
  SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY 
    Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA 

FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio Puhelin 020 7790 470                          
T032, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025  etunimi.sukunimi@svsy.fi 
                                                                                                                                                                                              www.svsy.fi 
Voimassa oleva pätevyysalueemme löytyy sivulta www.finas.fi 

No 2889/21  2.11.2021 

RAKKOLANJOEN JA HAAPAJÄRVEN VESISTÖTARKKAILU 
HEINÄKUUSSA 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. 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 

6.7.2021. 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. 

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) vesi oli ravinnepitoisuuksien 

perusteella erittäin rehevää, väriluvun ja kemiallisen hapenkulutuksen perusteella humuksista sekä 

sameuden perusteella lievästi sameaa. Vedessä oli lisäksi voimakas puhdistetun jäteveden haju. 

Sähkönjohtavuus oli korkea kertoen vedessä olevan puhdistettuja jätevesiä. Vedenlaatutekijöiden 
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arvot olivat kuitenkin 2000-luvun keskiarvoja paremmalla tasolla lukuun ottamatta 

bakteeripitoisuutta, joka kertoi veden hygieenisen laadun olevan heikko. Veden kokonaislaatu oli 

huono (indeksiarvo 4,95; taulukko 2), ja eniten mittauspisteen vedenlaatua heinäkuussa 2021 

heikensi korkea bakteeripitoisuus. Aiempien tarkkailukertojen mukaisesti Rakkolanjoen vettä 

laimensivat Pikkalanojan (029) suunnalta tulevat vedet. Vesi oli Pikkalanojassa kokonaisuudessaan 

parempilaatuista (tyydyttävää/välttävää, ind. 3,35) kuin pisteellä 131. Bakteeripitoisuus oli 85 kertaa 

pisteen 131 arvoa matalampi, ja myös ravinnepitoisuudet olivat huomattavasti matalammat, mutta 

typpipitoisuus oli kuitenkin Pikkalanojan 2000-luvun keskiarvoa korkeampi. Sameus ja 

kiintoainepitoisuus sen sijaan olivat Pikkalanojassa pitkän aikavälin keskiarvoja huomattavasti 

matalampia indikoiden veden olevan vain lievästi sameaa. Hanhijärventien sillan (019) 

mittauspisteellä vedessä oli havaittavissa vielä selvä puhdistetun jäteveden haju. Fosfori- ja 

bakteeripitoisuudet olivat laimentuneet jätevedenpuhdistamon alapuoliseen mittauspisteeseen 

verrattuna, mutta vesi oli edelleen erittäin rehevää, humuksista, lievästi sameaa, hygieeniseltä 

laadultaan heikkoa ja sähkönjohtavuus oli edelleen korkea. Typpipitoisuus oli jopa hiukan 

mittauspisteen 131 arvoa korkeampi. Hanhijärventien sillan mittauspisteen kokonaisvedenlaatu oli 

huono (ind. 4,85), mutta 2000-luvun keskiarvoa parempi. Eniten heinäkuun 2021 vedenlaatuindeksiä 

heikensivät bakteeri- ja typpipitoisuus.  

Kanavasta pumpattava vesi (RAKKL1) oli laadultaan hyvää (ind. 1,78) ja Karkkolan pisteellä 

vedenlaatu oli hyvää/tyydyttävää (ind. 2,59). Vesi oli molemmilla pisteillä lievästi rehevää, lievästi 

sameaa ja laadultaan 2000-luvun keskiarvotasoa parempaa.  

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

fosforipitoisuus oli pienentynyt noin kolmanneksen yläpuolisen mittauspisteen 019 arvosta ja 

typpipitoisuus oli laskenut noin 75 %, mutta ravinnepitoisuudet kertoivat veden olevan silti erittäin 

rehevää. Bakteeripitoisuus oli pienentynyt 95 % yläpuolisen pisteen arvosta. Veden väriluku sen 

sijaan oli noussut pisteen 019 arvoon nähden, mikä kertoo jokeen tulevan humusyhdistekuormitusta. 

Veden kokonaislaatu oli Kemppilässä heinäkuussa 2021 välttävä/huono (ind. 4,46), mutta 2000-

luvun keskiarvoa parempi, sillä sähkönjohtavuutta lukuun ottamatta kaikkien vedenlaatutekijöiden 

arvot olivat pitkän aikavälin keskiarvoja parempia. Eniten heinäkuun 2021 vedenlaatuindeksiä 

heikensivät korkeat ravinne- ja bakteeripitoisuudet sekä sameus.  

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

havaittavissa merkittäviä eroja. Molemmilla havaintopaikoilla levätuotanto oli intensiivistä, mikä näkyi 

vedenlaatutekijöissä hapen ylikyllästyksenä sekä korkeina pH-arvoina ja klorofylli-a -pitoisuuksina. 

Vesi oli ravinnepitoisuuksienkin perusteella erittäin rehevää, mutta vain pieni osa 

kokonaisravinnepitoisuuksista oli leville suoraan käyttökelpoisia muotoja, fosfaattifosforia ja 

nitraattityppeä, mikä tarkoittaa, että levät olivat kuluttaneet suuren osan järven senhetkisistä suoraan 

käyttökelpoisista ravinteista. Erityisesti nitraattitypen pitoisuudet vedessä olivat matalia, ja 

käyttökelpoisen typen loppuminen antaa kilpailuedun sinileville muihin leviin nähden, ja vedessä 

olikin näköhavaintojen perusteella runsaasti sinilevää. Kokonaisvedenlaatu Haapajärven 

mittauspisteillä oli välttävää (taulukko 2), mutta edellisten mittauspisteiden tavoin 2000-luvun 

keskiarvoa parempaa. Eniten vuoden 2021 vedenlaatuindeksejä Haapajärven mittauspisteillä 

heikensivät fosforipitoisuus ja sameus.  
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Veden kokonaislaatu parani Haapajärven jälkeen siirryttäessä Rakkolanjokea alaspäin Jussilan 

mittauspisteen (005) huonosta Keskisaaren (001) välttävään vedenlaatuun. Veden typpi- ja 

bakteeripitoisuus sen sijaan kasvoivat alajuoksua kohden. Vesi oli Jussilan (005), Lyijysen (003) ja 

Keskisaaren (001) havaintopaikoilla edelleen erittäin rehevää, silminnähden sameaa, erittäin 

humuksista ja hygieeniseltä laadultaan heikkoa. Huomattavaa oli myös virtavesille erittäin alhaiset 

hapen kyllästysasteet (34 %, 26 % ja 52 %), jotka voivat johtua leväbiomassan hajoamisesta, joka 

kuluttaa happea. Vedenlaatu oli näilläkin mittauspisteillä 2000-luvun keskiarvoa parempaa. 

Heinäkuun 2021 vedenlaatuindeksejä Haapajärven alapuolisilla pisteillä heikensivät eniten korkeat 

fosforipitoisuudet ja matalat hapen kyllästysasteet.  

Rakkolanjoen ja Haapajärven vesistötarkkailun kaikkien havaintopaikkojen vedenlaatuindeksien 

keskiarvo 3,95 osoitti vedenlaadun olevan keskimäärin välttävää (taulukko 2). Veden kokonaislaatu 

oli kaikilla havaintopisteillä 2000-luvun keskiarvoa parempaa. Veden sameus ja kiintoainepitoisuus 

olivat kaikilla pisteillä pitkän aikavälin keskiarvoja huomattavasti matalampia ja myös 

typpipitoisuudet olivat hiukan keskiarvoja matalampia.  

Taulukko 2. Vedenlaatuluokitus havaintopaikoittain heinäkuussa 2021 ja 2000-luvun heinäkuiden 

keskiarvona.   

Tunnus Mittauspiste Vedenlaatuluokitus 2021 
Vedenlaatuluokitus 

keskimäärin 2000-luvulla 

RAKKL1 
Vehkasuonoja, 

lisävesi 
1,78 hyvä 2,79 tyydyttävä 

RAKKL2 
Karkkola, 
lisävesi 

2,59 hyvä/tyydyttävä 3,34 tyydyttävä 

131 
Kaatopaikan 

alapuoli 
4,95 huono 5,80 erittäin huono 

29 Pikkalanoja 3,35 tyydyttävä/välttävä 3,99 välttävä 

19 
Hanhijärventien 

silta 
4,85 huono 5,78 erittäin huono 

16 Kemppilä 4,46 välttävä/huono 5,33 huono 

15 
Haapajärvi, 
pohjoisosa 

4,27 välttävä 5,13 huono 

6 
Haapajärvi, 

eteläosa 
4,18 välttävä 5,04 huono 

5 Jussila 4,74 huono 5,09 huono 

3 Lyijynen 4,27 välttävä 4,98 huono 

1 Keskisaari 4,01 välttävä 5,12 huono 

Keskiarvo 3,95 välttävä 4,76 huono 
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