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RAKKOLANJOEN JA HAAPAJÄRVEN VESISTÖTARKKAILU 
HEINÄKUUSSA 2020 

Rakkolanjoen tarkkailua toteutetaan Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy on laatiman 

tarkkailuohjelman (No 2241/18, 15.8.2017) mukaisesti. Tarkkailua on toteutettu uuden 

tarkkailuohjelman mukaisesti vuoden 2016 alusta lähtien. Tarkkailuohjelma on päivitetty ELY-

keskusten päätösten mukaisesti kesällä 2017. Uuteen tarkkailuohjelmaan sisällytettiin 2 

lisävesipistettä, joista toinen edustaa Saimaan kanavasta pumpattavaa vettä ja toinen vettä, joka 

yhtyy Rakkolanjokeen sitä laimentaen. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi seurasi lisäksi 

vedenlaatua kahdelta havaintopaikalta Hiessillanojasta sekä Rakkolanjoesta (havaintopaikkakartta 

liitteenä), mutta seuranta on päättynyt vuoden 2018 lopussa.  

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti Rakkolanjoen tarkkailunäytteet 14.7.2020 11 

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

Veden kokonaislaatua tarkastellaan matemaattisella laatuluokitusmallilla (Saukkonen, Vesitalous 

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

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

%), 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). Lisävesipisteiltä ei 

analysoida bakteereita. Taulukossa 2 on esitetty veden laatuluokitus havaintopaikoittain. 

Taulukko 1. 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 
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Toikansuon jätevedenpuhdistamon alapuolisella (131) havaintopaikalla veden laatu oli 

keskimääräistä (2005-2019) parempaa monien vedenlaatumuuttujien osalta, mutta fosfori- ja 

bakteeripitoisuudet olivat taas selvästi keskimääräistä korkeampia. Vedenlaatua heikensivätkin 

eniten bakteeri-, kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuudet.  Luokituksen mukaan vesi oli nyt 

huonoa, kun viime vuoden heinäkuussa se oli jopa erittäin huonoa. Aiempien tarkkailukertojen 

mukaisesti Rakkolanjoen vettä laimensivat Pikkalanojan (029) suunnalta tulevat vedet. Vesi oli 

Pikkalanojassa kokonaisuudessaan parempilaatuista (tyydyttävää) kuin pisteellä 131. Erityisesti 

ravinnepitoisuudet olivat huomattavasti alhaisemmat kuin puhdistamon alapuolisella 

havaintopaikalla (131). Lisäksi veden hygieeninen laatu oli merkittävästi parempi. Sameus ja 

kiintoainepitoisuus olivat kuitenkin suurempia. Hanhijärventien sillan kohdalla (019) veden laatu oli 

lähes kaikilta osin keskimääräistä (2005-2018) parempaa, vain kokonaisfosforipitoisuus oli 

normaalia selvästi suurempi. Pisteellä 019 vedenlaatu oli edelleen huonoa ja vedenlaatua 

heikensivät eniten bakteeripitoisuus, kokonaistyppipitoisuus ja sähkönjohtavuus.  

Kanavasta pumpattava vesi (RAKKL1) oli tavanomaiseen tapaan laadultaan melko hyvää. 

Karkkolassa (RAKKL2) veden laatuun vaikuttaa hajakuormitus ja veden laatu oli aiempien 

tarkkailukertojen mukaisesti selvästi huonontunut verrattuna havaintopaikkaan RAKKL1. Veden 

laatua heikensi erityisesti kohonneet veden sameus, kiintoainepitoisuus ja orgaanisen aineen määrä 

(CODMn). Pisteellä RAKKL2 vedenlaatu oli hyvää/tyydyttävää.  

Kemppilässä ennen Haapajärveä (016) vesi oli erittäin sameaa ja kiintoainepitoista. Veden 

ravinnepitoisuudet ja sähkönjohtavuus olivat kuitenkin laskeneet jo vähintään 50 prosentilla 

verrattuna ylempään pisteeseen 019, myös bakteeripitoisuus oli laskenut erittäin merkittävästi. 

Veden kokonaisfosforipitoisuus oli edelleen kuitenkin erittäin rehevälle vedelle ominaisella tasolla. 

Veden happitilanne oli hyvä. Veden laatu oli heinäkuussa pitkän ajan keskiarvoa (2005-2018) 

parempilaatuista. Vedenlaatuindeksin mukaan vesi oli Kemppilässä välttävää/huonoa.

Haapajärven pohjois- (015) ja eteläosan (006) havaintopaikkojen veden laaduissa ei ollut 

havaittavissa merkittävää eroa. Suurin ero löytyi pohjanläheisenveden happipitoisuuksista. 

Matalammalla eteläpisteellä happivajetta ei ollut mutta hieman syvemmällä pohjoispisteellä happea 

oli pohjanläheisessä vedessä vain 53 % jäljellä. Metrin syvyydessä sitä oli taas yllin kyllin, sillä 

molemmilla pisteillä hapenkyllästyneisyys oli vähintään 150 %. Ylikyllästyneisyys johtui 

intensiivisestä levätuotannosta, joka näkyi myös pH:n nousuna (eteläpisteen pintaveden pH oli lähes 

10).  Järvessä oli heinäkuussa käynnissä voimakas levätuotanto, mikä näkyi päällysveden hapen 

ylikyllästyneisyyden lisäksi erittäin korkeina a-klorofyllipitoisuuksina (eteläpisteen klorofyllipitoisuus 

oli >300 µg/l). Haapajärven pisteillä vedenlaatu oli indeksin mukaan huonoa. Indeksiä heikensivät 

eniten korkea sameus, kokonaisfosfori- ja kiintoainepitoisuus.  

Haapajärven jälkeen Jussilan (005), Lyijysen (003) ja Keskisaaren (001) havaintopaikoilla vesi oli 

tutkituilta osin hygieeniseltä laadultaan edelleen likaantunutta. Kaikilla Haapajärven alapuolisilla 

havaintopaikoilla veden ravinnepitoisuudet olivat erittäin rehevän vesistön arvoissa. Vesi oli myös 

sameaa ja kiintoainepitoista. Lyijysen pisteellä happipitoisuus oli virtaavalle vedelle pieni, vain 5 mg/l 

(51 %). Veden laatu parani hieman siirryttäessä Rakkolanjokea alaspäin. Keskisaaressa vedenlaatu 

oli välttävää. 
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Taulukko 2. Veden laatuluokitus havaintopaikoittain heinäkuussa 2020 ja 2019  

TUNNUS PISTE 
VEDEN LAATULUOKITUS 

2020 
VEDEN 

LAATULUOKITUS 2019

RAKKL1 
Vehkasuonoja, 

lisävesi 
2,02 hyvä 2,5 hyvä/tyydyttävä

RAKKL2 
Karkkola, 
lisävesi 

2,60 hyvä/tyydyttävä 3,68 välttävä 

131 
Puhdistamon 

alapuoli 
5,23 huono 5,94 

huono/erittäin 
huono 

29 Pikkalanoja 2,90 tyydyttävä 4,24 välttävä 

19 
Hanhijärventien 

silta 
4,92 huono 5,95 

huono/erittäin 
huono 

16 Kemppilä 4,55 välttävä/huono 5,49 
huono/erittäin 

huono 

15 
Haapajärvi, 
pohjoisosa 

4,69 huono 4,64 välttävä/huono 

6 
Haapajärvi, 

eteläosa 
4,88 huono 4,52 huono 

5 Jussila 4,44 välttävä/huono 4,39 välttävä/huono 

3 Lyijynen 4,34 välttävä 4,5 välttävä/huono 

1 Keskisaari 4,11 välttävä 4,42 välttävä/huono 

Keskimäärin 4,06 välttävä 4,57 välttävä/huono
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