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1 JOHDANTO
Loviisanjoella on vireillä Loviisanjoen perkausyhteisön toimesta laaja-alainen joen perkaus/uomakunnostushanke. Hankealue käsittää 15,6 kilometrin jokialueen Kvarnbackenin arvokkaan
koskialueen alapuolelta aina Loviisan pohjoispuolisen moottoritien pohjoispuolelle asti. Pääosin
peltojen keskellä kulkevan joen hankealueella sijaitsee myös Kvarnforsenin koskialue. Lapinjärvestä
alkunsa saava Loviisanjoki on noin 25 kilometriä pitkä ja se laskee Loviisan kaupungin läpi
Loviisanlahteen. Valuma-aluetta joella on 117,45 km² (Ekholm 1993), josta peltojen osuus on noin
30 % (Hertta 2017). Loviisanjoen keskivirtaama on 1,3 m3/s.

Kuva 1. Loviisanjoki saa alkunsa Lapinjärvestä ja laskee Loviisan kaupungin läpi Loviisanlahteen. Suunniteltu
hankealue alkaa Kvarnbackenin koskialueen alapuolelta ja jatkuu aina Loviisan pohjoispuolisen moottoritien
pohjoispuolelle asti (Kartta: Maanmittauslaitos Kansalaisen karttapaikka)..

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston 7.7.2017 antaman täydennyspyynnön (Dnro: ESAVI/520/2017)
mukaisesti Loviisanjoen perkausyhteisön hakemusta tulee täydentää mm. tiettyjen
luontokartoitusten osalta. Tämä selvitysraportti tutkimuksineen on tehty vastaamaan
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täydennyspyynnön kohtiin 3 ja 4, jotka koskivat vuollejokisimpukan esiintymistä hankealueella ja
rapukannan nykytilan selvittämistä.
Loviisanjoessa tiedetään esiintyneen jokirapua (Astacus astacus) ja jokirapukannan tila on vaihdellut
2000-luvulla kuivien kesien ja suurten tulvien myötä suuresti (Toivonen 2007). Vuosien 2006 ja 2007
jokirapuistutusten myötä jokirapukanta oli vahva erityisesti joen yläosilla vuoteen 2015 asti, jonka
jälkeen ravut pääosin katosivat (Leif Hansen, suullinen tiedonanto). Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen
vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen sähkökoekalastusten yhteydessä jokirapua on saatu saaliiksi
Kvarnbackenilta vuosina 2010 ja 2011 (tiedot sähkökalastusrekisterissä).
Euroopan unionin luontodirektiiviliitteissä II ja IV(a) mainitun vuollejokisimpukan (Unio crassus)
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Vuollejokisimpukan
esiintymistä ei ole aiemmin kartoitettu Loviisanjoesta. Viereisillä isomman kokoluokan
Koskenkylänjoella ja Taasianjoella vuollejokisimpukkaa tiedetään esiintyvän. Uudenmaan ELYkeskuksen päätöksessä (UUDELY/9093/2017, 22.9.2017), joka koski lupaa poiketa
luonnonsuojelulain
nojalla
rauhoitetun
EU:n
luontodirektiivin
liitteen
IV(a)
lajin
rauhoitussäännöksistä, on esitetty ohjeistusta koskien vuollejokisimpukan esiintymiskartoituksen
toteuttamista Loviisanjoella.
Tämän työn tilaaja on Loviisanjoen perkausyhteisö. Vuollejokisimpukoiden esiintymisen
hankealueella selvitti Kymijoen vesi ja ympäristö ry ja rapukannan nykytilan selvittämisestä vastasi
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu ry. Tämä raportti kokoaa yhteen molempien
selvitysten tulokset.

2 AINEISTO JA MENETELMÄT
2.1 KOERAVUSTUKSET
Koeravustukset tehtiin kahtena eri tutkimusjaksona; 20.–22.9.2017 ja 2.-4.10.2017. Koeravustusten
ensimmäinen tutkimusjakso ajoittui ajankohtaan, jolloin sadekauden jälkeisen kuivan jakson myötä
vedenpinta oli tasaantumassa ja laskemassa ja vesi kirkastumassa. Toinen tutkimusjakso ajoittui
kuivemman jakson lopulle seuraavan sadejakson alkuun ennen vedenpinnan voimakasta nousua ja
veden samentumista. Koeravustuksissa käytettiin muovimertoja (ns. Rapurosvo-merta) (Kuva 2),
joissa oli syötteinä sekä Loviisanjoesta pyydettyjä tuoreita särkiä että myytäviä ravuille kehitettyjä
Dynamic Baits –rapusyöttejä. Merrat pidettiin ensimmäisellä tutkimusjaksolla pyynnissä yön yli
keskimäärin noin 18–24 tuntia/pyyntialue. Toisella tutkimusjaksolla pyyntiaika oli pidempi, n. kaksi
vuorokautta. Mertoja oli tutkimusjaksojen aikana pyynnissä yhteensä 138 kpl ja mertoja oli
tutkimusaluetta kohden pyynnissä 4-12 kpl alueen koon, uoman leveyden ja arvioidun rapujen
elinalueeksi soveltuvuuden mukaan.
Koeravustuksia suoritettiin lähes koko Loviisanjoen matkalta Rutumista Loviisan kaupungin
koskialueen
alaosalle
asti.
Erityispaino
ravustuksissa
kohdistettiin
16
kilometrin
perkaushankealueelle. Koeravustuspaikat on merkattu karttaan koordinaatteineen (Liite 1). Saaliiksi
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saatujen rapujen sukupuoli määritettiin ja selkäkilven pituus mitattiin työntömitalla. Ravuista
tarkasteltiin ja kirjattiin vauriot ja mahdollisia ulkoisia merkkejä loistaudeista ja sairauksista sekä
muista ravuissa esiintyvistä poikkeamista.
Koeravustusten lisäksi rapukannan tilaa selvitettiin maastotöiden yhteydessä tiedustelemalla
paikallisilta asukkailta. Loviisanjoen rapuasioissa paikallisena yhteyshenkilönä toimii Leif Hansen,
joka jakoi tietonsa nykytilanteesta ja osaamisensa joen ravustuspaikoista vesiensuojeluyhdistyksen
käyttöön. Koeravustukset suoritti Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen
toiminnanjohtaja, limnologi (FM) Juha Niemi.

Kuva 2. Koeravustuksissa käytetty muovimerta.

2.2 VUOLLEJOKISIMPUKKAKARTOITUS
Vuollejokisimpukkakartoitus toteutettiin 2. ja 3. päivä lokakuuta. Kartoituspäivät ajoittuivat
suhteellisen kuivan jakson lopulle ja seuraavan sadejakson alkuun ennen vedenpinnan voimakasta
nousua ja veden samentumista. Työstä vastasivat Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n sertifioitu
ympäristönäytteenottaja Markku Kuisma ja Timo Vatto (Tmi Timo Vatto), jolla on mm.
tutkimussukeltajan
pätevyys.
Molemmilla
em.
henkilöillä
on
pitkä
kokemus
vuollejokisimpukkatutkimuksista.
Poikkeuslupahakemuksen
mukaan
vuollejokisimpukoita
kartoitettiin hankealueelta sopivista näytepisteistä, joiden valinnassa käytettiin hyväksi Porvoonjoen
vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen paikallistuntemusta ja Loviisanjoen koeravustuksissa saatuja
paikkatietoja. Läpikäytyjä paikkoja oli yhteensä 10, joista alin sijaitsi Loviisan taajaman alueella ja
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ylin Kvarnbackenin alueella (Liite 2 kartta, Liite 3 taustatiedot). Kartoitus aloitettiin joen alajuoksulta
ja siitä edettiin jokivartta ylöspäin.
Kartoituksessa käytettiin apuna erikoisharavaa (Kuva 3). Ko. haravan piikkejä oli pidennetty ja
tihennetty, jotta pohjan haraus oli tehokasta alueella mahdollisesti esiintyvien simpukoiden esille
saamiseksi ja löytämiseksi. Lisäksi käytettiin apuna pohjahaavia harauksessa liikkeelle lähteneen
materiaalin haavimisessa. Veden sameuden vuoksi vesikiikarista ei ollut juurikaan apua; näkösyvyys
10 – 15 senttimetriä. Kaikilla näytepaikoilla käytiin läpi linja, jonka pituus vaihteli yleensä välillä 15 –
40 metriä. Linjan leveys oli yleensä jokiuoman leveys ko. kohdassa vaihdellen välillä 1 – 4 metriä
(Liite 3). Kvarnforsenin koskialueella simpukoiden kartoitusta tehtiin huomattavasti pidemmällä
matkalla (Liite 3). Em. koskialueella on paljon sellaista louhikkopohjaa, jossa ei voi esiintyä
simpukoita; kartoitus kohdennettiin valikoiden alueen suvantopaikoille ja hidasvirtauksisille paikoille.
Näytepaikoilla kirjattiin ylös simpukoiden mahdollisen esiintymisen lisäksi näytepaikan koordinaatit,
läpikäydyn linjan pituus ja leveys, pohjan laatu, pehmeän pohjan osuus, syvyys, vesikasvillisuuden
esiintyminen ja muut mahdolliset taustatiedot (Liite 3).
Näytteenoton yhteydessä seurattiin myös simpukankuorien mahdollista esiintymistä jokirannoilla.
Näyteasemilta ja kartoituksen toteutuksesta otettuja valokuvia on liitteessä (Liite 4).

Kuva 3. Vuollejokisimpukkakartoituksessa käytetty erikoisharava, jonka piikkejä on pidennetty ja tihennetty
pohjaharauksen tehostamiseksi. Haravan leveys on 37 cm ja piikkien pituus 18 cm.
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3 TULOKSET
3.1 KOERAVUSTUKSET
Koeravustuksissa saatiin saaliiksi ainoastaan kaksi täplärapua (Pacifastacus leniusculus) Övrebyn
alueelta (paikka 11) (Kuva 4). Koirasrapujen selkäkilpien pituudet olivat 44 ja 49 mm. Ravuissa ei
havaittu ulkoisia merkkejä rapurutosta tai muista raputaudeista. Täpläravut lähetettiin EVIRAAn
tutkittavaksi rapuruton ja muiden raputautien osalta, mutta tulosten saamisessa voi mennä
kuukausia. Koeravustusten yhteydessä ei huomattu maastossa lisämerkkejä rapujen esiintymisestä
(esim. rapujen saksia tai kuoria saukkojen syönnösten jäljiltä). Paikallisten asukkaiden mukaan
jokirapu on hävinnyt Loviisanjoelta kokonaan viimeisen kahden vuoden aikana, eikä jokiravuista ole
saatu havaintoja enää vuosien 2016 ja 2017 aikana. Leif Hansenin mukaan jokirapuja tuli saaliiksi
vielä vuonna 2015 hyvin Kvarnbackenin alueelta, mutta 2016 vuonna jokirapuja ei enää esiintynyt.
Sitä vastoin täplärapua on alettu saada saaliiksi vuoden 2017 aikana mm. Hommansbyn ja
moottoritiesillan yläpuoliselta alueelta (suulliset tiedonannot, Mats Lönnfors ja Ben Segerman).

Kuva 4. Ainoat koeravustuksissa saaliiksi saadut ravut olivat kaksi täplärapua (Pacifastacus leniusculus)
Övrebyn alueelta (paikka 11).
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3.2 VUOLLEJOKISIMPUKKAKARTOITUS
Kartoituksessa ei löydetty vuollejokisimpukkaa Loviisanjoen näytepaikoilta. Kartoituksen ainoat
simpukat löytyivät Övrebyn näytepaikalta (asema 8), josta löytyi 4 elävää järvisimpukkaa (Kuva 5).
Simpukoiden lisäksi nilviäisten (Mollusca) –pääjaksoon kuuluvia kotiloita havaittiin esiintyvän
Kuggomin alaosalta (1 yksilö) ja Andersbyn alueelta (30 – 40 yksilöä).
Näytteenoton yhteydessä ei myöskään saatu tyhjiä simpukan kuoria eikä rannoilla havaittu
simpukankuoria.

.
Kuva 5. Övrebyn alueelta löytyi 4 elävää järvisimpukkaa, jotka olivatkin ainoat kartoituksessa löytyneet
simpukat.

4 TULOSTEN TARKASTELU
Koeravustusten ja kyselytiedustelujen mukaan jokirapukanta Loviisanjoesta on hävinnyt joko täysin
tai lähes kokonaan. Viimeisimmät havainnot jokiravuista on saatu vuonna 2015. Täplärapua esiintyy
nykyisin joessa ainakin Hommansbyn ja moottoritien välisellä alueella muutamin paikoin, mutta
täplärapukanta ei koeravustusten perusteella vaikuta vielä kovin vahvalta. On kuitenkin viitteitä siitä,
että täplärapua on siirretty jokeen useisiin eri kohteisiin. Olosuhteet koeravustuksille olivat hyvät ja
samoihin aikoihin rapuja saatiin saaliiksi hyvin mm. viereiseltä Koskenkylänjoelta (Mats Lönnfors,
suullinen tiedonanto).
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Täplärapujen esiintymisen myötä jokirapukanta voidaan todeta pääosin menetetyksi Loviisanjoesta,
sillä täpläravut tuovat aina mukanansa rapuruton eikä jokirapua saada enää täplärapuvesistöön
palautettua (Satu Viljamaa-Dirks, EVIRA, suullinen tiedonanto).
Tehdyissä simpukkakartoituksissa Loviisanjoesta ei löytynyt vuollejokisimpukkaa. Kartoituksessa
läpikäydyt paikat kattavat vain pienen osan Loviisanjoen hankealueesta, mutta kartoitus keskitettiin
alueen potentiaalisimpiin paikkoihin. Loviisanjoen vesi oli kartoitusaikaakin niin sameaa, että huono
vesinäkyvyys haittasi kartoituksen toteuttamista, eikä esim. vesikiikaria voinut juurikaan käyttää.
Kartoituksessa käytetty menetelmä eli pohjan haraaminen erikoisharavalla ja siihen yhdistetty
liikkeelle lähteneen materiaalin haaviminen osoittautui kuitenkin maastossa toimivaksi
menetelmäksi. Tätä ilmentää myös Övrebyn näyteasemalta löytyneet järvisimpukat ja pariltakin
paikalta löytyneet kotilot. Myöskään rannoilla ei näkynyt simpukankuoria eikä palasia; yleensä
simpukoiden esiintymisalueilla löytyy rannoiltakin simpukankuoria piisamien ja muiden simpukoita
ravintonaan käyttävien eläinten jäljiltä.
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys kartoitti loppukesästä 2017
vuollejokisimpukan esiintymistä Loviisanjoen alaosan kunnostusalueella, Loviisan keskustan
alueella, Loviisankosken läntisessä sivu-uomassa (Vainio & Niemi 2017). Kartoituksessa ei löytynyt
minkäänlaisia simpukoita. Tarkastelun perusteella kunnostusalueella tai välittömästi sen alapuolella
ei ole simpukoille hyvin soveltuvaa elinaluetta.
Vuollejokisimpukan esiintymisen kannalta merkittäviä tekijöitä ovat pohjanlaatu ja virtaus. Unionidae
heimon simpukat suosivat elinympäristönään pehmeää, mutta pysyvää hiekka-sorapohjaa (Haukioja
& Hakala 1974). Tehdyssä kartoituksessa ei saatu havaintoja myöskään kahdesta muusta
Suomessa esiintyvästä jokisimpukkalajista eli sysijokisimpukasta (Unio tumidus) eikä
soukkojokisimpukasta (Unio pictorum). Näistä kolmesta jokisimpukkalajista vuollejokisimpukka on
selvimmin virtaavien vesien laji, eli sysijokisimpukkaa ja soukkojokisimpukkaa voi esiintyä myös
seisovissa vesissä (Haukioja & Hakala 1974). Virtavesissä vuollejokisimpukka on vielä erityisesti
tasaisten, syvempien pohjien laji (Valovirta, suullinen tiedonanto). Loviisanjoen keskivirtaama on
joen alaosalla 1,3 m3/s, mutta varsinkin kesäisin virtaama voi olla ajoittain hyvin pieni (tasoa 0,1 –
0,2 m 3/s). Loviisanjoen yläjuoksulla virtaamat ovat tietenkin tuolloin vielä edellistäkin pienempiä.
Myös kartoituksen aikaan oli havaittavissa, että lyhyiden, vähän kovavirtauksisempien paikkojen
suvantojen alapuolella Loviisanjoen vesi muuttui lähes seisovaksi. Vesimäärien, virtaamien ja veden
virtauksen perusteella Loviisanjokea ei voida pitää erityisen suotuisa elinympäristönä
vuollejokisimpukalle.
Vedenlaadun osalta vuollejokisimpukan esiintymiselle ei ole esitetty mitään ehdottomia
ympäristömuuttujien ylä- ja alarajoja. Veden voimakkaan sameuden ja suurten
kiintoainepitoisuuksien on todettu haittaavan vuollejokisimpukkapopulaatioiden selviämistä.
Loviisanjoen vesi on ajoittain hyvin sameaa (vuosina 2010–2017 maksimiarvo 155 FNU) ja myös
kiintoainepitoista (maksimiarvo 78 mg/l). Vedenlaaturekisteristä löytyvien tulosten perusteella joen
vesi ei ole erityisen hapanta (vuosina 2010–2017 minimi 6,3). Vuollejokisimpukkaa on kuitenkin
todettu esiintyvän Suomessa yllättävänkin sameissa jokivesissä kuten esimerkiksi Taasianjoessa
(Valovirta & Laaksonen 2011, Anttila-Huhtinen 2015).
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tehdyissä kartoituksissa Loviisanjoesta ei löytynyt jokirapua eikä vuollejokisimpukkaa. Näiden lajien
esiintymistä Loviisanjoessa ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois. Molempien lajien kartoitukset
rajoittuivat pääasiassa välille Kvarnbacken – Loviisan keskusta. Jokiravun esiintyminen voi olla
mahdollista Loviisanjoen yläosalla tai joen sivupuroissa. Vuollejokisimpukan osalta voidaan
kuitenkin todeta, ettei Loviisanjoki ole lajille suotuisaa elinympäristöä.
Maastotöiden yhteydessä havaittiin umpeenkasvaneita kohteita, mutta myös suhteellisen hyvään
luonnontilaan palautuneita alueita, joista ainakin pohja tulisi jättää perkaustoimenpiteiden
ulkopuolelle jokieliöiden elinpaikkojen turvaamiseksi. Jokialueen arvokkaat koskiympäristöt
Kvarnbacken ja Kvarnforsen tulee jättää nykyisten suunniteltujen perkaustoimenpiteiden
ulkopuolelle. Aiemmissa tulvasuojeluhankkeissa kyseisiä koskikohteita on perattu, ja niiden jäljiltä
koskissa on tarvetta kalataloudellisille toimenpiteille. Kvarnbackenille on kotiutettu taimen
onnistuneesti mäti-istutuksin ja taimen lisääntyy alueella nykyisin jo luontaisesti.
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LIITE 1
Koeravustuspaikat Loviisanjoessa ja niiden koordinaattitiedot (KKJ YK).

LIITE 2
Vuollejokisimpukkakartoituksen näytepaikat Loviisanjoessa.

Pvm.

2.10.

2.10.

2.10.

2.10.

2.10.

3.10.

3.10.

3.10.

3.10.

3.10.

Asema

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6717879 3454229 0,2‐1,2

6715460 3454862 0,7‐1,2

6714691 3454933 0,8‐1,5

40

15

20

4

3‐4

3

3‐4

pääosin muta/liejupohjaa, seassa
kiviä ja soraa; uoma tutkittu
toisen puolen rannalta syvyyden
ja pehmeän pohjan takia, osa
alueesta tutkimatta
muta, lieju, kivi, sora; pehmeän
pohjan osuus 50%
hienoa soraikkoa/hiekkapohjaa,
joukossa kiviä; pehmeän pohjan
osuus 35%

pohja pääosin kivikkoa; pehmeän
pohjan osuus 1‐2%

Syvyys Linjan
Linjan
Pohjan laatu
m pituus m leveys m
kallio, kivi, sora, hiekka+kariketta,
0,4‐1,2
40
4
pehmeän pohjan osuus hyvin
pieni (<5%)
kallio, kivi,sillan alla vain kovaa
pohjaa, sillan ylä‐ ja alapuolella
0,5‐1,3
15
2+2
pehmeää mutaa/savea, mutta
liian syvää
muta, muta/hiekka, kivi;
0,4‐1,1
20
3‐4
pehmeän pohjan osuus 80%
kivi, hiekka, savi, paljon
0,3‐1,2
30
2‐3
vesikasvillisuutta; pehmeän
pohjan osuus 25%
kovaa kalliopohjaa ja kivikkoa,
0,3‐1,2
15
1‐3
vähän soraa; pehmeän pohjan
osuus n. 15% (kosken alla)
kivi, sora, hiekka; pehmeän
0,4‐1,2
15
3
pohjan osuus n. 50%

6711209 3456146 0,3‐1,2 220‐230

6709414 3455725

6708992 3455786

6708319 3456058

6707083 3456724

6706180 3457548

6705906 3457876

Koordinaatit
KKJ YK

Loviisanjoen vuollejokisimpukkakartoituspaikat taustatietoineen.

1 yks kotilo

paljon oksia yms.

linjaa tehty siltapilarien
molemmilla puolilla

Muuta

ei havaittu

4 yks
järvisim‐
pukoita

ei havaittu

paljon kotiloita (30‐40
yks)

uoma melkein tukossa
järvikortteesta ja ‐
ruosta

paljon
vesikasvillisuutta
louhikkoisella
koskialueella käytiin
ei havaittu valikoiden läpi
suvantopaikat ja
hidasvirtauksiset paikat

ei havaittu

ei havaittu

ei havaittu

ei havaittu

ei havaittu

Simpukka‐
havainnot

LIITE 3

LIITE 4
Valokuvia vuollejokisimpukan kartoituspaikoista
Asema 1, Loviisan keskusta, alaosa (pääuoma)

LIITE 4
Valokuvia vuollejokisimpukan kartoituspaikoista
Asema 2, Loviisan keskusta, Urheilukenttä

Asema 3, Nyrödslan

LIITE 4
Valokuvia vuollejokisimpukan kartoituspaikoista
Asema 4, Gislom

Asema 5 Kuggom, alaosa

LIITE 4
Valokuvia vuollejokisimpukan kartoituspaikoista
Asema 6, Kuggom, yläosa

Asema 7, Kvarnforsen

LIITE 4
Valokuvia vuollejokisimpukan kartoituspaikoista
Asema 8, Övrebyn

Asema 9, Andersby

LIITE 4
Valokuvia vuollejokisimpukan kartoituspaikoista
Asema 10, Kvarnbacken

