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1 YLEISTÄ

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. Taulukossa 1 on esitetty Rakkolanjoen ja Haapajärven

vesistötarkkailun havaintopaikat.

Taulukko 1. Rakkolanjoen ja Haapajärven tarkkailuohjelman mukaiset havaintopaikat

TUNNUS PISTE SIJAINTI KOORDINAATIT (YKJ)

029 Rakkolanjoki 029 Pikkalanoja, Nordkalk oy:n alapuoli 6769279 - 3565170

131 Rakkolanjoki 131 Puhdistamon alapuoli 6769390 - 3565140

019 Rakkolanjoki 019 Hanhijärventien silta 6769042 - 3565787

016 Rakkolanjoki 016 Kemppilä 6759265 - 3569855

015 Haapajärvi 015 Haapajärvi, pohjoisosa 6758627 - 3569978

006 Haapajärvi 006 Haapajärvi, eteläosa 6757663 - 3570615

005 Rakkolanjoki 005 Jussila 6756130 - 3570950

003 Rakkolanjoki 003 Lyijynen 6755620 - 3573560

001 Rakkolanjoki rajav 001 Keskisaari 6753720 - 3575460

RAKKL1 Vehkasuonoja Vehkasuonoja, lisävesi 6772351 - 3569872

RAKKL2 Karkkola Karkkola, lisävesi 6768057 - 3567874
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2 VESISTÖTARKKAILUTULOKSET

Värimenetelmän standardimuutoksen myötä kaikki sameat näytteet suodatetaan ennen värin

määritystä. Rakkolanjoen kaikki muut paitsi lisävesipisteiden elokuun näytteet on suodatettu.

Menetelmämuutos vaikuttaa mahdollisesti tulosten vertailtavuuteen.

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti Rakkolanjoen tarkkailunäytteet 7.8.2019 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, joten niitä ei huomioida laatuluokituksessa. Taulukossa 2 on esitetty

veden laatuluokitus havaintopaikoittain elokuussa 2019 sekä vertailuna vuoden 2018 elokuussa.

Toikansuon jätevedenpuhdistamon alapuolisella (131) havaintopaikalla veden laatu oli

keskimääräistä (2005-2018) parempaa monien vedenlaatumuuttujien osalta, mutta vedenlaatua

heikensi keskimääräistä korkeampi kokonaistyppipitoisuus ja poikkeuksellisen suuri bakteerien

määrä. Veden sähkönjohtavuus oli myös keskimääräistä korkeampi. Aiempien tarkkailukertojen

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

Pikkalanojassa kokonaisuudessaan parempilaatuista kuin ylemmällä (131) havaintopaikalla.

Erityisesti ravinnepitoisuudet olivat huomattavasti alhaisemmat kuin puhdistamon alapuolisella

havaintopaikalla (131), mutta vesi oli kuitenkin ravinnepitoisuuksien perusteella lievästi

rehevää/rehevää. Lisäksi veden hygieeninen laatu oli Pikkalanojassa merkittävästi parempi.

Hanhijärven tien sillan kohdalla (019) veden laatu oli joltain osin keskimääräistä (2005-2018)

parempaa, mutta veden kokonaistyppi- ja nitraatti-nitriittityppipitoisuus olivat selvästi

keskimääräistä korkeammat. Lisäksi veden hygieeninen laatu oli tutkituilta osin keskimääräistä

heikompaa.

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

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

tarkkailukertojen mukaisesti huonontunut verrattuna havaintopaikkaan RAKKL1, mutta elokuun

tarkkailukerralla vedenlaatuero ei ollut aivan yhtä suuri kuin tavanomaisesti. Veden laatua heikensi

erityisesti kohonnut veden sameus ja kiintoainepitoisuus.

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

kokonaistyppipitoisuus oli erittäin korkea, mutta siitä lähes kaikki oli harmittomampaa nitraatti-

nitriittityppeä. Ammoniumtypen osuus kokonaistyppipitoisuudesta oli erittäin vähäinen. Veden

kokonaisfosforipitoisuus oli erittäin rehevälle vedelle ominaisella tasolla. Veden happitilanne oli

hyvä. Veden laatu oli elokuussa 2019 pitkän ajan keskiarvoa (2005-2018) parempilaatuista, mutta

veden hygieeninen laatu oli tutkituilta osin pitkän ajan keskiarvoa heikompaa.

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

havaittavissa merkittävää eroa. Järvessä oli elokuussa heinäkuun tapaan käynnissä voimakas
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levätuotanto, mikä näkyi päällysveden hapen ylikyllästyneisyytenä sekä erittäin korkeina a-

klorofyllipitoisuuksina.

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

tutkituilta osin hygieeniseltä laadultaan likaantunutta. Kaikilla Haapajärven alapuolisilla

havaintopaikoilla veden typpipitoisuudet olivat rehevälle vesialueelle ominaisella tasolla ja

kokonaisfosforipitoisuudet kuvastivat jopa ylirehevää vesistöä. Veden laatu kuitenkin parani

hieman ja laimenemista havaittiin tapahtuneen siirryttäessä Rakkolanjokea alaspäin (Taulukko 2).

Veden laatuluokitusindeksien mukaan veden laatu oli kaikilla havaintopaikoilla lukuun ottamatta

Vehkasuonojan (RAKKL1) lisävesipistettä parempi laatuista kuin elokuussa 2018.

Taulukko 2. Veden laatuluokitus havaintopaikoittain elokuussa vuosina 2018 ja 2019

TUNNUS PISTE
VEDEN LAATULUOKITUS

elokuu 2018 elokuu 2019

RAKKL1 Vehkasuonoja, lisävesi 2,29 hyvä 2,84 tyydyttävä

RAKKL2 Karkkola, lisävesi 3,55 tyydyttävä/välttävä 3,27 tyydyttävä

016 Kemppilä 5,27 huono 4,74 huono

015 Haapajärvi, pohjoisosa 4,97 huono 4,34 välttävä

006 Haapajärvi, eteläosa 4,99 huono 4,28 välttävä

005 Jussila 4,61 välttävä/huono 4,18 välttävä

003 Lyijynen 4,63 välttävä/huono 4,50 välttävä/huono

001 Keskisaari 4,27 välttävä 4,19 välttävä
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