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1 YLEISTÄ

1.1 RAKKOLANJOKI JA HAAPAJÄRVI

Rakkolanjoki sijaitsee Lappeenrannan kaupungin alueella. Joki saa alkunsa Lappeenrannan

taajaman eteläpuolelta ja virtaa Haapajärven kautta Venäjän puolelle läheltä Vainikkalaa. Ennen

Haapajärveä Rakkolanjokea on noin 15 km ja järven jälkeen joki virtaa Suomen puolella vielä noin

13 km matkan. Venäjän puolella Rakkolanjoki laskee Suomenlahteen Viipurin edustalle.

Rakkolanjokea ja Haapajärveä kuormittavat Toikansuon jätevedenpuhdistamon puhdistetut

jätevedet sekä Nordkalk Oy Ab:n Ihalaisen teollisuusalueen jäähdytys-, hule- ja prosessivedet.

Lisäksi vesistöön kohdistuu voimakasta hajakuormitusta.

Rakkolanjoen yläosaa ennen Haapajärveä on kutsuttu viemäriksi suurien jätevesipitoisuuksien

vuoksi. Ihalaisen teollisuusalueelta tulevat jätevedet ovat olleet sameita ja kiintoainepitoisia, mutta

muutoin ne ovat laimentaneet Rakkolanjoen yläosan vesiä. Rakkolanjoen virtaama ja Haapajärven

pinnankorkeus vaihtelevat erittäin paljon. Sateisina aikoina virtaaman kasvaessa pistemäinen

jätevesikuormitus laimenee, mutta ravinne- ja kiintoainehuuhtouma pelloilta taas kasvaa.

Haapajärven vedenlaatu vaihtelee huomattavasti eri vuodenaikoina. Lisäksi vesistö kärsii sisäisestä

kuormituksesta. Sisäistä kuormitusta aiheuttavat tuulen pohjasedimentin pintaa sekoittava vaikutus,

runsaan kalaston aiheuttama pohjasedimentin pöllytys, planktonlevien aiheuttama emäksinen pH

sekä lisäksi mahdollinen pohjan läheisten kerrosten happivaje.

1.2 TARKKAILUVELVOITTEET

Itä-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt 28.11.2007 antamillaan päätöksillä 134/07/2 (Dnro

ISY -2006-Y-229) Lappeenrannan kaupungin Toikansuon jätevedenpuhdistamolle luvan johtaa

jätevesiä Rakkolanjokeen vuoden 2010 loppuun. Toikansuon puhdistamon jatkolle ja

Hyväristönmäen uudelle puhdistamolle on saatu Aluehallintovirastolta ympäristölupapäätökset

29.8.2016. Luvista on kuitenkin valitettu, joten aiempi lupa on voimassa siihen asti, kunnes uusi lupa

saadaan lainvoimaiseksi tai Hyväristönmäen puhdistamo on otettu käyttöön. Haapajärven

kunnostamislupa on annettu Itä-Suomen ympäristölupavirastossa 16.10.2009, Nro 116/09/02, Dnro

ISY-2006-Y-116. Lisäveden johtamislupa Saimaan kanavasta Rakkolanjokeen kuuluviin

Vehkasuonojaan ja Kalliokoskenojaan on annettu Itä-Suomen ympäristölupavirastossa 16.10.2009,

Nro 115/09/2, Dnro ISY-2005-Y-81, jota Suomen aluehallintovirasto on muuttanut päätöksellään Nro

19/2014/2.

Haapajärven kunnostushanke aloitettiin 2010, jossa varsinainen kunnostustyö oli Haapajärven

kuivattaminen vuonna 2012 – 2013. Myös Rakkolanjoessa, etenkin Haapajärven alapuolella tehtiin

kunnostustöitä. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy teki kunnostuksen aikaisen

tarkkailuohjelman SVYT 2588/10 15.12.2010, jota noudatettiin 11.1.2011 alkaen. Kesällä 2011

toteutettiin Haapajärven poistokalastus, jossa poistettiin yhteensä 62850 kg lähinnä vähäarvoista

kalaa, kuten lahnaa. Kunnostussuunnitelmiin kuulunut lisäveden juoksutus Saimaan kanavasta

aloitettiin marraskuussa 2014.
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Rakkolanjoen ja Haapajärven tarkkailua toteutetaan Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n

laatiman päivitetyn tarkkailuohjelman No 2241/17 (15.8.2017) mukaisesti. Kaakkois-Suomen ELY-

keskus on hyväksynyt fysikaalis-kemiallisen tarkkailun 11.10.2016 (KASELY/1728/2015) ja

Varsinais-Suomen ELY-keskus kalastotarkkailun 19.7.2017 (VARELY/1029/5723/2016). Vuonna

2019 tarkkailuohjelmaa muutettiin (KAS-ELY 29.11.2019) vaihtamalla vanhat BOD7-määritykset

BODATU-määrityksiin. Tämän lisäksi Rakkolanjoen rajavesipisteellä (001) BOD7-määritys tehdään

myös ilman ATU-lisäystä.

Rakkolanjoen ja Haapajärven fysikaalis-kemiallista tarkkailua on tehty osalla havaintopaikoista jo

vuodesta 1975. Näitä havaintopaikkoja ovat 003, 005, 006, 015, 016 ja 019. Vuonna 1994 mukaan

tuli Toikansuon jätevedenpuhdistamon alapuolinen havaintopaikka 131 sekä Nordkalk Oy:n

alapuolinen Pikkalanojan havaintopaikka 029. Vuonna 2002 tarkkailuun otettiin Keskisaaren 001

havaintopaikka. Vuonna 2016 aloitettiin Saimaan kanavasta Haapajärveen johdettavan lisäveden

tarkkailu havaintopaikoilta RAKKL1 ja RAKKL2.

2 VUODEN 2020 SÄÄ- JA HYDROLOGISET OLOSUHTEET

Talvi 2020 oli leuto ja vähäluminen (kuva 1). Helmikuu oli aikaisempien vuosien keskiarvoa

huomattavasti sateisempi (kuva 2). Lämpötilat pysyivät keskimääräisesti koko talven plussan

puolella, joten runsaat sateet eivät vaikuttaneet runsaampana lumen paksuutena, vaan nostivat

lopputalvena pohjavesien pintoja, virtaamia sekä vedenkorkeutta huomattavasti. Kesäkuu oli lämmin

mutta sateinen, ja heinäkuussakin satoi vielä runsaasti vuosien 1981-2019 keskiarvoon nähden.

Muutoin kesän ja alkusyksyn sademäärä ja lämpötilat olivat lähellä keskimääräisiä lukemia. Loka-,

marras- ja joulukuu olivat keskimäärin noin 3-4 astetta tavanomaista lämpimämpiä ja lokakuu oli

tavanomaista sateisempi. Marras- ja joulukuun sademäärät eivät poikenneet suuresti 1981-2019

keskiarvoihin verrattuna.

Kuva 1. Kouvolan Anjalan säähavaintoaseman keskilämpötilat vuonna 2020 sekä vuosien 1981 –

2019 keskilämpötilojen keskiarvot (lähde: Ilmatieteen laitos, havaintojen lataus).
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Kuva 2. Kouvolan Anjalan säähavaintoaseman sademäärät vuonna 2020 sekä vuosien 1981 – 2019

sademäärien keskiarvot (lähde: Ilmatieteen laitos, havaintojen lataus).

Kaakkois-Suomessa pohjavesien pinnankorkeudet olivat alkuvuodesta 2020 keskimääräisellä

tasolla verrattuna pitkänaikavälin keskiarvoon nähden (1981-2010, Parikkala, Särkisalmi). Maalis-

huhtikuussa pinnankorkeudet lähtivät selvästi nousuun tasoittuen alkukesästä lähemmäs

keskimääräistä tasoa. Syys-lokakuussa pohjavesien pinnankorkeudet kuitenkin nousivat

keskimääräistä korkeammiksi, mutta joulukuussa tilanne oli tasoittunut ja pohjavesien

pinnankorkeudet olivat jopa hieman pitkän ajan keskiarvoa matalammalla tasolla.

Järvivesien pinnankorkeudet olivat Kaakkois-Suomessa Lauritsalan (Saimaan) mittauspisteeltä

arvioituna tammikuussa 2020 keskimääräistä alhaisemmalla tasolla (1847-2019, Lauritsalan piste).

Keväästä järvien pinnat nousivat selkeästi yli keskimääräisen tason leudosta talvesta johtuen, mutta

laskivat jälleen loppukesästä ja alkusyksystä pysytellen keskimääräisellä tasolla aina heinäkuusta

lokakuuhun. Marras- joulukuussa pinnankorkeudet olivat yli keskimääräisen tason.

Roudan syvyys oli erittäin vähäinen Kaakkois-Suomessa vuonna 2020 ja routajakso jäi tavallista

lyhemmäksi (1981-2010, Anjala). Myös lumen paksuus oli erittäin vähäinen vuosien 1981-2010

keskiarvoon nähden.

Virtaamat olivat tammikuussa 2020 tavanomaista pienempiä (Vuoksi, Tainionkoski). Helmikuun

alusta kesäkuulle virtaamat olivat kuitenkin pitkäaikaistarkastelun keskiarvoon nähden (1960-2017)

korkeampia, jonka jälkeen lukemat palasivat lähelle keskiarvoja. Virtaamat pysyttelivät keskiarvon

tuntumassa kesä-heinäkuussa, nousten elokuussa taas hieman tavanomaista korkeammiksi. Syys-

lokakuussa virtaamat olivat palanneet normaalille tasolle kuitenkin marras-joulukuussa taas

noustessa keskimääräistä suuremmiksi.

3 JÄTEVESIKUORMITUS
Lappeenrannan kaupungin Toikansuon jätevedenpuhdistamo on aloittanut toimintansa vuonna 1954

ja nykyisin käytössä olevat prosessiosat on rakennettu pääosin vuosina 1973 ja 1978. Puhdistamoa

on uusittu tämän jälkeen kolmessa vaiheessa vuosina 1998, 1999 ja 2003. Puhdistamoa tarkkaillaan

Lappeenrannan vesilaitoksen 3.4.2002 laatiman ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen 9.5.2002

hyväksymän kuormitus- ja käyttötarkkailuohjelman mukaisesti. Jätevedenpuhdistamolta otettiin
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tarkkailuohjelman mukaisesti kuormitustarkkailunäytteet vuorokauden (24h) kokoomanäytteinä

vuoden 2020 aikana 24 kertaa. Näytteet otti laitoksen hoitaja ja ne analysoitiin Saimaan Vesi- ja

Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa lukuun ottamatta salmonellamääritystä sekä

poikkeuksellisesti osaa kalsium-määrityksistä. Salmonellamääritys tehtiin MetropoliLab:ssa ja

kalsium-määritys KVVY Tutkimus Oy:n laboratoriossa. Taulukossa 2 on esitetty puhdistamolta

purkuvesistöön kohdistunut kuormitus vuosina 2008 – 2020.

Taulukko 2. Puhdistamon vesistökuormitus (kg/d) vuosina 2008 – 2020

CODCr BOD7ATU kok.P kok.N kiintoaine

2008 823 195 8,8 394 290

2009 640 100 5,5 290 180

2010 646 116 5,9 390 180

2011 1120 202 8,9 547 346

2012 1158 330 9,6 598 463

2013 800 140 8,7 400 230

2014 930 260 8,3 380 320

2015 860 160 10 470 320

2016 780 110 8,5 530 260

2017 790 120 8,9 550 290

2018 650 110 6,4 470 240

2019 730 130 9,0 490 280

2020 750 140 9,2 390 270

keskim. 821 163 8,3 454 282

Vuoden 2020 ensimmäisellä (tammi-maaliskuu) neljännesvuosijaksolla vesistöön johdettavan

jäteveden kokonaisfosforin jäännöspitoisuus ylitti ja puhdistusteho ei saavuttanut puhdistamon

neljännesvuosijaksolle asetettuja puhdistusvaatimuksia, mutta muilta osin jaksolle asetetut

puhdistusvaatimukset saavutettiin. Yhdyskuntajätevesiä koskevan valtioneuvoston asetuksen

(888/2006) näytekohtaiset käsittelyvaatimukset saavutettiin jakson kaikilla kuudella tarkkailukerralla.

Jakson näytteenottopäivien biologisen ohituksen osuus näytteenottopäivien kokonaisvirtaamasta oli

5,8 % ja jakson biologisen ohituksen osuus kokonaisvirtaamasta oli 2,6 %.

Vuoden 2020 toisella (huhti-kesäkuu) neljännesvuosijaksolla vesistöön johdettavan jäteveden

kokonaisfosforin jäännöspitoisuus ylitti puhdistamon neljännesvuosijaksolle asetetun

puhdistusvaatimuksen, mutta muilta osin jaksolle asetetut puhdistusvaatimukset saavutettiin.

Yhdyskuntajätevesiä koskevan valtioneuvoston asetuksen (888/2006) näytekohtaiset

käsittelyvaatimukset saavutettiin jakson kaikilla kuudella tarkkailukerralla. Jakson

näytteenottopäivien biologisen ohituksen osuus näytteenottopäivien kokonaisvirtaamasta oli 0 % ja

jakson biologisen ohituksen osuus kokonaisvirtaamasta oli 0,08 %.

Vuoden 2020 kolmannella (heinä-syyskuu) neljännesvuosijaksolla vesistöön johdettavan jäteveden

jäännöspitoisuudet alittivat ja puhdistustehot saavuttivat neljännesvuosijaksolle asetetut
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vähimmäisvaatimukset. Yhdyskuntajätevesiä koskevan valtioneuvoston asetuksen (888/2006)

näytekohtaiset käsittelyvaatimukset saavutettiin jakson kaikilla kuudella tarkkailukerralla.

Jakson näytteenottopäivien biologisen ohituksen osuus näytteenottopäivien kokonaisvirtaamasta oli

0 % ja jakson biologisen ohituksen osuus kokonaisvirtaamasta oli 0,7 %.

Vuoden 2020 neljännellä (loka-joulukuu) neljännesvuosijaksolla vesistöön johdettavan jäteveden

jäännöspitoisuudet alittivat ja puhdistustehot saavuttivat neljännesvuosijaksolle asetetut

vähimmäisvaatimukset. Yhdyskuntajätevesiä koskevan valtioneuvoston asetuksen (888/2006)

näytekohtaista käsittelyvaatimusta ei saavutettu joulukuun ensimmäisellä tarkkailukerralla (3.12.)

kiintoaineen osalta. Tarkkailukerralla kiintoaineen puhdistusteho (89 %) ei saavuttanut asetuksen

näytekohtaista puhdistusvaatimusta. Jakson viidellä muulla tarkkailukerralla asetuksen vaatimukset

saavutettiin. Jakson näytteenottopäivien biologisen ohituksen osuus näytteenottopäivien

kokonaisvirtaamasta oli 0,09 % ja jakson biologisen ohituksen osuus kokonaisvirtaamasta oli 0,4 %.

Tarkemmat tiedot puhdistamon toiminnasta vuonna 2020 on esitetty Saimaan Vesi- ja

Ympäristötutkimus Oy:n 24.2.2020 laatimassa vuosiyhteenvedossa (Raportti No 313/21).

4 VESISTÖTARKKAILU VUONNA 2020

Rakkolanjoen ja Haapajärven fysikaalis-kemialliset tarkkailunäytteet otettiin tarkkailuohjelman

mukaisesti 11 eri havaintopaikalta. Näytteet otettiin vuonna 2020 havaintopaikoilta 001, 005 ja 016

sekä lisävesipisteiltä RAKKL1 ja RAKKL2 viisi kertaa. Havaintopaikoilta 029, 131, 019, 015, 006 ja

003 kolme kertaa. Näytteet haettiin tammi-, touko-, heinä-, elo- ja marraskuussa. Maaliskuun 2020

näytteenotto jäi tekemättä inhimillisen erheen vuoksi. (havaintopaikkakartta liitteenä 2).

Havaintopaikat 029, 131, 019 ja 016 ovat ennen Haapajärveä, 015 ja 006 Haapajärvessä ja

havaintopaikat 005, 003, ja 001 Luusuan ja Venäjän rajan välillä. Havaintopaikat RAKKL1 ja

RAKKL2 koskevat Saimaan kanavasta johdettavan lisäveden laatua (taulukko 3). Haapajärven

näytteet otettiin kahdesta eri näytesyvyydestä ja muilla pisteillä yhdestä syvyydestä. Kaikilta

näytepisteiltä analysoitiin happi, sameus, kiintoaine, sähkönjohtavuus, pH, kemiallinen hapenkulutus

(CODMn), kokonaistyppi (kok.N) ja kokonaisfosfori (kok.P). Lisävesipisteitä RAKKL1 ja RAKKL2

lukuun ottamatta analysoitiin myös väri, biologinen hapenkulutus (BOD7ATU), fosfaattifosfori (PO4-

P), ammoniumtyppi (NH4-N), nitraatti-nitriittityppi (NNO3-N02) sekä E.Coli. Lisäksi havaintopaikalta

001 BOD7-määritys tehtiin myös ilman ATU-lisäystä ja Haapajärven pisteiltä analysoitiin kesäaikaan

a-klorofylli.

Fysikaalis-kemiallisen tarkkailun lisäksi Rakkolanjoen tarkkailuohjelmaan kuuluu myös biologista

tarkkailua. Haapajärvestä tehdään kasviplanktontutkimus kolmen vuoden välein. Joka kolmas vuosi

kasviplankton-näytteet otetaan heinä- ja elokuussa ja joka kuudes vuosi myös syyskuussa (tehty

vuonna 2018). Pohjaeläintutkimus tehdään joka viides vuosi Keskisaaren näytepisteeltä 001 (tehty

vuonna 2018). Piilevätutkimus tehdään joka viides vuosi Keskisaaren näytepisteeltä 001 (tehty

vuonna 2018). Kalastotarkkailuna toteutetaan sähkökoekalastus joka vuosi, koeverkkokalastus
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Haapajärvellä neljän vuoden välein (seuraavan kerran 2021) ja elohopeatutkimus neljän vuoden

välein (seuraavan kerran 2021).

Taulukko 3. Rakkolanjoen ja Haapajärven tarkkailuohjelman mukaiset havaintopaikat

TUNNUS PISTE SIJAINTI
KOORDINAATIT
(ETRS-TM35FIN)

029 Rakkolanjoki 029 Pikkalanoja, Nordkalk oy:n alapuoli 6766440 – 564974

131 Rakkolanjoki 131 Puhdistamon alapuoli 6766551 – 564944

019 Rakkolanjoki 019 Hanhijärventien silta 6766204 – 565591

016 Rakkolanjoki 016 Kemppilä 6756431 – 569657

015 Haapajärvi 015 Haapajärvi, pohjoisosa 6755793 – 569780

006 Haapajärvi 006 Haapajärvi, eteläosa 6754829 – 570417

005 Rakkolanjoki 005 Jussila 6753297 – 570752

003 Rakkolanjoki 003 Lyijynen 6752787 – 573361

001 Rakkolanjoki rajav 001 Keskisaari 6750891 – 575269

RAKKL1 Vehkasuonoja Vehkasuonoja, lisävesi 6769511 – 569674

RAKKL2 Karkkola Karkkola, lisävesi 6765219 – 567677

4.2 VESISTÖTARKKAILUN TULOKSET VUONNA 2020

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy (SVYT) haki sekä analysoi vuoden 2020 fysikaalis-

kemialliset tarkkailunäytteet 11 näytepisteeltä. Näytteet haettiin 15.1, 11.5, 14.7, 25.8 ja 3.11.

Taulukossa neljä on esitetty Rakkolanjoen ja Haapajärven tarkkailuohjelman vedenlaatumuuttujien

vuosikeskiarvot havaintopaikoittain 2020. Vuosikeskiarvot eivät ole täysin vertailukelpoisia

aikaisempien vuosien keskiarvojen kanssa, sillä vuonna 2020 maaliskuun näytteenotto jäi

tekemättä.
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Taulukko 4. Rakkolanjoen ja Haapajärven havaintopaikkojen vedenlaatumuuttujien vuosikeskiarvot

vuodelta 2020. Vuosikeskiarvot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien keskiarvojen

kanssa, sillä vuonna 2020 maaliskuun näytteitä ei haettu.

* Määritetään kesällä 0-1 m kokoomanäytteestä

Vuonna 2020 Toikansuon jätevedenpuhdistamon suunnalta tuleva vesi (131) oli sameaa,

kiintoainepitoista, sähkönjohtavuudeltaan jäteveden tasoa, pH:lta lähes neutraalia, väriltään

tummaa, hygieeniseltä laadultaan erittäin heikkoa ja ravinnepitoisuuksiltaan erittäin rehevää.

Vuosien 1999 – 2020 keskimääräiseen tasoon verrattuna vuonna 2020 sameus ja

kiintoainepitoisuudet olivat pienempiä ja kokonaistyppipitoisuus selvästi pienempi. E.Coli-pitoisuudet

taas olivat pitkän ajan keskiarvoa korkeammalla tasolla, mutta vuoden 2019 tasoa selvästi

pienemmät, jolloin Toikansuon puhdistamon suunnalta tulevan veden hygieeninen laatu oli 2010-

luvun huonoin. Vuoden 2019 pitoisuuksiin verrattuna myös sameus, kiintoainepitoisuudet ja

kokonaistyppipitoisuudet olivat pienempiä, mutta vesi oli selvästi edellisvuotta tummempaa.

Pikkalanojasta (029) Rakkolanjokeen laskeva vesi oli kokonaisuudessaan selvästi parempilaatuista

kuin puhdistamon alapuolisella pisteellä ja kaikilta osin parempaa kun 1999 – 2020 keskimäärin.

Sähkönjohtavuus oli kuitenkin korkea, pH tasoltaan emäksistä ja kokonaistyppipitoisuudet indikoivat

rehevää vesistöä. Kokonaisfosforipitoisuudet olivat pienimmät koko ajanjaksolla 1999 – 2020.

Pikkalanojasta tulevat vedet laimentavatkin hieman Toikansuon puhdistamolta tulevia vesiä, ja

Hanhijärventien sillan (019) näytepisteellä vesi oli samalla tasolla vuosien 1999 – 2020

keskimääräisten tulosten tasolla lukuun ottamatta kokonaistyppipitoisuutta ja bakteeripitoisuutta

jotka olivat selvästi matalampia.

Kanavasta pumpattava lisävesi (RAKKL1) oli varsin hyvälaatuista ravinteiden, sähkönjohtavuuden

kiintoaineen ja sameuden osalta verrattaessa vettä aiempiin pisteisiin. Jos vedenlaatua kuitenkin

tarkasteltaisiin Pien-Saimaan indeksillä, olisi se luokitukseltaan tyydyttävää/välttävää

sähkönjohtavuuden ja COD-pitoisuuden heikentäessä eniten vedenlaatua. Kiintoainesta oli vähän,

vesi oli lievästi sameaa ja ravinnepitoisuuksiltaan lievästi rehevää. Karkkolassa (RAKKL2) ennen

Rakkolanjokeen yhtymistä vesi oli hajakuormituksen takia jo selvästi huonolaatuisempaa. Vesi oli

ravinteikkaampaa, sameampaa ja kiintoainepitoisempaa.
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Tultaessa ennen Haapajärveä olevalle Kemppilän (016) havaintopaikalle vesi muuttui

sameammaksi, kiintoainepitoisemmaksi ja väriltään tummemmaksi. Muilta osin veden laatu oli

kuitenkin parempaa kuin ylempänä Rakkolanjoessa, eli yleisesti ottaen vedenlaatu parantui

Kemppilään tultaessa. Muualta tulevat vedet siis laimensivat ylempää tulevia vesiä. Keskimääräisiin

pitoisuuksiin (1999 – 2000) verrattuna vedenlaatu oli parempaa kaikkien muuttujien osalta.

Haapajärven pisteillä (015 ja 006) vesi oli sameaa, kiintoainepitoista, pH:lta hieman emäksistä,

väriltään erittäin tummaa, hygieenisesti likaantunutta ja ravinnepitoisuuksiltaan sekä kesällä mitatun

a-klorofylli-pitoisuuden osalta erittäin rehevää. Happipitoisuus oli keskimäärin hyvä, niin kuin yleensä

Haapajärvessä, sillä se on läpivirtausjärvi. Keskimääräisiin pitoisuuksiin (1999-2020) verrattuna

veden kokonaistyppipitoisuus, sähkönjohtavuus sekä bakteeripitoisuus olivat pienempiä, mutta

klorofylli-a-pitoisuus koholla. Haapajärven jälkeisillä havaintopaikoilla 005, 003 ja 001 vesi oli

keskimäärin sameaa, kiintoainepitoista, erittäin tummaa, erittäin rehevää ja hygieenisesti

likaantunutta. Vedenlaatutekijät olivat pitkän ajan keskiarvon (1999 – 2020) arvoissa lukuun

ottamatta kokonaistyppipitoisuuksia ja bakteeripitoisuuksia jotka olivat selvästi pienempiä ja

kokonaisfosforipitoisuuksia jotka olivat hieman keskimääräistä pienempiä.

5 VEDENLAADUN KEHITYS VUOSINA 1999 – 2020

Rakkolanjoen ja Haapajärven tarkkailua on tehty osalta näytepisteistä jo vuodesta 1975 lähtien.

Yhteenvedossa tarkkaillaan keskimääräisiä tuloksia vuodesta 1999 alkaen, jolloin tarkkailuohjelmaa

muutettiin aiemmasta talvipainotteisesta tarkkailusta kesäpainotteiseen. Vuonna 2016

tarkkailuohjelmaan tuli mukaan Saimaan kanavasta johdettavan lisäveden havaintopaikat RAKKL1

ja RAKKL2. Pitkäaikaistarkastelussa tarkastellaan eri vedenlaatumuuttujien osalta vedenlaadun

keskimääräistä kehitystä vuosien 1999 – 2020 välillä. Tarkastelussa on mukana havaintopaikoista

Toikansuon alapuoli 131, Pikkalanoja 029, Hanhijärventien silta 019, Kemppilä 016, Haapajärvi ja

Keskisaari 001. Haapajärven pitoisuuksina on käytetty pisteiden 015 ja 006 vuosikeskiarvoista

laskettuja keskiarvoja, sillä näytepisteiden välillä ei yleensä ole suurta vaihtelua. Tarkasteltavina

vedenlaatumuuttujina ovat kokokaistyppi (kok.N), kokonaisfosfori (kok.P), kemiallinen hapenkulutus

(CODMn), kiintoaine ja sameus sekä Haapajärven osalta hapenkyllästysaste. Haapajärven tulokset

vuoden 2012 osalta eivät ole täysin vertailukelpoisia muiden vuosikeskiarvojen kanssa, sillä vuonna

2012 Haapajärvestä saatiin vain yhdet näytteet järven kuivatuksen takia. Haapajärvi kuivatettiin

osana Rakkolanjoen ja Haapajärven kunnostusta. Tulokset on jaoteltu niin, että ensin ovat pisteet

(131, 029, 019 ja 016) jotka ovat ennen Haapajärveä ja seuraavana Haapajärveen tulevan veden

piste 016 ja Haapajärven pisteet (006 ja 015) sekä tarkkailualueen alin piste, eli Keskisaaren (001)

piste). Kuvaajiin on myös lisätty pystyviivoilla ajankohdat, jolloin puhdistamon toimintaa on

uudistettu, järveä kuivatettu ja lisävettä aloitettu johtamaan Saimaan Kanavasta. Lisäveden

johtaminen ei vaikuta pisteisiin 131, 029 ja 019. Vuoden 2020 tulokset eivät ole täysin

vertailukelpoisia muiden vuosikeskiarvojen kanssa, sillä vuoden 2020 maaliskuun näytteitä ei haettu.

5.1 KOKONAISFOSFORI

Fosforipitoisuus kuvaa veden rehevyyttä, sillä se on typen ohella usein levien kasvua rajoittava

minimiravinne. Rakkolanjoessa ja Haapajärvessä ravinnepitoisuudet ovat kuitenkin niin korkeita,
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ettei niiden kasvua rajoita fosfori, vaan ennemminkin joku muu tekijä. Kokonaisfosforipitoisuudet

ovat olleet tarkkailujakson 1999 – 2020 aikana suurimmat Toikansuon puhdistamon alapuolella

(131) (kuva 1). Pisteellä 131 fosforipitoisuuksien vuosienvälinen vaihtelu on pienentynyt

puhdistamon vuoden 2003 uudistamisen jälkeen. Hanhijärventien sillan havaintopaikalla (019)

fosforipitoisuudet ovat myös olleet erittäin korkeat ja ovat mukailleet puhdistamon alapuolisen

pisteen muutoksia. Alhaisimmat fosforipitoisuudet ovat olleet Pikkalanojassa 029, jossa

fosforipitoisuudet ovat jopa hieman laskeneet viime vuosien aikana. Kempppilän pisteelle (016)

tultaessa veden kokonaisfosforipitoisuus on laskenut noin kolmannekseen puhdistamolta tulevaan

veteen verrattuna, eli muualta tulevat vedet ovat laimentaneet puhdistamolta tulevaa vettä.

Laimentumisen lisäksi myös biologiset prosessit voivat laskea pitoisuuksia. Saimaan kanavasta

johdetuista vesistä huolimatta Kemppilän kokonaisfosforipitoisuudet ovat pysyneet kutakuinkin

ennallaan. Kemppilän pisteellä fosforipitoisuudet eivät enää seuraa niin suoraviivaisesti

puhdistamon pitoisuuksia kuin Hanhijärven sillalla. Kemppilän fosforipitoisuuksiin vaikuttavat

vahvasti myös muualta kuin puhdistamolta tulevat vedet.

Kuva 1. Rakkolanjoen havaintopaikkojen Toikansuon alapuoli 131, Pikkalanoja 029, Hanhijärventien

silta 019 ja Kemppilän 016 keskimääräiset kokonaisfosforipitoisuudet vuosina 1999 - 2020

Puhdistamon alapuolella Haapajärvessä ja Keskisaaressa keskimääräisen

kokonaisfosforipitoisuuden kehityssuunta on ollut laskeva vuosien 1999 – 2020 aikana (kuva 2).

Fosforipitoisuudet ovat kuitenkin edelleen erittäin rehevälle vesistölle ominaisella tasolla ja

vaihdelleet voimakkaasti eri vuosina. Fosforipitoisuudet Haapajärvessä ovat keskimäärin olleet jopa

suurempia kuin sinne Kemppilän pisteeltä laskevissa vesissä (piste 16). Kuivatuksen jälkeen

pitoisuudet olivat yhtä suuret muutaman vuoden ajan mutta sen jälkeen järven fosforipitoisuudet ovat

ajoittain olleet jälleen Kemppilää suurempia. Kuivatuksen jälkeen Haapajärven fosforipitoisuuksien

vaihteluväli pienentyi, joskin niin se teki myös Kemppilässä, vaikka ko. pisteeseen kuivatuksella ei
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ollutkaan mitään vaikutusta. Keskisaaren pisteellä (1) pitoisuudet ovat yleensä olleet hieman

pienempiä kuin Haapajärvessä.

Haapajärven Kemppilää korkeammat vuosikeskiarvot johtuvat ainakin osin avovesikauden

sisäisestä kuormituksesta. Avovesikausina tuulten aiheuttama resuspensio ja sitä kautta kasvanut

sisäinen kuormitus nostaa siis Haapajärven vuosikeskiarvoja yli Kemppilän pisteen

vuosikeskiarvojen. Talvella tuuli ei pääse sekoittamaan vesipatsasta ja siksi talvien pitoisuudet ovat

toisinpäin, eli Kemppilän pitoisuudet ovat suurempia kuin Haapajärven (kuva 3). Tästä johtunee siis

Haapajärven Kemppilän pistettä selvästi suurempi arvo vuodelle 2020, jolloin maaliskuun näytteitä

ei haettu.

Kuva 2. Haapajärven, Kemppilän ja Keskisaaren keskimääräiset kokonaisfosforipitoisuudet vuosina

1999 – 2020

5.2 KOKONAISTYPPI

Typpi on toinen rehevyyttä määrittävä ravinne fosforin ohella, mutta ei niin merkittävä sisävesissä.

Toikansuon alapuolisella pisteellä (131) typpipitoisuudet ovat nousseet tarkkailujakson 1999 – 2020

aikana (kuva 3), vaikkakin vuonna 2020 typpipitoisuudet olivat poikkeuksellisen matalia

tarkkailujakson aikaisempiin tuloksiin nähden. Sama tilanne oli havaittavissa myös Hanhijärventien

sillan havaintipaikalla (019). Muilla havaintopaikoilla typpipitoisuudet näyttävät pysyneen samalla

tasolla vaikka vaihtelua on ollut paljon etenkin Haapajärven yläpuolisella osuudella. Selvästi

suurimmat typpipitoisuudet ovat olleet Toikansuon alapuolella (131) olevalla havaintopaikalla sekä

Hanhijärventien sillan havaintopaikalla (019). Pikkalanojasta (029) Nordkalk Oy Ab:n Ihalaisen

tahdasalueelta tulevan veden typpipitoisuus on selvästi alhaisin ollen kuitenkin erittäin rehevällä

tasolla. Tällä pisteellä typpipitoisuus on ollut pienessä laskussa. Hanhijärventien sillan
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havaintopaikalla typpipitoisuudet ovat seuranneet vahvasti puhdistamon alapuolisen pisteen

muutoksia, vaikka pitoisuudet ovatkin olleet hieman pienempiä. Kemppilän pisteellä (016)

kokonaistyppipitoisuus on laskenut noin kolmannekseen puhdistamolta tulevaan veteen verrattuna,

eli muualta tulevat vedet ovat laimentaneet puhdistamolta tulevaa vettä. Saimaan kanavasta

johdetuista vesistä huolimatta Kemppilän kokonaistyppipitoisuudet ovat pysyneet kutakuinkin

ennallaan. Kemppilän pisteellä pitoisuudet eivät enää seuraa niin suoraviivaisesti puhdistamon

pitoisuuksia kuin Hanhijärven sillalla. Kemppilän pitoisuuksiin vaikuttavat myös muualta kuin

puhdistamolta tulevat vedet. Lisävesien johtamisella ei näyttäisi olevan vaikutusta Kemppilän

pitoisuuksiin.

Kuva 3. Rakkolanjoen havaintopaikkojen Toikansuon alapuoli 131, Pikkalanoja 029, Hanhijärventien

silta 019 ja Kemppilän keskimääräiset kokonaistyppipitoisuudet vuosina 1999 - 2020

Haapajärven typpipitoisuus on vaihdellut voimakkaasti vuosien 1999 – 2020 välisenä aikana ollen

koko ajan erittäin rehevälle vedelle tyypillisellä tasolla (kuva 4). Kehityssuunta näyttää kuitenkin

olevan alenemaan päin ja pitoisuuden vaihteluväli on pienentynyt selvästi vuodesta 2013 alkaen.

Haapajärven typpipitoisuudet ovat olleet selvästi alhaisemmat kuin Rakkolanjoesta Haapajärveen

laskevissa vesissä (16). Kuivatuksen jälkeen Haapajärven pitoisuuksissa ei ole havaittavissa enää

niin suuria nousuja ja laskuja. Lisävesien johtamisella ei näyttäisi olevan vaikutusta pisteiden

pitoisuuksiin. Keskisaaressa (1) pitoisuudet ovat olleet pienempiä ja sen pitoisuus on seurannut

pitkälti Haapajävessä tapahtuvia muutoksia.
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Kuva 4. Haapajärven, Kemppilän ja Keskisaaren keskimääräiset kokonaistyppipitoisuudet vuosina

1999 – 2020

5.3 KEMIALLINEN HAPENKULUTUS (CODMn)

Kemiallinen hapenkulutus CODMn kuvastaa vesistössä yleensä humuksen määrää ja vaikuttaa näin

ollen myös veden väriin. Yleensä kemiallisen hapenkulutuksen nousu kertoo hajakuormituksesta,

etenkin humuspitoisista suovesistä. Asutuksen jätevedet eivät kuitenkaan juuri näy kemiallisessa

hapenkulutuksessa. Ihalaisen tehdasalueen ja puhdistamon vaikutus veden CODMn-pitoisuuteen ei

ole merkittävä (kuva 5).
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Kuva 5. Rakkolanjoen havaintopaikkojen Toikansuon alapuoli 131, Pikkalanoja 029, Hanhijärventien

silta 019 ja Kemppilän 16 keskimääräiset kemiallisen hapenkulutuksen arvot vuosina 1999 – 2020

Haapajärven veden keskimääräisessä kemiallisessa hapenkulutuksessa on havaittavissa hienoista

laskua vuosien 1999 – 2020 välisenä aikana (kuva 6). Tämä on päinvastainen kehityssuunta

verrattuna moniin muihin pohjoisen pallonpuoliskon järviin, joissa kemiallinen hapenkulutus on

lisääntynyt 2000-luvun aikana. Keskisaaren (1) CODMn seuraa Haapajärven muutoksia ollen

pääasiassa kuitenkin hieman Haapajärveä korkeammalla tasolla, johtuen sivu-uomien suovesistä.
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Kuva 6. Haapajärven, Kemppilän ja Keskisaaren keskimääräiset kemiallisen hapenkulutuksen arvot

vuosina 1999 – 2020

5.4 KIINTOAINE

Kiintoaineen määrää vesissä lisää jätevesikuormituksen lisäksi eroosio ja huuhtouma valuma-

alueelta. Keskimääräiset kiintoainepitoisuudet ovat vaihdelleet voimakkaasti kaikilla

havaintopaikoilla tarkastelujakson 1999 – 2020 välisenä aikana (kuva 7). Pitoisuuksissa on kuitenkin

havaittavissa selvää tasaantumista viimevuosien aikana.
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Kuva 7. Rakkolanjoen havaintopaikkojen Toikansuon alapuoli 131, Pikkalanoja 029, Hanhijärventien

silta 019 ja Kemppilän 016 keskimääräiset kiintoainepitoisuudet vuosina 1999 – 2020

Haapajärven kiintoainepitoisuudet ovat tarkastelujakson 1999 – 2020 aikana keskimäärin

aavistuksen pienentyneet (kuva 8). Vesi on kuitenkin edelleen hyvin kiintoainepitoista ja vaihtelu on

ollut suurta. Suureen vaihteluun vaikuttavat Rakkolanjoen virtaamat, Haapajärven pinnankorkeuden

vaihtelu ja tuulten vettä sekoittava vaikutus. Haapajärven kiintoainepitoisuuden muutokset eivät

näyttäisi seuraavan Kemppilän pisteen (16) muutoksia ainakaan kovin selkäesti. Haapajärven

kiintoainepitoisuudet ovat olleet melko samalla tasolla kuin muillakin havaintopaikoilla. Vuonna 2012

Haapajärvestä saatiin otettua vain yksi näyte järven kuivatuksen takia ja tämä näkyy selkeästi

kiintoainepitoisuudessa. Kiintoainepitoisuudet ovat kesällä yli kaksinkertaiset talveen verrattuna

(kuva 9). Vuosi 2020 ei ole mukana kuvaajassa, sillä maaliskuun näytteitä ei otettu. Kuivatuksella tai

lisäveden johtamisella ei näyttäisi olevan suurta vaikutusta Haapajärven kiintoainepitoisuuksiin, sillä

positiivinen kehityssuunta alkoi jo kauan ennen kuivatusta.
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Kuva 8. Haapajärven, Kemppilän ja Keskisaaren keskimääräiset kiintoainepitoisuudet vuosina 1999

– 2020

Kuva 9. Haapajärven kiintoainepitoisuudet kesällä sekä talvella vuosina 1999 – 2019
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5.5 SAMEUS

Sameuden vaihtelu on ollut kiintoaineen tapaan voimakasta kaikilla havaintopaikoilla vuosien 1999

– 2020 välisenä aikana (kuva 10). Kuten kiintoainepitoisuudetkin ovat myös sameusarvot

tasaantuneet tarkastelujakson aikana. Vaihteluun vaikuttavat muun muassa jätevesien, sateiden ja

sulamisvesien määrä.

Kuva 10. Rakkolanjoen havaintopaikkojen Toikansuon alapuoli 131, Pikkalanoja 029,

Hanhijärventien silta 019 ja Kemppilän 016 keskimääräiset sameusarvot vuosina 1999 – 2020

Haapajärven vesi on ollut sameaa koko tarkastelujakson 1999 – 2020 ajan (kuva 11). Sameuden

vaihtelut ovat olleet suuria. Tähän vaikuttavat Rakkolanjoen virtaaman suuret vaihtelut sekä

Haapajärven pinnan korkeuden vaihtelut ja tuulten vettä sekoittava vaikutus. Kemppilän (16)

sameusarvot ovat usein olleet jopa Haapajärveä pienempiä.
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Kuva 11. Haapajärven, Kemppilän ja Keskisaaren keskimääräiset sameusarvot vuosina 1999 – 2020

5.6 HAPPI

Happi ei ole yleensä ollut Haapajärvellä kriittinen tekijä, sillä läpivirtausjärvessä pitoisuudet eivät ole

yleensä päässeet lähelle nollaa (kuva 12). Ajoittain happikylläisyys kasvaa suuren

planktontuotannon vuoksi hyvinkin korkeaksi, ylikyllästykseksi. Ylikyllästyneisyys voi kääntyä öiseen

aikaan hengitykseksi ja tätä kautta happivajaudeksi. Osana Haapajärven ja Rakkolanjoen

kunnostusta tehty Haapajärven kuivatus on havaittavissa selkeästi vuoden 2012 keskimääräisessä

hapenkyllästysasteessa. Kuivatuksen takia näytteet saatiin otettua vain talvella, jolloin

happipitoisuudet ovat alhaisimmillaan.
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Kuva 12. Haapajärven keskimääräiset happipitoisuudet vuosina 1999 – 2020

5.7 VEDENLAATUINDEKSI

Veden kokonaislaatua tarkastellaan matemaattisella laatuluokitusmallilla (Saukkonen, Vesitalous

6/91 ja 3/92). Laatuluokitusmallissa on mukana seuraavat vedenlaatuparametrit (suluissa

erinomaista vedenlaatua, indeksiluku 1, kuvaava pitoisuus): alusveden happikyllästyneisyys (90 %),

kokonaisfosfori (12 µg/l), kokonaistyppi (800 µg/l), kiintoaine (2 mg/l), sameus (1,5 FTU), COD-

pitoisuus (6,0 mg/l), sähkönjohtavuus (12 mS/m) ja bakteerit (0 kpl/100ml). Bakteereita on aloitettu

analysoimaan vasta vuodesta 2002 lähtien, joten niitä ei ole huomioitu laatuluokituksessa ennen

vuotta 2002. Vuonna 2015 bakteerimääritys vaihtui fekaalisista (fek.kol 44) E.coli määritykseksi, joka

hieman paransi kokonaisindeksiä. Haapajärven osalta vedenlaatuindeksi on laskettu näytepisteiden

015 ja 006 keskiarvosta. Hapen osalta laskennassa on käytetty vain alusveden

hapenkyllästysarvoja.
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Taulukko 5. Vedenlaatuindeksin vedenlaatuluokat

Vedenlaatuluokat

1 – 1,34 erinomainen
1,35 – 1,64 erinomainen/hyvä
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

Pisteiden vedenlaatu on vaihdellut jonkin verran vuosien 1999 – 2020 välisenä aikana (kuva 13).

Haapajärven vedenlaatuindeksissä on havaittavissa hienoista paranemista varsinkin kolmen viime

vuoden osalta. Täytyy kuitenkin huomata, että viimeisen 20 vuoden paras indeksiluku (4,59, vuonna

2019) vastaa vain välttävää/huonoa vedenlaatua. Kemppilän (016) vedenlaatu on ollut likimain

samalla tasolla Haapajärven kanssa. Haapajärven vedenlaatuun vaikuttavat kuitenkin muutkin

tekijät kuin Kemppilästä sinne saapuva vesi, joten Haapajärven ja Kemppilän vedenlaatu ei

järjestelmällisesti seuraa toisiaan. Keskisaaren (001) havaintopaikalla vedenlaadun isoimmat

vaihtelut ovat jääneet pois vuoden 2013 jälkeen. Keskisaaren pisteellä vedenlaatu on ollut

Haapajärveen nähden hieman parempaa.

Kuva 13. Haapajärven, Kemppilän 016 ja Keskisaaren 001 veden laatuluokitus vuosina 1999 – 2020
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6 BIOLOGINEN TARKKAILU VUONNA 2020

6.1 SÄHKÖKOEKALASTUS

Vuosittain toteutettavan sähkökoekalastuksen tulokset on raportoitu tarkemmin raportissa SVYT

21v900. Tässä raportissa on esitettynä ko. raportin yhteenveto.

Rakkolanjoen vesistöalueelta sähkökalastettiin kaikkiaan kolme koealaa, kaksi pääuomasta ja yksi

referenssialueelta Hansaarenjoesta. Vuosittain tutkittavat koealat mahdollistavat Rakkolanjoen

Haapajärven alapuolisen alueen kalaston luotettavan pitkäaikaistarkkailun.

Jussilankoskella näkyy selvästi erittäin rehevän Haapajärven vaikutus, mutta rajan pinnassa

sijaitsevan Lehmäkosken tulokset kertovat, että kuormituksesta huolimatta Rakkolanjoella on

kalataloudellista potentiaalia: taimenen biomassa oli kasvanut vuosi vuodelta aina vuoteen 2018

asti. Vuosina 2019 ja 2020 saaliiksi ei saatu enää yhtään taimenta. Taimenen heikko menestys

vuonna 2018 voi selittyä helteisellä kesällä, mutta vuonna 2019 ja 2020 vastaavaa tilannetta ei

esiintynyt. Lehmäkoskeen istutettiin vuonna 2015 vastakuoriutuneita taimenia, jotka ovat vuosien

2016 ja 2017 tulosten perusteella kasvaneet erittäin hyvin. Toisaalta vuonna 2016 ja 2017 samaan

koskeen tehdyt mäti-istutukset eivät tuottaneet lainkaan tulosta, eli vuonna 2016 ja 2017 ei tavattu

samana keväänä syntyneitä taimenia. Tämä voi johtua kuormituksesta, sillä runsas

kiintoainekuorma voi tukehduttaa mädin, mutta yhtälailla syy voi olla istutustekninen. Keväällä 2017

Rakkolanjoen rajanläheisille koskialuille istutettiin myös taimenen 1-vuotiaita poikasia, joita saatiin

Lehmäkoskella myös saaliiksi.

Taimen vaikuttaa pärjäävän ja lisääntyvän Rakkolanjoen sivujoessa Hansaarenjoessa kohtuullisesti.

Mikäli Rakkolanjoen kalastoa ja kalataloudellista arvoa halutaan kohentaa, olisi Hansaarenjoki ja

muutama muu pienempi sivu-uoma potentiaalisia kohteita taimenelle. Sivu-uomat tuottavat kaloja

pääuomaan, merivaellukselle ja edelleen kutunousijoina takaisin jokeen. Pääuoman koskista rajaa

lähimpänä sijaitsevat omaavat vastaavaa potentiaalia. Jussilankoski taas on ajoittain niin

voimakkaasti särkikalojen ja ahventen kansoittamia, ettei siihen toistaiseksi kannata panostaa

lohikalojen kotiuttamisen osalta. Jussilankosken vuoden 2020 poikkeuksellisen pienet saalismäärät

johtuivat luultavasti koealojen yläpuolella sijaitsevan Haapajärven loppukesän ja syksyn heikosta

happitilanteesta. Kalat välttelevät alueita, joiden happipitoisuus on alle 5 mg/l, ja elokuun lopussa

Jussilassa oli happea ainoastaan 3,5 mg/l.

Rakkolanjoen sähkökalastuksen tuloksissa, lajikoostumuksessa ja kalamäärissä, näkyy

kuormitusvaikutus hyvin selkeästi, mutta myös kalataloudellinen kehittäminen olisi alueella

mahdollista. Mahdollisissa taimenen kotiutusistutuksissa tulee käyttää Kaakkois-Suomen

meritaimenkantaa (Mustajoen kanta).
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7 YHTEENVETO

Rakkolanjoki saa alkunsa Lappeenrannan taajaman eteläpuolelta ja virtaa Haapajärven kautta

Venäjän puolelle. Rakkolanjokea ja Haapajärveä kuormittavat Toikansuon jätevedenpuhdistamon

puhdistetut jätevedet, Nordkalk Oy Ab:n Ihalaisen tehdasalueen hule-, prosessi- ja jäähdytysvedet

sekä voimakas hajakuormitus. Rakkolanjoen ja Haapajärven vedet ovat olleet erittäin reheviä,

tummia, sameita ja kiintoainepitoisia.

Rakkolanjoen ja Haapajärven tarkkailussa ravinteiden osalta selvästi korkeimmat pitoisuudet on

mitattu Toikansuon jätevedenpuhdistamon alapuolisella ojapisteellä (131). Nordkalk Oy Ab:n

Ihalaisen tehdasalueelta tulevat vedet Pikkalanojassa (029) ovat puhtaampia ja laimentavat hieman

puhdistamon vesiä. Fosfori- ja typpipitoisuudet pienenevät selvästi Haapajärvelle tultaessa, mutta

ovat edelleen hyvin korkeita ja erittäin rehevälle vesistölle ominaisella tasolla. Lisäksi Haapajärven

keskimääräiset fosforipitoisuudet ovat selvästi pienentyneet vuosien 1999 – 2020 välisenä aikana.

Rakkolanjoen yläpäässä ja puhdistamon alapuolisella ojapisteellä ei näin selvää kehitystä

kuitenkaan näy. Kuormitus fosforin osalta Haapajärveen on siis pienentynyt muualla valuma-

alueella. Happi ei ole yleensä ollut Haapajärvellä kriittinen tekijä, sillä läpivirtausjärvessä pitoisuudet

eivät ole päässeet lähelle nollaa. Ajoittain suuren planktontuotannon vuoksi happikyllästyneisyys on

noussut hyvinkin korkeaksi, ylikyllästykseksi. Ylikyllästyneisyys voi kääntyä öiseen aikaan

hengitykseksi ja tätä kautta happivajaudeksi. Keskimääräiset CODMn-pitoisuudet ovat pienentyneet

hieman sekä Pikkalanojan 029 havaintopaikalla että Haapajärvellä. Tämä on päinvastainen

kehityssuunta kuin monissa muissa pohjoisen pallonpuoliskon vesistöissä, missä kemiallinen

hapenkulutus on noussut roudattoman ajan lyhentyessä ja valumien lisääntyessä. Rakkolanjoen

virtaama ja Haapajärven pinnankorkeus vaihtelevat suuresti, mikä myös vaikuttaa

vedenlaatumuuttujien tulosten vaihteluun.

Haapajärveen on johdettu lisävettä Saimaan kanavasta Kalliokoskenojaa pitkin. Kanavasta tuleva

lisävesi on ladultaan huomattavasti Rakkolanjokea parempaa. Laatu kuitenkin heikkenee

merkittävästi ennen Kalliokoskenojan ja Rakkolanjoen yhtymäkohtaa (RAKKL2). Haapajärven

kunnostuksen, lisäveden johtamisen ja muiden mahdollisten vesiensuojelutöiden vaikutusta ei voida

kuitenkaan vielä arvioida tarkasti ennen pidempää tarkkailujaksoa. Lisäveden johtaminen ei ole vielä

näkynyt selkeästi vedenlaadussa.
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LIITTEET

havaintopaikkakartta





SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY
Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA

PL 17, 53851 LAPPEENRANTA


