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1 JOHDANTO
Kymijoen vesi ja ympäristö ry toteuttaa Loviisan merialueen kalankasvatuslaitosten
vesistövaikutusten yhteistarkkailua (Kuvat 1 ja 2, Liite 1). Yhteistarkkailun tarkoituksena on
täyttää seuraavien Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätösten varassa toimivien laitosten
tarkkailuvelvoitteet:
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

Kuva 1. Loviisan alueen toiminnassa olevat kalankasvatuslaitokset, niiden vedenlaatutarkkailun
näyteasemat (2 asemaa) ja vertailuasemina käytetyt näyteasemat (Ympäristöhallinnon Herttavedenlaaturekisteri). Stenören ja Vastaholmen ovat Oy Semilax Ab:n laitoksia. Oy Bästö Forell Ab:n
on vuokrannut kasvatusoikeuden Handesbolaget Altarskär Forellilta, kasvatus tapahtuu Bästön
laitoksen itäpuolella.

Altarskärin laitoksella ei ole ollut kasvatustoimintaa vuoden 2003 jälkeen, mutta vuonna
2016 ja 2017 Bästö Forell vuokrasi Altarskäriltä sen ympäristöluvassa esitetyn
kasvatusoikeuden ja lisäsi näin oman laitoksensa kasvatusmäärää.
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Kuva 2. Toiminnassa olevien kalankasvatuslaitosten sijainti Loviisan merialueella ja alueen muu
kuormitus (pistekuormitus ja alueelle purkautuvat joet).
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Ympäristölupa velvoittaa luvanhaltijat tarkkailemaan kalankasvatuksen vaikutuksia
merialueen tilaan ja Natura-alueeseen ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla. Tässä
yhteenvedossa on esitelty vesistötarkkailun tulokset vuodelta 2017. Tarkkailussa
noudatettiin Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n laatimaa tarkkailuohjelmaa (30.12.2014), jota ei
ole vielä virallisesti hyväksytty, mutta jonka käyttämisestä toistaiseksi on sovittu Uudenmaan
ELY-keskuksen kanssa. Vuonna 2017 tarkkailussa oli ohjelman mukaan veden fysikaaliskemiallinen laatu ja perifytontutkimukset. Laitoksista käytetään myöhemmin tekstissä
seuraavia lyhennettyjä nimiä: Bästö, Semilax Stenören ja Semilax Vastaholmen.

2 SÄÄOLOT JA JOKIEN VIRTAAMAT
Loviisan mittausasemalla kuukausittaiset keskilämpötilat olivat vuonna 2017 HelsinkiVantaan pitkän ajanjakson keskiarvoja korkeampia tammi-, helmi- ja maaliskuussa sekä
syys-joulukuussa (Kuva 3). Huhtikuusta heinäkuuhun lämpötilat olivat pitkänajan keskiarvoa
matalampia. Sademäärät olivat vuonna 2017 Helsinki-Vantaan lentoaseman sääasemalla
vaihtelevia. Tavanomaista sateisempia olivat kesä-, loka-, marras- ja joulukuu, kun taas
touko- ja heinäkuussa sademäärä jäi selvästi pitkän ajanjakson keskiarvoa alhaisemmaksi.
Suurin sademäärä saatiin lokakuussa ja pienin kesäkuussa.

Kuva 3. Kuukausittaiset keskilämpötilat (oC) vuonna 2017 Loviisan Orrengrundissa ja vastaavat
pitkän ajanjakson (1981–2016) keskiarvot Helsinki-Vantaan lentoaseman sääasemalla sekä
kuukausittaiset sademäärät (mm) Helsinki-Vantaan lentoaseman sääasemalla vuonna 2017 ja
vastaavat pitkän ajanjakson (1981–2016) keskiarvot. Lähde: Ilmatieteen laitos.

Lounaistuulen osuus oli yli neljännes vuoden 2017 havainnoista Kotkan Rankin sääasemalla
(Kuva 4). Vähiten tuuli väliltä pohjoinen-kaakko. Tuulen keskinopeus vaihteli
ilmansuunnittain jaoteltuna alle 4–6 m/s välillä, ja voimakkain tuuli kävi etelästä. Navakan
tuulen päiviä (keskimääräinen tuulen nopeus vähintään 10 m/s) mitattiin Rankissa vain neljä,
joista kolme alkuvuodesta ja yksi marraskuussa. Kovatuulisia päiviä (keskinopeus yli
14 m/s) ei mitattu ainuttakaan.
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Kuva 4. Tuulensuuntien osuus (%) sekä tuulen keskinopeus (m/s) ilmansuunnittain vuoden 2017
tuulihavainnoista Kotkan Rankissa. Lähde: Ilmatieteen laitos, avoin data.

Loviisaa lähin meriveden pinnankorkeuden mittausasema sijaitsee Porvoon Emäsalossa.
Vuonna 2017 meriveden pinnankorkeuden vuorokausikeskiarvot vaihtelivat -40 cm ja 70 cm
välillä (Kuva 5). Tammikuun alussa pinnankorkeus vaihteli paljon ja oli hyvin alhaalla
helmikuun alussa. Helmi-maaliskuun vaihteessa merivesi nousi, mutta laski jälleen vuoden
alimmalle tasolle maaliskuun alussa. Maaliskuun lopusta syys-lokakuun vaihteeseen asti
pinnankorkeus pysyi suhteellisen vakaana, mutta toukokuussa merivesi laski hetkellisesti
jyrkästi. Lokakuun alun matalasta pinnankorkeudesta merivesi hiljalleen nousi ja oli
korkeimmillaan joulukuussa.

Kuva 5. Meriveden pinnankorkeus Porvoon Emäsalossa vuonna 2017. Lähde: Ilmatieteen laitos,
avoin data.
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Pernaja-Loviisa-merialueelle laskevat joet ovat alueen suurimmat kuormittajat.
Merkittävimmät tutkimusalueelle tai sen lähistölle purkautuvat joet ovat Loviisanjoki ja
Taasianjoki (kartta Kuva 2). Myös alueen itäpuolelle laskevan, virtaamaltaan suuren
Kymijoen läntisen haaran eli Ahvenkoskenhaaran vedet vaikuttavat alueella ainakin
ajoittain. Kevättulvat jäivät tavallista vähäisemmiksi sekä Taasianjoella että Loviisanjoella
(Kuva 6). Kesän ajan jokien virtaamat olivat matalat, mutta vesimäärä kasvoi nopeasti
lokakuun alussa runsaiden syyssateiden seurauksena. Taasianjoen huippuvirtaama ajoittui
marras-joulukuun vaihteeseen, mutta Loviisanjoella yksittäistä huippua ei esiintynyt.
Keskivirtaamat olivat tavallista vähävetisemmän kevään ja runsasvetisemmän syksyn
tasapainottamana keskimääräistä tasoa molemmilla joilla.

Kuva 6. Taasianjoen (WSFS-vesistömallijärjestelmä) ja Loviisanjoen (Hertta-tietokanta) virtaamat
vuonna 2017.

3 KALANKASVATUSLAITOSTEN LISÄKASVU JA RAVINNEKUORMITUS
Vuonna 2017 yhteistarkkailussa mukana olivat Bästön, Vastaholmenin ja Stenörenin
laitokset. Altarskärin laitos ei ole ollut toiminnassa enää vuoden 2003 jälkeen, mutta vuonna
2017 sen kasvatusoikeus oli vuokrattuna vuoden 2016 tapaan Bästön laitoksella ja siten
myös sen lupaehtojen toteutumista tarkastellaan tässä raportissa. Vastaholmenin laitoksella
kasvatus tapahtuu luvan mukaisesti 1.9.–15.5. välisenä aikana, jolloin laitoksella
hyödynnetään Fortum Oy:n voimalaitoksen jäähdytysvesien lämpöä.
Kalankasvatuslaitosten lisäkasvu oli yhteistarkkailussa mukana olevilla laitoksilla vuonna
2017 yhteensä noin 190 tonnia, mikä on 2000-luvun toisiksi suurin tulos (Kuva 7, Liite 2).
Seurannassa mukana olleiden laitosten lisäkasvu on vaihdellut 2000-luvulla 80–240 tonnin
välillä. Vastaholmenin laitoksen tuotanto pysyi samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna,
mutta muilla laitoksilla tuotanto väheni hieman.
_______________________________________________________________________________
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Kuva 7. Loviisan merialueen kalankasvatuslaitosten lisäkasvu (t) vuosina 2000–2017. Vuonna 2009
Semilaxin Högholmenin laitos korvautui Vastaholmenin laitoksella. Altarskärin lupa oli vuokrattu
Bästö Forellille vuonna 2016 ja 2017. Lähde: Uudenmaan ELY-keskus.

Edellisvuoteen
verrattuna
vähentyneen
tuotannon
myötä
myös
ravinteiden
kokonaiskuormitus oli vähentynyt vuonna 2017. Fosforikuormitus oli vielä 2000-luvun alussa
n. 1600 kg vuodessa, mutta viime vuosina kuormitus on ollut enää 500–900 kg/a (Kuva 8).
Typpikuormitus väheni 2000-luvun alkupuolella, mutta on nykyisin palannut samalle tasolle
suurentuneen tuotannon myötä (Kuva 9). Tarkkailussa olevilla kalankasvatuslaitoksilla
käytetyn rehun fosfori- ja typpikuormat jäivät selvästi alle ympäristöluvissa määrätyn
enimmäisrajan (Liite 2).
Altarskärin ja Bästön laitoksille ympäristöluvissa asetettu ominaiskuormitusraja typelle ylittyi
hieman (5 g/kg/a) (Liite 2). Fosforin ominaiskuormitus sen sijaan oli selvästi luparajaa
pienempi kaikilla laitoksilla. Semilaxin laitoksilla typen ja fosforin ominaiskuormitus pysyi
sallituissa rajoissa, mutta tavoitteisiin (40 g/kg/a typelle ja 5,5 g/kg/a fosforille) ei aivan
päästy. Fosforin ominaiskuormitus on vähentynyt tasaisesti ja typen ominaiskuormituskin
selvästi 2000-luvun alusta rehuteknologian kehittyessä ja raaka-aineiden valinnan
seurauksena (Kuvat 8 ja 9). Vuonna 2017 ominaiskuormitus kuitenkin kasvoi hieman sekä
fosforin että typen osalta edellisvuoteen verrattuna. Kuivarehun ohella kaloille syötettiin
kokonaista silakkaa vielä vuoteen 2004 asti, jonka jälkeen Maa- ja metsätalousministeriön
asetus 157/2005 tuli voimaan ja tuorerehuruokinta kiellettiin. Loviisan alueella tarkkailussa
olevat laitokset siirtyivät tällöin täysin kuivarehuruokintaan (Kuva 10). Samalla rehukerroin
eli kalakiloa kohti tarvittava rehumäärä väheni huomattavasti ja nykyisin 1,1 kg kuivarehua
riittää yhden kalakilon kasvattamiseen.
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Kuva 8. Loviisan merialueen kalankasvatuslaitosten fosforikuormitus (kg) ja näiden laitosten fosforin
ominaiskuormituksen keskiarvo (g/kg/a, musta katkoviiva) vuosina 2000–2017. Vuonna 2009
Semilaxin Högholmenin laitos korvautui Vastaholmenin laitoksella. Altarskärin lupa oli vuokrattu
Bästö Forellille vuonna 2016 ja 2017. Lähde: Uudenmaan ELY-keskus.

Kuva 9. Loviisan merialueen kalankasvatuslaitosten typpikuormitus (kg) ja näiden laitosten typen
ominaiskuormituksen keskiarvo (g/kg/a, musta katkoviiva) vuosina 2000–2017. Vuonna 2009
Semilaxin Högholmenin laitos korvautui Vastaholmenin laitoksella. Altarskärin lupa oli vuokrattu
Bästö Forellille vuonna 2016 ja 2017. Lähde: Uudenmaan ELY-keskus.
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Kuva 10. Loviisan merialueen kalankasvatuslaitoksilla käytetyn rehun tyyppi ja määrä vuosina 2000–
2017. Rehukerroin kuvaa kalakilon tuottamiseen kuluvan rehun määrää. Lähde: Uudenmaan ELYkeskus.

Loviisan
merialueelle
tulee
pistekuormitusta
yhteistarkkailussa
olevien
kalankasvatuslaitosten lisäksi Loviisan Smoltti Oy:n kalankasvatuslaitokselta sekä Loviisan
voimalaitokselta ja Loviisan kaupungin Vårdön jätevedenpuhdistamolta (Kuva 2). Pernajan
merialueella ei ole tässä esitetyn kalankasvatuksen lisäksi muuta pistemäistä
jätevesikuormitusta. Loviisan kaupungin Pernajan jätevedenpuhdistamo laskee jätevedet
Koskenkylänjokeen, joka purkautuu Pernajanlahden pohjukkaan. Tätä kuormitusta ei ole
otettu mukaan tarkasteluun, koska purkupaikka sijaitsee yli 25 km päässä tutkimusalueesta.
Kalankasvatuksen (yhteistarkkailu + Smoltti) osuus Loviisan merialueen pistemäisestä
fosfori- ja typpikuormituksesta kalankasvatuksen varsinaisena tuotantoaikana (kesälokakuu) on noussut hiljalleen vuodesta 2012 (Kuva 11), kun samalla tuotettu kalamääräkin
on kasvanut (ks. Kuva 7). Vuonna 2017 kalankasvatuksen osuus pistemäisestä
fosforikuormituksesta oli 92 %, mutta pistemäisestä typpikuormituksesta kalankasvatus
tuotti noin 41 % päästöistä. Loviisan merialueen kokonaiskuormitukseen vaikuttaa
pistekuormittajien ohella Loviisanjoesta ja Taasianjoesta sekä ajoittain myös Kymijoen
Ahvenkoskenhaarasta purkautuva hajakuormitus. Pelkästään Loviisan- ja Taasianjoen
fosforikuormitus oli 17-kertainen ja typpikuormitus 9-kertainen pistekuormitukseen
verrattuna. Yhteistarkkailussa mukana olevat kalankasvatuslaitokset tuottavat arviolta 2,8
% alueen kokonaisfosforipäästöistä ja 1,8 % typpipäästöistä. Jokien ainevirtaamat
perustuvat tosin osin simuloituihin arvoihin, ja niiden avulla laskettu kuormitus voi siten
poiketa todellisesta. Myös ravinteiden muodolla on väliä perustuotannolle, sillä jokien
kuljettamista ravinteista suurempi osa on biologisesti vaikeasti käytettävässä muodossa
verrattuna kalankasvatuksessa aiheutuneisiin ravinnepäästöihin (Pitkänen 1994).

_______________________________________________________________________________
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Kuva 11. Eri pistekuormittajien osuus (%) fosfori- ja typpikuormituksesta Loviisan merialueella
kalankasvatuslaitosten varsinaisen tuotantokauden aikana (kesä-lokakuu) vuosina 2012–2017.

4 AINEISTO JA MENETELMÄT
4.1 FYSIKAALIS-KEMIALLINEN VEDENLAATU
Vedenlaatuseurannan vesinäytteet otettiin ohjelman mukaan havaintoasemilta 151 (Bästö)
ja 27 (Semilax) (Kuva 1 ja Liite 1) 10.8.2017. Näytteenotossa noudatettiin
ympäristöhallinnon yleistä ohjeistusta (Mäkelä ym. 1992, Kettunen ym. 2008). Näytteet
analysoitiin akkreditoidussa Kymen Ympäristölaboratorio Oy:ssä ja näytteistä tehtiin
ohjelman mukaiset analyysit (Liite 1). Kalankasvatuslaitosten vedenlaatuseurannan
näyteasemista käytetään jatkossa lyhennettä KALA-asemat. Tulosten tarkastelussa on
käytetty
hyväksi
ympäristöhallinnon
Hertta–vedenlaaturekisteristä
löytyviä
vedenlaatutuloksia läheiseltä merialueelta (Kuva 1 ja Liite 1). Vertailuasemien tulosten
perusteella pyrittiin tarkastelemaan poikkesiko KALA-asemien vedenlaatu (Liite 3) Loviisan
merialueen yleisestä vedenlaadusta.
4.2 PERIFYTONTUTKIMUS
Perifytontutkimus toteutettiin yhtenä kahden viikon mittaisena tutkimusjaksona 10.–24.8.
Sekä Semilaxin että Bästön laitosalueilla oli kummassakin kaksi perifytontelinettä, joissa
kummassakin oli kolme levyä (Kuva 12 ja Liite 4). Laitosasemien telineet sijaitsivat 130–250
metrin etäisyydellä laitoksista. Taustarehevyyttä selvitettiin vertailualueilla. Semilaxin
vertailualue sijaitsi laitoksesta kaakkoon ja Pernajan alueen laitosten yhteinen vertailualue
laitosten välialueella Kattön koillispuolella. Molemmat vertailualueet sijaitsivat vähintään 1,5
kilometrin päässä lähimmästä laitoksesta. Kummallakin vertailualueella inkuboitiin kahta
perifytontelinettä, joissa kussakin oli kolme levyä. Perifytontelineet pyrittiin sijoittamaan
keskenään samantyyppisille alueille (syvyys, suojaisuus, rannikon läheisyys). Näyteasemat
olivat syvyydeltään 8-12 metriä. Telineitä ei sijoitettu ihan rantaveteen matalissa vesissä
tapahtuvan sekoittumisen ja sen seurannaisvaikutusten vuoksi. Perifytontutkimuksen
kasvualustoina käytettiin polykarbonaattilevyjä (10 x 15 cm), joita inkuboitiin yhden metrin
syvyydessä. Levyistä analysoitiin klorofylli a:n määrä ja tulokset ilmoitettiin pinta-alaa kohti
_______________________________________________________________________________
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(mg/m2). Leväsondilla mitattiin myös eri leväryhmien (sinilevät, viherlevät ja piilevät)
osuuksia ja tutkittiin oliko tutkimusalueiden ja vertailualueiden välillä vaihtelua leväryhmissä.
Näyteasemien perifytontulosten välisiä eroja tarkasteltiin SPSS-ohjelman Mann-Whitneyn
U-testillä. Kummankin laitosalueen osalta kahden vertailuaseman tulokset yhdistettiin
yhdeksi ryhmäksi, johon kyseisen alueen tarkkailupisteiden tuloksia verrattiin.
Tutkimusalueiden ja vertailuasemien välisiä eroja leväryhmien suhteen tarkasteltiin myös Utestillä.

Kuva 12. Perifytontutkimuksen tutkimusalueet/näyteasemat. Molemmilla laitosalueilla (S1-2, B1-2)
sekä vertailualueilla (SVe3-4, BGVe 3-4) oli kaksi perifytontelinettä. Vertailuasemat sijaitsivat yli 1,5
km:n etäisyydellä laitoksesta.
_______________________________________________________________________________
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5 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU
5.1 FYSIKAALIS-KEMIALLINEN VEDENLAATU
Hapen kyllästysaste
Hapen kyllästysaste vaihteli päällysvedessä noin 82–120 %:n välillä maalis-lokakuun aikana
(Kuva 13). Toukokuussa vesi oli lievästi ylikyllästynyttä neljällä vertailuasemalla, mikä kertoo
lisääntyneestä levätuotannosta. Elokuussa happikyllästys vaihteli vertailuasemilla 90–
100 % välillä. Kalalaitosasemilla hapenkyllästys oli tuolloin samaa tasoa tai hieman
matalampi. Edellisvuoden elokuussa happitilanne oli samankaltainen (Muuri 2017). Syyslokakuussa happikyllästys ei muuttunut oleellisesti Hudöfjärdenin vertailuasemalla 3.

Kuva 13. Päällysveden hapen kyllästysaste (%) KALA- ja vertailuasemilla Loviisan merialueella
vuonna 2017.

Tutkimusalueella ei ollut jäätä enää maaliskuussa, joten happea oli päässyt liukenemaan
vapaasti veteen. Maaliskuussa alusveden happitilanne oli hyvä kaikilla mitatuilla pisteillä,
mutta toukokuun näytteenoton jälkeen tilanne heikkeni molemmilla seuratuilla asemilla (HuF
3 ja HäF 12, Kuva 14). Jo elokuun keskivaiheilla osalla asemista havaittiin lievää
hapenpuutetta, mutta syyskuussa Hudofjärdenin 3-asemalla ja Hästholmsfjärdenin 12asemalla alusvesi oli käytännössä hapeton. Lokakuussa happikyllästys parani täyskierron
seurauksesta taas hyvälle tasolle. KALA-asemilta ei tarkkailuohjelman mukaan määritetä
enää alusveden happikyllästystä, koska se on pääsääntöisesti pysynyt hyvänä viime
vuosien aikana ja lähialueella sijaitsee muita tarkkailuasemia, joiden happitilannetta
seurataan.

_______________________________________________________________________________
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Kuva 14. Alusveden hapen kyllästysaste (%) KALA-asemien vertailuasemilla Loviisan merialueella
vuonna 2017.

Ravinnepitoisuudet
Maaliskuussa päällysveden typpipitoisuus oli kaikilla asemilla n. 400–450 µg/l, joka oli
saman verran kuin edellisenä vuonna samaan aikaan (Muuri 2017, Kuva 15). Typpipitoisuus
vedessä väheni kesään päin mentäessä perustuotannon sitoessa typpeä kasvuun.
Elokuussa typpipitoisuus alueella kohosi maaliskuun tasolle, mutta KALA-asemilla
typpipitoisuus oli selvästi vertailuasemia matalampi. Syys-lokakuussa typpipitoisuus jälleen
laski hieman vertailuasemilla.

Kuva 15. Päällysveden typpipitoisuus (µg/l) KALA- ja vertailuasemilla Loviisan merialueella vuonna
2017.

_______________________________________________________________________________
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Päällysveden fosforipitoisuus vaihteli pääsääntöisesti 20–45 µg/l välillä (Kuva 16).
Pitoisuudet olivat edellisvuoden tapaan korkeimmat kevättalvella, jolloin ravinteet eivät vielä
olleet levien käytössä. Toukokuussa pitoisuudet laskivat lähes kaikilla asemilla, ja kohosivat
hitaasti lokakuuhun mennessä. Erot asemien välillä olivat vähäisiä, mutta elokuussa
Stenörenin kalalaitosasemalla (KALA-27) havaittiin poikkeuksellisen korkea fosforipitoisuus
(72 µg/l). Bästön kalalaitosaseman fosforipitoisuus ei eronnut yleisestä tasosta.

Kuva 16. Päällysveden fosforipitoisuus (µg/l) KALA- ja vertailuasemilla Loviisan merialueella vuonna
2017.

Alusveden fosforipitoisuudet olivat edellisvuoden tapaan maalis-heinäkuun aikana melko
tasaiset (Kuva 17). Happitilanteen heikentyessä syksyllä fosforipitoisuudet nousivat
huomattavasti etenkin Hästholmsfjärdenin asemalla 12, jolla on myös aiempina vuosina
havaittu korkeita pitoisuuksia samaan aikaan. Alusveden heikko happitilanne sekä korkeat
fosforipitoisuudet syksyllä ovat vuosittainen ilmiö Loviisan edustalla eikä vuosi 2017 tehnyt
poikkeusta. Tilanne kuitenkin tasoittui lokakuussa kuten yleensäkin kerrostuneisuuden
purkautuessa.
Levämäärää kuvaava a-klorofyllipitoisuus vaihteli tarkkailujakson aikana noin 2–12 µg/l
välillä (Kuva 18). Keväinen leväkukintapiikki oli vielä havaittavissa kahdella asemalla
toukokuussa. Klorofyllipitoisuus oli alimmillaan heinä-elokuussa ja korkeimmillaan
syyskuussa, mutta lokakuussa taso jälleen laski. Myöhäiseen huippuun on voinut vaikuttaa
edellisvuoden tavoin viileä alkukesä. KALA-asemilla klorofyllipitoisuus oli elokuussa selvästi
yleisen tason alapuolella.
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Kuva 17. Alusveden fosforipitoisuus (µg/l) kalalaitosten vertailuasemilla Loviisan merialueella vuonna
2017.

Kuva 18. Päällysveden a-klorofyllipitoisuuden (µg/l) vaihtelu KALA- ja vertailuasemilla Loviisan
merialueella kesän 2017 aikana.

Viileät säät pitivät alkukesän levätilanteen rauhallisena Suomenlahden rannikolla (Syke
2017). Elokuussa Itäisellä Suomenlahdella esiintyi ajoittain runsaasti sinilevää, mutta tuulet
pitivät sinilevän pääasiassa veteen sekoittuneena. Loviisa-Pernaja-merialueen
tarkkailupisteiden keskimääräinen kasvukaudenaikainen klorofyllipitoisuus oli 5,9 µg/l, jonka
mukaan alue on lievästi rehevän ja rehevän luokan välimaastossa (Pitkänen 1994, Taulukko
1). Vuonna 2017 vaihtelu tarkkailuasemien tuotantokauden keskimääräisessä
klorofyllipitoisuudessa oli vähäistä, ja viime vuosien aikana tutkimusalueen keskimääräinen
klorofyllipitoisuus on hieman vähentynyt (Kuva 19). Vuosina 2016 ja 2017 kesät olivat
viileitä, joten osittain sääolot selittävät alhaisia klorofyllipitoisuuksia.
_______________________________________________________________________________
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Taulukko 1. Suomen rannikkovesien rehevyysluokittelu tuotantokauden keskimääräisen a-klorofyllipitoisuuden mukaan (Pitkänen 1994).
Rehevyysluokka
I

Klorofylli a μg/l

Karu

alle 2

II Lievästi rehevä

2-5

III Rehevä

5 - 10

IV Hyvin rehevä

10 - 25

V Erittäin rehevä

yli 25

Kuva 19. Pernaja-Loviisa-merialueen tarkkailupisteiden tuotantokauden keskimääräisten
klorofyllipitoisuuksien minimi- ja maksimiarvot sekä koko alueen keskiarvo vuosina 2000–2017.

Veden hygieeninen laatu
Veden hygieenistä laatua kuvaavien suolistoperäisten enterokokkien määrä KALA-asemilla
oli alle tai tasan 10 pmy/100 ml (= pesäkettä muodostava yksikkö) (Liite 3). Sosiaali- ja
terveysministeriön uimavesiasetuksen 177/2008 mukaan suolistoperäisten enterokokkien
toimenpideraja on 200 pmy/100 ml (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008). Tulosten
perusteella KALA-asemien ympäristöt soveltuivat mikrobiologiselta laadultaan uimavedeksi.
Vertailuasemilta ei otettu bakteerinäytteitä.

5.2 PERIFYTONTUTKIMUS
Perifytonlevyjen inkubaatiojaksolla elokuussa oli Loviisassa myrsky, jonka jälkeen kahta
telinettä (SVe4 ja B1) ei enää löydetty. Keskimäärin klorofyllipitoisuus oli suurempi
kalankasvatuslaitosten lähellä olleilla tarkkailupisteillä (S1, S2, B2) vertailualueisiin nähden
(Kuva 20, Liite 4). Matalimmat klorofyllipitoisuudet mitattiin Stenörenin vertailuasemalta
SVe3. Erot kalalaitos- ja vertailualueiden välillä olivat merkitseviä (Mann-Whitney U, p<0,05)
sekä Stenörenin että Bästön tapauksessa (Taulukko 2).
_______________________________________________________________________________
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Kuva 20. Perifytonlevyjen keskimääräiset klorofyllipitoisuudet (mg/m²) Loviisan merialueen
kalankasvatuslaitosten näyteasemilla (S1-2, B2) sekä vastaavilla kahdella vertailualueella (SVe ja
BGVe).
Taulukko 2. Perifytonlevyjen klorofyllitulokset (mg/m2) Loviisan merialueen kalankasvatuslaitosten
näyteasemilla (S1-2, B1-2) sekä vastaavilla kahdella vertailualueella (SVe ja BGVe) elokuussa 2017.
Laitosasemat, joiden tulokset olivat tilastollisesti merkitsevästi suurempia kuin vertailualueella, on
merkitty vaaleanpunaisella.
2

asema
S1
S2
SVe
B1
B2
BGVe

Perifyton a -klorofylli mg/m
4,7
4,3
1,3

4
5,5
0,7
Teline hävinnyt
3,9
5,3
1,4
1,4

2,4
5,5
0,6
4,6
3

Teline hävinnyt

2,6

1,6

1,4

Perifytonin klorofyllipitoisuudet olivat vuonna 2017 suurempia verrattuna edellisiin
perifytontutkimuksiin vuonna 2014, paitsi vertailualueella SVe tulokset olivat pienemmät
(Mänttäri 2015). Läheisellä Pyhtään merialueella suoritetaan vastaava tutkimus ja
Loviisassa klorofyllitaso on yleensä ollut Pyhtäätä korkeampi. Vuonna 2014 klorofyllitaso oli
Loviisassa Pyhtäätä matalampi, mutta vuonna 2017 pitoisuudet olivat melko samalla tasolla.
Perifytontutkimuksen perusteella kalankasvatuksen vaikutuksia oli vuonna 2017
havaittavissa sekä Bästön että Stenörenin laitosten lähellä.
Levämääritys
Leväsondilla mitattujen leväryhmien osuudet vaihtelivat tutkimusalueiden välillä ja hajontaa
oli paljon. Kalalaitos- ja vertailualueiden väliset erot eivät olleet yhdenmukaisia varsinkaan
sinilevien ryhmässä (Kuva 21). Stenörenin asemalla S1 sinilevämäärä oli merkitsevästi
vertailualuetta SVe3 suurempi (Mann-Whitney U=14,5, p<0,001), mutta Bästön asemalla B2
taas vertailualuetta BGVe3 pienempi (Mann-Whitney U=45,5, p<0,001).
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Kuva 21. Perifytonlevyjen keskimääräiset klorofyllipitoisuudet (mg/m²) leväryhmittäin +- keskihajonta
(S.D.) Loviisan merialueen kalankasvatuslaitosten näyteasemilla (S1-2, B2) sekä vastaavilla kahdella
vertailualueella (SVe3-4 ja BGVe3-4). Kirjaimin a ja b merkityt kalalaitosalueilta mitatut levämäärät
erosivat merkitsevästi vertailualueista (Mann-Whitney U).

_______________________________________________________________________________
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6 YHTEENVETO
Loviisa-Pernaja-merialueella on yhteensä viisi kalankasvatuslaitosta, joista neljä on mukana
Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n toteuttamassa yhteistarkkailussa (Altarskär, Bästö, Semilax
Stenören ja Semilax Vastaholmen). Altarskärin luvat on vuokrattu Bästölle, joten
Altarskärissä ei ole kasvatustoimintaa. Yhteistarkkailussa mukana olevista laitoksista
kolmella (Altarskär, Bästö ja Semilax Stenören) tuotettiin kalaa varsinaisella kasvukaudella
ja yhdellä, Semilaxin Vastaholmenilla, kasvukauden ulkopuolella vuonna 2017.
Yhteistarkkailussa mukana olevien kalankasvatuslaitosten lisäkasvu oli vuonna 2017
yhteensä 190 tonnia, mikä oli hieman vähemmän kuin 2016, jolloin lisäkasvu oli 2000-luvun
suurinta. Molempina vuosina Bästön laitos lisäsi kasvatusmääräänsä Altarskäriltä vuokratun
luvan ehdoilla. Kokonaisravinnekuormitus oli pienempää kuin vuonna 2016, mutta
ravinteiden ominaiskuormitus oli hieman kasvanut. Bästön ja Altarskärin osalta typen
ominaiskuormitukselle ympäristöluvassa asetettu luparaja ylittyi, mutta muuten kasvatus
pysyi luparajojen puitteissa.
Yhteistarkkailussa mukana olevien kalankasvatuslaitosten osuus tuotantoaikana alueen
pistemäisestä fosforikuormituksesta oli 49 % ja typpikuormituksesta 26 %. Edellisvuoteen
verrattuna näiden laitosten osuus pistekuormituksesta on hieman vähentynyt. Loviisan
merialueen
pistemäinen
fosforikuormitus
aiheutuu
nykyisin
lähes
täysin
kalankasvatuksesta, sillä 92 % alueen pistemäisistä fosforipäästöistä on peräisin
kalankasvatuslaitoksilta. Pistemäisistä typpipäästöistä kalankasvatuksesta aiheutuu 41 %.
Alueelle tulee kuitenkin huomattavasti hajakuormitusta mm. Loviisanjoesta ja Taasianjoesta.
Vuosi 2017 oli hyvin sateinen, joten voimalaitoksen ja jätevedenpuhdistamon ravinnepäästöt
olivat huomattavasti suurempia kuin edellisvuotena. Jos huomioidaan kaikki alueelle tuleva
kuormitus, niin yhteistarkkailussa mukana olevien kalankasvatuslaitosten osuus jää 2,8
%:iin kokonaisfosforipäästöistä ja 1,8 %:iin typpipäästöistä.
Hapenpuutetta esiintyi Loviisan merialueen alusvedessä elo-syyskuussa. Fosforia pääsi
vapautumaan hapettomissa oloissa sedimentistä ja alusvedestä mitattiinkin paikoin todella
suuria fosforipitoisuuksia. Päällysveden laatu oli ravinnepitoisuuksien osalta hyvin
samankaltaista koko tutkimusalueella, mutta elokuussa Stenörenin kalankasvatuslaitoksella
havaittiin poikkeuksellisen korkea fosforipitoisuus. Kahdella vertailuasemalla keväinen
leväkukintapiikki oli vielä havaittavissa toukokuussa, ja kahdella muulla vertailuasemalla
klorofyllipitoisuuden huippu sijoittui syyskuuhun. Tuotantokauden keskimääräinen
klorofyllipitoisuus on alentunut Loviisa-Pernajan merialueella viime vuosien aikana. Vuosina
2016 ja 2017 kesät olivat viileitä, joten osittain sääolot selittävät viime vuosien alhaisia
klorofyllipitoisuuksia. Vesi oli hygieeniseltä laadultaan uimakelpoista kalanviljelylaitosten
lähellä.
Laitosten lähialueella tehdyn perifytontutkimuksen perusteella klorofyllipitoisuus oli
vertailualuetta merkittävästi suurempi sekä Bästön että Stenörenin laitosten lähellä. Koko
alueella klorofyllimäärät olivat kasvaneet vuoteen 2014 verrattuna, jolloin perifytontutkimus
_______________________________________________________________________________
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tehtiin edellisen kerran. Klorofyllimäärät olivat myös läheisen Pyhtään merialueen tasoa
korkeampia. Eri leväryhmien osuudet vaihtelivat tutkimusalueiden välillä ja hajontaa oli
paljon. Kalalaitos- ja vertailualueiden väliset erot eivät olleet yhdenmukaisia varsinkaan
sinilevien ryhmässä.
Kalanviljelylaitosten vaikutusta ympäröivän merialueen vedenlaatuun on vaikea osoittaa
kerran vuodessa otettavien vesinäytteiden tai perifytontutkimuksen perusteella. Merialueen
vedenlaatu vaihtelee ajallisesti ja paikallisesti, joten näytteenoton ajankohta voi vaikuttaa
tuloksiin. Alueen yleisestä tilasta ja kehityksestä on kuitenkin kertynyt kattava aineisto, jota
tulisikin tarkastella lähemmin tietyin väliajoin.
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LIITE 1

Vedenlaaduntarkkailun näyteasemat:
Asema

Aseman nimi / tarkkailu

27

syvyys (m)

koordinaatit (YKJ)

Loviisameri Hästholmen etelä 27 (Semilax)

14

6694497 - 3464588

151

Pernajameri Kejvsalö 151 (Bästö)

19

6687475 - 3460066

HuF3

Hudöfjärden 3, vertailuasema

20

6694920 - 3463200

HuF2

Hudöfjärden 2, vertailuasema

25

6694000 - 3462920

HuF1

Hudöfjärden 1, vertailuasema

16,5

6691550 - 3462920

HäF12

Hästholmfjärden 12, vertailuasema

19

6695560 - 3465920

VåF20

Vådholmsfjärden 20, vertailuasema

24

6693750 - 3466250

OrrF15

Orrengrundsfjärden 15, vertailuasema

35

6691330 - 3467010

Määritysmenetelmät:
Määritys

Yksikkö

PARNCC-koodi Menetelmä

Lämpötila

oC

T_WM

Kokonaistyppi

µg/l

NTOT_NA

Aquakem, sis.men, per. kumot. SFS 3031:1990

Kokonaisfosfori

µg/l

PTOT_NS

Sis. menetelmä, per. kumottuunSFS 3026:1986

Happi

mg/l

O2_DBT

Sis.menet., per. kumot. SFS 3040:1990
Sis.menet., per. kumot. SFS 3040:1990

Hapenkyllästys
Sameus
Fek. enterokokit
a-klorofylli

%

O2_STB

FTU

TBY_SNT

pmy/100 ml

FS35_F

µg/l

CP_E

SFS-EN-ISO 7027:2000
Enterolert
SFS 5772:1993

Lisäkasvu
kg
62 993
62 993
29 653
38 630
194 269

Rehunkäyttö
Kuivarehu kg
76 000
76 000
37 000
42 500
231 500

Virtaama m3/s
3,8
1,7
5,5

P kg/a
9,3
9,9
609
256
884

P kg/a
21 576
7 338
28 913

N kg/a
1 159
1 796
4 214
35 405
42 574

N kg/a
329 528
108 898
438 426

Ravinnekuormitus
P kg/a
N kg/a
280
2 837
280
2 837
140
1 345
165
1 660
865
8 680

Kuormituksen luparajat
P kg/a
N kg/a
790
5 900
790
5 900
330–390
2 400–2 900
390–450
2 900–3 400
2 360
17 600

Taasianjoen virtaama ja kuormitus on simuloitu Suomen ympäristökeskuksen WSFS-vesistömallin (versio V.5B) avulla.
Loviisanjoen virtaama on saatu ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmästä ja ainevirtaamat on arvioitu Taasianjoen
simuloitujen arvojen perusteella.

Arvio jokien kuormituksesta
Taasianjoki
Loviisanjoki
Yhteensä

Pistemäinen kuormitus
Loviisan voimalaitos, talousvedet
Loviisan voimalaitos, prosessivedet
Loviisan Smoltti
Loviisan jätevedenpuhdistamo, Vårdö
Yhteensä

Loviisa-Pernaja merialueelle tuleva muu ravinnekuormitus vuonna 2017

Vuosi 2017
laitos
Handelsbolaget Altarskär Forell
Bästö Forell
Semilax Stenören
Semilax Vastaholmen
Yhteensä

Loviisan merialueen yhteistarkkailussa mukana olevien kalankasvatuslaitosten laitoskohtaiset kuormitustiedot vuodelta 2017.
Ominaiskuormitusten luparajat on esitetty suluissa ja niiden ylitykset punaisella. Lähde: Uudenmaan ELY-keskus
Ominaiskuorma
P g/kg/a
N g/kg/a
4,4 (5,5)
45,0 (40)
4,4 (5,5)
45,0 (40)
4,7 (6,0)
45,4 (46)
4,3 (6,0)
43,0 (46)
4,5 (ka)
44,7 (ka)

LIITE 2

LIITE 3

1/1

KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY
Tutkimustuloksia
Loviisan kalankasvatulaitosten vesistötark. (KALALOVI)
Pvm.
10.8.2017

Hav.paikka
Näytepaikka

Happi
mg/l

Happi-% Sameus

%

FTU

Ntot
µg/l

Kok.P
µg/l

entero
pmy/100ml

Klorof.
µg/l

KALALOVI / 151 Pernajameri Kejvsalö 151 (Bästö) Kok.syv. 19 m; Näk.syv. 4,5 m;
Klo 10:45; Näytt.ottaja JT, JMä; levä 1 /3; Ilm.lt. 20 C-ast;
1
0-10

10.8.2017

lt
oC

15,3

8,7

87

1,0

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

28

<10
3,2

KALALOVI / 27 Loviisameri Hästholmen etelä 27 (Semilax)
Klo 14:10; Näytt.ottaja JT, JMä; levä 1 /3; Ilm.lt. 20 C-ast;
1
0-8

230

17,6

9,0

94

1,5

Kok.syv. 15 m; Näk.syv. 3,8 m;
260

72

10
3,2

LIITE 4

Kymen Ympäristölaboratorio Oy
Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski

1(2)

Tutkimustodistus 2017-5769
YMPÄRISTÖTUTKIMUS

10.11.2017

Kymijoen vesi ja ympäristö ry
Tapiontie 2
45160 KOUVOLA

Näytetiedot

Näyte
Näyte otettu
Saapunut laboratorioon
Tutkimus alkoi
Tutkimus valmis

Perifytonlevy
03.11.2017
03.11.2017
03.11.2017
06.11.2017

Näytteenottaja
Näytteenoton syy

KyVSY
-

Näytteet otettu 10.8.-24.8.2017
Levyjen syvyys 1 m
SVe 4 ja B1 hävinneet
Analyysi
Yksikkö
Menetelmä

Perifyton (klorofylli)
mg/m²
SFS 5772:1993

Näyte

5769-1 , Perifytonlevy, KALALOVI S1/I
5769-2 , Perifytonlevy, KALALOVI S1/II
5769-3 , Perifytonlevy, KALALOVI S1/III
5769-4 , Perifytonlevy, KALALOVI S2/I
5769-5 , Perifytonlevy, KALALOVI S2/II
5769-6 , Perifytonlevy, KALALOVI S2/III
5769-7 , Perifytonlevy, KALALOVI SVe3/I
5769-8 , Perifytonlevy, KALALOVI SVe3/II
5769-9 , Perifytonlevy, KALALOVI SVe3/III
5769-10 , Perifytonlevy, KALALOVI B2/I
5769-11 , Perifytonlevy, KALALOVI B2/II
5769-12 , Perifytonlevy, KALALOVI B2/III
5769-13 , Perifytonlevy, KALALOVI BGVe3/I
5769-14 , Perifytonlevy, KALALOVI BGVe3/II
5769-15 , Perifytonlevy, KALALOVI BGVe3/III
5769-16 , Perifytonlevy, KALALOVI BGVe4/I
5769-17 , Perifytonlevy, KALALOVI BGVe4/II
5769-18 , Perifytonlevy, KALALOVI BGVe4/III

4,7
4,0
2,4
4,3
5,5
5,5
1,3
0,7
0,6
3,9
5,3
4,6
1,4
1,4
3,0
2,6
1,6
1,4

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin

Satu Niiranen
Laboratoriopäällikkö FM
Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Kemiallisten analyysien mittausepävarmuudet toimitetaan pyydettäessä. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettävä lupa.
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