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TIIVISTELMÄ
Tämä julkaisu käsittelee Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailun surviaissääskien
kotelonahkamenetelmän tuloksia vuodelta 2014. Surviaissääskien kotelonahkanäytteitä
kerättiin viideltä näytepisteeltä (välillä Voikkaa-Karhula) kolmena eri ajankohtana (kevät,
keskikesä ja loppukesä). Aineistosta tavattiin kaikkiaan 116 akvaattista surviaissääskilajia.
Surviaissääski-indeksin perusteella arvioituna Kymijoen alaosan rehevyys kasvoi
alavirtaan päin. Yksittäisten pistekuormittajien vaikutus joen surviaissääskiyhteisöihin
voitiin kuitenkin todeta vähäisiksi. Voikkaan vertailupiste oli luokiteltavissa lievästi
reheväksi. Kuormitettujen näytepisteiden (Kuusankoski-Karhula) lajisto ilmensi melko
rehevää tai rehevää pohjanlaatua. Vuoden 2014 tulokset olivat sikäli poikkeuksellisia, että
surviaissääski-indeksin perusteella etenkin joen yläosan (Voikkaa-Kuusankoski)
näytepisteiden rehevyystaso oli korkeampi kuin aikaisemmin. Lajimäärät, lajistokoostumus
ja näytepisteiden väliset erot ja samankaltaisuudet eivät sinällään olleet poikkeuksellisia,
vaan samankaltaisia aiempiin tarkkailuvuosiin nähden.
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1 JOHDANTO
Kymijoen alaosan vesistötarkkailuohjelma perustuu Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n
laatimaan ohjelmaehdotukseen, jonka Kaakkois-Suomen ympäristökeskus (nykyisin
Kaakkois-Suomen ELY-keskus) hyväksyi kirjeellään (Dnro 0498Y0085-103). Edellisen
ohjelmapäivityksen yhteydessä pohjaeläintarkkailua muutettiin siten, että perinteisen
suvantojen pehmeiden pohjien näytteenoton rinnalle tuotiin uusi tutkimusmenetelmä,
surviaissääskien kotelonahkamenetelmä (Chironomid Pupal Exuvial Technique, CPET).
Tämän lisäksi näytepisteverkostoa uudistettiin ja perinteisten suvantonäytteiden
rinnakkaisnäytemäärä
nostettiin
kolmesta
kahdeksaan.
Surviaissääskien
kotelonahkamenetelmä (Wilson & Ruse 2005) on Suomessa vielä melko huonosti tunnettu
ja vähän hyödynnetty, mutta sen käyttö pohjaeläintutkimuksissa on yleisempää KeskiEuroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tämä julkaisu käsittelee Kymijoen alaosan
pohjaeläintarkkailun surviaissääskien kotelonahkamenetelmän tuloksia vuodelta 2014.

2 TUTKIMUSALUEEN YLEISKUVAUS
Päijänteen vedet purkautuvat Kalkkisten kanavan kautta Ruotsalaiseen ja edelleen
Jyrängönvirran välityksellä Konniveteen. Suuren virtaaman vuoksi Konniveden
teoreettinen viipymä on vain noin 39 päivää. Konniveden pohjoispäähän purkautuu vesiä
myös Räävelinreitiltä, mutta virtaamat ovat selvästi pienemmät kuin Kymijoessa.
Räävelinreitin virtaamia on aikaisemmin mitattu Sulkavankoskesta, jonka pitkän aikavälin
(1993–2003) keskivirtaama oli noin 5 m3/s. Vuolenkoskelta, Konniveden lounaiskulmasta,
Kymijoki jatkuu kapeampana jokiuomana Mankalan voimalaitokselle asti, jonka alapuolella
joki virtaa jälleen järvialtaiden läpi. Iitin/Kouvolan Pyhäjärvellä Kymijokeen liittyy myös
Mäntyharjun reitin vedet. Kymijoen alaosan katsotaan alkavan Pyhäjärven luusuasta ja
Voikkaan alapuolella Kymijokeen laskee vielä Valkealan reitin eli ns. väliväylän vedet.
Kymijokeen
kohdistuu
yhdyskuntajätevesien
ja
puunjalostusteollisuuden
jätevesikuormitusta. Kymijoen vesistötarkkailu toteutetaan yhteistarkkailuna, johon
osallistuivat vuonna 2014 seuraavat kuormittajat (yläjuoksulta lukien, ks. myös Kuva 1):
UPM Kymmene Oyj, Kymi
Kouvolan kaupunki

Kymen Vesi Oy

Kymin paperitehdas
Kuusanniemen sulfaattisellutehdas
Akanojan puhdistamo, lopettanut
12/14
Mäkikylän puhdistamo
Halkoniemen puhdistamo*
Huhdanniemen puhdistamo*
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Myllykoski Oyj

Myllykosken paperitehdas, lopettanut
12/11
Stora Enso Publication Papers Oy Ltd
Anjalan paperitehdas
Stora Enso Ingerois Oy
Inkeroisten kartonkitehdas
Sonoco-Alcore
Karhulan kartonkitehdas
*Lopettanut vuonna 2010, mutta toiminnassa tulvatilanteissa.

© Maanmittauslaitos
Kuva 1. Jätevesien purkupisteiden (mustat pisteet) ja pohjaeläinten näytteenottopisteiden (punaiset
pisteet) sijainti Kymijoen alaosalla.
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT
3.1 KYMIJOEN ALAOSAN VEDENLAATU
Surviaissääskien kotelonahkoja kerättiin tarkkailuohjelman mukaisesti viideltä
näytepisteeltä (Kuva 1). Piste 1 sijaitsee Voikkaan alapuolisella Pessankoskella ja se toimii
vertailupisteenä neljälle pistekuormittajien alapuoliselle näytepisteelle. Näytepisteet 2, 3 ja
4 sijaitsevat lähellä pistekuormittajia, kun taas alimman näytepisteen vedenlaatuun
vaikuttaa pääasiassa hajakuormitus. Vuoden 2014 vedenlaatuaineistojen perusteella
Rapakosken (Pessankosken alapuolella) vedenlaatu voidaan luokitella melko karuksi
(oligo-mesotrofinen) ja Hurukselan, Karhulan sekä Ahvenkosken vedenlaadun
seurantapisteet mesotrofiseksi eli keskireheväksi (Taulukko 1).
Taulukko 1. Kymijoen alaosan neljän näytepisteen vedenlaatu vuoden 2014 tarkkailuaineistojen
perusteella (n = 12) sekä tulosten vaihteluväli.

Näytepiste
Rapakoski
Huruksela
Karhula
Ahvenkoski

Kiintoaine
mg/l
2.6
(<1-5)
3.4
(<1-6.6)
4.6
(1.5-11)
3.7
(1.1-7.5)

Kok P. µg/l

Kok. N µg/l

10.3
(6-15)
13.6
(8-20)
16.2
(10-27)
16.5
(11-23)

550
(380-670)
587
(430-720)
598
(400-730)
603
(460-740)

Sähkönjohtavuus
mS/m
6.6
(6.5-6.8)
8
(7.3-8.8)
8
(7.4-8.8)
8
(7.3-8.9)

3.2 NÄYTTEENOTTO
Surviaissääskien aikuistuminen käynnistyy Etelä-Suomen joissa tyypillisesti huhtitoukokuun vaihteessa ja päättyy syys-lokakuussa (Raunio ym. 2007a). Lajien ja sukujen
aikuistumisajankohtien välillä on merkittävää vuodenaikaista ja vuorokauden sisäistä
vaihtelua (mm. Wilson & Ruse 2005). Jotta lajistokoostumuksesta saataisiin kattava kuva,
tulisi kotelonahkoja kerätä vähintään kolmesti avovesikaudelta (Ruse & Wilson 1984). Millä
tahansa kolmen kuukausittaisen näytteen yhdistelmällä tavoitetaan noin 60–80 % alueen
surviaissääskisuvuista ja lajeistakin vajaa 70 % (Ruse & Wilson 1984, Raunio & Muotka
2005). Vuorokauden sisäisen vaihtelun aiheuttaman virheen vuoksi kotelonahkoja tulee
kerätä kerääntymisalueilta tai ajelehtivaa aineista keräävistä pisteistä. Tällöin näytteen
voidaan katsoa edustavan viimeisen kahden vuorokauden aikana aikuistuneita lajeja
(Coffman 1973). Kotelonahka ja sitä kelluttava vahakerros alkavat vähitellen hajota
aikuisen hyönteisen kuoriuduttua ja muutaman vuorokauden kuluessa kuoriutumisesta
kotelonahka alkaa vajota pohjaan. Järviolosuhteissa kerääntymisalue tarkoittaa tuulen
vastaista rantaa, jonne pinnalla ajelehtivaa ainesta on kerääntynyt. Joissa kotelonahkoja
kertyy mm. pintavirtausta estäviin kohtiin kuten kaatuneiden puunrunkojen tai laitureiden
kupeisiin, joen mutkiin ja akanvirtoihin (Kuva 2).
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Kuva 2. Surviaissääskien kotelonahkoja kerätään kerääntymisalueilta tai ajelehtivaa aineista
keräävistä pisteistä.

Näytteenotossa sovellettiin eurooppalaisen menetelmästandardin ohjeita (SFS-EN 15196:
2006). Surviaissääskien kotelonahkojen näytteenotto tapahtui haavimalla rantaveden
pinnalla kelluvaa aineista käsihaavilla (havas < 250 µm) (kuva 3). Näytteen tulee sisältää
vähintään 200 kotelonahkaa (Ruse 1993). Koska vain kotelonahkojen määrä on
ratkaiseva, ei haavinta-aikaa ole määritelty tai rajattu. Käytännössä riittävä määrä
kotelonahkoja saavutetaan yleensä noin 10–15 minuutin haavinnalla. Kotelonahkoja on
maastossa vaikea tai jopa mahdoton erottaa muusta veden pinnalla kelluvasta aineksesta,
joten näytteenottaja ei käytännössä pysty aiheuttamaan virhettä tulokseen. Kotelonahkojen
näytteenoton pystyy suorittamaan yksi henkilö ja esimerkiksi Kymijoen alaosan viisi
tarkkailupistettä pystyttiin käymään läpi yhden työpäivän aikana. Haavinnan jälkeen haavin
sisältö tyhjennettiin vedellä täytettyyn ämpäriin. Ämpäristä poistettiin isoimmat roskat ja
samalla arvioitiin silmämääräisesti kotelonahkojen lukumäärää. Loppu aines kaadettiin
siivilän (havas < 250 µm) läpi ja seulontajäännös kaadettiin purkkiin (0,7 l) ja säilöttiin
etanolilla. Haavintaa jatkettiin mikäli riittävää määrää kotelonahkoja ei oltu saatu
ensimmäisellä haavinnalla. Seuraavan haavinnan tulos yhdistettiin samaan näytepurkkiin
ensimmäisen kanssa.
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Kuva 3. Surviaissääskien kotelonahkojen näytteenottoa.

3.3 NÄYTTEIDEN KÄSITTELY JA MÄÄRITYS
Kymijoen alaosan tarkkailun näytteet kerättiin touko-, kesä ja heinäkuussa. Näytteet
poimittiin yleensä samana päivänä näytteenoton jälkeen tai viimeistään parin seuraavan
vuorokauden sisällä näytteenotosta. Poimintaa varten näyteastiaa sekoitettiin ja siitä
kaadettiin poiminta-alustalle pieni osa-näyte. Kaikki osanäytteen kotelonahat poimittiin ja
laskettiin. Mikäli osanäytteen kotelonahkojen määrä ei ylittänyt vaadittua 200, kaadettiin
poiminta-alustalle uusi osanäyte, josta poimittiin niin ikään kaikki kotelonahat. Näin kultakin
näytepisteeltä tuli määritettäväksi kokonaisuudessaan yli 600 kotelonahan otos. Poiminta
kestää näytteestä riippuen n. puoli tuntia – tunnin/näyte. Kotelonahkojen määrityksessä
hyödynnettiin Langtonin (1991) sekä Stur & Ekrem:n (2006) määrityskaavoja. Kaikki
kotelonahat määritettiin vähintään sukutasolle, mutta pääasiassa lajilleen.
3.4 AINEISTON ANALYSOINTI
Näytepisteiden rehevyyden arviointi
Näytepisteiden trofiatason arvioinnissa hyödynnettiin Raunion ja Paasivirran (2008)
ehdottamaa surviaissääskitaksonien luokitusta. Tässä luokituksessa 195 Etelä-Suomen
joissa yleistä surviaissääskilajia on luokiteltu kolmeen ryhmään: oligotrofian ilmentäjät
(luokka A), eutrofian ilmentäjät (luokka C) sekä indifferentit, eli ns. jokapaikan lajit (luokka
B). Rehevyystason ja kuormitusvaikutuksien arvioinnissa hyödynnettiin luokkien A ja C
yksilöiden suhteellisia runsauksia. Näytepisteiden rehevyyden arviointia luokkien A ja C
yksilöiden runsauksien perusteella laskettiin rehevyystasoa kuvaava surviaissääskiindeksin arvo. Indeksi laskettiin painotetun keskiarvon (Weighted Averaging) menetelmällä:
5

k
i 0

n
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N
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Kaavassa k on indikaattoriluokan i painotus, n on kyseisen luokan i runsaus näytteessä ja
N on eri indikaattoriluokkien yhteenlaskettu runsaus. Kotelonahka-aineistossa runsaus on
indikaattoriluokan i suhteellinen runsaus (%). Indeksiarvo laskettiin kullekin kolmelle
kuukausittaiselle näytteelle, ja tilaluokitus perustuu näytteiden keskiarvoon. Indeksissä
oligotrofian indikaattoreita painotetaan arvolla 5 ja eutrofian indikaattoreita arvolla 1.
Indeksi voi siis saada arvoja välillä 1-5. Viitteellinen tilaluokitus voidaan tehdä jakamalla
indeksin asteikko viiteen luokkaan: eutrofinen 1-1.79, meso-eutrofinen 1.8–2.59,
mesotrofinen 2.6–3.39, oligo-mesotrofinen 3.4–4.19 ja oligotrofinen 4.2-5.
Näytepisteiden viitteellinen ekologisen tilan arviointi
Kuormitettujen näytepisteiden (Kuusankoski-Karhula) ekologista tilaa arvioitiin Sørensenin
etäisyysindeksin avulla (mm. Sickle 2008). Indeksi mittaa näyteparin (vertailuyhteisön vs.
kuormitetun pisteen yhteisökoostumus) yhtäläisyyttä lajistossa ja lajien runsauksissa.
Vertailuaineistona käytettiin Voikkaan näytepisteen yhteisökoostumusta. Indeksi voi saada
arvoja välillä 0-100 %, maksimiarvon ilmentäessä lajistoltaan ja lajien runsauksiltaan
yhdenmukaista näyteparia. Tässä työssä yhdenmukaisuuden tavoitetasona käytettiin 60
%:n
raja-arvoa,
jota
suurempien
indeksiarvojen
on
katsottu
ilmentävän
rinnakkaisnäytteisiin verrattavaa samankaltaisuutta (mm. Kelly 2001, Kiiski 2004). Myös
Raunio ym. (2007b) sekä Ferrington ym. (2008) päätyivät samansuuntaisiin tuloksiin
tutkiessaan järvien sisäistä vaihtelua surviaissääskiyhteisöissä. Sørensenin indeksillä
mitattuna järvien sisäisten näytteiden samankaltaisuus oli Raunio ym. (2007b) aineistossa
keskimäärin 59.7 %, kun taas Ferringtonin ym. (2008) havaitsema etäisyys Whittakerin
indeksillä mitattuna oli keskimäärin 59.1 %. Asetetun 60 % rajan alapuolella eri tilaluokat
jaettiin tasavälein 15 %:n suuruisiin luokkiin: lievä ero vertailuyhteisöön 45–60 %,
kohtalainen ero vertailuyhteisöön 30–45 %, melko suuri ero vertailuyhteisöön 15–30 % ja
suuri ero vertailuyhteisöön 0-15 %. Ekologiseen tilaan liittyvä luokitus on viitteellinen sillä
Voikkaan vertailupiste ei edusta luonnontilaista aluetta.
Tilastolliset menetelmät
Tilastollisina
menetelminä
käytettiin
NMS-ordinaatioanalyysiä,
jolla
kuvattiin
kaksiulotteisessa ordinaatiossa näytteiden ja näytepisteiden eroja ja yhtäläisyyksiä
surviaissääskien yhteisökoostumuksissa. Tämän lisäksi näytepisteiden välisiä eroja
surviaissääskiyhteisöjen koostumuksessa tutkittiin MRBP-testillä. Vuosien 2006, 2008,
2010, 2012 ja 2014 tarkkailuaineistoja vertailtiin Mantelin testillä. NMS-, Mantel- ja MRBP analyysit tehtiin PC-ORD- (McCune & Meffort 1999).
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4 TULOKSET
Näytepisteiden lajimäärät
Kymijoen viiden tarkkailupisteen ja 15 näytteen aineistosta määritettiin yhteensä 3151
kotelonahkaa ja 116 taksonia (Liite 1). Kymijoelta on tähän mennessä tavattu 220
akvaattista surviaissääskilajia (Liite 2), joten vuonna 2012 havaittu suvantoalueiden
akvaattisten surviaissääskien lajisto edusti hieman yli puolta koko joen lajistosta. Liitteen 2
sisältämä 220 lajin lista perustuu sekä suvantojen että koskien näytteisiin, joita on kerätty
aikuisia surviaissääskiä ja kotelonahkoja haavimalla. Tarkkailuaineisto koostui pääasiassa
yleisistä jokilajeista. Näytepistekohtaisesti kokonaistaksonimäärä vaihteli 63:sta
(Kuusankoski) 86:een (Karhula) (Kuva 4). Suurimmat lajimäärät tavattiin vuoden 2012
tavoin Myllykoskelta ja Karhulasta. Jackknife-estimaatin perusteella näytepisteiden
kokonaislajimäärät olisivat välillä 89–123 (Kuva 4) ja yhteensä Kymijoen alaosan viideltä
suvantopisteeltä voisi löytyä lähes 140 surviaissääskilajia. Näytekohtaisten lajimäärien
korrelaatiot vaihtelivat eri vuosien välillä huomattavasti (Kuva 5). Vuodet 2006–2010 olivat
näytteiden lajimäärien suhteen melko samantyyppisiä. Sen sijaan muiden tutkimusvuosien
välillä lajimäärät ovat vaihdelleet eri tavoin.

Kuva 4. Näytepisteiltä havaitut ja estimoidut lajimäärät. Lajimäärät olivat suurimmat Myllykosken ja
Karhulan näytepisteillä.

Näytepisteiden rehevyyden arviointi
Surviaissääskilajien trofialuokituksen perusteella oligotrofian indikaattorilajien yksilöiden
suhteellinen runsaudessa ei ollut selvää trendiä tai eroa näytepisteiden välillä. Sen sijaan
eutrofian ilmentäjälajien runsaudet kasvoivat alavirtaa kohden (Kuva 6).
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Kuva 5. Vuosien 2006–2014 surviaissääskinäytteiden korrelaatiot (N = 15/a).

Kuva 6. Oligotrofiaa ja eutrofiaa ilmentävien lajien yksilöiden suhteellinen osuus (kolmen näytteen
keskiarvo) Kymijoen alaosan näytepisteillä vuonna 2014. Eutrofian indikaattorit runsastuivat
alavirtaan päin mentäessä.

Rehevyyttä kuvaavan surviaissääski-indeksin perusteella Voikkaan oli viitteellisen
luokituksen perusteella rehevyystasoltaan lievästi rehevä (Kuva 7). Kuormitetut alueet
luokittuivat melko rehevään tai rehevään luokkaan. Rehevyystaso nousi tasaisesti aina
Inkeroisiin asti, mutta Karhula luokittui kuitenkin karumpaan luokkaan kuin Inkeroisten
näytepiste. Tulokset olivat samansuuntaisia kuin esim. vuonna 2012, mutta indeksiarvot
olivat kautta linjan selvästi matalampia kuin aikaisempina vuosina, ilmentäen rehevämpää
pohjanlaatua.

8
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Kuva 7. Surviaissääski-indeksin arvot (kolmen näytteen keskiarvo) sekä näytepisteiden
rehevyysarviot. Värien selitykset: vihreä = lievästi rehevä, oranssi = melko rehevä ja punainen =
rehevä.

Näytepisteiden viitteellinen ekologisen tilan arviointi
Sørensenin etäisyysindeksin perusteella arvioituna kuormitettujen näytepisteiden
(Kuusankoski-Karhula) lajisto poikkesi Voikkaan vertailupisteen lajistosta vähän
(Kuusankoski ja Myllykoski) tai kohtalaisesti (Inkeroinen ja Karhula, Kuva 8).

Kuva 8. Kuormitettujen näytepisteiden ekologinen tila Sørensenin etäisyysindeksin (kolmen
näytteen keskiarvo) perusteella arvioituna. Värien selitykset: sininen = lievä ero vertailupisteeseen
nähden, vihreä = kohtalainen ero.
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Tilastollinen tarkasteltu
Surviaissääskien yhteisökoostumuksissa ei ollut tilastollisen tarkastelun perusteella
alueellisia eroja (MRBP: A = 0.04, p = 0.12). Parittaisissa vertailuissa erot näytepisteiden
surviaissääskiyhteisöissä eivät olleet myöskään tilastollisesti merkitseviä (Taulukko 2).
Suurimmat yhteisöerot olivat Voikkaa – Myllykoski ja Voikkaa – Karhula vertailuparien
välillä. Vastaavasti Kuusankoski – Myllykoski ja Inkeroinen – Karhula vertailupareissa
lajistokoostumuksen erot olivat pienimmät.
Taulukko 2. Näytepisteiden surviaissääskiyhteisöjen parittaisten vertailujen tulokset (p-arvo).
Vertailupisteen ja kuormitettujen pisteiden väliset erot on vahvistettu.

Voikkaa
Kuusankoski
Myllykoski
Inkeroinen
Karhula

Voikkaa

Kuusankoski

Myllykoski

Inkeroinen

Karhula

1
0.23
0.06
0.11
0.06

1
0.14
0.49
0.49

1
0.34
0.17

1
0.66

1

NMS-ordinaatioanalyysin (Kuva 9) perusteella näytepisteiden yhteisökoostumuksien erot
olivat selvemmät näytteenottoajankohtien kuin näytepisteiden välillä. Tosin kesäheinäkuun näytteissä oli havaittavissa jonkin verran samankaltaisuutta.

10

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 252/2015

Kuva 9. Näytepisteiden (Voikkaa-Karhula) NMS-ordinaatio touko-, kesä- ja heinäkuun näytteiden
perusteella..

Mantelin testin perusteella vuosien 2006, 2008, 2010, 2012 ja 2014 tarkkailuaineistoissa
oli havaittavissa samankaltaisuuksia (Kuva 10). Vuosien väliset korrelaatiot lajiston
rakenteessa olivat pääsääntöisesti korkeita (noin 0,8) (Kuva 10). Poikkeuksen muodosti
vuosi 2012, joka erosi muista tarkkailuvuosista näytteiden lajistokoostumuksen suhteen.
Vuosi 2012 oli virtaamiltaan poikkeuksellisen suuri, joka todennäköisesti selittää havaitun
poikkeaman lajistossa ja lajien runsaussuhteissa.
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Kuva 10. Eri tutkimusvuosien tulosten samankaltaisuus Mantelin testillä arvioituna.

5 TULOSTEN TARKASTELU
Kymijoen alaosan viiden näytepisteen aineistosta määritettiin vuonna 2014 kaikkiaan 116
surviaissääskitaksonia. Havaittu lajimäärä edusti hieman yli puolta koko joen alaosalta
havaituista akvaattisista surviaissääskilajeista. Vuonna 2006 kokonaislajimäärä oli 111,
vuonna 2008 137, vuonna 2010 125 ja vuonna 2012 118. Kokonaislajimäärissä ei siten ole
ollut suuria vuosienvälisiä eroja. Vuodet 2006–2010 olivat näytekohtaisten lajimäärien
suhteen hyvin samankaltaisia, mutta tämän jälkeen tulokset ovat poikenneet ensimmäisten
vuosien havainnoista. Tarkkailuvuosien lajistokoostumusta vertailemalla havaittiin, että
vuosi 2012 on ollut tarkkailuhistoriassa poikkeuksellinen. Tuolloin esim. Rheotanytarsussuvun lajit olivat kesä-heinäkuussa hyvin runsaslukuisia useimmilla näytepisteillä. Suvun
lajit ovat yleisiä virtavesillä ja niiden runsauksiin saattoi vaikuttaa vuoden 2012 suuret
virtaamat, jolloin olosuhteet olivat näille lajeille hyvin suotuisat. Poikkeuksellisten
virtaamien
aiheuttamaa
muutosta
lukuun
ottamatta
Kymijoen
alaosan
surviaissääskiyhteisöissä
näyttäisi
edelleen
vallitsevan
samankaltaiset
säännönmukaisuudet kuin tarkkailun alkuvaiheessa (2006). Merkittävää muutosta joen
ekologisessa tilassa ei todennäköisesti ole tänä aikana tapahtunut.
Surviaissääski-indeksin perusteella arvioituna Voikkaan näytepiste luokiteltiin lievästi
reheväksi, ja kuormitettu jokiosuus (Kuusankoski-Karhula) melko reheväksi-reheväksi.
Aikaisempiin vuosiin verrattuna indeksiarvot ilmensivät selvästi rehevämpiä olosuhteita
etenkin joen yläosalle. Viitteellinen ekologisen tilan arviointi osoitti kuormitetun jokiosuuden
poikkeavan Voikkaan vertailualueesta lievästi tai kohtalaisesti. Eri tilamittareiden
perusteella Kymijoen surviaissääskiyhteisöt ilmensivät alavirtaan päin voimistuvaa
rehevöitymistä
ja
kuormitusta.
Yksittäisten
pistekuormittajien
vaikutus
joen
surviaissääskiyhteisöihin voidaan kuitenkin todeta vähäisiksi.
12
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