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TIIVISTELMÄ 
 
 
Tässä yhteenvedossa on käsitelty Pyhtään merialueen kalakasvatuslaitosten 
velvoitetarkkailututkimuksiin kuuluvan pohjaeläintutkimuksen tulokset vuodelta 2006.  
Tutkimuksessa mukana olevat viisi laitosta sijaitsevat kaikki Lilla Krokön – Svartbäck Krokön 
–alueella. Tuotantokautena 2006 laitosten laskennallinen fosforikuormitus oli yhteensä 2050 
kiloa. Vuoden 2006 pohjaeläintutkimus noudatti uutta kevennettyä tarkkailuohjelmaa; 
ohjelman mukaan Ekman-pohjaeläinnäytteet tuli ottaa 4 ns. laitosasemalta ja 4 
vertailuasemalta. Kaksi laitosasemaa jäi kuitenkin ottamatta, koska pohja laitosten 
lähialueella oli kovaa mineraalipohjaa.   
 
Tutkimusalue on itäistä Suomenlahtea. Tämän merialueen pohja on rehevöitynyt koko 
rannikkokaistaleella johtuen pitkäaikaisesta, voimakkaasta taustakuormituksesta. Koska 
tutkimuksessa mukana olleet kalankasvatuslaitokset sijaitsevat tällä ”jo valmiiksi” rehevän 
pohjan alueella, niin tutkimuksessa ei voitu juurikaan todeta kalankasvatuksen rehevöittävää 
vaikutusta laitosten lähialueella. Pehmeän pohjan laitosalueilla vallitsi alueelle tyypillinen 
rehevän pohjan yksipuolinen lajisto, eikä lajistossa tapahtunut juurikaan muutosta 
siirryttäessä kauemmaksi laitoksesta. Selkein näyteasemien välinen ero selittyi näyteasemien 
syvyydellä; syvemmillä vertailuasemilla pohja oli mustaa sulfidiliejua (huono happitilanne), ja 
syvimmältä vertailuasemalta pohjaeläimistö puuttui täysin. Vain lievästi rehevän pohjan 
harvasukasmatoa Tubifex costatus’ta tavattiin Sandvikin Lohen vertailuasemalla. Lajia ei 
sensijaan esiintynyt ns. laitosasemalla, jolla tavattiin vain rehevämpää pohjaa ilmentävää 
Potamothrix hammoniensis –harvasukasmatoa.  
 
Vuoden 2006 tutkimuksessa kovapohjaisilta laitosasemilta (Girsvik, Mossavik) ei saatu 
lainkaan näytteitä. Jatkossa tulisi selvittää, miten näiltäkin asemilta saataisiin 
pohjaeläinnäytteet tai etsiä jotain täydentäviä menetelmiä, jotta myös näiden laitosten 
vesistövaikutusten pohjaeläintarkkailu toteutuisi. Ohjelman mukaan tutkimus toteutetaan 
seuraavan kerran vuonna 2009.  
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1  JOHDANTO 
 
Kymijoen vesi ja ympäristö ry toteuttaa Pyhtään ja Kotkan merialueiden 
kalankasvatuslaitosten vesistövaikutusten yhteistarkkailua. Vesistötarkkailu noudattaa 
Kymijoen vesiensuojeluyhdistyksen vuonna 2005 laatimaa ja Kymen vesi- ja 
ympäristöpiirin hyväksymää (kirje Dnro 0498Y0085-103, 1.6.2005) 
yhteistarkkailuohjelmapäivitystä.  Ohjelman päivittäminen katsottiin tarpeelliseksi, koska 
laitosten määrä Pyhtää-Kotka merialueella on vuosien saatossa vähentynyt, ja kaikki 
nykyisin toimivat laitokset sijaitsevat Krokön saarten ympärillä. Uusi ohjelma on entistä 
kevyempi; joiltain osin tarkkailua supistettiin ja lisäksi otettiin käyttöön uusia, 
kustannustehokkaita tutkimusmenetelmiä. Vuonna 2006 kalankasvatuslaitosten 
tarkkailuun kuului jokavuotinen fysikaalis-kemiallinen vedenlaatuseuranta sekä laitosten 
rehevöitymisseurantaan kuuluva pohjaeläintarkkailu. Vedenlaatutarkkailun tulokset on jo 
raportoitu erikseen omassa julkaisussa1. Tässä yhteenvedossa julkaistaan ja raportoidaan 
Pyhtään merialueen kalankasvatuslaitosten yhteistarkkailuun kuuluvan 
pohjaeläintutkimuksen tulokset vuodelta 2006. Tarkkailu täyttää seuraavien 
vesioikeuden/ympäristölupaviraston päätöksen varassa toimivien laitosten 
tarkkailuvelvoitteet: 
 
Sandvikin Lohi C. Sjögren & Kumpp., Sandvikin laitos (ISVEO 12/99/1, 8.4.1999) 
Sandvikin Lohi C. Sjögren & Kumpp., Honkaniemen laitos (ISVEO 13/99/1, 8.4.1999)  
Kaakon Lohi Oy ja Timo Lindqvist, Girsvikin laitos (ISY 16/00/2, 12.4.2000) 
Kaakon Lohi Oy ja Timo Lindqvist, Mossavikin laitos (ISVEO 29/97/1, 4.6.1997) 
Kaakon Lohi Oy, Mallemuckenin laitos (Mallemucken Ky ISVEO 14/99/1, 8.4.1999)  
 
Pohjaeläintutkimus kuuluu kalankasvatuslaitosten vesistövaikutustarkkailun 
rehevöitymisseurantaan, jossa pyritään kartoittamaan kuormituksen välillisiä vaikutuksia 
vesialueen tilaan. Joka kolmas vuosi toteutettavan pohjaeläintutkimuksen lisäksi 
rehevöitymisseurantaan kuuluu perifytontutkimus (piilevä + keinoalusta), joka toteutettiin 
ensimmäisen kerran kesällä 20052. Kalankasvatuslaitosten läheisen vesialueen tilan 
kehitystä pidemmällä aikavälillä on tarkasteltu yhteenvedossa, joka perustui vuosien 1991-
2003 tuloksiin3. Koko Pyhtää-Kotka-Hamina merialueen pohjaeläimistön tilaa on käsitelty 
laajasti viimeisimmässä Kymijoen ja sen edustan merialueen yhteistarkkailun 
pohjaeläintutkimusten yhteenvedossa4.   
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2  TUTKIMUSALUE JA KUORMITUS  
 
Tutkimusalue (kartta liite 1) kuuluu Itäisen Suomenlahden saaristovyöhykkeeseen. Pyhtää-
Kotka merialueella on aikaisemmin toiminut enemmänkin kalankasvatuslaitoksia, mutta 
tutkimusvuosina 2006 toiminnassa oli vain 5 laitosta. Ne kaikki sijaitsevat Pyhtään Lilla 
Krokö – Svartbäck Krokö –alueella (kartat liite 1 ja liite 2). Kymijoen länsihaara laskee 
Pyhtään ja Ruotsinpyhtään edustalla mataliin ja saarten sulkemiin Ahvenkoskenlahteen ja 
Purolanlahteen. Näistä lahdista vedet purkautuvat kapeiden salmien kautta varsinaiselle 
merialueelle. Kymijoen tuoman kuormituksen lisäksi Pyhtää edustalla ei ole muuta 
jätevesikuormitusta kuin kalankasvatuslaitokset. Pyhtään Siltakylän puhdistamon 
purkuputki Siltakylänlahden edustalla poistui käytöstä vuoden 2004 lopussa (kartta liite 1).  
 
Itäinen Suomenlahti on Itämeren kuormitetuimpia ja näin ollen myös rehevöityneimpiä 
alueita5. Tämä tuli hyvin esille myös merialueen Pyhtää-Kotka-Hamina yhteistarkkailuun 
kuuluvassa tutkimuksessa, jossa selvitettiin alueen pohjaeläimistön tilaa4. Em. julkaisussa 
on käsitelty tarkemmin myös alueen jätevesikuormituksen yleistä kehitystä pidemmällä 
aikavälillä.  
 
Kalankasvatuslaitosten kokonaistuotanto on ollut Pyhtään alueella suurimmillaan vuosina 
1995-19963 ja kuormitus vastaavasti vuosina 1992-1993 (kuva 1). Vuodesta 2000 lähtien 
rehuna on käytetty vain kuivarehua, mikä on mahdollistanut ruokinta-automaattien käytön 
ja rehun tarkemman annostelun. Pyhtään merialueen kalankasvatuslaitosten vesistöön 
kohdistuva ravinnekuormitus oli tutkimusvuonna 2006 samaa tasoa kuin vuosina 2002-
2005. Kuvassa 1 on esitetty erikseen Lilla Krokö – Svartbäck Krokö –alueen laitosten 
fosforikuormituksen kehitys ja muiden Pyhtään merialueella sijaitsevien laitosten 
kuormituskehitys. Krokön –saarten laitosten kokonaiskuormitus vuonna 2006 oli 2050 kiloa 
fosforia. Kuvassa 2 on esitetty kunkin laitoksen osalta kuormituksen kehittyminen vuosina 
1987-2006. Viime vuosina suurin ravinnekuormittajana on ollut Mallemucken, ja 
vastaavasti kuormitukseltaan pienimpiä laitoksia ovat olleet Girsvik ja Honkaniemi. 
Kalankasvatuksen kuormitus kohdistuu lähinnä kuukausille kesä-lokakuu1, 2.   
 
 
3  AINEISTO JA MENETELMÄT  
 
Uuden tarkkailuohjelman näyteasemaverkosto on selkeästi vanhaa suppeampi (liite kartta 
2). Uuden ohjelman mukaan kunkin laitoksen lähialueella piti oleman ns. laitosasema (4 
kpl), ja lisäksi oli 4 vertailuasemaa, joista kaksi on samoja pisteitä merialueen 
pohjaeläintarkkailun kanssa (P20 ja P17). Suunnitellusta neljästä laitosasemasta kuitenkin 
vain kaksi saatiin otettu; Girsvikin (as 18/3) ja Mossavikin (as 19/2) asemat jäivät 
ottamatta, koska alueelta ei löytynyt sopivaa pehmeää pohjaa Ekman-näytteenottoon. 
Kaikkien näyteasemien taustatiedot on esitetty taulukossa 1.  
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Kuva 1. Pyhtään merialueella olevien kalankasvatuslaitosten fosforikuormitus (kg/tuotantokausi) 
ajanjaksolla 1987-2006. Lähde: Kaakkois-Suomen ympäristökeskus (KAS) 
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Kuva 2. Vuonna 2006 toimineiden kalankasvatuslaitosten fosforikuormitus (kg/tuotantokausi) 
vuosina 1987-2006. Lähde: Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
 
 
 
Taulukko 1. Kalankasvatuslaitosten pohjaeläintarkkailun näyteasemien taustatiedot vuoden 2006 
tutkimuksessa. Asemat 13/2, 20/2, 19/2 ja 18/3 ovat ns. laitosasemia ja muut ns. vertailuasemia.  
 

As Syv. m Koordinaatit Pohjan laatu + muuta 
13/2 11 6699605 - 3481786 lieju, muta 
20/2 14 6700179 - 3482404 lieju, muta 
19/2 14 6698992 - 3483553 Ei saatu näytettä kovan pohjan vuoksi 
18/3 8 6698174 - 3482832 Ei saatu näytettä kovan pohjan vuoksi 
P20 15 6699535 - 3480681 musta lieju (H2S) 
V4 17 6699684 - 3482991 tumma lieju  (H2S) 

P17 26  6698272 - 3484516 musta lieju, muta  (H2S) 
V5 18 6698776 - 3481314 musta lieju, muta  (H2S) 
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Näytteet otettiin kahtena päivänä eli 4.10.2006 tai 16.10.2006. Näytteenotossa ja -
käsittelyssä noudatettiin vesi- ja ympäristöhallinnon ohjeita6, 7, 8. Näytteet on otettu Ekman-
pohjaeläinnoutimella (nro 2, pinta-ala 231 cm2). Kultakin asemalta otettiin yksi näyte, joka 
koostui viidestä (5) erikseen käsitellystä nostosta. Näytteet seulottiin 0,5 mm:n seulalla ja 
poimittiin tuoreeltaan laboratoriossa hyvässä valossa suurennuslaitetta käyttäen. Poimitut 
pohjaeläimet säilöttiin 70 %:een etanoliin. Näytteet punnittiin ryhmittäin 0,1 mg:n 
tarkkuudella. Ennen punnitusta näytteitä pidettiin noin 10 minuuttia vedessä ja sen jälkeen 
kuivattiin hetken imupaperilla. Nilviäiset punnittiin kuorineen. Pohjaeläinnäytteet määritti 
Marja Anttila-Huhtinen. Määrityksessä pyrittiin tärkeimpien ryhmien osalta lajitasolle 
seuraavan kirjallisuuden avulla:  
 
   Mollusca:   Hubendick 19499 , Hutri & Mattila10   
   Oligochaeta:  Brinkhurst11    
   Crustacea:  Panelius 197312 , Enckell 198013    
   Chironomidae  Chernovskii 194914, Wiederholm 198315 
 
Aineistosta laskettiin pohjaeläimistön tiheys ja biomassa. Lisäksi aineistosta laskettiin Lauri 
Paasivirran16 kehittämä MI-indeksi (taulukko 2), joka on rannikkoalueen pohjaeläimistöön 
perustuva rehevyysindeksi.  
 
 
Taulukko 2. Rannikkoalueen pohjaeläimistöön perustuva MI-rehevyysindeksi16 (MI alle 1,50 rehevä 
pohja, MI 1,51-2,50 lievästi rehevä pohja ja MI yli 2,50 karu pohja.  
 

 
                       ni  *  ki 

 
ni  =  lajin i yksilömäärä 

 

MI  =  ∑   ---------- 
ki  =  lajin i ekologinen kerroin  

                    N N  =  indikaattorilajien kokonaisyksilömäärä 

    

Indikaattorilajit: Ekologinen Pohjan 
  kerroin, k ravinteisuus 
Harvasukasmadot (Oligochaeta) 1 Rehevä 
     Potamothrix hammoniensis  
    Limnodrilus hoffmeisteri  
Surviaissääsket (Chironomidae)  
    Chironomus spp.  
Harvasukasmadot (Oligochaeta) 2 Lievästi rehevä 
    Tubifex costatus  
    Psammoryctides barbatus  
Monisukasmadot   
    Merisukasjalkainen (Nereis)  
   Amerikan sukasjalkainen (Marenzelleria)  
Nauhamato (Prostoma)   
Surviaissääsket (Chironomidae)  
    Microchironomus tener  
    Polypedilum nubeculosum  
Liejukatka (Corophium)  
Liejusukasjalkainen (Harmothoe) 3 Karu
Okamakkaramato(Halicryptus)  
Surviaissääsket  
   Orthocladiinae 
   Tanytarsini 
Kilkki (Saduria) 
Valkokatkat (Monoporeia spp.)
Hietasimpukka (Mya)  
Idänsydänsimpukka (Cerastoderma)  
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4 TULOKSET  
 
Asemakohtaiset neliömetritulokset sekä yksilömäärien että biomassojen osalta on esitetty 
taulukossa 3. Samassa taulukossa on esitetty myös asemakohtaiset MI-arvot. Liitteessä 3 
on esitetty nostokohtaiset tulokset. Vuoden 2006 tutkimuksessa näyteasemaverkosto oli 
paljon entistä suppeampi. Kokonaisuudessaan pisteverkosto olisi ollut 8 näyteasemaa, 
mutta näytteet saatiin otettua vain kuudelta asemalta, joista vain kaksi (as 13/2 ja 20/2) oli 
ns. laitosasemia. Aineiston suppeuden vuoksi tuloksia ei käsitellä eikä tarkastella alue- ja 
laitoskohtaisesti vaan yleisemmällä tasolla koko tutkimusalueen sisällä.   
 
Näyteasemat olivat pohjan laadultaan (taulukko 3) samankaltaisia, pehmeitä lieju – 
liejumutapohjia, joten näyteasemia ja niiden antamia tuloksia voidaan hyvin vertailla 
keskenään. Vertailuasemat olivat syvyydeltään 15 – 26 metriä, ja kaikilla näillä asemilla 
pohja oli mustaa, haisevaa sulfidiliejua. Vähän matalammilla laitosasemilla (as 13/2 11m ja 
as 20/2 14m) sulfidiliejua ei esiintynyt.  
 
Pohjaeläinten tiheys vaihteli välillä 0 -1070 yks/m2 (kuva 3). Tutkimuksen syvimmältä 
näyteasemalta, P17 (vertailuasema 26 m) pohjaeläimistö puuttui täysin. Myös 
vertailuasemalla V4 (17 m) pohjaeläimistö oli hyvin niukkaa (44  yks/m2 ). Suurimmat 
yksilötiheydet esiintyivät Krokön saarten länsipuolen asemilla (as 13/2, P20 ja V5).  
 
 
Taulukko 3. Pyhtään edustalla olevien kalankasvatuslaitosten näyteasemien pohjaeläimistö (yks/m2, 
g/m2). Näyte koostuu viidestä rinnakkaisnostosta. Näyteasemilta 19/2 (Mossavik) ja 18/3 (Girsvik) ei 
löytynyt sopivaa, pehmeää liejupohjaa eikä näiltä näyteasemilta saatu pohjaeläinnäytteitä. 
Ostracodeja ei ole laskettu mukaan kokonaisyksilömääriin eikä biomassoihin. Taulukossa on 
esitetty myös MI-indeksin16arvo.  
 
Asema / syv (m)
pvm
Pohjan laatu

yks/m2 g/m2 yks/m2 g/m2 yks/m2 g/m2 yks/m2 g/m2 yks/m2 g/m2 yks/m2 g/m2
Ostracoda, raakkuäyriäiset (2097) + (278) + (122) + (174) +
OLIGOCHAETA, harvasukasm. 0,178 0,585 0,526 0,090 0,004
Paranais litoralis 17
Potamothrix hammoniensis 252 827 609 139 9
Tubifex costatus 148 17
Bivalvia, simpukat 11,451 13,503 8,616
Macoma baltica 44 26 26
Gastropoda, kotilot 0,064
Potamopyrgus jenkinsi 9
Crustacea, äyriäiset 0,003
Gammarus sp. juv. 9
Chironomidae, surviaissääsket 5,919 1,201 4,799 2,084 0,052
Procladius sp. 104 17 35
Chironomus plumosus-t. 557 17 87 392 26
C. semireductus-t. 9 9 26
C. thummi/anthracinus-t. 9
Chironomus spp. juv. 44 9 104 9
Chironomus sp. pupa 9
YHTEENSÄ 1035 17,615 1070 15,289 748 5,325 696 10,789 44 0,057 0 0,000
MI-indeksi 1,00 1,15 1,02 1,00 1,00

as 13/2,  11m as P20,  15m as V5,  18m as 20/2, 14m as V4, 17m as P17, 26 m
16.10.2006 16.10.2006 16.10.2006 4.10.2006 4.10.2006 4.10.2006
lieju,muta musta lieju musta lieju,muta lieju, muta tumma lieju musta lieju, muta

H2S H2S H2S H2S
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Kuva 3. Pohjaeläinten yksilötiheys (yks/m2) ja surviaissääskien ja harvasukasmatojen 
kokonaisbiomassa (g/m2) kalankasvatuslaitosten näyteasemilla vuonna 2006.  
 
 
Pohjaeläimistön kokonaisbiomassat vaihtelivat välillä 0 – 17,6 g/m2. Satunnaisesti 
esiintyvät liejusimpukat (Macoma baltica) nostivat joillain asemilla biomassaa; biomassat 
ilman liejusimpukoita olivat 0 – 6,1 g/m2 (kuva 3).   
 
Lajistoltaan pohjaeläimistö oli koko tutkimusalueella hyvin köyhää. Pohjaeläinyhteisössä 
dominoivat muutamat harvat valtalajit eli reheville pohjille tyypilliset Potamothrix 
hammoniensis -harvasukasmato sekä Chironomus –tyypin ja Procladius suvun 
surviaissääsken toukat. Näiden lajien lisäksi merkittävää oli vain Tubifex costatus –
harvasukasmadon esiintyminen lähinnä asemalla P20 sekä liejusimpukan satunnainen 
esiintyminen asemilla 13/2, P20 sekä 20/2. MI –indeksin mukaan kaikki näyteasemat 
edustivat selkeästi rehevää pohjaa (arvo 1,00-1,02). Ainoastaan asemalla P20 Tubifex 
costatus -lajin esiintyminen nosti lievästi MI-indeksin arvoa (MI 1,15).  
 
Sandvikin laitosasema sijaitsee noin 400 metrin päässä kalankasvatuslaitoksesta. 
Mallemucken’in ja Honkaniemen kohdalla vastaava etäisyys on vähän yli 200 metriä. 
Laitosten ja ns. vertailuasemien välinen etäisyys on vastaavasti 600-1700 metriä. 
Pohjaeläintulosten mukaan pohja oli kaikilla näyteasemilla rehevää. Kahden laitosaseman 
pohjaeläimistö ei juurikaan poikennut vertailuasemista, joiden pohjaeläimistö edusti 
rehevää ja pohjan tilaltaan huonoa itäisen Suomenlahden rannikkoaluetta. Pohjan ja 
pohjaeläimistön tila oli kaikista heikoin syvimmillä näyteasemilla, jotka olivat vertailuasemia 
(asemat P17 ja V4).  
 
Lajisto oli vähän monipuolisempaa Krokön saarten länsipuolen asemilla 13/2 ja P20. 
Huomionarvoista oli se, että vertailuasemalla P20 esiintyi rehevää pohjaa ilmentävän 
Potamothrix hammoniensis –harvasukasmadon rinnalla muutakin harvasukasmatolajistoa, 
Tubifex costastus’ta ja satunnaisesti myös Paranais litoralis’ta.  Näistä erityisesti Tubifex 
costatus ilmentää selkeästi vähemmän rehevää pohjaa kuin Potamothrix hammoniensis 
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(kts. MI – indeksi taulukko 2). Läheisellä laitosasemalla 13/2 Tubifex costatus –lajia ei 
kuitenkaan esiintynyt. Laitosasema 13/2 on asemaa P20 matalampi, ja yleensä syvyyden 
lisääntyessä pohjaeläinlajisto köyhtyy johtuen pohjan happitilanteen heikkenemisestä. 
Tubifex costatus  -lajin puuttuminen laitosasemalta 13/2 saattaa olla seurausta 
kalankasvatuksen rehevöittävästä vaikutuksesta Sandvikin laitoksen lähialueella.   
 
 
5 TULOSTEN TARKASTELU 
 
Tutkimuksen kohteena oleva Pyhtään Krokön saarten alue kuuluu itäisen Suomenlahden 
rannikon saaristovyöhykkeeseen. Tämä alue on kokonaisuudessaan rehevää merialuetta, 
ja tämä näkyi myös Krokön saarten kalankasvatuslaitosten pohjaeläintutkimuksen 
tuloksissa kautta linjan. Tutkimuksen tulokset vastasivat täysin Pyhtää – Kotka – Hamina  - 
merialueen laajassa pohjaeläintutkimuksessa saatuja syvyysvyöhykkeen 10-25 metriä 
tuloksia4.  
 
Pohjaeläimistö koostui lähes täysin makeanveden surviaissääskistä ja 
harvasukasmadoista. Lajisto oli kaikilla asemilla hyvin köyhää, ja pohjaeläinyhteisössä 
dominoivat muutamat harvat rehevälle pohjalle tyypilliset lajit,  Potamothrix hammoniensis 
– harvasukasmato sekä Chironomus –tyypin ja Procladius -suvun surviaissääsket. Alueen 
yleisestä rehevyydestä johtuen pohjaeläintuloksissa ei juurikaan voitu havaita 
kalankasvatustoiminnan rehevöittävää vaikutusta laitosten lähialueella. Laitosasemien ja 
vertailuasemien pohjaeläimistössä ei voitu todeta sellaisia eroja, jotka ilmentäisivät 
kalankasvatuksen kuormittavaa vaikutusta. Sensijaan merkittävin näyteasemien välinen 
ero selittyi näyteaseman syvyydellä; kaikilla syvimmillä näyteasemilla (15-26 m), jotka 
olivat vertailuasemia, pohja oli mustaa sulfidiliejua, mikä kertoo pohjan huonosta 
happitilanteesta. Syvimmällä näyteasemalla (P17, 26 m) makroskooppista pohjaeläimistöä 
ei esiintynyt lainkaan. Myös vertailuasemalla V4 (17 m) pohjaeläimistö oli hyvin niukkaa; 
koko näytteessä (5 nostoa) tavattiin vain 5 pohjaeläinyksilöä. Merialueen laajassa 
pohjaeläintutkimuksessa vuodelta 2002 tämä pohjaeläimistöltään rajusti köyhtynyt – 
kuollut pohja alkoi noin 20 metrin syvyydessä4.  
 
Krokön saarten länsipuolella olevalla vertailuasemalla P20 (15 m) esiintyi rehevää pohjaa 
ilmentävän Potamothrix hammoniensis –harvasukasmadon rinnalla Tubifex costastus –
harvasukasmatoa, joka on vain lievästi rehevän pohjan laji (myös MI-indeksilaji). Em. lajin 
puuttuminen samalla alueella, mutta lähempänä laitosta olevalta asemalta 13/2 saattaa 
ilmentää Sandvikin laitoksen rehevöittävää vaikutusta. Vertailuasema P20 on vielä 
syvempi kuin laitosasema 13/2, ja yleensä syvyyden lisääntyessä pohjaeläinlajisto köyhtyy 
johtuen pohjan happitilanteen heikkenemisestä.  
 
Nykyinen Pyhtään edustalla olevien kalankasvatuslaitosten pohjaeläintutkimuksen 
näyteasemaverkosto on huomattavasti suppeampi kuin aikaisempina vuosina. Edellisessä 
vastaavassa tutkimuksessa vuonna 2002-2003 samalla tutkimusalueella oli 23 
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näyteasemaa. Nyt näyteasemia oli ohjelman mukaan yhteensä 8 eli 4 laitosasemaa ja 4 
ns. vertailuasemaa. Kaksi laitosasemaa jäi kuitenkin ottamatta, koska niiltä ei saatu kovan 
pohjan vuoksi näytteitä Ekman-pohjaeläinnoutimella. Näin ollen näytteet saatiin yhteensä 
vain 6 näyteasemalta, joista vaan kaksi oli laitosasemia. Näytteenotossa pyrittiinkin siihen, 
että kaikki valitut ja otetut näyteasemat olisivat pohjanlaadultaan samanlaisia eli pehmeitä 
liejupohjia, jolloin näyteasemien tulokset olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia 
keskenään. Kaikki vertailuasemat olivatkin pohjan laadultaan pehmeitä liejupohjia, joten 
tavoitteena oli, että myös laitosasemat olisivat pehmeitä liejupohjia. Käytettävissä oleva 
aineisto oli joka tapauksessa aika suppea kalankasvatuksen mahdollisten 
rehevyysvaikutusten selvittämiseen.  
 
Siihen, kuinka voimakkaasti kalankasvatuksen vesistövaikutus saadaan tutkimuksessa 
esille, vaikuttaa osaltaan näyteasemien sijainti suhteessa kalankasvatuslaitosten sijaintiin. 
Aikaisemmissa kalankasvatuslaitosten pohjaeläintutkimuksissa kunkin laitoksen edustalla 
sijaitsi pohjaeläinlinja, jonka lähin asema sijaitsi vain 70 -100 metrin päässä laitoksesta. 
Nykyiset ns. laitosasemat eivät ole vanhan pohjaeläinlinjan asemista niitä laitosta 
lähimpänä olevia näyteasemia vaan kaikki uuden ohjelman mukaiset laitosasemat 
sijaitsevat vähän etäämpänä (210 - 400 m) laitoksesta. Toisaalta, jos kunkin laitoksen 
lähialueella on vain yksi ns. laitosasema, on parempi, ettei ko. asema sijaitse ihan 
laitoksen välittömässä läheisyydessä vaan vähän etäämpänä. Näin ko. laitosasema kuvaa 
yleisemmin laitoksen lähialueen pohjien tilaa.  
 
 
6 VERTAILUA AIKAISEMPIIN TULOKSIIN 
 
Seuraavassa on lyhyesti käsitelty tässä tutkimuksessa mukana olevien näyteasemien 
pohjan tilan mahdollisia muutoksia pidemmällä aikavälillä vertaamalla vuoden 2006 
tuloksia aikaisempien vuosien vastaaviin tuloksiin. Mukana olevat vertailuvuodet ovat 
laitosasemien osalta 198717, 199218, 199719 ja 200220, mutta vertailuasemien osalta vain 
vuosi 2002. Taulukossa 4 on esitetty näyteasemien keskeiset pohjan tilaa ja 
pohjaeläimistöä koskevat ”tunnusluvut” em. vertailuvuosilta: näyteaseman syvyys, pohjan 
laatu, kokonaisyksilömäärä, biomassa ilman liejusimpukkaa, liejusimpukkabiomassa, 
taksoniluku ja MI-indeksi.   
 
Sandvikin laitoksen kuormitus on selvästi vähentynyt ajanjaksolla 1987-2006 (kuva 2). 
Laitosaseman 13/2 tulosten vertailua vaikeuttaa se, että näytteenottosyvyys on koko ajan 
kasvanut, ja myös pohjan laatu oli vuonna 1987 eri kuin myöhemmin.  Vuosien 2002 ja 
2006 välillä pohjan tilassa ei ole tapahtunut mitään oleellista muutosta. Liejusimpukoiden 
(Macoma baltica) biomassa oli vuonna 2006 selvästi suurempi kuin vuonna 2002. 
Simpukoiden esiintyminen näytteissä on kuitenkin hyvin satunnaista, ja tämän 
seurauksena eri vuosien väliset biomassaerot voivat olla näytteiden mukaan hyvinkin 
suuria. Liejusimpukkaa on kuitenkin tulosten mukaan esiintynyt alueella kaikkina muina 
vuosina paitsi vuonna 1997.   
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Taulukko 4. Vuoden 2006 tutkimuksessa mukana olevien näyteasemien keskeisiä pohjan tilaa 
kuvaavia tunnuslukuja vuosilta 1987, 1992, 1997, 2002 ja 2006. MI on rehevyysindeksi16. 
 

vuosi syv m pohjan 
laatu 

kok. 
yks/m2 

g/m2 
ei Macoma 

g/m2 
Macoma 

taks. 
lkm 

MI 

asema 13/2       
1987 6 hiekka, hiesu, sora 1667 2,62 10,56 10 1,33 
1992 8 ? 3960 6,75 84,1 10 1,01 
1997 9 lieju 329 0,92 0 7 1,40 
2002 11 lieju 1067 5,12 0,39 6 1,00 
2006 11 lieju,muta 1035 6,16 11,45 8 1,00 
asema 20/2       
1987 12 lieju 924 8,32 35,2 6 1,10 
1992 15 lieju 1128 4,58 8,5 7 1,12 
1997 15 tumma lieju,karike 470 6,98 0,7 4 1,00 
2002 14 lieju 550 2,10 0 4 1,00 
2006 14 lieju,muta 696 2,17 8,62 4 1,00 
asema P20 
2002 15 savi, sora 374 0,70 19,5 4 1,00 
2006 15 musta lieju H2S  1070 1,79 13,5 7 1,15 
asema V4       
2002 16 savi 352 1,80 5,48 5 1,00 
2006 17 musta lieju H2S 44 0,06 0 2 1,00 
asema P17 
2002 25 musta lieju, lievä H2S 84 0,77 0 3 1,80 
2006 26 musta lieju H2S 0 0 0 0 - 

 
 
Mallemucken’in ja Honkaniemen laitosten yhteinen kuormitus on ollut suurimmillaan 
vuosina 1988-89, 1991-1996 ja edelleen vuodesta 2001 eteenpäin; näinä vuosina laitosten 
yhteinen fosforikuormitus on ylittänyt 1000 kiloa tuotantokauden aikana (kuva 2). 
Laitosasemalla 20/2 esiintyi vielä vuosina 1987 ja 1992 valkokatkaa (Monoporeia affinis), 
mutta senjälkeen lajia ei ole asemilla tavattu. Vuodesta 1997 eteenpäin pohjan tila näyttää 
pysyneen aika vakaana. Myös tällä asemalla liejusimpukat ovat nyt taas runsastuneet 
”katovuosien” 1997 ja 2002 jälkeen.   
 
Nykyiset vertailuasemat (as P20, V4 ja P17) ovat olleet mukana kalankasvatuslaitosten 
tarkkailussa vasta vuodesta 2002 lähtien. Tulosten vertailua vaikeuttaa se, että pohjan 
laatu on vaihdellut asemilla P20 ja V4. Aseman P20 pohja oli vuonna 2006 mustaa 
sulfidiliejua, mutta tästä huolimatta alueella esiintyi pohjaeläimiä. Tubifex costatus 
harvasukasmadon esiintyminen tällä asemalla jopa nosti MI-indeksin arvoa (1,15).  Krokön 
saarten itäpuolella olevien vertailuasemien pohjan tila oli sensijaan heikentynyt 
ajanjaksolla 2002-2006. Asemalta P17 pohjaeläimistö puuttui täysin ja asemalla V4 
pohjaeläimistö oli hyvin niukkaa. Vuonna 2002 aseman P17 MI-arvoa nosti Marenzelleria –
Amerikan sukasjalkaisten pienten toukkien esiintyminen.    
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7 TUTKIMUKSEN JATKAMINEN  
 
Pohjaeläintutkimus kuuluu osana kalankasvatuslaitosten vesistövaikutustarkkailun 
rehevöitymisseurantaan, ja sitä tullaan jatkamaan myös tulevina vuosina. Tässä vuoden 
2006 tutkimuksessa ongelmana oli se, että neljästä laitosasemasta kaksi, Girsvik ja 
Mossavik jäivät ottamatta, koska laitosten lähialueen pohja on niin kovaa. Myös 
aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu näiden laitosten lähialueen olevan pohjiltaan kovia 
(sora, savi, hiekka). Kova mineraalipohja kertoo jo itsessään siitä, että vesi vaihtuu näillä 
alueilla hyvin eikä orgaanisen aineen sedimentoitumista nähtävästi juurikaan tapahdu. 
Myös näiltä alueilta joskus saadut pohjaeläinnäytteet ovat ilmentäneet sitä, että näiden 
laitosten lähialueiden pohjat ovat vähemmän reheviä kuin yleensä tällä alueella. Girsvikin 
ja Mossavikin laitosten täytyisi kuitenkin olla jatkossa mukana kalankasvatuslaitosten 
pohjaeläinnäytteenotossa, jotta myös näiden laitosten kuormitusvaikutuksista saadaan 
jotain tietoa. Tarkkailua hoitavan tahon ja valvovan viranomaisen välisissä yhteisissä 
neuvotteluissa tulisikin yhdessä miettiä, miten pohjaeläintarkkailua jatkossa toteutetaan 
näiden laitosten osalta. Tarkkailuohjelman mukaan seuraava pohjaeläintutkimus 
toteutetaan vuonna 2009.     
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PYHTÄÄ

Tammijärvi

Ruotsinpyhtää

Ahvenkoskenlahti

Munapirtti

Kaunissaari

Pernoo

Lehmäsaari

Kirkonmaa

Haapasaari

Kuorsalo

Tammio

Purolanlahti

Pitkäviiri

KOTKA

HAMINA

Siltakylänlahti

Mussalo

KYMIJOKI

KYMIJOKI KYMIJOKI

Kuutsalo

Summanlahti Haminanlahti

Summanjoki

Vehkajoki

Suurmusta

Siltakylänjoki

Jätevesikuormittajat:
Kalankasvatuslaitos

1. Mussalon puhdistamo, Kotka
2. Sunilan puhdistamo, Kotka
3. Sunila Puhdistamo Oy (Sunila Oy, Keräyskuitu Oy)
4. Stora Enso, Kotkan tehtaat
5. Stora Enso, Summan paperitehdas
6. Nuutniemen puhdistamo, Hamina

Pyhtään merialueen kalankasvatuslaitosten
sijainti Itäisellä Suomenlahdella ja alueen muut
jätevesikuormittajat

Parlahti

L
IIT

E
1

Lilla Krokö- Svartback Krokö -alue

Kymijoki





Asema / syv (m)
pvm
Pohjan laatu

yks/m2 g/m2 yks/m2 g/m2 yks/m2 g/m2 yks/m2 g/m2 yks/m2 g/m2 yks/m2 g/m2
Ostracoda, raakkuäyriäiset (2097) + (278) + (122) + (174) +
OLIGOCHAETA, harvasukasm. 0,178 0,585 0,526 0,090 0,004
Paranais litoralis 17
Potamothrix hammoniensis 252 827 609 139 9
Tubifex costatus 148 17
Bivalvia, simpukat 11,451 13,503 8,616
Macoma baltica 44 26 26
Gastropoda, kotilot 0,064
Potamopyrgus jenkinsi 9
Crustacea, äyriäiset 0,003
Gammarus sp. juv. 9
Chironomidae, surviaissääsket 5,919 1,201 4,799 2,084 0,052
Procladius sp. 104 17 35
Chironomus plumosus-t. 557 17 87 392 26
C. semireductus-t. 9 9 26
C. thummi/anthracinus-t. 9
Chironomus spp. juv. 44 9 104 9
Chironomus sp. pupa 9
YHTEENSÄ 1035 17,615 1070 15,289 748 5,325 696 10,789 44 0,057 0 0,000
MI-indeksi 1,00 1,15 1,02 1,00 1,00

pohjaeläinnäytteitä. Ostracodit eivät ole mukana kokonaisyksilömäärissä eivätkä biomassoissa.

4.10.2006 4.10.200616.10.2006 16.10.2006 16.10.2006 4.10.2006
musta lieju musta lieju,muta lieju, muta

Pyhtään edustalla olevien kalankasvatuslaitosten näyteasemien pohjaeläimistö neliömetriä kohti. Näyte koostuu viides-
tä rinnakkaisnostosta. MI-indeksi (Paasivirta 2004) on rannikkoalueen pohjaeläimistöön perustuva rehevyysindeksi.
Näyteasemilta 19/2 (Mossavik) ja 18/3 (Girsvik) ei löytynyt sopivaa, pehmeää liejupohjaa eikä näiltä asemilta saatu 

as 13/2,  11m as P20,  15m as V5,  18m as 20/2, 14m

H2S H2S
tumma lieju musta lieju, muta

H2S H2S
lieju,muta

as V4, 17m as P17, 26 m



Yksilömäärät ja biomassat nostoittain ja yksilömäärien osalta keskiarvot, keskihajonnat ja keskiarvon keskivirheet (%). Raakkuäyriäiset eivät ole 
mukana kokonaisyksilömäärissä. Chironomus-toukat ovat mukana surviaissääskien kokonaisbiomassassa, mutta lisäksi niiden biomassa on esitetty 
suluissa erikseen. 

Asema / syvyys m
Pohjan laatu

nosto 1 nosto 2 nosto 3 nosto 4 nosto 5 keskiarvo keskihaj. keskiarvon
Yksilömäärä ja grammaa / nosto yks g yks g yks g yks g yks g m s keskivirhe %
Ostracoda, raakkuäyriäiset (6) + (10) + (91) + (90) + (44) (48,2) (41,3) (38)
OLIGOCHAETA, harvasukasmadot 0,0110 0,0026 0,0019 0,0007 0,0043
Paranais litoralis
Potamothrix hammoniensis 15 5 4 1 4 5,8 5,4 41
Tubifex costatus
Bivalvia, simpukat 0,6163 0,2165 0,4834
Macoma baltica 1 2 2 1 1,0 45
Gastropoda, kotilot 0,0073
Potamopyrgus jenkinsi 1 0,2 0,4 100
Crustacea, äyriäiset 0,0004
Gammarus sp. juv. 1 0,2 0,4 100
Chironomidae, surviaissääsket 0,0743 0,0906 0,1897 0,1922 0,1335
Procladius sp. 3 7 2 2,4 2,9 54
Chironomus plumosus-t. 2 (0,0743) 5 (0,0857) 25 (0,1897) 19 (0,1905) 13 (0,1313) 12,8 9,5 33
C. semireductus-t. 1 0,2 0,4 100
C. thummi/anthracinus-t. 1 0,2 0,4 100
Chironomus spp. juv. 1 4 1 1,7 77
Chironomus sp. pupa
YHTEENSÄ 17 0,0853 15 0,710 36 0,4081 27 0,1929 24 0,6289 23,8 8,4 16

Asema / syvyys m
Pohjan laatu

nosto 1 nosto 2 nosto 3 nosto 4 nosto 5 keskiarvo keskihaj. keskiarvon
Yksilömäärä ja grammaa / nosto yks g yks g yks g yks g yks g m s keskivirhe %
Ostracoda, raakkuäyriäiset (1) + (2) + (4) + (22) + (3) + (6,4) (8,8) (61)
OLIGOCHAETA, harvasukasmadot 0,0051 0,0056 0,0231 0,0319 0,0015
Paranais litoralis 2 0,4 0,9 100
Potamothrix hammoniensis 13 10 24 45 3 19 16,4 39
Tubifex costatus 17 3,4 7,6 100
Bivalvia, simpukat 0,8911 0,4488 0,2122
Macoma baltica 1 1 1 0,6 0,5 41
Gastropoda, kotilot
Potamopyrgus jenkinsi
Crustacea, äyriäiset
Gammarus sp. juv.
Chironomidae, surviaissääsket 0,0442 0,0570 0,0365 0,0004
Procladius sp. 1 1 0,4 0,5 61
Chironomus plumosus-t. 1 (0,0405) 1 (0,0365) 0,4 0,5 61
C. semireductus-t. 1 (0,0534) 0,2 0,4 100
C. thummi/anthracinus-t.
Chironomus spp. juv. 1 (0,0004) 0,2 0,4 100
Chironomus sp. pupa
YHTEENSÄ 16 0,9404 11 0,454 26 0,0801 64 0,2806 6 0,0019 24,6 23,2 42

PYHTÄÄN EDUSTAN KALANKASVATUSLAITOSTEN NÄYTEASEMIEN POHJAELÄIMET, NOSTOKOHTAISET TULOKSET SYKSYLTÄ 2006.

ASEMA 13/2, 11 m, 16.10.2006
lieju, muta YKSILÖMÄÄRÄT

ASEMA P20, 15 m, 16.10.2006
musta haiseva lieju YKSILÖMÄÄRÄT



Yksilömäärät ja biomassat nostoittain ja yksilömäärien osalta keskiarvot, keskihajonnat ja keskiarvon keskivirheet (%). Raakkuäyriäiset eivät ole 
mukana kokonaisyksilömäärissä. Chironomus-toukat ovat mukana surviaissääskien kokonaisbiomassassa, mutta lisäksi niiden bimassa on esitetty 
suluissa erikseen. 

Asema / syvyys m
Pohjan laatu

nosto 1 nosto 2 nosto 3 nosto 4 nosto 5 keskiarvo keskihaj. keskiarvon
Yksilömäärä ja grammaa / nosto yks g yks g yks g yks g yks g m s keskivirhe %
Ostracoda, raakkuäyriäiset (1) + (2) + (1) + (4) + (6) + (2,8) (2,2) (35)
OLIGOCHAETA, harvasukasmadot 0,0012 0,0042 0,0172 0,0183 0,0196
Paranais litoralis
Potamothrix hammoniensis 4 4 15 15 32 14 11,5 37
Tubifex costatus 1 1 0,4 0,5 61
Bivalvia, simpukat
Macoma baltica
Gastropoda, kotilot
Potamopyrgus jenkinsi
Crustacea, äyriäiset
Gammarus sp. juv.
Chironomidae, surviaissääsket 0,1541 0,1116 0,1474 0,086 0,0525
Procladius sp.
Chironomus plumosus-t. 3 (0,1541) 2 (0,1116) 3 (1474) 1 (0,0860) 1 (0,0525) 2 1,0 22
C. semireductus-t. 1 1 1 0,6 0,5 41
C. thummi/anthracinus-t.
Chironomus spp. juv.
Chironomus sp. pupa 1 0,2 0,4 100
YHTEENSÄ 10 0,1553 8 0,116 20 0,1646 21 0,1043 41 0,0721 17,2 11,3 29

YKSILÖMÄÄRÄT

PYHTÄÄN EDUSTAN KALANKASVATUSLAITOSTEN NÄYTEASEMIEN POHJAELÄIMET, NOSTOKOHTAISET TULOKSET SYKSYLTÄ 2006.

ASEMA V5, 18 m, 16.10.2006
musta haiseva lieju, muta



Yksilömäärät ja biomassat nostoittain ja yksilömäärien osalta keskiarvot, keskihajonnat ja keskiarvon keskivirheet (%). Raakkuäyriäiset eivät ole 
mukana kokonaisyksilömäärissä. Chironomus-toukat ovat mukana surviaissääskien kokonaisbiomassassa, mutta lisäksi niiden bimassa on esitetty 
suluissa erikseen. 

Asema / syvyys m
Pohjan laatu

nosto 1 nosto 2 nosto 3 nosto 4 nosto 5 keskiarvo keskihaj. keskiarvon
Yksilömäärä ja grammaa / nosto yks g yks g yks g yks g yks g m s keskivirhe %
Ostracoda, raakkuäyriäiset (4) + (8) + (2) + (5) + (1) + (4,0) (2,7) (31)
OLIGOCHAETA, harvasukasmadot 0,0009 0,0022 0,0016 0,0056
Paranais litoralis
Potamothrix hammoniensis 2 3 4 7 3,2 2,6 36
Tubifex costatus
Bivalvia, simpukat 0,2374 0,0069 0,746
Macoma baltica 1 1 1 0,6 0,5 41
Gastropoda, kotilot
Potamopyrgus jenkinsi
Crustacea, äyriäiset
Gammarus sp. juv.
Chironomidae, surviaissääsket 0,0088 0,1070 0,0376 0,0237 0,0624
Procladius sp. 2 2 0,8 1,1 61
Chironomus plumosus-t. 6 (0,0088) 10 (0,1070) 7 (0,0364) 9 (0,0237) 13 (0,0603) 9 2,7 14
C. semireductus-t.
C. thummi/anthracinus-t.
Chironomus spp. juv. 5 1 1 2 3 2,4 1,7 31
Chironomus sp. pupa
YHTEENSÄ 14 0,2471 15 0,116 10 0,0376 15 0,0253 26 0,814 16 6,0 17

Asema / syvyys m
Pohjan laatu

nosto 1 nosto 2 nosto 3 nosto 4 nosto 5 keskiarvo keskihaj. keskiarvon
Yksilömäärä ja grammaa / nosto yks g yks g yks g yks g yks g m s keskivirhe %
Ostracoda, raakkuäyriäiset
OLIGOCHAETA, harvasukasmadot 0,0005
Paranais litoralis
Potamothrix hammoniensis 1 0,2 0,4 100
Tubifex costatus
Bivalvia, simpukat
Macoma baltica
Gastropoda, kotilot
Potamopyrgus jenkinsi
Crustacea, äyriäiset
Gammarus sp. juv.
Chironomidae, surviaissääsket 0,0005 0,0024 0,0031
Procladius sp.
Chironomus plumosus-t. 1 (0,0024) 2 (0,0031) 0,6 0,9 67
C. semireductus-t.
C. thummi/anthracinus-t.
Chironomus spp. juv. 1 (0,0005) 0,2 0,4 100
Chironomus sp. pupa
YHTEENSÄ 2 0,001 1 0,002 0 0 0 0 2 0,0031 1 1,0 45

PYHTÄÄN EDUSTAN KALANKASVATUSLAITOSTEN NÄYTEASEMIEN POHJAELÄIMET, NOSTOKOHTAISET TULOKSET SYKSYLTÄ 2006.

ASEMA 20/2, 14 m, 4.10.2006
lieju, muta YKSILÖMÄÄRÄT

ASEMA V4, 17 m, 4.10.2006
tummaa, haisevaa liejua YKSILÖMÄÄRÄT




