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1 JOHDANTO
Kalankasvatus kuormittaa ympäröivää merialuetta pääsiassa fosforilla ja typellä, jotka ovat
peräisin kaloille syötettävästä rehusta. Kalankasvatuksen vaikutukset merialueen tilaan
ovat kuitenkin hyvin paikallisia, sillä kuormituksen osuus kaikesta muusta merialueelle
tulevasta kuormituksesta on usein vain muutamien prosenttien luokkaa. Kuormitus ajoittuu
kuitenkin perustuotantokaudelle, jolloin levätuotanto on suurinta, minkä seurauksena
kuormituksella saattaakin olla merkittäviä paikallisia vaikutuksia perustuotantokaudella.
Kalankasvatuksen ympäristövaikutuksia seurataan velvoitetarkkailuilla, jotka ovat yleensä
useiden laitosten muodostamia yhteistarkkailuja. Vaikutusten havaitseminen ja
erottaminen vedenlaadun yleisestä kehityksestä on usein kuitenkin haastavaa, sillä
kalankasvatuksen kuormituksen osuus merialueelle tulevasta muusta kuormituksesta
(teollisuus ja joet) on yleensä hyvin vähäistä. Loviisan ja etenkin Pyhtään edustalla
kalankasvatus sekä sen myötä myös ravinnekuormitus ovat jatkuvasti vähentyneet. Myös
tuotantomäärään suhteutettu kuormitus on selvästi pienentynyt. Virolahdella
tuotantomäärät ovat pysyneet huomattavasti tasaisempina, mutta kuormitus on selvästi
vähentynyt viimeisen parin vuoden aikana.
Kalanviljelylaitosten lupamääräyksiä on viimeisten vuosikymmenien aikana tiukennettu ja
laitosten vesistökuormitustarkkailuihin on tullut uusia velvoitteita. Tästä syystä laitosten
kuormitustarkkailua on lisätty ja tarkkailuiden kustannukset ovat nousseet kaikkialla
Suomessa. Nykyiset tarkkailuohjelmat ovatkin melko raskaita ja sisältävät paljon erilaisia
tutkimuksia. Kalankasvatuksen tuotantomäärien ja ravinnekuormituksen pieneneminen
ovat luoneet tarpeen päivittää tarkkailuohjelmia vastaamaan nykyistä tuotantoa ja
kuormitusta. Toteutettavien tarkkailuiden avulla tulisi saada mahdollisimman kattavasti
tietoa kalankasvatuksen ympäristövaikutuksista, mutta kustannusten tulisi pysyä
kohtuullisina.
Perinteinen vesistötarkkailu ei välttämättä anna kuvaa kalanviljelyn vesistövaikutuksista,
mutta sen avulla voidaan seurata alueen yleisen tilan kehitystä. Modernit
vesistötutkimusmenetelmät
(sondaus,
sameusmittarit,
leväanalyysit,
biologiset
menetelmät) saattavat tarjota kuitenkin uusia mahdollisuuksia kalanviljelylaitosten
vesistötarkkailuihin.
Uusien
menetelmien
toimivuudesta
ja
soveltuvuudesta
kalanviljelylaitosten tarkkailuihin ei kuitenkaan ole vielä riittävästi tietoa tällä hetkellä.
Kalanviljelyn tarkkailun kehittämishankkeessa vuosina 2013–2014 testattiin uusia
menetelmiä, joilla kalanviljelylaitosten velvoitetarkkailuita olisi mahdollista jatkossa
toteuttaa Virolahden, Pyhtään ja Loviisan laitoksilla. Lisäksi arvioitiin käytössä olevien
menetelmien toimivuutta. Hankkeen tulosten perusteella laitosten tarkkailuohjelmat
päivitetään vastaamaan paremmin nykyhetken tuotantomääriä ja kuormitusta.
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2 TUTKIMUSALUE
2.1 YLEISKUVAUS ALUEESTA
Itäinen Suomenlahti on tunnetusti Itämeren kuormitetuimpia ja rehevöityneimpiä alueita.
Ulkoisen kuormituksen ja erityisesti sisäistä kuormitusta lisäävän geomorfologiansa takia
alue onkin pohjan- ja vedenlaadun suhteen Suomen rannikon huonokuntoisin. Itäisen
Suomenlahden rannikkoalueella on leveä saaristovyöhyke, jonka lukuisat syvänteet ja
matalat kynnysalueet estävät pohjanläheisen veden vaihtumista. Lokeroituneilla alueilla
myöskään ulkoisen kuormituksen vaikutukset eivät välttämättä ole voimakkaimpia
päästölähteen lähellä, vaan tulevat näkyviin geomorfologisten edellytysten mukaisesti.
Rannikkoalue on ympäristöltään monipuolinen. Alue sisältää jokien suistoalueita,
merenlahtia, sisä- ja ulkosaaristoa sekä meren selkiä. Merialue ja sen saaristo
muodostavat tärkeän virkistyskäyttöalueen ja alueella onkin runsaasti yleisiä uimarantoja,
leirintäalueita sekä paljon loma-asutusta. Merialueella harjoitetaan sekä ammattimaista
että kotitarve- ja virkistyskalastusta.
Valtaosa alueen kuormituksesta on Kymijoen mukanaan tuomaa hajakuormitusta Kotkan
ja Pyhtään edustoille. Tämän lisäksi aluetta kuormittavat myös pienemmät joet, kuten
Siltakylänjoki, Summanjoki, Vehkajoki ja Loviisanjoki. Hajakuormituksen lisäksi
merialueelle kohdistuu pistemäistä yhdyskunta- ja teollisuusjätevesikuormitusta. Alueen
tilaan vaikuttaa myös Suomenlahden itäosista tuleva kuormitus. Hankkeessa mukana
olevat kalankasvatuslaitokset sijaitsevat Virolahden, Pyhtään ja Loviisan rannikoiden
edustoilla (Kuvat 1-3).

2.2 VIROLAHDEN KALANKASVATUSLAITOKSET
Virolahti on noin 30 km2 kokoinen lahti aivan Suomenlahden itäreunalla Venäjän rajan
tuntumassa. Virolahti on varsin matala, mistä johtuen vesimassat lämpenevät kesäisin
melko paljon. Virolahden pohjukkaan laskee Virojoki, jonka keskivirtaamaksi on arvioitu
3,5 m3/s. Virojoen vaikutus lahden vedenlaatuun on selvästi havaittavissa etenkin jokisuun
lähellä, missä vesi on selvästi ulompia alueita rehevämpää.
Virolahden lounaisosassa Sumarinsaaren länsipuolella on Kirkon-Vilkkilänturan Naturaalue (SPA-alue FI0426001), jonka pinta-ala on 194 ha. Natura-alue on yhteydessä
muuhun Virolahteen kahden kapean salmen kautta. Kirkontura on jo pitkälle maatunut ja
sille ovat luonteenomaisia laajat saraniityt. Vilkkiläntura on matalaa ja ruovikkoista
vesialuetta. Kirkon-Vilkkiläntura on erityisen arvokas vesilintujen muuttoaikainen
levähdysalue. Kirkon-Vilkkilänturan Natura-alueen sisällä on Kirkonturalla lisäksi Vilkkilän
(SCI-alue FI0426004) Natura-alue, jonka pinta-ala on 22 ha. Alue on luontodirektiivin
liitteen II ja IV (a) lajeihin kuuluvan täplälampikorennon tärkeä elinalue.
_______________________________________________________________________________
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Virolahdella toimii tällä hetkellä kolme kalankasvattajaa, joiden kalankasvatuslaitosten
ympäristölupien tarkkailuvelvoitteet on täytetty yhteistarkkailulla. Tarkkailussa ovat mukana
seuraavat laitokset (Kuva 1):
Nakarin kalanviljelylaitos Ky, Katajaluodon laitos (Dnro ISY-2007-Y-88, Nro 98/09/2)
Nakarin kalanviljelylaitos Ky, Hailiniemen laitos (Dnro ISY-2007-Y-89, Nro 98/09/2)
Nakarin kalanviljelylaitos Ky, Niemenpään laitos (Dnro ISY-2007-Y-87, Nro 97/09/2)
Nakarin kalanviljelylaitos Ky, Puuluodon laitos (Dnro ISY-2006-Y-247, Nro 93/09/2)
Kellosalmen Lohi Oy, Kellosalmen laitos (Dnro ISY-2007-Y-84, Nro 94/09/2)
Tuuholman Lohi Ky, Tuuholman laitos (Dnro ISY-2007-Y-85, Nro 95/09/2)
Nakarin Hailiniemen laitoksella ei ole ollut toimintaa vuosina 2012 ja 2013. Tuuholman
Lohi Ky:n Huovarinniemen laitoksella on myös kalankasvatusta ja laitoksen jätevedet
puretaan Vilkkilänturan lahteen. Laitos ei ole mukana yhteistarkkailussa, vaan
tarkkailuvelvoite täytetään lupaehtojen mukaisesti laitoksen omalla tarkkailulla.

Kuva 1. Virolahden edustan merialueella sijaitsevat alueen yhteistarkkailussa mukana olevat
kalankasvatuslaitokset.

2.3 PYHTÄÄN KALANKASVATUSLAITOKSET

Kymijoen länsihaara laskee Pyhtään ja Ruotsinpyhtään edustalla mataliin ja saarten
sulkemiin Ahvenkoskenlahteen ja Purolanlahteen. Näistä lahdista vedet purkautuvat
_______________________________________________________________________________
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kapeiden salmien kautta varsinaiselle merialueelle. Kalankasvatuksen ja Kymijoen
lisäksi alueelle tulee kuormitusta Siltakylän jätevedenpuhdistamolta, joka purkaa
vetensä Siltakylänlahden edustalle.
Pyhtään edustalla on yhteensä viisi laitosta, joista vain Sandvikin Lohi Oy:n laitokset ovat
toiminnassa (Kuva 2). Alueen kalankasvatuslaitosten yhteistarkkailussa ovat mukana
seuraavat laitokset:
Sandvikin Lohi Oy, Sandvikin laitos (ISY-2007-Y-75)
Sandvikin Lohi Oy, Honkaniemen laitos (ISY-2007-Y-73)
Kaakon Lohi Oy, Girsvikin laitos (ISY-2006-Y-254)
Kaakon Lohi Oy, Mossavikin laitos (ISY-2006-Y-253)
Kaakon Lohi Oy, Mallemuckenin laitos (ISY-2007-Y-77)

Kuva 2. Pyhtään edustan merialueella sijaitsevat alueen yhteistarkkailussa mukana olevat
kalankasvatuslaitokset.

2.3 LOVIISAN KALANKASVATUSLAITOKSET
Loviisan merialueelle purkautuvat Taasianjoki ja Loviisanjoki. Myös Kymijoen
Ahvenkoskenhaaran vedet kulkeutuvat ajoittain tutkimusalueelle. Loviisan merialueella
sijaitsee kalanviljelylaitosten lisäksi Loviisan voimalaitos ja Loviisan kaupungin Vårdön
jätevedenpuhdistamo, jotka kuormittavat aluetta prosessi- ja talousjätevesillään. Loviisan
_______________________________________________________________________________
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kaupungin Pernajan jätevedenpuhdistamo laskee jätevedet Koskenkylänjokeen, joka
purkautuu Pernajanlahden pohjukkaan.
Loviisan merialueella on kolme kalankasvatuslaitosta, joista vain Bästön ja Semilaxin
laitokset ovat nykyään toiminnassa (Kuva 3). Laitosten ympäristölupavelvoite täytetään
yhteistarkkailulla:
Handesbolaget Altarskär Forell – Dnro ESAVI/29/04.08/2010, 17.3.2011
Oy Bästö Forell Ab – Dnro ESAVI/27/04.8/2010, 17.3.2011
Oy Semilax Ab – Dnro LSY-2007-Y-358, 10.12.2008
Lisäksi Loviisan voimalaitoksen lähellä on Loviisan Smoltti Oy:n -kalankasvatuslaitos, joka
ei ole mukana kalankasvatuslaitosten yhteistarkkailussa, vaan toteuttaa tarkkailua yhdessä
Loviisan voimalaitoksen kanssa.

Kuva 3. Loviisan edustan merialueella sijaitsevat alueen yhteistarkkailussa mukana olevat
kalankasvatuslaitokset.
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3 KALANKASVATUKSEN, KUORMITUKSEN JA VEDENLAADUN KEHITYS
3.1 LISÄKASVU JA RAVINNEKUORMITUS
Suomen kalankasvatuslaitosten tuotanto on ollut suurimmillaan 1980- ja 1990-lukujen
vaihteessa (Ympäristöministeriö 2013). Tämän jälkeen tuotantomäärät ovat selvästi
laskeneet ja laskua on jatkunut koko 2000-luvun ajan. Merialueella etenkin useat pienet
toimijat ovat lopettaneet toimintansa kokonaan. Sama kehitys on havaittavissa myös
Kaakkois-Suomessa etenkin Pyhtään edustalla, missä laitosten määrä on vähentynyt
1990-luvun alun 9 laitoksesta nykyiseen kahteen toiminnassa olevaan laitokseen.
Tuotantomäärä on laskenut 1996 vuoden reilusta 500 tonnista noin 70 tonniin vuonna
2013 (Kuva 4). Lisäkasvun ohella myös ravinnekuormitus on selvästi vähentynyt. Nykyään
ravinnekuormitus on sekä määrällisesti että tuotantomääriin suhteutettuna selvästi
pienempää kuin aiempina vuosina.
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Kuva 4. Pyhtään kalankasvatuslaitosten lisäkasvun ja ravinnekuormituksen (typpi, fosfori) kehitys
vuosina 1990–2013.

Virolahdella ja Loviisassa tuotannon ja ravinnekuormituksen väheneminen 2000-luvun
aikana ei ole ollut yhtä selvää kuin Pyhtäällä (Kuvat 6 ja 7). Virolahden kalalaitosten
tuotantomäärä on pysynyt hyvin tasaisena aina vuoteen 2011 asti, jonka jälkeen yhdellä
laitoksista ei ole tuotettu kalaa ollenkaan. Tuotannon lisäksi myös ravinnekuormitus laski
selvästi vuoden 2011 jälkeen. Parina viime vuotena ominaiskuormitus (kuormitus/tuotanto)
onkin ollut selvästi edellisiä vuosia pienempää. Virolahden edustalla on tällä hetkellä
toiminnassa 5 kalankasvatuslaitosta.

_______________________________________________________________________________
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Kuva 5. Virolahden kalankasvatuslaitosten lisäkasvun ja ravinnekuormituksen (typpi, fosfori) kehitys
vuosina 2000–2013.

Loviisan edustalla toimi vuonna 2000 yhteensä 5 laitosta, joista yhdellä ei ole tuotettu
kalaa vuoden 2004 jälkeen ja yhden toiminta on pysyvästi loppunut. Loviisan edustalla
tuotantomäärät laskivat selvästi vuodesta 2000 vuoteen 2004 asti, mutta nousivat tämän
jälkeen muutamassa vuodessa takaisin 2000-luvun alun tasolle (Kuva 6).
Ominaiskuormitus on Loviisan edustalla pienentynyt selvästi 2000-luvun alusta lähtien ja
oli pienin vuonna 2007. Tämän jälkeen ominaiskuormitus hieman kasvoi, mutta on
edelleen selvästi 2000-luvun alkua pienempää.
Loviisasta Virolahdelle ulottuvalla alueella kalankasvatus on tällä hetkellä tuotantomäärien
osalta tarkasteltuna selvästi suurinta Virolahdella ja pienintä Pyhtäällä. Vaikka Loviisan ja
Virolahden
lisäkasvu
on
Pyhtään
edustaa
suurempaa,
ominaiskuormitus
(kuormitus/tuotanto) on suurinta Pyhtään edustalla sekä typen että fosforin osalta.
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Kuva 6. Loviisan kalankasvatuslaitosten lisäkasvun ja ravinnekuormituksen (typpi, fosfori) kehitys
vuosina 2000–2013.

3.2 VEDENLAADUN KEHITYS
Vedenlaadun ravinne- ja rehevyystason kehitystä kalankasvatuslaitosten lähellä on
tarkasteltu kunkin laitoksen velvoitetarkkailuun kuuluvien tarkkailupisteiden sekä lähellä
sijaitsevien muiden tarkkailupisteiden tulosten avulla. Kullekin vedenlaatuparametrille on
laskettu tulosten perusteella vuosikeskiarvot vuodesta 1995/2000 vuoteen 2013 asti.
Pyhtään ja Loviisan edustan merialueen pintaveden rehevyys ja ravinnetaso ovat
osoittaneet lievää laskevaa kehityssuuntaa 2000-luvun ajan (Kuvat 7 ja 8). Pyhtään
edustalla pintaveden typpipitoisuus on kuitenkin pysynyt melko tasaisena, mutta Loviisan
edustalla on havaittavissa lievä laskeva kehityssuunta. Fosfori- ja klorofyllipitoisuus ovat
selvästi laskeneet molemmilla alueilla. Klorofyllipitoisuuden vuosivaihtelu on kuitenkin
usein hyvin suurta. Pyhtään edustalla näkösyvyys on kuitenkin hieman heikentynyt, kun
taas Loviisassa se on pysynyt hyvin tasaisena.
Myös Virolahdella klorofyllipitoisuus on osoittanut laskevaa kehityssuuntaa, mutta
fosforipitoisuus on puolestaan kohonnut (Kuva 9). Sekä fosfori- että klorofyllipitoisuuden
vuosivaihtelut ovat ajoittain melko suuria. Näkösyvyys ja typpipitoisuus ovat pysyneet
Virolahdella varsin tasaisina, vaikka ajoittain typpitaso nouseekin tavallista korkeammaksi.
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Kuva 7. Pyhtään edustan merialueen pintaveden rehevyyden ja ravinnepitoisuuksien kehitys
vuosina 2000–2013.
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Kuva 8. Loviisan edustan merialueen pintaveden rehevyyden ja ravinnepitoisuuksien kehitys
vuosina 2000–2013.
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Kuva 9. Virolahden edustan merialueen pintaveden rehevyyden ja ravinnepitoisuuksien kehitys
vuosina 1995–2013.

4 AINEISTO JA MENETELMÄT
4.1 SONDAUSTUTKIMUKSET
Pintaveden nitraatti- ja klorofyllipitoisuutta kalalaitosten ympärillä kartoitettiin
sondimittauksin elo-syyskuussa 2013. Tarkoituksena oli selvittää, ovatko pitoisuudet
korkeampia laitosten kohdalla kuin ympäröivällä alueella. Levämäärää kuvaavaa aklorofyllipitoisuutta mitattiin kenttäkäyttöisellä sondilla (YSI 6920 V2) pintavedestä (n. 0,30,4 m) noin 150–500 metrin säteellä laitoksista. Mittaustuloksia kertyi kultakin laitokselta
noin 450–800 kpl. Mittaus suoritettiin uutena tutkimuksena Virolahdella Puuluodon ja
Katajaluodon laitosten ympärillä (Kuva 1). Loviisan ja Pyhtään laitoksilla vastaava tutkimus
kuuluu velvoitetarkkailututkimuksiin kahden vuoden välein ja tutkimus suoritettiin kesällä
2013 molemmilla alueilla tarkkailuohjelman mukaisesti. Velvoitetarkkailun tutkimustulokset
ovat luettavissa velvoitetarkkailuraporteista (Mänttäri 2014a ja Mänttäri 2014b).
Nitraattipitoisuuden sondaus on puolestaan uusi tutkimusmenetelmä eikä se ole ollut
mukana kalalaitosten velvoitetarkkailuissa. Menetelmän soveltuvuutta tarkkailuun testattiin
kaikilla kolmella alueella: Virolahti, Pyhtää ja Loviisa. Kalankasvatuslaitosten
ravinnekuormituksen oletettiin näkyvän laitosten kohdalla ympäröivää aluetta
korkeampana nitraattipitoisuutena. Nitraattipitoisuuden sondaus toteutettiin kunkin
_______________________________________________________________________________
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laitosalueen ympärillä yhtä aikaa klorofyllisondauksen kanssa noin 150–500 metrin
säteellä laitoksista. Mittaustuloksia kertyi kullakin laitokselle noin 150–270 kpl.
Nitraattipitoisuuden mittaamiseen käytettiin S::CAN Spectro::lyser UV-VIS spektrometriä,
jota ohjattiin tietokoneelta laitteen omalla ohjausohjelmistolla. Laite mittasi nitraattitypen
lisäksi myös sameutta.
Nitraatti- ja klorofylliarvoja käsiteltiin ArcView ArcGIS 10.0 -paikkatietojärjestelmällä, jolla
interpoloitiin karttapohjalle kalalaitosten ympärillä olevan alueen nitraatti- ja
klorofyllipitoisuus. Interpoloinnissa käytettiin Spatial Analyst –ohjelman Natural Neighbour
–menetelmää. Kalalaitosten lähellä tehtyjen mittausten lisäksi kummankin parametrin
osalta tehtiin pistemäisiä mittauksia noin 1-2 kilometrin päässä laitoksista sijaitsevilla
vertailupisteillä.

4.2 POHJANLAADUN KAIKULUOTAUS
Pohjanlaadun alueellista vaihtelua kalanviljelylaitosten ympäristössä selvitettiin
viistokaikuluotaimen avulla. Tavoitteena oli selvittää, onko kalanviljelylaitoksilla vaikutusta
lähialueen pohjanlaatuun ja kuinka laaja vaikutusalue on. Työssä käytettiin Tritech Starfish
452F-luotainta, jonka taajuus on 450 kHz. Luotaimen kattavuudeksi asetettiin 75 m veneen
molemmin puolin. Olosuhteista riippuen (tuulen ja aallokon aiheuttama veneen liike)
käyttökelpoisen luotainkuvan kattavuus on kuitenkin yleensä pienempi kuin luodatun
kaistan ala. Viistokaikuluotain kiinnitettiin veneen laitaan n. 0,2 m syvyydelle. Kartoitukset
tehtiin elokuussa 2013 Virolahden laitosten tuntumassa. Luotainaineiston keruussa ja sen
jälkikäsittelyssä käytettiin SonarWiz 5-ohjelmaa. Käsitellystä luotainaineistosta määritettiin
asiantuntija-arviona erilaisten pohjanlaatutyyppien alueet.

4.3 SURVIAISSÄÄSKIEN KOTELONAHKATUTKIMUS
Ranta-alueiden pohjaeläintutkimuksissa menetelmänä käytettiin ns. surviaissääskien
kotelonahkamenetelmää. Menetelmä on perinteisiin pohjaeläinten tarkkailumenetelmiin
nähden kustannustehokas, ja sillä saadaan tietoa laajan alueen ja eri syvyysvyöhykkeiden
lajistosta. Menetelmää testattiin Pyhtään ja Virolahden laitosten ympäristössä vuonna
2013. Pyhtään tulokset on raportoitu vuosiraportissa (Mänttäri & Raunio 2014), joten tässä
yhteydessä esitetään vain Virolahden aluetta koskevat tulokset. Tavoitteena oli selvittää,
voidaanko menetelmän avulla arvioida rannikkoalueiden rehevyyttä ja osoittaa
kalankasvatuksen vaikutuksia.
Surviaissääskien aikuistuminen käynnistyy Etelä-Suomen olosuhteissa tyypillisesti huhtitoukokuun vaihteessa ja päättyy syys-lokakuussa (Raunio ym. 2007). Lajien
aikuistumisajankohtien välillä on vuodenaikaista ja vuorokauden sisäistä vaihtelua (mm.
Wilson & Ruse 2005). Jotta lajistosta saataisiin kattava kuva, on suositeltu että
_______________________________________________________________________________
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kotelonahkoja kerättäisiin kolmena tai neljänä eri kuukautena avovesikauden aikana
(Wilson & Ruse 2005). Kustannusten karsimiseksi on usein kuitenkin tyydyttävä vain
yhden ajankohdan näytteeseen. Kalankasvatuslaitosten ympäristöstä näytteitä kerättiin
elokuussa. Aikaisempien tutkimusten perusteella loppukesän-alkusyksyn näytteenotolla on
mahdollista saada melko kattava otos niin karun kuin rehevän pohjanlaadun
ilmentäjälajeista. 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). Järvien ja rannikkoalueen olosuhteissa
kerääntymisalue tarkoittaa tuulen vastaista rantaa, jonne pinnalla ajelehtivaa ainesta on
kerääntynyt.
Surviaissääskien
kotelonahkojen
näytteenotossa
sovellettiin
eurooppalaista
menetelmästandardia SFS-EN 15196:2006. Näytteenotto tapahtui haavimalla rantaveden
pinnalla kelluvaa aineista käsihaavilla (havas 250 µm). Ollakseen edustava näytteen tulee
sisältää vähintään 200 kotelonahkaa (Ruse 1993). Koska vain kotelonahkojen määrä on
ratkaiseva, näytteenottoaikaa ei ole määritelty tai rajattu. Käytännössä riittävä määrä
kotelonahkoja saavutettiin noin 10–15 minuutin haavinnalla. Haavinnan jälkeen pussin
sisältö tyhjennettiin vedellä täytettyyn ämpäriin. Ämpäristä poistetaan isoimmat roskat ja
samalla arvioitiin kotelonahkojen määrää. Loppu aines kaadettiin siivilän (havas 250 µm)
läpi ja seulontajäännös kaadettiin kierrekorkilliseen pulloon (0,5 l) ja säilöttiin etanolilla.
Haavintaa jatkettiin, mikäli ensimmäisessä näytteessä ei ollut riittävää määrää
kotelonahkoja.
Näytteet poimittiin parin seuraavan päivän kuluessa näytteenotosta. Poimintaa varten
näytepulloa sekoitettiin ja siitä kaadettiin poiminta-alustalle pieni osanäyte. Kaikki
osanäytteen kotelonahat poimittiin ja laskettiin. Mikäli osanäytteen kotelonahkojen määrä
ei ylittänyt vaadittua 200 yksilöä, poiminta-alustalle kaadettiin uusi osanäyte, josta
poimittiin niin ikään kaikki kotelonahat. Kotelonahkojen määrityksessä hyödynnettiin
Langtonin (1991) määrityskaavaa. Kaikki kotelonahat määritettiin vähintään suvulleen,
mutta pääasiassa lajilleen.
Näytepisteiden rehevyyden arvioinnissa hyödynnettiin Paasivirran (2001) ehdottamaa
TEO-indeksiä (indeksin päivitetty versio vuodelta 2010), jossa lajit on jaoteltu kahteen
ryhmään: i) oligotrofian ja ii) eutrofian ilmentäjälajit. Indeksin pienin mahdollinen arvo on 0
(ilmentäen hyvin karua pohjanlaatua) ja suurin 100 (ilmentäen hyvin rehevää
pohjanlaatua).

_______________________________________________________________________________
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4.4 LEVÄMÄÄRITYS
Modernit vesistötutkimusmenetelmät, kuten in situ -mittarit voivat tarjota perinteisiin
vesinäytteenottoihin ja biologisiin tutkimuksiin verrattuna kustannustehokkaita ja
täsmällisiä vaihtoehtoja kalanviljelylaitosten vesistövaikutusten arviointiin. Levätutkimuksen
tavoitteena oli selvittää in situ –mittauksin pohjalevien määrää ja lajiryhmien runsauksia
kalanviljelylaitosten tuntumassa ja vertailualueilla. Tavoitteena oli testata, onko
kalanviljelyllä vaikutuksia leväyhteisöjen koostumukseen sekä levämääriin. Menetelmää
testattiin kaikkien kolmen alueen (Virolahti, Pyhtää ja Loviisa) kalanviljelylaitosten alueilla.
Pohjalevien määrää ja eri leväryhmien runsauksia tutkittiin saksalaisen bbe BenthoTorch –
laitteen avulla (mm. Carpentier ym. 2013) (Kuva 10). Sondi mittaa pohjalevien määrää
yhden neliösentin alueelta. Eri leväryhmien osuudet laite määrittää takaisin heijastuneen
valon aallonpituuksien perusteella. Levämäärän mittaus tapahtuu painamalla sondin
mittauspää tutkittavaa kiveä/alustaa vasten. Mittaus kestää 10 sekuntia, jonka jälkeen laite
tallentaa tulokset ja mittauspaikan koordinaatit laitteen muistiin.
Kalalaitosten levätutkimuksessa näytteitä kerättiin luonnonkiviltä laitosten välittömästä
läheisyydestä sekä alueellisilta vertailualueilta. Kullakin näytepisteellä mittausten
lukumäärä oli 12, ja se jaettiin tasan kahden eri syvyysvyöhykkeen välillä i) 0-0,25 m ja ii)
0,25–0,5 m. Näiltä syvyysvyöhykkeiltä poimittiin kolme kiveä, joilta kustakin tehtiin kaksi
mittausta. Tavoitteena oli selvittää, oliko näytesyvyydellä merkitystä rehevyysvaikutusten
havaitsemisessa. Tutkimuksen toinen pääkysymys oli, mikä leväryhmä ilmentäisi
selvimmin kuormitusvaikutuksia. Tulokset analysoitiin varianssianalyysillä (ANOVA).
Korrelaatiokertoimen avulla tarkasteltiin kahden eri syvyysvyöhykkeen välisten tulosten
samankaltaisuutta.

Kuva 10. Levämäärän mittaamiseen käytetty Bentho torch –laite.
_______________________________________________________________________________
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5 TULOKSET JA TULOSTENTARKASTELU
5.1 SONDAUSTUTKIMUKSET
Virolahden Puuluodon ja Katajaluodon laitosten ympärillä nitraattipitoisuuden vaihtelu oli
hyvin pientä (Kuva 11). Katajaluodon laitoksen ympärillä nitraattitaso oli hieman Puuluodon
laitoksen tasoa matalampi. Molemmilla laitoksilla pintaveden nitraattipitoisuus oli kuitenkin
laitosten ympärillä hyvin samaa tasoa kuin ulompana sijaitsevilla vertailupisteillä.
Kalakasvatuksen aiheuttamia pintaveden kohonneita nitraattitypen pitoisuuksia laitosten
kohdalla ei pystytty havaitsemaan loppukesällä tehtyjen mittausten perusteella.
Pyhtään edustalla Honkaniemen ja Sandvikin laitosten ympärillä pintaveden
nitraattipitoisuus oli hieman Virolahden tasoa matalampi, mutta ero alueiden välillä ei ollut
kovin suuri (Kuva 12). Sandvikin laitoksen ympäriltä havaittiin muutama hyvin alhainen
arvo, mutta muutoin pitoisuudet olivat molempien laitosten ympärillä hyvin tasaiset ja
keskimääräinen taso oli samaa luokkaa. Myös hieman kauempana laitoksista sijaitsevilla
vertailupisteillä pitoisuus oli hyvin samaa tasoa laitosalueiden kanssa. Virolahden tapaan
myöskään Pyhtäällä ei pintavedessä havaittu kalankasvatuksen aiheuttamia kohonneita
nitraattipitoisuuksia laitosten lähellä.
Loviisassa nitraattipitoisuutta kartoitettiin yhteensä kolmen kalankasvatuslaitoksen
ympäriltä: Granberg, Semilax ja Bästö. Granbergin laitoksella ei ole ollut kasvatustoimintaa
enää vuosina 2012–2013 ja laitoksen toiminta on loppunut virallisesti vuoden 2014 alusta.
Loviisan edustalla pintaveden nitraattipitoisuus oli hyvin tasainen kaikkien laitosten
ympärillä (Kuvat 13, 14 ja 15). Kaikilla laitoksilla minimi- ja maksimiarvot olivat hyvin lähellä
toisiaan. Bästön laitoksella nitraattitaso oli korkein juuri laitoksen kohdalla, joka sijaitsee
interpoloidun alueen koillisosassa (Kuva 13). Erot muuhun alueeseen olivat kuitenkin hyvin
pieniä. Laitosten ulkopuolella sijaitsevien vertailupisteiden pitoisuudet olivat samaa tasoa
laitosalueiden pitoisuuksien kanssa. Nitraattitaso Granbergin laitoksen ympärillä ei eronnut
muiden laitosten tasosta, vaikka Granbergin laitoksella ei ole kasvatettu kalaa kahteen
vuoteen.
Kalankasvatus kuormittaa lähialuetta sekä typpi- että fosforipäästöillä, jotka tulevat
pääasiassa kaloille syötettävästä rehusta. Pintaveden nitraattipitoisuuden kartoitus
sondausmenetelmällä ei kuitenkaan tuonut selkeästi esille, että nitraattipitoisuus olisi ollut
laitosten kohdalla tai välittömässä läheisyydessä korkeampi. Myöskään laitosalueiden ja
vertailupisteiden välillä ei juuri havaittu suuria eroja. Menetelmällä ei näin ollen pystytty
havaitsemaan kalankasvatuksen paikallisia vaikutuksia pintavedessä. Yleisesti
tarkasteltuna nitraattipitoisuudet olivat korkeimmat Virolahdella ja matalimmat Loviisassa.
Erot alueiden välillä olivat kuitenkin melko pieniä ja selittyvät pääasiassa alueiden
ominaisuuksilla (virtaukset, veden vaihtuvuus, jokien kuormitus, muu kuormitus).

_______________________________________________________________________________
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Kuva 11. Pintaveden interpoloitu nitraattipitoisuus Virolahdella Puuluodon ja Katajaluodon laitosten
ympärillä sekä kuudella vertailupisteellä.
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Kuva 12. Pintaveden interpoloitu nitraattipitoisuus Pyhtäällä Sandvikin ja Honkaniemen laitosten
ympärillä sekä kuudella vertailupisteellä kesällä 2013.

Kuva 13. Pintaveden interpoloitu nitraattipitoisuus Loviisassa Bästön laitoksen ympärillä sekä
kolmella vertailupisteellä kesällä 2013.
_______________________________________________________________________________
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Kuva 14. Pintaveden interpoloitu nitraattipitoisuus Loviisassa Granbergin laitoksen ympärillä sekä
kahdella vertailupisteellä kesällä 2013.

Kuva 15. Pintaveden interpoloitu nitraattipitoisuus Loviisassa Semilaxin laitoksen ympärillä sekä
neljällä vertailupisteellä kesällä 2013.
_______________________________________________________________________________
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Kesällä 2013 Virolahden laitosten ympärillä tehtiin myös klorofyllipitoisuuden
sondaustutkimus yhtä aikaa nitraattipitoisuuden sondauksen kanssa. Interpoloidun
vaikutusalueen perusteella ei pystytty havaitsemaan selviä kohonneita klorofyllipitoisuuksia
laitosten kohdilla (Kuva 16). Laitoksia ympäröivän vesialueen ja vertailupisteiden
klorofyllipitoisuuksissa ei myöskään tutkimuksen perusteella havaittu merkittäviä eroja.
Levämäärää kuvaava klorofyllipitoisuus oli Katajaluodon laitosten ympärillä hieman
korkeampi kuin Puuluodon laitoksilla. Myös vertailupisteiden klorofyllipitoisuudet olivat
hieman korkeampia Katajaluodon laitosten lähellä. Aiempien velvoitetarkkailutulosten
perusteella alueen rehevyyden tiedetään kasvavan siirryttäessä kohti rannikkoa ja Virojoen
suualuetta, jossa joen on todettu vaikuttavan alueen vedenlaatuun (Mänttäri 2014c, Ritari
2011).
Vastaavia pintaveden klorofyllipitoisuuden sondausmittauksia on tehty Loviisan ja Pyhtään
kalankasvatuslaitosten ympärillä vuosina 2011 ja 2013 laitosten velvoitetarkkailuihin liittyen
(Mänttäri 2012a, Mänttäri 2012b, Mänttäri 2014a, Mänttäri 2014b). Vuonna 2011
klorofyllipitoisuudet olivat sekä Pyhtäällä että Loviisassa hyvin korkeita ja leväkukinta
tämän perusteella hyvin voimakasta loppukesällä. Pitoisuudet olivat kuitenkin laitosten
ympärillä hyvin tasaisia eikä laitosten kohdalla havaittu selviä korkeampia pitoisuuksia.
Pitoisuudet olivat myös vertailupisteillä samaa tasoa laitosalueiden kanssa.
Vuonna 2013 klorofyllitaso oli sekä Pyhtäällä että Loviisassa selvästi edellistä
tutkimuskertaa matalampi (Mänttäri 2014a ja 2014b). Pyhtään edustalla klorofyllitaso oli
korkein hieman laitoksista luoteeseen. Loviisassa pitoisuudet vaihtelivat laitosten ympärillä
selvästi vähemmän kuin Pyhtäällä. Bästön laitosten kohdalla oli havaittavissa lievästi
kohonnut klorofyllitaso aivan laitoksen kohdalla. Semilaxin laitoksella klorofyllitaso oli
korkein hieman laitoksista lounaaseen. Ero vertailupisteisiin oli kuitenkin hyvin pieni kaikilla
laitoksilla.
Tehtyjen klorofyllimittausten perusteella kalankasvatuksen vaikutuksia laitosten
välittömässä läheisyydessä kohonneina klorofyllipitoisuuksina on vaikea havaita selvästi.
Muutamissa tapauksissa kalankasvatuslaitosten kohdalla tai vieressä klorofyllitaso on ollut
hieman muuta ympäristöä korkeampi. Erot olivat usein kuitenkin hyvin pieniä ja
vertailupisteiden taso oli usein hyvin samaa luokkaa laitosalueiden tason kanssa. Tulosten
tarkastelua vaikeuttaa se, että klorofyllipitoisuus saattaa vaihdella ajallisesti hyvin paljon
etenkin muuttuvien sääolojen seurauksena. Lisäksi virtaukset ja veden liikkeet saattavat
vaikuttaa klorofyllin paikalliseen vaihteluun eikä klorofyllitaso siksi välttämättä aina ole
korkein laitosten ympärillä. Pintaveden sondaustutkimuksilla saadaan melko helposti tietoa
alueen vedenlaadusta halutuissa paikoissa ilman laboratoriossa tehtäviä määrityksiä.
Lisäksi tulosten perusteella on mahdollista interpoloida vaikutusalueita. Kalankasvatusten
vaikutusten esille saaminen tällä menetelmällä on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi eikä
menetelmä tuo juurikaan lisäarvoa velvoitetarkkailuihin.

_______________________________________________________________________________
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Kuva 16. Pintaveden interpoloitu klorofyllipitoisuus Virolahdella Puuluodon ja Katajaluodon laitosten
ympärillä sekä neljällä vertailupisteellä kesällä 2013.

_______________________________________________________________________________
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5.2 POHJANLAADUN KAIKULUOTTAUS
Virolahden laitosten tuntumassa ajettiin kaksi linjaa, ensimmäinen Kellosaaren ja
Tuuholmin välisellä alueella ja toinen Tuuholmin pohjoispuolella. Ensimmäisellä linjalla
pohjanlaatu oli pääosin hiekkapohjaa, joka erottui luotainkuvasta aaltomaisena
pohjatyyppinä (Kuva 17). Paikoin hiekkapohjalla oli havaittavissa myös karkeampaa
kivipohjaa. Viljelykassit erottuivat hyvin luotauskuvasta vaaleina ympyröinä ja niiden
taakse muodostui luotainkuvassa selvä varjo (Kuva 17). Viljelykassien ympärillä oli
havaittavissa vaaleamman pohjanlaadun alue, joka mahdollisesti liittyi kalanviljelyn
vaikutuksiin. Pohjatyyppien raja kulki viljelykassien linjan suuntaisesti, joka viittaisi siihen,
että kyseessä on vaikutusalue. Tuuholmin pohjoispuoleisella linjalla vastaavaa
pohjatyyppien vaihtumista ei ollut kuitenkaan havaittavissa vaan pohjanlaatu oli melko
tasaista koko luodatulla alueella (Kuva 18). Pohjanlaatu oli todennäköisesti kiveä ja
pehmeämpää mutapohjaa. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että viistokaikuluotaimella
saattaa joissain tapauksissa olla mahdollista havaita kalanviljelyn vaikutuksia lähialueen
pohjanlaatuun, mutta kaikilla alueille menetelmä ei toimi. Tähän vaikuttavat mm. alueen
syvyys, avoimuus, virtausolot ja luontainen pohjanlaatu.

Kuva 17. Pohjanlaadun luotaus Kellosaari-Tuuholmi -linjalla.

_______________________________________________________________________________
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Kuva 18. Pohjanlaadun luotaus Tuuholmin pohjoispuoleisella linjalla.

5.3 SURVIAISSÄÄSKIEN KOTELONAHKATUTKIMUS
Virolahden alueen viideltä näytepisteeltä tavattiin yhteensä 34 surviaissääskitaksonia (Liite
1). Lajisto oli suhteellinen vähäinen, sillä yhdessä järvinäytteessä lajimäärä saattaa olla
suurempikin. Toisaalta rannikkoalueen näytteille tyypillistä on järviä pienemmät lajimäärät.
Lisäksi näyte otettiin alkusyksystä, jolloin kuoriutuvien lajien määrät kääntyvät laskuun.
näytepistekohtaisesti taksonimäärät vaihtelivat välillä 15–21. Ylesimmät lajit näytepisteillä
olivat Endochironomus albipennis, Tanytarsus medius/multipunctatus, Paratanytarsus
dissimilis/inopertus sekä Psectrocladius-suvun lajit. Surviaissääskiaineistosta lasketun
TEO-pohjanlaatuindeksin perusteella näytepisteiden rehevyys vaihteli lievästi karusta
hyvin rehevään (Kuva 19). Rehevintä aluetta oli Tuuholmin ympäristö ja pohjien rehevyys
laski siirryttäessä etelään kohti vertailupistettä.

_______________________________________________________________________________
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Kuva 19. Virolahden näytepisteiden pohjanlaadun arviointi surviaissääskimenetelmällä.

_______________________________________________________________________________
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5.4 LEVÄMÄÄRITYS
Virolahdella on tutkituista kolmesta alueesta eniten viljelylaitoksia. Toiminnassa on tällä
hetkellä kuusi laitosta (Kuva 20). Kuormitettujen alueiden näytteitä kerättiin neljältä
alueelta, laitosten 1 ja 2 sekä 5 ja 6 läheisyydestä. Vertailualueita oli kaksi, molemmat
Virolahden eteläosassa (Vanhasaari).

Kuva 20. Virolahden kalankasvatuslaitosten sijainti sekä levänäytteiden vertailualue (osoitettu
ellipsillä).

Virolahden tutkimusalueen tuloksissa oli havaittavissa selviä alueellisia eroja etenkin
sinilevien runsaudessa (Kuva 21). Sinilevien määrät olivat matalammalla
syvyysvyöhykkeellä suuremmat kuin syvemmällä vyöhykkeellä. Viher- ja piilevien kohdalla
levämäärien ero syvyysvyöhykkeiden välillä oli vähäinen. Levämäärien alueellinen vaihtelu
oli kuitenkin syvyysvyöhykkeiden välillä erilaista, sillä tulosten korrelaatio oli eri
_______________________________________________________________________________
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leväryhmissä vain heikko tai kohtalainen (r = 0,14–0,35). Tilastollisessa tarkastelussa
sinilevien määrässä oli merkittäviä alueellisia ja syvyysvyöhykkeiden välisiä eroja
(Taulukko 1). Viherlevissä oli niin ikään alueellisia eroja, mutta päinvastaisella tavalla kuin
sinilevissä, eli vertailualueen levämäärät olivat suuremmat. Piilevien osalta havaittiin
näytealueiden
ja
syvyysvyöhykkeiden
välinen
merkitsevä
yhdysvaikutus.
Kokonaislevämääriä tarkasteltaessa havaittiin merkittäviä syvyysvyöhykkeiden ja alueiden
välisiä eroja. Syvemmän vyöhykkeen levämäärät olivat sekä kuormitetuilla pisteillä että
vertailualueilla pienemmät kuin matalamman vyöhykkeen.

Kuva 21. Virolahden tutkimusalueen levämäärien vertailu kuormitettujen ja vertailualueiden välillä.
Tulokset on esitetty syvyysvyöhykkeittäin A = 0-0,25 m ja B = 0,25–0,5 m.

_______________________________________________________________________________
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Taulukko 1. Leväryhmien runsauksien vertailu Virolahden tutkimusalueella.
Sinilevät

F-testisuure

p-arvo

Viherlevät

F-testisuure

p-arvo

Alueellinen vertailu

14,2

<0,001

Alueellinen vertailu

4,3

0,04

Syvyysvertailu

19,5

<0,001

Syvyysvertailu

1,7

0,19

Yhdysvaikutus

1,6

0,19

Yhdysvaikutus

0,8

0,39

F-testisuure

p-arvo

F-testisuure

p-arvo

Alueellinen vertailu

1,5

0,21

Alueellinen vertailu

6,4

0,01

Syvyysvertailu

6,9

0,01

Syvyysvertailu

16,2

<0,001

Yhdysvaikutus

6,4

0,01

Yhdysvaikutus

0,05

0,82

Piilevät

Kaikki yhteensä

Pyhtään alueen viljelylaitoksista osa on lopettanut toimintansa, ja jäljellä on kaksi laitosta
(Kuva 22). Pohjalevänäytteitä otettiin toiminnassa olevien laitosten (1-2) tuntumasta sekä
vertailualueelta, Svartbäck Krokön eteläkärjestä.

Kuva 22. Pyhtään kalankasvatuslaitosten sijainti sekä levänäytteiden vertailualue (osoitettu
punaisella ellipsillä).

Pyhtään alueella oli havaittavissa levämäärien eroja etenkin matalamman vyöhykkeen
näytteissä (Kuva 23). Alueelliset erot olivat havaittavissa etenkin sinilevien suurempana
runsautena kuormitetuilla alueilla. Levämäärien vaihtelu oli syvyysvyöhykkeiden välillä
melko samankaltaista viher- ja piilevillä (r = 0,38 ja 0,53), mutta ei sinilevissä (r = -0,01).
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Kuva 23. Pyhtään tutkimusalueen levämäärien vertailu kuormitettujen ja vertailualueiden välillä.
Tulokset on esitetty syvyysvyöhykkeittäin A = 0-0,25 m ja B = 0,25-0,5 m.

Tilastollisen tarkastelun perusteella kuormitettujen alueiden levämäärät erosivat
vertailualueiden levämääristä sinilevien ja piilevien runsauksissa (Taulukko 2).
Näytealueen ja -syvyyden välillä oli kuitenkin merkittävä yhdysvaikutus sinilevien ja
kokonaislevämäärien
suhteen.
Toisin
sanoen
levämäärien
alueellinen
ja
syvyysvyöhykkeiden välinen vaihtelu ei ollut samanlaista näissä ryhmissä.
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Taulukko 2. Leväryhmien runsauksien vertailu Pyhtään tutkimusalueella.
Sinilevät

F-testisuure

p-arvo

F-testisuure

p-arvo

11,2

0,002

Alueellinen vertailu

0,2

0,63

Syvyysvertailu

1

0,32

Syvyysvertailu

1,5

0,23

Yhdysvaikutus

8,8

0,005

Yhdysvaikutus

0,1

0,82

F-testisuure

p-arvo

F-testisuure

p-arvo

Alueellinen vertailu

8,7

0,01

Alueellinen vertailu

13,4

0,001

Syvyysvertailu

6,5

0,01

Syvyysvertailu

0,9

0,35

Yhdysvaikutus

0,4

0,54

Yhdysvaikutus

5,1

0,03

Alueellinen vertailu

Piilevät

Viherlevät

Kaikki yhteensä

Loviisan tutkimusalueella on toiminnassa kolme viljelylaitosta (Kuva 24). Yksi alueen
vanhoista laitoksista on lopettanut toimintansa. Pohjalevänäytteitä kerättiin laitosten
läheisyydestä sekä vertailualueelta, joka sijaitsi laitosten välisellä merialueella (Hudö).

Kuva 24. Loviisan kalankasvatuslaitosten sijainti sekä alueelle tuleva muu pistekuormitus.
Levänäytteiden vertailualue on osoitettu punaisella ellipsillä.

Loviisan tutkimusalueen levämäärissä ei ollut havaittavissa selviä eroja kuormitettujen ja
vertailualueiden välillä (Kuva 25). Levämäärät olivat myös syvyysvyöhykkeiden välillä
hyvin samankaltaiset, ja korrelaatio oli myös melko korkea kaikissa kolmessa
leväryhmässä (r = 0,51–0,86). Tilastollisessa tarkastelussa merkitseviä alueellisia eroja oli
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havaittavissa vain sinilevien runsauksissa (Taulukko 3). Tällöinkin ero oli päinvastainen
kuin Virolahden ja Pyhtään alueilla, eli vertailualueen levämäärät olivat kuormitusalueita
suuremmat. Näytesyvyydellä ei ollut merkitystä leväryhmien runsauksiin eikä näytealueella
tai syvyydellä ollut yhdysvaikutuksia. Toisin sanoen levämäärät vaihtelivat eri leväryhmissä
samankaltaisesti alueiden ja syvyyksien välillä.

Kuva 25. Loviisan tutkimusalueen levämäärien vertailu kuormitettujen ja vertailualueiden välillä.
Tulokset on esitetty syvyysvyöhykkeittäin A = 0-0,25 m ja B = 0,25–0,5 m.

_______________________________________________________________________________
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Taulukko 3. Leväryhmien runsauksien vertailu Loviisan tutkimusalueella.
Sinilevät

F-testisuure

p-arvo

Alueellinen vertailu

4,1

0,04

Alueellinen vertailu

Syvyysvertailu

0,1

0,74

Yhdysvaikutus

0,02

0,9

F-testisuure

p-arvo

0,001

0,97

Syvyysvertailu

0,42

Yhdysvaikutus

0,94

Piilevät
Alueellinen vertailu

Viherlevät

F-testisuure

p-arvo

2,8

0,09

Syvyysvertailu

0,05

0,83

Yhdysvaikutus

0,39

0,53

F-testisuure

p-arvo

Alueellinen vertailu

0,12

0,73

0,42

Syvyysvertailu

0,55

0,45

0,94

Yhdysvaikutus

0,01

0,93

Kaikki yhteensä

Tutkittujen kolmen kalankasvatusalueen vesistövaikutukset olivat tämän tutkimuksen
perusteella melko vähäiset, eikä systemaattisia eroja kuormitettujen ja vertailualueiden
levämäärissä havaittu. Tilastollisesti merkitseviä alueellisia eroja saattoi olla joissain
leväryhmissä, mutta toisilla tutkimusalueilla näin ei välttämättä enää ollut. Sinilevät ja
piilevät olivat tutkituilla alueilla runsaimmat leväryhmät. Virolahden ja Pyhtään alueilla
etenkin sinilevät näyttivät melko lupaavilta ravinnekuormituksen ilmentäjiltä, mutta Loviisan
alueella eroja ei kuitenkaan havaittu.
Levämäärien alueellinen vaihtelu oli Loviisan alueella hyvin samankaltaista tutkittujen
syvyysvyöhykkeiden välillä, mutta toisaalta taas Virolahdella syvyysvyöhykkeiden väliset
korrelaatiot olivat heikkoja. Syvemmällä vyöhykkeellä levämäärät olivat kuitenkin
pääsääntöisesti pienemmät.
Kuormitettujen alueiden kokonaislevämäärissä ei ollut tutkimusalueiden välillä (Virolahti,
Pyhtää, Loviisa) juurikaan eroja. Matalammalla vyöhykkeellä levämäärät olivat laitosten
tuntumassa n. 1,2 µg/cm2 ja syvemmällä vyöhykkeellä n. 0,9 µg/cm2. Vertailualueiden
välillä erot olivat kuitenkin selvästi suuremmat (vaihteluväli matalammalla vyöhykkeellä n.
0,3-1,2 µg/cm2). Vertailualueiden valintaan tulee siten kiinnittää erityisesti huomiota, jotta
mahdolliset rehevyysvaikutukset tulisivat esille.
Yhteenvetona tämän tutkimuksen tuloksista voidaan todeta in situ –perifytonsondin
soveltuvan kalanviljelylaitosten ja muiden rannikon kuormittajien velvoitetarkkailuihin.
Rannikolla paikoin ongelmaksi voi muodostua rihmalevän runsaat kasvustot rantakivillä.
Niinpä keinoalustojen käyttö voi joissain tapauksissa olla perusteltua, etenkin jos
kuormituspiste sijaitsee etäällä lähimmistä rannoista.
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6 YHTEENVETO
Kymijoen
vesi
ja
ympäristö
ry:n
toteuttamassa
kalanviljelyn
tarkkailun
kehittämishankkeessa testattiin uusia tutkimusmenetelmiä, joilla kalankasvatuksen
ympäristövaikutuksia olisi mahdollista seurata kustannustehokkaasti Virolahden, Loviisan
ja Pyhtään edustojen merialueilla. Suoritettuihin tutkimuksiin kuului pintaveden klorofylli- ja
nitraattipitoisuuden kartoitusta laitosten ympärillä sekä vertailualueilla, pohjanlaadun
kaikuluotaustutkimus, surviaissääskien kotelonahkatutkimus sekä levämäärityksiä.
Pintaveden nitraatti- ja klorofyllipitoisuuden kartoitus sondaamalla ei tuonut selvästi esille
kalanviljelyn paikallisia vaikutuksia. Joillain laitoksilla pitoisuudet olivat hieman suurempia
aivan laitosten kohdalla tai vieressä, mutta suurella osalla laitoksista eroja ei havaittu.
Ulompana laitoksista sijaitsevilla vertailupisteillä pitoisuudet olivat lähes samaa tasoa kuin
laitosalueillakin. Etenkin nitraattipitoisuus osoittautui hyvin tasaiseksi sekä laitosten
ympärillä että vertailupisteillä. Hankkeen aikana sekä ennen hanketta tehtyjen tutkimusten
tulosten perusteella kalanviljelyn vaikutuksia on vaikeaa havaita nitraatti- tai
klorofyllipitoisuuden sondaustutkimuksella. Menetelmä ei ole osoittautunut toimivaksi ja
kustannustehokkaaksi kalanviljelyn vaikutusten tarkkailuun eikä sitä näin ollen ehdoteta
mukaan päivitettäviin tarkkailuohjelmiin.
Pohjanlaadun tutkiminen kaikuluotaamalla on helppo ja nopea menetelmä. Erityisesti
viistokaikuluotaimella saadaan tutkittua nopeasti laajoja alueita. Menetelmän heikkoutena
on, että luotainkuvasta voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta havaita vähäisiä eroja
pohjasedimentin koostumuksessa. Viistokaikuluotaimen kuvassa pikselikoko on yleensä n.
0,5 * 0,5 m, joten pienen mittakaavan muutokset pohjanlaadussa jäävät havaitsematta.
Menetelmä soveltuukin parhaiten laajojen alueiden tutkimiseen ja selvien pohjatyyppien
erojen havaitsemiseen. Kalanviljelyn vaikutus lähialueen pohjanlaatuun oli Virolahden
luotausten perusteella vähäinen ja pienialainen.
Surviaissääskien kotelonahkamenetelmää testattiin hankekaudella Pyhtään ja Virolahden
alueilla. Menetelmä soveltui rannikon olosuhteisiin hyvin, ja tuotti mm. Virolahden alueella
ennakkotietoon nähden todenmukaisen kuvan alueen rehevyystason vaihtelusta.
Menetelmä yhdistää laajan alueen ja eri syvyysvyöhykkeiden ja elinympäristöjen lajistoa.
Näin ollen sillä ei välttämättä saada esille pienen mittakaavan muutoksia elinympäristön
tilassa, mikä kalanviljelyn vaikutuksia arvioitaessa olisi tärkeää.
Perifytonsondin avulla tehtyjen levämääritysten havaittiin soveltuvan kalanviljelylaitosten ja
muiden rannikon kuormittajien velvoitetarkkailuihin. Menetelmällä havaittiin eroja etenkin
sinilevien määrissä tarkkailu- ja vertailualueiden välillä. Levämääritykset on helppo
yhdistää esimerkiksi perifytontutkimuksiin, jolloin tutkimuksissa voidaan pyrkiä käyttämään
mahdollisuuksien mukaan samoja näyteasemia ja tulokset tukevat näin toisiaan.
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Hankekauden aikana tehtyjen tutkimusten tulosten perusteella kalankasvatuksen
vaikutusten havaitseminen on hyvin vaikeaa. On selvää, että kalanviljely kuormittaa
merialuetta, mutta saatujen tulosten perusteella vaikutukset jäävät hyvin pieniksi ja
paikallisiksi sekä ovat useissa tapauksissa vaikeita havaita. Viljelylaitosten kuormitus on
hyvin pientä suhteessa kaikkeen muuhun merialueelle tulevaan kuormitukseen. Tämän
vuoksi viljelyn aiheuttama ravinnekuormitus hukkuu alueille tulevan muun kuormituksen
sekaan. Kalanviljelyn velvoitetarkkailuissa tulisi pyrkiä käyttämään niitä menetelmiä, joilla
viljelyn vaikutuksia on mahdollista seurata ja jotka ovat järkeviä toteuttaa suhteessa
kalanviljelyn tuotantomääriin ja kuormitukseen.
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LIITE 1

Virolahden alueen viiden näytepisteen surviaissääskilajistoa.

