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RAKKOLANJOEN JA HAAPAJÄRVEN VESISTÖTARKKAILU 
TOUKOKUUSSA 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 6.5.2021 viideltä 

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 pitoisuus): 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, joten niitä ei huomioida 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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Saimaan kanavasta pumpattava vesi (RAKKL1) oli ravinteiden, kiintoaineen ja sameuden osalta 

hyvälaatuista mikäli sitä verrataan Rakkolanjoen muihin pisteisiin. Ravinnepitoisuuksien perusteella 

vesi oli lievästi rehevää, ja sameuden ja kiintoainepitoisuuden perusteella lievästi sameaa. 

Sähkönjohtavuus oli selvästi koholla, joten vesi sisälsi Kaukaan puhdistettuja jätevesiä. Vedenlaatu 

oli mittauspisteellä RAKKL1 toukokuussa 2021 hyvä ja toukokuiden 2016–2020 keskiarvoa parempi 

(taulukko 2). Keskiarvoon verrattuna erityisesti sameus ja fosforipitoisuus olivat 2021 toukokuussa 

matalampia. Sen sijaan sähkönjohtavuus oli keskiarvotilannetta korkeammalla tasolla ja hapen 

kyllästysaste matalampi. Eniten toukokuun 2021 vedenlaatuindeksiä heikensikin korkea 

sähkönjohtavuus.  

Karkkolassa (RAKKL2) vedenlaatua heikentää hajakuormitus sekä muutaman yrityksen hulevedet. 

Vedenlaatu oli aiempien tarkkailukertojen mukaisesti selvästi huonontunut verrattaessa 

havaintopaikkaan RAKKL1. Vedenlaadun heikkeneminen näkyi lähes jokaisessa 

vedenlaatutekijässä lukuun ottamatta sähkönjohtavuutta ja hapen kyllästysastetta, jotka saivat 

pisteellä RAKKL2 parempaa vedenlaatua indikoivia arvoja. Vedenlaatuluokituksen mukaan 

Karkkolan vedenlaatu oli tyydyttävä/välttävä, mutta indeksiarvo oli hiukan pitkän aikavälin keskiarvoa 

parempi. Ravinnepitoisuuksien perusteella vesi oli rehevää/erittäin rehevää. Eniten Karkkolan 

vedenlaatuindeksiä toukokuussa 2021 heikensi veden korkea sameus, jonka mukaan vesi oli 

silminnähden sameaa. 

Kemppilässä ennen Haapajärveä (016) vesi oli ravinnepitoisuuksien perusteella erittäin rehevää, ja 

erityisesti typpipitoisuus oli huomattavan korkea. Typestä suurin osa oli kuitenkin leville 

käyttökelpoisena mutta vesieliöille ammoniumtyppeä vähemmän haitallisena nitraatti-nitriittityppenä. 

Kokonaisfosforista taas noin 50 % oli fosfaattifosforin muodossa, eli leville suoraan 

käyttökelpoisessa muodossa. Vesi oli Kemppilässä silminnähden sameaa. Kaiken kaikkiaan 

vedenlaatu oli pisteellä 016 toukokuussa 2021 huono, joskin indeksiarvo oli hiukan vuosien 2016–

2020 keskiarvoa parempi, ja kaikki vedenlaatuparametrit bakteeripitoisuutta ja hapen 

kyllästysastetta lukuun ottamatta olivat keskiarvotilannetta paremmalla tasolla.  Eniten Kemppilän 

mittauspisteen vedenlaatua toukokuussa 2021 heikensi korkea bakteeripitoisuus, joka kertoi veden 

heikosta hygieenisestä laadusta.  

Haapajärven jälkeen Jussilan (005) havaintopaikalla vedenlaatu oli parantunut indeksin perusteella 

välttäväksi, mutta indeksiarvo oli 2016–2020 keskiarvoa huonompi erityisesti keskiarvoista 

korkeamman bakteeripitoisuuden vuoksi. Veden typpi- ja bakteeripitoisuus sekä sähkönjohtavuus 

olivat kuitenkin laskeneet Haapajärveä edeltävään mittauspisteeseen nähden huomattavasti. Sen 

sijaan kemiallinen hapenkulutus ja väriluku olivat kasvaneet, mikä kertoo veteen sekoittuneen lisää 

humusyhdisteitä.  

Vedenlaatu parani edelleen hieman siirryttäessä alimmalle Keskisaaren (001) havaintopaikalle. 

Parannus johtui pienemmistä bakteeri-, kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksista. Vesi oli kuitenkin 

edelleen rehevää/erittäin rehevää, humuksista ja silminnähden sameaa. Vedenlaatuluokituksen 

mukaan vesi oli Keskisaaressa laadultaan välttävää, ja indeksiarvo oli hiukan 2016–2020 keskiarvoa 

parempi. Eniten Keskisaaren vedenlaatua toukokuussa 2021 heikensivät korkea typpipitoisuus ja 

sameus.  
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Rakkolanjoen ja Haapajärven toukokuun vesistötarkkailun havaintopisteiden keskimääräinen 

vedenlaatu oli tyydyttävällä/välttävällä tasolla, joka on hiukan vuosien 2016–2020 keskiarvotilannetta 

parempi taso (taulukko 2). Yksittäisitä havaintopisteistä vedenlaatu oli Jussilaa lukuun ottamatta 

keskiarvotilannetta parempi. Ravinne- ja kiintoainepitoisuudet sekä veden sameus olivat kaikilla 

mittauspisteillä pitkän aikavälin keskiarvoa matalampia lukuun ottamatta pisteen RAKKL1 

typpipitoisuutta. Sen sijaan bakteeripitoisuus oli toukokuussa 2021 joka mittauspisteellä keskiarvoa 

korkeampi.  

Taulukko 2. Vedenlaatuluokitus havaintopaikoittain toukokuussa 2021 ja 2016–2020 keskiarvona. 

Vedenlaatuluokitus 

Havaintopaikka 2021 2016 - 2020 keskiarvo 

RAKKL1 Vehkasuonoja, lisävesi 2,10 hyvä 2,41 hyvä/tyydyttävä 

RAKKL2 Karkkola, lisävesi 3,48 tyydyttävä/välttävä 3,57 tyydyttävä/välttävä 

16 Kemppilä 4,85 huono 4,91 huono 

5 Jussila 4,04 välttävä 3,96 välttävä 

1 Keskisaari 3,74 välttävä 3,83 välttävä 

Kaikkien ka. 3,64 tyydyttävä/välttävä 3,74 välttävä 
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