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RAKKOLANJOEN JA HAAPAJÄRVEN VESISTÖTARKKAILU 
TAMMIKUUSSA 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, tarkoituksena laimentaa Rakkolanjoen pitoisuuksia.  

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti Rakkolanjoen havaintopaikkojen (5 kpl) tarkkailunäytteet 

12.1.2021. 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, kuvaava pitoisuus): hapen kyllästysaste (90 %), 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 mpn/100ml). Lisävesipisteiltä ei analysoida bakteereita, 

joten niitä ei huomioida niiden laatuluokituksessa. Laatuluokkien indeksiraja-arvot on esitetty 

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 
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Kanavasta pumpattava vesi (RAKKL1) oli laadultaan hyvää tammikuussa 2021 (taulukko 2). 

Ravinnepitoisuudet ilmensivät veden olevan lievästi rehevää ja olivat hiukan vuosien 2017–2020 

tammikuun mittauksien keskiarvoa korkeampia, mutta muihin Rakkolanjoen havaintopisteisiin 

verrattuna ravinnepitoisuudet olivat matalia. Sameus ja kiintoainepitoisuus olivat matalia kertoen 

veden olevan kirkasta. Sähkönjohtavuus oli kuitenkin selvästi koholla, joten veteen oli sekoittunut 

Kaukaan tehtaan puhdistettuja jätevesiä. Eniten kanavasta pumpattavan veden vedenlaatuindeksiä 

tammikuussa 2021 heikensi humuksisuudesta sekä jätevesistä kertova korkea kemiallinen 

hapenkulutus.  

Karkkolassa (RAKKL2) vedenlaatuun vaikuttaa hajakuormitus sekä muutaman yrityksen hulevedet. 

Vedenlaatu oli huonompi kuin pisteellä RAKKL1 aiempien tarkkailukertojen tavoin, mutta 

vedenlaadun heikkeneminen pisteeltä toiselle ei ollut niin radikaalia kuin aiempina vuosina 

keskiarvoisesti. Eniten pisteeltä RAKKL1 pisteelle RAKKL2 tultaessa muuttuivat sameus ja 

kiintoainepitoisuus, jotka kertoivat veden olevan lievästi sameaa. Karkkolan vedenlaatuindeksiä 

heikensivät tammikuussa 2021 eniten korkea kemiallinen hapenkulutus (CODMn). Vedenlaatu oli 

kaiken kaikkiaan tyydyttävällä tasolla (taulukko 2), ja joka vedenlaatuparametri oli keskiarvoa 

paremmalla tasolla.   

Kemppilässä ennen Haapajärveä (016) vesi oli laadultaan jo huonoa (taulukko 2). Vedenlaadun 

heikkeneminen aiempaan pisteeseen verrattuna näkyi jokaisessa vedenlaatutekijässä hapen 

kyllästysastetta lukuun ottamatta. Vesi oli sameaa ja kiintoainepitoisuus niin korkea, että sitä voidaan 

pitää kaloille haitallisena. Kokonaisfosfori ja-typpipitoisuuksien perusteella vesi oli erittäin rehevää. 

Erityisesti typpipitoisuus oli huomattavan korkea, mutta typestä suurin osa oli leville käyttökelpoisena 

mutta vesieliöille vähemmän haitallisena nitriitti-nitraattina, ja jätevesissä tyypillisesti esiintyvän 

ammoniumtypen pitoisuus oli 310 µg/l, joka oli edellisvuotta korkeampi mutta vuosien 2017–2020 

keskiarvoa matalampi pitoisuus. Veden happitilanne oli hyvä. Kemppilän mittauspisteellä 

tammikuussa 2021 vedenlaatuindeksiä heikensivät eniten korkeat ravinnepitoisuudet, sameus ja 

sähkönjohtavuus, jotka olivat kuitenkin sähkönjohtavuutta lukuun ottamatta pitkän aikavälin 

keskiarvoa paremmalla tasolla.  

Haapajärven jälkeisellä Jussilan (005) havaintopaikalla vedenlaatu oli parantunut Kemppilän 

mittauspisteeseen verrattuna muiden parametrien, paitsi väriluvun ja kemiallisen hapenkulutuksen 

suhteen, mikä kertoo siitä, että veteen oli matkan varrella sekoittunut lisää humusaineita. 

Kiintoainepitoisuus oli pienentynyt edelliseltä pisteeltä kuitenkin noin 80 % ja myös 

ravinnepitoisuudet olivat pienentyneet, minkä vuoksi vedenlaatuluokitus parani edelliseen 

mittauspisteeseen nähden ja kuului tammikuussa 2021 luokkaan välttävä/huono.  

Siirryttäessä alimmalle Keskisaaren (001) havaintopaikalle vedenlaatu parani jälleen ollen välttävää. 

Pieni vedenlaadun paraneminen johtui bakteeri-, ravinnepitoisuuksien ja sähkönjohtavuuden 

pienenemisestä. Samalla kiintoainepitoisuus, väriluku ja kemiallinen hapenkulutus kuitenkin hieman 

kasvoivat. 

Tammikuussa 2021 vedenlaatu oli kokonaisuudessaan kaikilla Rakkolanjoen ja Haapajärven 

vesistötarkkailun havaintopisteillä pistettä RAKKL1 lukuun ottamatta vuosien 2017–2020 keskiarvoa 

parempaa (taulukko 2), mutta kaikkien mittauspisteiden vedenlaatuindeksin keskiarvo vastasi silti 

vain tyydyttävää/välttävää vedenlaatua.  
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Taulukko 2. Veden laatuluokitus havaintopaikoittain tammikuussa 2021 ja vuosien 2017–2020 

keskiarvona. 

Vedenlaatuluokitus 

Havaintopaikka 2021 2017 - 2020 keskiarvo 

RAKKL1 Vehkasuonoja, lisävesi 1,82 hyvä 1,66 hyvä 

RAKKL2 Karkkola, lisävesi 2,77 tyydyttävä 3,64 tyydyttävä/välttävä 

016 Kemppilä 4,81 huono 5,06 huono 

005 Jussila 4,42 välttävä/huono 4,68 huono 

001 Keskisaari 4,15 välttävä 4,38 välttävä/huono 

Kaikkien ka. 3,59 tyydyttävä/välttävä 3,88 välttävä 
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