat selvästi. Veden sameusarvo ja kiintoainepitoisuus olivat kuitenkin
näytepistettä 9 pienempiä.
Silamusjoen ja Hiitolanjoen liitoskohdan jälkeen (Uudensillankoski, näytepiste 6) veden sameus,
sähkönjohtavuus, fosfori-, bakteeri- sekä kiintoainepitoisuus laskivat. Kemiallinen hapenkulutus sekä
väriluku taas nousivat normaaliin tapaan Torsan reitin humusvesien vaikutuksesta. Veden kokonaislaatu oli hyvällä tasolla indeksiluvun ollessa edellisvuoden sekä vuosien 2020-2019 keskiarvoa parempi. Ero edellisvuoteen johtui tämän vuoden selvästi pienemmistä bakteeripitoisuuksista. Myös
Ritakosken näytepisteellä (4) bakteeripitoisuudet olivat selkeästi matalammat edellisvuoteen nähden, mistä seurasi parempi vedenlaatuindeksin arvo edellisvuoteen ja vuosien 2010-2019 keskiarvoon nähden. Ritakosken näytepisteen vedenlaatu oli hyvin lähellä Uudensillankosken indeksilukua
ainoastaan kemiallisen hapenkulutuksen ollessa Ritakoskella hieman paremmalla tasolla, muiden
vedenlaatutekijöiden pysyessä lähes muuttumattomina.
Alimmalla näytepisteellä, Kangaskoskella (näytepiste 3), veden kokonaislaatu oli vain hieman Ritakoskea parempaa, eli hajakuormitus pisteiden välillä on hyvin vähäistä. Ritakoskeen verrattuna veden kokonaislaatua paransi hieman parempi kokonaisfosfori- ja pienempi bakteeripitoisuus sekä kemiallinen hapenkulutus muiden vedenlaatutekijöiden pysyessä lähes muuttumattomina. Myös Kangaskoskella veden laatuindeksin arvo oli edellisvuotta ja vuosien 2010-2019 keskiarvoa parempi.
Vuoteen 2019 verrattuna vedenlaatu oli parempaa kaikkien indeksissä käytettävien vedenlaatuarvojen osalta lukuun ottamatta kiintoainetta ja sähkönjohtavuutta, jotka olivat vuoden 2019 tasolla.
Taulukko 2. Näytepistekohtaiset laatuluokitusindeksit syksyllä 2020 ja 2019 sekä vuosien 20102019 indeksien keskiarvot
Näytepiste
9
Kivijärvestä tuleva vesi
7
Tehtaan alapuoli
6
Uudensillankoski
4
Ritakosken voimalaitos
3
Kangaskoski
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indeksi 2020
1,82 hyvä
2,14 hyvä
1,88 hyvä
1,89 hyvä
1,83 hyvä

indeksi 2019
1,77 hyvä
2,53 hyvä/tyydyttävä
2,20 hyvä
2,30 hyvä
2,09 hyvä

keskiarvo 2010-2019
1,84 hyvä
2,46 hyvä/tyydyttävä
2,16 hyvä
2,26 hyvä
2,40 hyvä/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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