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1 JOHDANTO
Kymijoen vesi ja ympäristö ry toteuttaa Pyhtään kalankasvatuslaitosten vesistövaikutusten
yhteistarkkailua. Tässä yhteenvedossa on esitelty vesistötarkkailun tulokset vuodelta 2016.
Vuonna 2016 tarkkailussa noudatettiin Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n laatimaa ohjelmaa
(30.12.2014),
jonka
Kaakkois-Suomen
ELY-keskus
on
hyväksynyt
(KASELY/383/07.00/2010). Vuonna 2016 tarkkailuohjelmassa oli vain fysikaalis-kemiallinen
vedenlaatuseuranta. Yhteistarkkailun tarkoituksena on täyttää seuraavien Itä-Suomen
ympäristölupaviraston 7.3.2008 päätöksien varassa toimivien laitosten tarkkailuvelvoitteet
(Kuva 1):
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 1. Voimassa olevan luvan omaavien kalankasvatuslaitosten sijainnit Pyhtään merialueella.

Näistä laitoksista vain Sandvikin ja Honkaniemen laitoksilla oli vuonna 2016
kalankasvatustoimintaa. Laitoksista käytetään myöhemmin tekstissä seuraavia lyhennettyjä
nimiä: Sandvik ja Honkaniemi.
_______________________________________________________________________________
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2 SÄÄOLOT
Vuosi 2016 oli jälleen poikkeuksellisen lämmin vuosi (Ilmatieteenlaitos 2017). Virolahdella
kuukausittaiset keskilämpötilat olivat pääosin pitkän ajanjakson keskilämpötiloja korkeampia
(Kuva 2). Tammikuuta lukuun ottamatta talvikuukausien aikana lämpötilat poikkesivat eniten
pitkän ajan keskiarvoista ja olivat ajankohtaan nähden hyvin lauhoja. Kesällä lämpötilat
olivat tavanomaisella tasolla tai hieman korkeampia. Tammikuu oli vuoden kylmin ja
heinäkuu lämpimin kuukausi.
Sademäärät mukailivat Virolahden mittausasemalla pääosin pitkän ajanjakson keskiarvoja
(Kuva 2). Helmikuussa ja huhtikuussa sademäärä oli kuitenkin jopa yli kaksinkertainen
tavanomaiseen verrattuna, mutta toukokuussa ja joulukuussa taas selkeästi alle puolet
pitkän ajan keskiarvoista.

Kuva 2. Kuukausittainen keskilämpötila (oC) ja sademäärä (mm) Virolahden Koivuniemessä vuonna
2016 sekä vastaavat pitkän ajanjakson (1981–2010) keskiarvot. Lähde: Ilmatieteen laitos.

Lounaistuulen osuus oli neljäsosa vuoden 2016 havainnoista Kotkan Rankin sääasemalla
(Kuva 3). Vähiten tuuli kaakosta ja idästä. Tuulen keskinopeus vaihteli ilmansuunnittain
jaoteltuna 4–6 m/s välillä, ja voimakkain tuuli kävi idästä. Navakan tuulen päiviä
(keskimääräinen tuulen nopeus vähintään 10 m/s) mitattiin Rankissa vain seitsemän, joista
kolme tammikuussa ja loput syys-marraskuussa. Kovatuulisia päiviä (keskinopeus yli
14 m/s) ei mitattu ainuttakaan.
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Kuva 3. Tuulensuuntien osuus (%) sekä tuulen keskinopeus (m/s) ilmansuunnittain vuoden 2016
tuulihavainnoista Kotkan Rankissa. Lähde: Ilmatieteen laitos, avoin data.

Pyhtäätä lähin meriveden pinnankorkeuden mittausasema sijaitsee Haminassa lähellä
Tervasaaren
matkustajasatamaa.
Vuonna
2016
meriveden
pinnankorkeuden
vuorokausikeskiarvot vaihtelivat -65 cm ja 60 cm välillä (Kuva 4). Pinnankorkeus laski heti
vuoden alusta, mutta saavutti ensimmäisen huippunsa helmikuun alussa. Kevään aikana
pinnankorkeus laski tammikuun tasolle ja säilyi kohtalaisen vakaana heinäkuuhun asti.
Lokakuun alussa pinnankorkeus saavutti toisen huippunsa, mutta sen jälkeen korkeus laski
rajusti vuoden matalimpiin lukemiin. Loppuvuoden aikana pinnankorkeus nousi jälleen
kolmanteen huippuunsa.

Kuva 4. Meriveden pinnankorkeus Haminan Pitäjänsaaressa vuonna 2016. Lähde: Ilmatieteen laitos,
avoin data.
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Kymijoki on merkittävä kuormittaja Pyhtää-Kotka-merialueella. Vuonna 2016 Kymijoen
virtaama Kuusankoskella oli keskimäärin normaalilla tasolla (Kuva 5). Virtaama oli
keskimääräistä korkeampi keväästä syksyyn, mutta alku- ja loppuvuodesta taas
keskimääräistä alhaisempi. Keskivirtaama (MQ Kuusankoskella 325 m3/s) oli edellisvuoden
tasolla.

Kuva 5. Kymijoen virtaama (m3/s) vuonna 2016 Kuusankoskella ja vastaava pidemmän ajanjakson
virtaama (1981–2015). Lähde: Ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmä.

Tarkkailuun osallistuvien kalankasvatuslaitosten alueella vaikuttaa lähinnä Kymijoen
Koivukoskenhaara ja Pyhtään haara, jonka virtaama mitataan Ediskoskella. Ediskosken
kautta juoksutetaan pääsääntöisesti vain vakiovirtaamaa 5,3 m3/s (Kuva 6). Edellisvuodesta
poiketen vettä juoksutettiin normaalia enemmän helmikuun alussa, maaliskuussa ja
toukokuun lopussa. Koivukoskella vuoden 2016 virtaamahuiput ajoittuivat niin ikään
helmikuun alkuun ja touko-kesäkuulle. Virtaama oli alku- ja loppuvuodesta keskimääräistä
tasoa matalampi, mutta kevät-kesän aikana korkeampi. Keskivirtaama oli kuitenkin
tavanomaisella tasolla. Kymijoen lisäksi Pyhtään merialueelle tuovat hajakuormitusta myös
pienemmät joet kuten Siltakylänlahteen laskeva Siltakylänjoki.

Kuva 6. Kymijoen virtaama (m3/s) vuonna 2016 ja vastaava pidemmän ajanjakson virtaama Pyhtään
haaran Ediskoskella ja Ahvenkoskenhaarassa (Koivukoski). Lähde: Ympäristöhallinnon Herttatietojärjestelmä.
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3 KALANKASVATUSLAITOSTEN LISÄKASVU JA RAVINNEKUORMITUS
Kalankasvatuslaitosten lukumäärä Pyhtään merialueella on supistunut 2000-luvulla
seitsemästä kahteen toimivaan laitokseen (Kuva 7). Samalla tuotetun kalan määrä on
vähentynyt vuosittain vuodesta 2001 lähtien jo noin 300 tonnia. Pyhtään merialueella
tuotettiin vuonna 2016 yhteensä vain 62 tonnia kalaa (Taulukko 1). Fosforikuormitus
(240 kg/a) on enää vain 12 % ja typpikuormituskin (2 300 kg/a) alle 15 % kymmenen vuoden
takaisesta kuormituksesta. Myös ravinteiden ominaiskuormitus, eli kuormitus tuotettua
kalakiloa kohden, on vähentynyt vuosi vuodelta rehujen raaka-aineiden ja sulavuuden
kehityksen ansiosta.
Rehuna on käytetty vuodesta 2000 lähtien vain kuivarehua. Vuoden 2008 ympäristöluvissa
kalankasvatustoimintaa on rajoitettu siten, että kullekin laitokselle on esitetty suurimmat
sallitut
rehun
käyttömäärät
(Taulukko
1).
Kuivarehua
käytettiin
Pyhtään
kalankasvatuslaitoksilla reilusti luparajaa vähemmän vuonna 2016. Kalanviljelyn osuus
Pyhtää-Kotka-merialueen pistemäisestä kuormituksesta oli laitosten tuotantokaudella
(kesä-marraskuu) 2016 noin 0,5-4 % sekä fosforin että typen osalta (Kuva 8). Osuus on
pienentynyt edellisvuodesta. Kalalaitosten kuormitus oli suurinta heinä-elokuussa.
Teollisuuden jätevesien osuus pistemäisestä fosforikuormituksesta oli tuotantokauden
aikana noin 80 % ja typpikuormituksesta reilu puolet.

Kuva 7. Kalankasvatuslaitosten lisäkasvu (t/kasvukausi) sekä fosforin ja typen ominaiskuormitus
(g/kg/a) Pyhtään merialueella vuosina 2000–2016. Lähde: Kaakkois-Suomen ELY.

_______________________________________________________________________________
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Taulukko 1. Pyhtään kalankasvatuslaitosten laitoskohtainen lisäkasvu, rehunkäyttö ja
ravinnekuormitus vuoden 2016 aikana. Lisäksi taulukossa on esitetty voimassa olevan
ympäristöluvan mukainen kuivarehun luparaja.
Lisäkasvu
(t)

Kuivarehu
(t)

Sandvikin laitos

52

42

Honkaniemen laitos

10

Yhteensä

62

Laitos

Rehun luparaja
(t)

Fosfori
(kg)

Typpi
(kg)

78

149

1 488

15

60

93

814

57

138

242

2 303

Kuva 8. Pistekuormituksesta tuleva fosfori- ja typpikuormitus Pyhtää-Kotka-merialueella
kalankasvatuslaitosten tuotantokaudella (kesä-marraskuu) vuonna 2016.

Kalankasvatuksen osuus alueelle tulevasta kokonaiskuormituksesta vaihtelee
laskentakriteerien perusteella. Alueen suurin kuormittaja on Kymijoki, joka laskee mereen
Kotkan ja Pyhtään edustalla neljänä haarana. Kymijoen vuoden 2016 kuormitus käsitellään
tarkemmin Kymijoen alaosan vuosiyhteenvedossa (Muuri & Anttila-Huhtinen 2017).
Kalankasvatuksen osuus laitosten tuotantokauden aikaisesta (kesä-marras) Pyhtää-Kotkamerialueelle tulevasta kokonaiskuormituksesta (pistekuormitus + koko Kymijoki
Ahvenkoskenhaarasta Korkeakosken haaraan) vuonna 2016 oli alle 0,5 % fosfori- ja
typpikuormituksesta (Kuva 9). Mikäli kokonaiskuormitukseen lasketaan vain Kymijoen
haaroista kasvatusalueelle laskevat Pyhtäänhaara (Ediskoski) ja Koivukosken haara,
kalankasvatuksen osuus oli kesä-marraskuussa 1 % fosfori- ja 0,3 % typpikuormituksesta.
Kalankasvatuslaitosten kuormitusosuuden suuruuteen vaikuttaa ennen kaikkea Kymijoen
tuoma kuormitus, joka muodostaa selvästi suurimman osan alueelle tulevasta
kuormituksesta. Teollisuuden kuormitus on typpeä lukuun ottamatta vähentynyt
edellisvuodesta, mutta yhdyskuntajätevesien kuormitus on hieman kasvanut. Kymijoen
kuljettamat ainemäärät ovat myös vähentyneet viime vuodesta.

_______________________________________________________________________________
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Kuva 9. Eri kuormitussektoreiden laskennallinen osuus kokonaisfosfori- ja -typpikuormituksesta
Pyhtää-Kotka-merialueella kalankasvatuslaitosten tuotantokaudella (kesä-marraskuu) vuonna 2016.
Kymijoen kuormitusta on tarkasteltu sekä koko Kymijoen osalta että vain kasvatusalueelle laskevien
Kymijoen haarojen (Pyhtään- ja Koivukoskenhaarat) osalta.

4 AINEISTO JA MENETELMÄT
4.1 VEDENLAATUSEURANTA
Vedenlaatuseurannan tarkoituksena on antaa tietoa alueen tilasta ja kehityksestä pitkällä
aikavälillä. Kaikessa näytteenotossa noudatettiin ympäristöhallinnon yleistä ohjeistusta
(Mäkelä ym. 1992, Kettunen ym. 2008). Kalankasvatuslaitosten vedenlaatuseurannan
vesinäytteet otettiin ohjelman mukaan havaintoasemilta 308 ja 316 (Kuva 10 ja Liite 1,
jatkossa KALA-asemat) kerran loppukesästä (23.8.2016). Näytteet analysoitiin
akkreditoidussa KCL Kymen Laboratorio Oy:ssä ja näytteistä tehtiin ohjelman mukaiset
määritykset (Liite 1 ja 2). Näytteenotosta vastasivat Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n
sertifioidut näytteenottajat.
Tulosten tarkastelussa on hyödynnetty lähialueen tuloksia Pyhtää-Kotka-Haminamerialueen yhteistarkkailusta (123, 066, 077 ja Kyvy-2) sekä Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen (KAS) näyteasemilta (Kyvy-1 ja 355) (Kuva 10 ja Liite 2). Vertailuasemien
tulosten perusteella pyrittiin tarkastelemaan sitä, poikkesiko vedenlaatu KALA-asemilla
Pyhtää-Kotka-merialueen yleisestä vedenlaadusta. Näytteenottoja kertyi enemmän
_______________________________________________________________________________
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vertailuasemilta ja kattavin aineisto on asemalta 123, jonka tulosten perusteella tarkasteltiin
tutkimusalueen vedenlaadun yleistä kehitystä kesän 2016 aikana.

Kuva 10. Pyhtään merialueen kalankasvatuslaitosten vedenlaadun seuranta-asemat sekä
vertailuaineistona käytetyt näyteasemat.

5 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU
5.1 FYSIKAALIS-KEMIALLINEN VEDENLAATU
Happitilanne
Hapen kyllästysaste vaihteli päällysvedessä helmi-joulukuun välisenä aikana 69–133 %:n
välillä (Kuva 11). Huhti-heinäkuussa päällysvedessä havaittiin levätuotannon aiheuttamaa
hapen ylikyllästystä (yli 100 %) lähes kaikilla mittausasemilla. Toukokuussa hapen
kyllästysaste oli suurimmillaan. Elokuussa KALA-asemien hapen kyllästysaste oli muihin
asemiin verrattuna lähes samalla tasolla, eikä niiden ero ympäröivään alueeseen ollut
merkittävä.

_______________________________________________________________________________
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Alusveden happitilanne oli hyvä keväällä, mutta alkoi huonontua kesää kohti (Kuva 12).
Heinä-elokuussa hapen kyllästysaste oli alimmillaan ja matalin lukema mitattiin KALA-308asemalla elokuussa. Alusvesi ei kuitenkaan mennyt täysin hapettomaksi millään
mittausasemalla, vaan tilanne säilyi kohtuullisen hyvänä läpi mittausjakson. Syksyä kohden
hapen kyllästysaste jälleen kohosi syyskierron tuotua hapekasta vettä alempiin
vesikerroksiin.

Kuva 11. Happikyllästysprosentti (%) päällysvedessä (1 m) KALA- ja vertailuasemilla helmi-joulukuun
aikana vuonna 2016.

Kuva 12. Happikyllästysprosentti (%) alusvedessä KALA- ja vertailuasemilla helmi-joulukuun aikana
vuonna 2016.

Veden hygieeninen laatu
Veden hygieenistä laatua kuvaavien suolistoperäisten enterokokkien määrä oli KALAasemilla 10 ja alle 10 pmy/100ml (=pesäkettä muodostava yksikkö) (Liite 2). Sosiaali- ja
terveysministeriön uimavesiasetuksen 177/2008 mukaan suolistoperäisten enterokokkien
_______________________________________________________________________________
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toimenpideraja on 200 pmy/100 ml (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008). Tulosten
perusteella vedet soveltuivat mikrobiologiselta laadultaan uimavedeksi.

Ravinnepitoisuudet
Päällysveden fosforipitoisuus oli talven aikana noin 35 µg/l kaikilla mitatuilla asemilla (Kuva
13). Kevään ja alkukesän aikana fosforipitoisuudet laskivat. Heinäkuussa osalla
mittausasemista havaittiin melko korkeita fosforipitoisuuksia. Elo-syyskuun aikana
pitoisuudet palasivat jälleen kesää edeltäneelle tasolle. KALA-asemien fosforipitoisuudet
eivät eronneet merkittävästi vertailuasemin tasosta elokuussa.
Alusvedessä oli hieman enemmän fosforia talvella päällysveteen verrattuna (Kuva 14).
Fosforipitoisuus vaihteli alusvedessä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 20–45 µg/l
välillä läpi mittausjakson. Heinäkuussa pitoisuus oli asemalla 66 noin 60 µg/l ja KALA-308asemalla yli 90 µg/l. Näillä asemilla myös alusveden hapen kyllästysaste oli alhaisin.
Korkeimmat typpipitoisuudet havaittiin päällysvedessä helmikuussa (Kuva 15). Jokivesien
vaikutus näkyy kohonneina typpipitoisuuksina usein juuri talvella, jolloin jokivedet saattavat
jäädä jään alle päällysveteen eikä tuuli pääse sekoittamaan vesimassaa. Kesällä
typpipitoisuudet vaihtelivat koko alueella 250–500 µg/l välillä.
Pääravinteiden suhteen avulla voidaan tarkastella sitä, kumpi ravinteista rajoittaa
levätuotantoa. Typen ja fosforin suhteen ollessa yli 17 leväkasvua rajoittaa pääasiassa
fosfori. Kun suhde laskee alle 10, rajoittavana ravinteena toimii puolestaan typpi.
Ravinnesuhteen ollessa 10–17 voi kumpi tahansa ravinteista rajoittaa levätuotantoa
(Forsberg ym. 1978). Koska sinilevät kykenevät sitomaan typpeä ilmakehästä, ne voivat
hyötyä tilanteesta, jossa fosforia on runsaasti saatavilla ja typen osuus on pienempi.
Pyhtään edustalla vallitsi edellisvuoden tapaan pääasiassa yhteisrajoitteisuus, jolloin kumpi
tahansa ravinne saattoi toimia leväkasvua rajoittavana tekijänä (Kuva 16). Toukokuussa
alhainen fosforipitoisuus typpeen verrattuna on voinut rajoittaa levien kasvua.
Päällysveden klorofyllipitoisuus kuvaa yhteyttävien levien määrää vedessä. Levätuotannon
huippu ajoittui kevääseen, jonka jälkeen klorofyllipitoisuudet laskivat nopeasti ja pysyttelivät
5,4 µg/l tuntumassa syyskuulle asti (Kuva 17). KALA-asemilla klorofyllipitoisuus oli
elokuussa samaa tasoa alueen muiden asemien kanssa.
Kasvukauden keskimääräistä klorofyllipitoisuutta voidaan käyttää rannikkovesien
rehevyyden arviointiin (Taulukko 2). Pyhtään edusta kuuluu kesä-syyskuun keskimääräisen
klorofyllipitoisuuden (5,4 µg/l) mukaan luokkaan rehevä. Edellisvuoteen verrattuna
keskimääräinen kasvukauden klorofyllipitoisuus on hieman laskenut ja on myös hyvin lähellä
lievästi rehevän luokan ylärajaa.

_______________________________________________________________________________

10

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 363/2017

Kuva 13. Päällysveden fosforipitoisuus (µg/l) KALA- ja vertailuasemilla helmi-joulukuussa vuonna
2016.

Kuva 14. Alusveden fosforipitoisuus (µg/l) KALA- ja vertailuasemilla helmi-joulukuussa vuonna 2016.

Kuva 15. Päällysveden typpipitoisuus (µg/l) KALA-asemilla ja vertailuasemilla helmi-joulukuussa
vuonna 2016.
_______________________________________________________________________________
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Kuva 16. Kokonaistypen ja -fosforin suhdeluku vertailuasemalla 123 sekä KALA-asemilla 316 ja 308
vuonna 2016. Punainen ja oranssi viiva rajaavat yhteisrajoitteisuuden alueen.

Kuva 17. Päällysveden klorofyllipitoisuus (µg/l) KALA- ja vertailuasemilla huhti-syyskuussa vuonna
2016.

Taulukko 2. Rannikkovesien luokittelu tuotantokauden keskimääräisen klorofyllipitoisuuden
perusteella (Pitkänen 1994).
Rehevyysluokka

a-klorofylli µg/l

I

Karu

alle 2

II

Lievästi rehevä

2-5

III Rehevä

5 - 10

IV Hyvin rehevä

10 - 20

V Erittäin rehevä

yli 25

_______________________________________________________________________________
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6 YHTEENVETO
Tutkimuksen kohteena oleva Pyhtään Krokön saarten alue kuuluu itäisen Suomenlahden
rannikon rehevään saaristovyöhykkeeseen. Tuotantokaudella 2016 alueella toimi Sandvikin
Lohen kaksi laitosta, Sandvik ja Honkaniemi. Laitosten lisäkasvu sekä fosfori- ja
typpikuormitus olivat selvästi laskeneet edellisvuodesta. Myös ravinteiden ominaiskuormitus
oli pienempi kuin vuonna 2015. Kuivarehua käytettiin huomattavasti vähemmän, kuin rehulle
asetettu luparaja olisi sallinut.
Vedenlaadun tarkkailunäytteet otettiin elokuun lopulla kahdelta KALA-asemalla (308 ja 316),
jotka sijaitsevat syvänteissä 500–1200 metrin päässä laitoksista. Seurannalla ei pyritä
niinkään tarkkailemaan kalankasvatuksen vaikutuksia aivan laitoksen lähiympäristössä
vaan tarkkailun tarkoituksena on seurata vedenlaadun mahdollisia muutoksia pidemmällä
aikavälillä laitosten lähialueella. Tulosten tarkastelussa käytetään hyväksi myös muiden
lähellä sijaitsevien tarkkailuasemien vedenlaatutietoja.
Kalankasvatuslaitosten vesistövaikutukset eivät erottuneet selvästi Pyhtään merialueen
taustakuormituksesta. Alusveden hapenkyllästysaste oli elokuussa alhaisin KALA-308asemalla, mistä johtuen siellä havaittiin myös hieman muita asemia korkeampi
fosforipitoisuus. Muuten vesi oli saman laatuista ympäröivän merialueen kanssa.
Ravinnepitoisuudet saattavat kuitenkin vaihdella merialueella lyhyelläkin aikavälillä paljon ja
jo muutamien viikkojen ero näytteenoton ajankohdassa saattaa vaikuttaa tuloksiin
merkittävästi. Vuoden 2016 tulosten perusteella kalankasvatuksen vaikutukset alueen
vedenlaatuun jäivät hyvin vähäisiksi.
Toukokuussa levien kasvua rajoittaa enemmän fosfori kuin typpi, mutta muuten Pyhtään
edusta on yhteisrajoittunutta aluetta N:P-suhteen perusteella. Bakteerimääritysten
perusteella vesi on kalanviljelylaitosten läheisyydessä uimakelpoista. Kasvukauden
keskimääräisen klorofyllipitoisuuden perusteella alueen luokitus on lievästi rehevän ja
rehevän välillä, kun edellisvuonna alue oli selvästi rehevä.
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LIITE 1
Vedenlaadun tarkkailuasemat
Asema

Aseman nimi

Syvyys (m)

Koordinaatit (YKJ)

308

Suomenlahti Krokö 308

17

669825 - 348142

316

Suomenlahti Krokö 316

15

669960 - 348300

123

Suomenlahti Lelleri 123 (vertailu)

24

669910 - 349748

066

Suomenlahti Heikinhelli 066 (vertailu)

31

669620 - 348550

077

Suomenlahti Äyspäänselkä 077 (vertailu)

21

670268 - 348928

355

Kaakkois-Suomen ELY (vertailu)

27

669934 - 349315

Kyvy-1

Kaakkois-Suomen ELY (vertailu)

28

669255 - 347755

Kyvy-2

Suomenlahti Rankki Kyvy-2 (vertailu)

33

669602 - 349439

Määritysmenetelmät näytesyvyyksittäin
Määritys

Yksikkö

Lämpötila

oC

Kokonaistyppi

µg/l

Kokonaisfosfori
PO4-P

1m

pohja-1 m *

x

x

Aquakem, sis.

x

x

µg/l

Sis. menetelm

x

x

µg/l

Sis. menetelm

x

x

NO3+NO2

µg/l

Aquakem, sis.

x

x

NH4-N

µg/l

Fotom., SFS 3

x

x

Happi

mg/l

Sis.menet., pe

x

x

%

Sis.menet., pe

x

x

SFS 3021:1979

x

x

SFS-EN-ISO 7

x

x

Hapenkyllästys
pH
Sameus

FTU

Menetelmä

Fek. enterokokit

pmy/100 ml

Enterolert

x

x

Sähkönjohtavuus

mS/m

SFS-EN 27888

x

x

µg/l

SFS 5772:1993

a-klorofylli

* pohja-1m näyte vain asemalta 308

päällysvesi

x

Happi-% Sameus

17,3
14,3

9,4
3,8

100
38

1,3
7,1

FTU

Sähk
mS/m

pH

Ntot
µg/l
N(NO3+NO2)

698
797

8,0
7,3

300
440

<5
<5

µg/l

1
0-8

17,8

9,5

102

1,4

730

8,1

350

<5

KALAPYHT / 316 Suomenl Krokö 316 Kok.syv. 15 m; Näk.syv. 3,6 m;
Klo 09:25; Näytt.ottaja JMä; levä 1 /3; Ilm.lt. 17 C-ast; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt SW;

Tapiontie 2 C, 45160 KOUVOLA
Puhelin (05) 5445 920

23.8.2016

1
17
0-8

%

KALAPYHT / 308 Suomenl Krokö 308 Kok.syv. 17,8 m; Näk.syv. 3,6 m;
Klo 09:45; Näytt.ottaja JMä; levä 1 /3; Ilm.lt. 17 C-ast; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt SW;

Happi
mg/l

23.8.2016

lt
oC

Hav.paikka
Näytepaikka

Pvm.

Pyhtään edustan kalalaitokset (KALAPYHT)

KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY
Tutkimustuloksia

7

8
100

N(NH4)
µg/l

27

25
89

Kok.P
µg/l

3

4
70

PO4-P
µg/l

entero

<10

10

pmy/100ml

5,0

4,9

Klorof.
µg/l

1/1

LIITE 2

