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  SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY 
    Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA 

No 2890/21         2.11.2021 

RAKKOLANJOEN JA HAAPAJÄRVEN VESISTÖTARKKAILU 
ELOKUUSSA 2021 

Rakkolanjoen tarkkailua toteutetaan Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laatiman 

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

tarkkailuohjelman mukaisesti vuoden 2016 alusta lähtien ja 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 sen vettä laimentaen.  

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti Rakkolanjoen tarkkailunäytteet 11 havaintopaikalta 

9.8.2021. 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, indeksilukua 1, vastaava arvo): alusveden hapen kyllästysaste (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. Vedenlaatuindeksin vedenlaatuluokat on esitelty taulukossa 1.  

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 

Toikansuon jätevedenpuhdistamon alapuolisella havaintopaikalla (131) vedenlaatuindeksi osoitti 

huonoa/erittäin huonoa vedenlaatua (indeksiarvo 5,64; taulukko 2). Vesi oli ravinnepitoisuuksien 
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perusteella erittäin rehevää, väriluvun ja kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn) perusteella 

humuksista, ja sähkönjohtavuus kertoi vedessä olevan suuria pitoisuuksia jätevettä. Happipitoisuus 

oli hyvällä tasolla.  Sameus ja kiintoainepitoisuus kertoivat veden olevan silminnähden sameaa. 

Bakteeripitoisuus (E. Coli) oli hyvin korkea ja kertoi veden hygieenisen laadun olevan huono. 2000-

luvun keskiarvotilanteeseen verrattuna vedenlaatu oli kuitenkin keskiarvoa (ind. 6,11 – erittäin 

huono) paremmalla tasolla; ainoastaan typpipitoisuus oli keskiarvoa korkeampi. Eniten pisteen 

vedenlaatua elokuussa 2021 heikensivät korkea typpipitoisuus, bakteeripitoisuus ja 

sähkönjohtavuus.  

Aiempien tarkkailukertojen mukaisesti Rakkolanjoen vettä laimensivat Pikkalanojan (029) suunnalta 

tulevat vedet. Pikkalanojassa veden fosfori- ja typpipitoisuudet olivat noin 5 % 

jätevedenpuhdistamon alapuolisen pisteen arvosta. Bakteeripitoisuus oli alle sadasosan Toikansuon 

pisteen arvosta, mutta sähkönjohtavuus oli suunnilleen samoissa lukemissa. Pikkalanojan 

kokonaisvedenlaatu oli tyydyttävällä ja edellisen pisteen tavoin 2000-luvun keskiarvoa paremmalla 

tasolla.  Eniten Pikkalanojan vedenlaatua elokuussa 2021 heikensi korkea sähkönjohtavuus.  

Hanhijärven tien sillan kohdalla (019) jätevedet olivat laimentuneet Toikansuon 

jätevedenpuhdistamon alapuolisiin arvoihin verrattuna, kun Pikkalanojan vedet olivat yhtyneet 

jätevedenpuhdistamolta virtaavaan veteen. Fosfori- ja bakteeripitoisuudet olivat pienentyneet noin 

puoleen ja typpipitoisuus noin kolmasosan. Sähkönjohtavuus ei ollut pienentynyt yhtä voimakkaasti, 

sillä se oli korkea myös Pikkalanojassa. Vesi oli Hanhijärventien sillan kohdalla edelleen erittäin 

rehevää, humuksista ja hygieeniseltä laadultaan heikkoa. Kokonaisvedenlaatu sen sijaan oli 

Toikansuon pisteeseen verrattuna parantunut hiukan ja oli huonolla tasolla (ind. 4,77) ja sameustila 

lievästi samea. Happipitoisuus sen sijaan oli huonontunut ja hyvin matala. Aiempien pisteiden tavoin 

Hanhijärventien sillan näytepisteellä vedenlaatu oli 2000-luvun keskiarvoa parempaa, pääasiassa 

keskiarvoa huomattavasti matalamman fosfori- ja bakteeripitoisuuden sekä sameuden ansiosta. 

Eniten näytepisteen 019 vedenlaatua elokuussa 2021 heikensi korkea typpipitoisuus.  

Kanavasta pumpattava vesi (RAKKL1) oli laadultaan hyvää (ind. 2,07) ja Karkkolan (RAKKL2) vesi 

tyydyttävää (2,93). Karkkolan heikompi vedenlaatuindeksi johtuu vedenlaatuun vaikuttavasta 

hajakuormituksesta, joka näkyi elokuussa 2021 lähinnä kanavasta pumpattavaa veden arvoa 

korkeampana sameutena ja kiintoainepitoisuutena. Molemmilla pisteillä vesi oli lievästi 

rehevää/rehevää, lievästi sameaa, happipitoisuus oli tyydyttävä ja kokonaisvedenlaatu hiukan pitkän 

aikavälin keskiarvoa paremmalla tasolla. 

Kemppilän näytepisteellä (016) ennen Haapajärveä veden fosforipitoisuus oli pienentynyt noin 

puoleen edellisen, Hanhijärventien sillan näytepisteen arvosta, Rakkolanjokeen pumpattavan 

lisäveden laimentavan vaikutuksen ansiosta. Typpipitoisuus oli noin neljäsosa ja bakteeripitoisuus 

kuudesosa Hanhijärventien sillan arvoista. Sameus ja kiintoainepitoisuus sen sijaan olivat kasvaneet 

Hanhijärventien sillan arvoihin nähden muun muassa joen varrella olevan maatalouden 

hajakuormituksen vuoksi. Vedenlaatu oli Kemppilässä elokuussa 2021 välttävää/huonoa, joskin 
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hiukan 2000-luvun keskiarvoa parempaa. Eniten Kemppilän vedenlaatua heikensi ylemmän pisteen 

tavoin korkea typpipitoisuus.   

Haapajärven pohjois- (015) ja eteläosan (006) havaintopaikkojen välillä vedenlaadussa ei ollut 

merkittäviä eroja lukuun ottamatta fosfori- ja typpi- ja bakteeripitoisuutta, jotka olivat pienentyneet 

hiukan pohjoisosan pisteeltä. Ravinnepitoisuuksien pienenemisen syy oli voimakas perustuotanto 

eli planktonlevät, jotka käyttivät ravinteita. Klorofyllipitoisuudet olivat molemmilla pisteillä erittäin 

rehevän vesistön arvoissa (88 ja 72 µg/l) ja kertoivat voimakkaista leväkukinnoista. Vesi oli 

Haapajärvessä jokipisteitäkin sameampaa ja kiintoainepitoisuus oli kalastolle haitallisten arvojen 

rajoilla. Vedenlaatuindeksin mukaan Haapajärven vedenlaatu oli välttävää/huonoa, mutta hiukan 

pitkän aikavälin keskiarvoa parempaa, ja kaikki vedenlaatuparametrit hapen kyllästysastetta lukuun 

ottamatta olivat 2000-luvun keskiarvoja paremmalla tasolla. Molemmilla pisteillä vedenlaatua 

heikensivät eniten fosforipitoisuus ja sameus.  

Haapajärven jälkeisillä Jussilan (005), Lyijysen (003) ja Keskisaaren (001) havaintopaikoilla sameus 

ja kiintoainepitoisuus pienenivät huomattavasti alajuoksua kohti, mutta vesi oli alimmalla 

havaintopaikalla Keskisaaressa edelleen silminnähden sameaa. Bakteeripitoisuus sen sijaan kasvoi 

jokea alaspäin mentäessä ja vesi oli hygieeniseltä laadultaan edelleen tutkituilta osin likaantunutta, 

vaikkakin bakteeripitoisuudet olivat enää murto-osan jätevedenpuhdistamon alapuolisista 

pitoisuuksista. Ravinnepitoisuudet ja sähkönjohtavuus pysyivät suunnilleen samana pisteeltä toiselle 

ja kertoivat joen veden olevan erittäin rehevää ja jätevesipitoista. Happipitoisuus oli pisteillä todella 

matala, sillä Haapajärven planktonlevien hajotus niiden kuoltua ja ajauduttua jokeen virtauksen 

mukana kuluttaa happea. Hapen kyllästysaste olikin fosforin ohella pisteiden elokuun 2021 

vedenlaatua eniten heikentänyt tekijä. Vedenlaatu oli Jussilan pisteellä välttävää/huonoa ja Lyijysen 

ja Keskisaaren pisteillä välttävää. Kuten kaikilla muillakin Rakkolanjoen ja Haapajärven tarkkailun 

näytepisteillä, vedenlaatu oli Haapajärven jälkeisillä pisteillä 2000-luvun keskiarvoa parempaa.  

Kaikkien tarkkailupisteiden elokuun 2021 vedenlaatuindeksien keskiarvo 4,08 vastasi välttävää, 

mutta pitkän aikavälin keskiarvoa (4,71 – huono) parempaa vedenlaatua. Fosfori-, kiintoaine-, ja 

bakteeripitoisuudet sekä sameus ja sähkönjohtavuus olivat joka pisteellä 2000-luvun keskiarvoa 

paremmalla tasolla. Hapen kyllästysaste sen sijaan oli monella pisteellä keskiarvoa heikommalla 

tasolla.  
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Taulukko 2. Veden laatuluokitus havaintopaikoittain elokuussa 2021 ja 2000-luvun keskiarvona. 

Tunnus Mittauspiste Vedenlaatuluokitus 2021 
Vedenlaatuluokitus 

keskimäärin 2000-luvulla 

RAKKL1 
Vehkasuonoja, 

lisävesi 
2,07 hyvä 2,28 hyvä 

RAKKL2 
Karkkola, 
lisävesi 

2,93 tyydyttävä 3,06 tyydyttävä 

131 
Kaatopaikan 

alapuoli 
5,64 

huono/erittäin 
huono 

6,11 erittäin huono 

29 Pikkalanoja 2,83 tyydyttävä 4,29 välttävä 

19 
Hanhijärventien 

silta 
4,77 huono 5,74 erittäin huono 

16 Kemppilä 4,54 välttävä/huono 5,48 
huono/erittäin 

huono 

15 
Haapajärvi, 
pohjoisosa 

4,58 välttävä/huono 5,08 huono 

6 
Haapajärvi, 

eteläosa 
4,64 välttävä/huono 5,12 huono 

5 Jussila 4,60 välttävä/huono 4,90 huono 

3 Lyijynen 4,25 välttävä 5,02 huono 

1 Keskisaari 4,06 välttävä 4,71 huono 

Kaikkien 
pisteiden ka. 

4,08 välttävä 4,71 huono 
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