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1 YLEISTÄ  

Rakkolanjoki on yhteensä noin 25 km pitkä joki Lappeenrannassa (SYKE 2018). Rakkolanjoen ylä-

osa on tyypiltään pieni savimaiden joki ja Haapajärven alapuolinen joen alaosa keskisuuri savimai-

den joki (SYKE 2018). Joen valuma-alueen pinta-ala on noin 105 km2 ja alueen vallitseva maankäyt-

tömuoto on metsä, jonka lisäksi valuma-alueella on runsaasti viljelysmaita ja kohtuullisesti asutus-, 

liikenne- ja teollisuusaluetta (VALUE 2021). Rakkolanjokeen lasketaan Lappeenrannan kaupungin 

puhdistetut jätevedet ja jätevesipitoisuuksien laimentamiseksi jokeen juoksutetaan vettä Saimaan 

kanavasta.  

Vesienhoidon perustana käytetään vesistöjen ekologisen tilan luokittelua. Ekologinen tila voi saada 

arvoja erinomaisesta huonoon. Ekologisen tilan luokittelu koostuu biologisten muuttujien perusteella 

arvioidusta tilasta, fysikaalis-kemiallisesta tilasta sekä hydrologis-morfologisesta muuttuneisuuden 

arviosta. Näistä huonoimman tilaluokituksen saanut määrää joen lopullisen ekologisen tilan (Aroviita 

ym. 2019). Joen kalasto on yksi mahdollinen biologinen muuttuja, ja sähkökoekalastustuloksilla voi-

daankin arvioida joen kalastoon perustuva ekologinen tilaluokka. Sähkökalastustulosten avulla voi-

daan lisäksi arvioida kalakannan kokoa ja yhteisörakennetta, ja koekalastukset toistamalla saata-

valla aikasarjalla voidaan arvioida kalastossa tapahtuneita muutoksia. 

Rakkolanjoen yläosan ekologinen tila oli vesienhoidon kolmannella kaudella (vuosien 2012–2017 

aineiston perusteella) määritetty huonoksi ja joen alaosan tila välttäväksi. Biologisista muuttujista 

joen yläosan tilan määrityksessä käytettiin jokikalaindeksiä, joka sai välttävän indeksiarvon. Rakko-

lanjoen alaosan ekologinen tila biologisten muuttujien perusteella oli tyydyttävä jokikalaindeksin ja 

pohjaeläinaineiston perusteella. Fysikaalis-kemiallisten muuttujien eli veden ravinne-, kiintoaine-, 

happi- ja bakteeripitoisuuksien perusteella joen yläosa oli huonossa ja alaosa välttävässä ekologi-

sessa tilassa. Merkittävinä ympäristöpaineina Rakkolanjoelle määriteltiin yhdyskuntien jätevesien 

pistekuormitus ja maatalouden hajakuormitus (SYKE 2018), jotka vaikuttavat joen tilaan sitä rehe-

vöittäen, samentaen ja sen hygieenistä laatua heikentäen.  

2 RAKKOLANJOEN SÄHKÖKALASTUS 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy suoritti sähkökoekalastukset 31.8.2021 Rakkolanjoen kos-

killa. Koealoja on yhteensä kolme, joista kaksi sijoittuu Haapajärven alapuolisille koskialueille ja yksi 

kontrollialue Rakkolanjokeen laskevaan Hansaarenjokeen (kuva 1). Sähkökoekalastuksissa seura-

taan menetelmästandardiin EN 14011:2003 sisällytettyjä ohjeita. Edellisvuoden tapaan koealoilla 

suoritettiin vain yksi poistopyynti. Ajantasaisen velvoitetarkkailuohjeistuksen mukaan sähkökoeka-

lastuksissa suoritetaan yksi poistopyynti, aiempina vuosina poistopyyntejä on voinut olla kahdesta 

kolmeen. Tässä raportissa ilmoitetut yksilötiheydet ovat ensimmäisen poistopyynnin todellisia yksi-

lömääriä, eli pyydystettävyyden korjauskertoimia ei ole käytetty. Näin toimien eri vuosien tulokset 

ovat mahdollisimman vertailukelpoisia keskenään. Tiheysarvoihin on siis suhtauduttava kuten indek-

silukuun, koska ilman korjauskerrointa ilmoitetut tiheydet ovat todellista matalampia. Vuosien välisen 

vaihtelun seurannassa tämä ei ole haitta- tai virhetekijä. Kaikki saalistiedot, sisältäen yksilökohtaiset 
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tiedot lohikaloista ja muiden lajien kokonaismääristä ja –biomassoista, on tallennettu ympäristöhal-

linnon koekalastusrekisteriin.  

Kuva 1. Rakkolanjoen sähkökoekalastusalat.  

3 SÄHKÖKOEKALASTUKSEN TULOKSET 

3.1 Jussilankoski 

Jussilankoski alkaa noin 160 metriä Haapajärvestä alavirtaan. Koski on kunnostettu Haapajärven 

kuivatushankkeen jälkeen. Jussilankoski on louhikkoinen ja virtaamaltaan monimuotoinen, mutta 

pohjakasvillisuus on vielä melko vähäistä, mikä johtuu kosken perkaamisesta Haapajärven kunnos-

tuksen yhteydessä sekä sitä seuranneista kunnostustöistä. Koealan pinta-ala oli 262,5 m2 ja veden 

suhteellinen korkeus normaali. Veden lämpötila oli 15,4 astetta.  

Jussilankoskesta saatiin saaliiksi aiempien vuosien tavoin parvena liikkuvaa ahventa, salakkaa ja 

särkeä, joiden lisäksi saatiin myös yksi hauki, lahna, sekä made. Näistä lahnaa tai madetta ei ole 

aiemmin saatu saaliiksi sähkökoekalastuksessa. Ahvenen, särjen ja salakan tiheydet (yksilöä/aari) 

ja biomassat (g/aari) kuin myös kokonaissaalis ja -biomassa olivat nousseet hieman edellisvuodesta 

(kuvat 2 ja 3), jolloin kalatiheydet ja -biomassa olivat romahtaneet luultavasti koealojen yläpuolella 

sijaitsevan Haapajärven heikosta happitilanteesta johtuen. Myös heinäkuussa 2021 veden happipi-

toisuus oli Jussilan havaintopaikalla vain 2,9 mg/l ja elokuussakin vain 4,1 mg/l, kun 5 mg/l pidetään 

rajana, jota matalampia happipitoisuuksia kalat välttelevät. Myös kiintoainepitoisuus oli Jussilassa 
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heinäkuussa 25 mg/l, jossa kiintoainemäärä alkaa olla kalastolle haitallinen, joten fysikaalis-kemial-

liset olosuhteet Rakkolanjoessa olivat myös kesällä 2021 hankalat. Elokuun happipitoisuus korreloi-

kin Jussilankosken kala- ja eritoten särkibiomassan kanssa ainakin jonkin verran (kuva 3), ja suu-

rimmat särkisaaliit ajoittuvat vuosiin, joina happipitoisuus on pysynyt kaloille siedettävällä tasolla. 

Vuosien 2020 ja 2021 kalansaaliita suurempia saaliita on kuitenkin saatu vastaavien happipitoisuuk-

sien vallitessa esimerkiksi vuonna 2016 (kuva 3), joten happipitoisuus ei toki ole ainoa kalaston tilaan 

vaikuttava tekijä.  

Lajien runsaussuhteet olivat Jussilankoskessa aiempien vuosien mukaisia, ja särki oli runsain kala 

niin kappalemääräisesti kuin 64 % biomassaosuudeltaankin. Ahvenen keskipaino 42 g oli kolmea 

edellisvuotta suurempi, ja paino vastasi vuoden 2016 arvoa, jolloin ahvenen tiheys oli suunnilleen 

sama. Salakan ja särjen keskipainot (24 ja 26 g) vastasivat edellisvuosien arvoja. 

Kuva 2. Jussilankosken koealan kalatiheydet vuosina 2016–2021 pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. 
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Kuva 3. Jussilankosken koealan kokonaisbiomassat (g/aari) vuosina 2016–2021 sekä veden happipitoisuus 

(mg/l) elokuussa. 

3.2 Lehmäkoski (Olkatteenvuorenkoski) 

Lehmäkoski sijaitsee Keskisaaren kylässä rajavyöhykkeen tuntumassa. Koski on erittäin kivinen, 

monimuotoinen ja pohjakasvillisuus on runsasta. Koskea on kunnostettu. Koealan koko oli 330 m2

ja veden suhteellinen korkeus normaali. Veden lämpötila oli 14,8 astetta. 

Lehmäkosken kalatiheys (5 yksilöä/aari) kokonaissaalis (130 g/aari) olivat huomattavasti Jussilan-

kosken arvoja pienempiä (31 yks./a ja 894 g/a). Myös lajikoostumus poikkesi jonkin verran näiden 

koskien välillä, joskin aiempina vuosina se on poikennut vieläkin enemmän. Salakkaa, lahnaa tai 

madetta ei saatu Lehmäkoskesta ollenkaan, sen sijaan kivisimppua saatiin, toisin kuin Jussilankos-

kesta.  

Elokuussa 2021 Lehmäkosken koealalta saatiin saaliiksi edellisvuosien tapaan kivisimppuja, ahve-

nia sekä yksi hauki ja särki. Saalis oli sekä kalatiheydeltään että kokonaisbiomassaltaan (kuvat 4 ja 

5) vuoden 2020 saalista suurempi, mutta vuosien 2017 ja 2018 saaliita pienempi. Lehmäkosken 

koealan vähäistä saalista selittänee osin edeltäneen kesän veden matala happipitoisuus (4,7 mg/l 

heinä- ja elokuussa). Kivisimppu oli vuoden 2020 tavoin yksilömäärältään runsain saalislaji. Biomas-

saosuuksiltaan runsaimmat lajit olivat vuonna 2021 hauki ja ahven, joista molemmat puuttuivat ko-

konaan vuoden 2020 saaliista. Näistä ahventa on tavattu tasaisesti sitä edeltäneiden vuosien säh-

kökoekalastukissa, kun taas hauki on saalislajina hyvin satunnainen, ja vuonna 2021 suuri biomas-

saosuus johtuikin yhdestä saaliiksi saadusta isokokoisesta yksilöstä. Myös ahvenet olivat suuriko-

koisia, ja kolmen saaliiksi saadun ahvenen keskipaino 58 g oli tarkastelujakson suurin. Taimenta on 

istutettu jokeen viimeksi vuonna 2017, mutta sitä ei ole saatu saaliiksi sitten vuoden 2018.  
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Kuva 4. Lehmäkosken koealan kalatiheydet vuosina 2012–2021 pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. 

Kuva 5. Lehmäkosken koealan kokonaisbiomassat (g/aari) vuosina 2012–2021. 
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Kantarellikoskesta saatiin elokuussa 2021 saaliiksi 23 taimenta, joista 18 oli kesänvanhoja poikasia 

eli nollikkaita ja 5 suurempia yksilöitä. Näiden lisäksi 19 nollikkaasta ja kahdesta suuremmasta tai-

menesta tehtiin näköhavainnot, jotka eivät kuitenkaan ole mukana saalistuloksissa. Aiempina vuo-

sina tavattua ahventa ja madetta ei saatu saaliiksi vuonna 2021. Kantarellikosken kalatiheys (yksi-

löä/aari) oli tarkastelujakson (2015–2021) suurin (kuva 6). Sen sijaan kokonaissaalis (g/aari) oli 

kahta edellisvuotta ja taimenen kokonaisbiomassa vuotta 2020 pienempi (kuva 7), mikä kertoi pie-

nikokoisten nollikkaiden muodostaneen aiempaa suuremman osan taimensaaliista, ja taimenten 

keskipaino olikin 11 g ja keskipituus 83 mm. Vuosina 2018–2020 saatiin saaliiksi tai tehtiin näköha-

vainto vain 1–3 nollikkaasta kunakin vuonna. Viimeksi jokeen on tehty mäti-istutuksia vuonna 2016, 

joten taimenet lisääntyvät Hansaarenjoessa luontaisesti.  

Kuva 6. Kantarellikosken koealan kalatiheydet vuosina 2015–2021 pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. 

Kuva 7. Kantarellikosken koealan kokonaisbiomassat (g/aari) vuosina 2015–2021. 
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4 YHTEENVETO 

Rakkolanjoen vesistöalueelta sähkökalastettiin kolme koealaa, kaksi pääuomasta Haapajärven ala-

puolelta ja yksi referenssialueelta Hansaarenjoesta. Vuosittain tutkittavat koealat mahdollistavat 

Rakkolanjoen Haapajärven alapuolisen alueen kalaston luotettavan pitkäaikaistarkkailun.  

Saaliit vastasivat lajistoltaan aiempien vuosien sähkökalastussaaliita, joskin Jussilankoskesta saa-

tiin myös lahna ja made, joita ei ole aiemmin tavattu kosken sähkökalastuksissa ja Lehmäkoskessa 

saalislajien vaihtelu on ollut koko tarkastelujaksolla suurta. Kalatiheydet ja kokonaisbiomassat olivat 

sekä Jussilan- että Lehmäkoskessa vuotta 2020 suurempia, mutta vuosia 2017–2019 matalampia. 

Rakkolanjoen kalasto on siis palautunut hiukan vuoden 2020 romahduksesta, mutta kesänaikaiset 

olosuhteet joessa, esimerkiksi rehevöittävää kuormitusta seuraavan matalan happipitoisuuden suh-

teen ovat edelleen haastavia kaloille. Myös veden lämpötila oli kesän aikana paikoitellen hyvin kor-

kea, mikä on saattanut ajaa kaloja viileisiin ja varjoisiin sivu-uomiin. Vaikka Rakkolanjoen pää-

uomasta ei ole saatu saaliiksi taimenia sitten vuoden 2018, taimenet lisääntyvät yhä menestyksek-

käämmin sivu-uomissa, mistä todisteena on tarkastelujakson suurin nollikasmäärä Hansaarenjo-

essa.  
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