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RAKKOLANJOEN JA HAAPAJÄRVEN VESISTÖTARKKAILU 
MAALISKUUSSA 2021 

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. 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti Rakkolanjoen tarkkailunäytteet 22.3.2021 yhdeltätoista 

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, indeksilukua 1, kuvaava arvo): 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 
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Toikansuon jätevedenpuhdistamon alapuolisella (131) havaintopaikalla vedenlaatu oli maaliskuussa 

2021 erittäin huono (taulukko 2) ja vedenlaatuindeksin arvo oli jopa hiukan 2000-luvun maaliskuiden 

keskiarvoa huonompi, pääasiassa keskiarvotilannetta suuremman bakteeripitoisuuden vuoksi. 

Eniten vedenlaatuindeksin arvoa heikensivät korkeat bakteeri- ja ravinnepitoisuudet sekä korkea 

sähkönjohtavuus. Paikalla oli havaittavissa voimakas puhdistetun jäteveden haju. Aiempien 

tarkkailukertojen mukaisesti Rakkolanjoen vettä laimensivat Pikkalanojan (029) suunnalta tulevat 

vedet. Vesi oli Pikkalanojassa laadultaan tyydyttävää ja pitkän aikavälin keskiarvoa parempaa. 

Kaikki vedenlaatuparametrit sähkönjohtavuutta lukuun ottamatta olivat 2000-luvun maaliskuiden 

keskiarvoa paremmalla tasolla. Puhdistamon alapuoliseen havaintopaikkaan (131) verrattuna 

erityisesti veden hygieeninen laatu, ravinne- sekä kiintopainepitoisuudet olivat Pikkalanojassa 

huomattavasti matalampia. Hanhijärven sillan kohdalla (019) veden laatu oli edelleen erittäin huono. 

Typpi- ja bakteeripitoisuus sekä sähkönjohtavuus olivat keskimääräistä suurempia, mutta kaiken 

kaikkiaan vedenlaatuindeksin arvo oli 2000-luvun keskiarvoa parempi. Eniten vuoden 2021 

vedenlaatuindeksiä heikensi korkea bakteeripitoisuus.  

Saimaan kanavasta pumpattava vesi (RAKKL1) oli laadultaan erinomaista (taulukko 2). Karkkolassa 

(RAKKL2) vedenlaatuun vaikuttaa hajakuormitus sekä muutaman yrityksen hulevedet, ja vedenlaatu 

heikentyi aiempien vuosien tavoin tultaessa mittauspisteeltä RAKKL1 pisteelle RAKKL2 pääasiassa 

veden sameuden ja kiintoainepitoisuuden nousun vuoksi. Vedenlaatuindeksin mukaan vesi oli 

maaliskuussa 2021 Karkkolassa laadultaan tyydyttävää ja 2000-luvun keskiarvoa parempilaatuista. 

Kemppilässä ennen Haapajärveä (016) vesi oli erittäin sameaa ja laatuluokitukseltaan huonoa. 

Veden kiintoainepitoisuus ja sähkönjohtavuus olivat kuitenkin laskeneet puoleen edeltävän 

mittauspisteen 019 arvoista, ja typpipitoisuus oli laskenut yli 75 % ja fosforipitoisuus yli 60 %. 

Ravinnepitoisuudet kertoivat kuitenkin veden olevan edelleen erittäin rehevää. Myös 

bakteeripitoisuus oli pienentynyt edelliseen mittauspisteeseen nähden. Joka vedenlaatuparametri 

bakteeripitoisuutta lukuun ottamatta osoitti 2021 maaliskuussa 2000-luvun ke1478 

skiarvoa parempaa tilaa.  

Haapajärven pohjois- (015) ja eteläosan (006) havaintopaikkojen vedenlaadussa oli vain pieni ero. 

Eteläosan havaintopaikan (006) vedenlaatu sai paremman indeksiarvon (4,45) kuin pohjoisosan 

havaintopaikka (ind. 4,71) pääasiassa paremman happitilanteen vuoksi. Matalammalla eteläpisteellä 

happivajetta ei ollut, mutta järven pohjoispäässä, jossa kokonaissyvyys oli suurempi, hapen 

kyllästysaste pohjanläheisessä vedessä oli vain 33 %. Pohjoispisteellä oli havaittavissa vielä lievää 

puhdistetun jäteveden hajua. Haapajärven mittauspisteillä vedenlaatu oli 2000-luvun keskiarvoa 

parempi; pohjoisosassa vedenlaatu kuului luokkaan huono ja eteläosassa vedenlaatu oli 

välttävä/huono. Erityisesti typpipitoisuudet olivat pitkän aikavälin keksiarvoa matalampia, indikoiden 

kuitenkin yhdessä fosforipitoisuuden kanssa edelleen erittäin rehevää tilaa. 

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

tutkituilta osin hygieeniseltä laadultaan edelleen likaantunutta ja veden ravinnepitoisuudet olivat 

erittäin rehevän vesistön arvoissa. Vesi oli myös sameaa ja kiintoainepitoista. Vedenlaatu oli Jussilan 

ja Lyijysen havaintopaikoilla välttävä/huono ja Keskisaaressa välttävä. Vedenlaatuindeksin arvot 

olivat kaikilla Haapajärven jälkeisillä pisteillä 2000-luvun keskiarvoa parempia pienempien ravinne- 

ja bakteeripitoisuuksien, sähkönjohtavuuden ja korkeampien happipitoisuuksien ansiosta.  
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Rakkolanjoen ja Haapajärven vesistötarkkailun havaintopisteillä veden laatu oli maaliskuussa 2021 

vedenlaatuindeksin mukaan 2000-luvun keskiarvotilannetta parempaa lukuun ottamatta heti 

kaatopaikan alapuolista mittauspistettä, jolla tilanne oli hieman keskiarvoista huonompi.  

Taulukko 2. Vedenlaatuluokitus havaintopaikoittain maaliskuussa 2021 ja 2000-luvun keskiarvona.  

Vedenlaatuluokitus 

Havaintopaikka 2021 2000 - luvun ka. 

RAKKL1 Vehkasuonoja, lisävesi 1,33 erinomainen 1,82 hyvä 

RAKKL2 Karkkola, lisävesi 2,97 tyydyttävä 4,29 välttävä 

131 Kaatopaikan alapuoli 6,42 erittäin huono 6,40 erittäin huono 

29 Pikkalanoja 2,76 tyydyttävä 3,74 välttävä 

19 Hanhijärventien silta 5,92 erittäin huono 6,40 erittäin huono 

16 Kemppilä 4,97 huono 5,71 erittäin huono 

15 Haapajärvi, pohjoisosa 4,71 huono 5,17 huono 

6 Haapajärvi, eteläosa 4,45 välttävä/huono 4,84 huono 

5 Jussila 4,36 välttävä/huono 4,95 huono 

3 Lyijynen 4,46 välttävä/huono 4,82 huono 

1 Keskisaari 4,22 välttävä 4,74 huono 

Kaikkien ka. 4,23 välttävä 5,11 huono 
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