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TIIVISTELMÄ
Tämä julkaisu käsittelee Kymijoen alaosan yhteistarkkailuun sisältyvän Chironomusepämuodostumatarkastelun tuloksia syksyltä 2019. Kymijoen pehmeät sedimentit ovat
likaantuneet paikoin dioksiini- ja furaaniyhdisteillä sekä elohopealla pitoisuuksien ollessa
suurimpia välillä Kuusankoski–Keltti. Chironomus-toukkien mentumien (hampaisto)
epämuodostumien esiintymisrunsauden on todettu ilmentävän pohjasedimentin toksisuutta.
Kymijoen pohjat ovat kuitenkin nykyään jo niin puhdistuneet ja karuuntuneet, ettei alueella
enää juurikaan esiinny rehevää/hyvin rehevää pohjanlaatua ilmentäviä Chironomus-suvun
toukkia. Tavoitteena ollut 100 Chironomus-toukan aineisto saatiin koottua vain
vertailualueelta (Pyhäjärven Kimolanlahti) ja Kuusankosken näytealueelta, jossa alueelle
purkautuva oja oli varmaankin voimistanut pohjan rehevyyttä. Muilta kuudelta näytealueelta
saatiin kasaan vain 20–30 yksilöä tai alle 5 yksilöä.
Yhdelläkään näytealueella epämuodostumien esiintymisfrekvenssi ei poikennut
merkittävästi luontaisesta taustasosta (5 %). Myös yhdistetyssä kuormituksen
alapuoleisessa aineistossa epämuodostumarunsaus jäi normaalille taustasolle. Saatujen
tulosten valossa ja aiempiin tuloksiin verrattuna Chironomus-toukkien mentumin
epämuodostumien esiintymisrunsaudella näyttää olevan Kymijoessa selvästi laskeva
ajallinen trendi. Tarkastelua vaikeuttaa se, että Kymijoen alaosalta on nykyään vaikea koota
riittävää Chironomus-aineistoa.
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1 JOHDANTO
Kymijoen alaosan (Pyhäjärvi- meri) ja sen edustan merialueen kuormittajilla on Itä-Suomen
vesioikeuden määräämä velvoite tarkkailla kuormituksen vaikutuksia vastaanottavassa
vesistössä. Velvoite on toteutettu kuormittajien yhteistarkkailuna, jossa käytännön
vesistötutkimuksista vastaa Kymijoen vesi ja ympäristö ry. Vuonna 2019 tarkkailu noudatti
Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2006 hyväksymää tarkkailuohjelmaa (Dnro
0498Y0085-103) ja em. ohjelman hyväksyttyjä muutosesityksiä (KASELY/545/07.00/2010,
10.9.2012
ja
KASELY/545/07.00/2010,
16.9.2016).
Tuoreimman
hyväksytyn
muutosesityksen mukaan Kymijoen alaosan yhteistarkkailun pohjaeläinosioon sisältyy
pehmeiden pohjien pohjaeläintutkimus, Chironomus-epämuodostumatarkastelu ja
koskipaikkojen pohjaeläintutkimus. Pohjaeläintarkkailun eri osioita toteutetaan
vuorovuosina. Vuonna 2019 vuorossa oli Chironomus-epämuodostumatarkastelu, jossa
pyritään arvioimaan pohjasedimentin toksisuutta Chironomus-toukissa esiintyvien
epämuodostumien esiintymisrunsaudella.
Pohjaeläintarkkailuun sisältyvä pehmeiden pohjien pohjaeläintutkimus on toteutettu viimeksi
2016 (Anttila-Huhtinen 2018) ja seuraava tarkkailuvuosi on sen osalta 2020. Ensimmäinen
yhteistarkkailuun sisältyvä koskipaikkojen pohjaeläintutkimus toteutettiin syksyllä 2018
(Anttila-Huhtinen 2019). Edellinen pohjasedimentin toksisuutta arvioiva Chironomusepämuodostumatarkastelu on vuodelta 2014 (Anttila-Huhtinen 2015). Kymijoen alaosan
pohjaeläintutkimuksiin kuuluu suvantopaikkojen pohjaeläintutkimuksen rinnalla toteutettava
surviaissääskien kotelonahkamenetelmä (Chironomid Pupal Exivial Technique, CPET), joka
on viimeksi toteutettu vuonna 2018 (Raunio 2019).
Tässä julkaisussa on esitetty Kymijoen yhteistarkkailuun sisältyvän Chironomusepämuodostumatarkastelun tulokset vuodelta 2019. Tähän tarkkailuohjelman mukaiseen
pohjaeläintutkimukseen osallistuivat seuraavat Kymijoen alaosan kuormittajat (yläjuoksulta
lukien) (Kuva 1):
UPM Kymmene Oyj, Kymi
Kouvolan kaupunki
Kymen Vesi Oy
Stora Enso Publication Papers Oy Ltd
Stora Enso Ingerois Oy
Sonoco-Alcore Oy
Kotkan Energia
1)

Kymin paperitehdas
Kuusanniemen sulfaattisellutehdas
Mäkikylän puhdistamo
Halkoniemen puhdistamo, lopettanut 8/10 1)
Huhdanniemen puhdistamo, lopettanut 9/10 1)
Anjalan paperitehdas
Inkeroisten kartonkitehdas
Karhulan kartonkitehdas
Hyötyvoimalaitos

toiminnassa tulvatilanteissa
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Kuva 1. Kymijoen alaosan koskijaksojen näytealueet (punaiset pisteet) ja jätevesien purkupisteet
(mustat pisteet).
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2 TARKKAILUALUE
Tarkkailualue käsittää Kymijoen alaosan eli Kymijoen Pyhäjärvestä mereen (Kuva 1).
Pintavesityypiltään Kymijoen alaosa on Erittäin suuri kangasmaiden joki (tyyppi SkESk_E).
Vesialue on luonteeltaan hyvin jokimainen; lisäksi välillä on muutamia järvilaajentumia.
Kymijoki saa lisävesiä Jaalan Pyhäjärven kohdalla Mäntyharjun reitiltä, ja edelleen
Kuusankosken yläpuolella Valkealan reitiltä ja lähempänä merta Tammijärven alueelle
laskevista Tallus- ja Teutjoesta. Pernoon kohdalla Kymijoki haarautuu kahteen
virtaamaltaan lähes yhtä suureen haaraan. Läntinen haara laskee mereen Ruotsinpyhtään
ja Pyhtään rajalla, itäinen päähaara Kotkan kaupungin kohdalla.
Kymijoen keskisyvyys on 9,5 metriä. Joen pituus Pyhäjärvestä mereen on noin 85 kilometriä.
Vesi virtaa Pyhäjärvestä mereen Kymijoen keskivirtaamalla noin kolmessa vuorokaudessa.
Maakäyttöä hallitsevat Kymijoen alaosalla metsät ja pellot. Suoalueita on vähän, mikä
näkyykin Kymijoen veden kirkkautena.

2.1 KUORMITUS
Kymijoen alaosalle tulee jätevesikuormitusta sekä teollisuudesta että kunnallisilta
jätevedenpuhdistamoilta (Kuva 1). Kymijoen alaosalle tulevaa kuormitusta on käsitelty aina
kunkin vuoden yhteistarkkailun vuosiyhteenvedossa viimeisimmän ollessa vuodelta 2018
(Holmberg 2019). Kymijoen alaosalla on oma erityinen kuormitushistoriansa, jonka
seurauksena Kymijoen sedimentit ovat pilaantuneet paikoin mm. dioksiini- ja furaaniyhdisteillä sekä elohopealla (Verta ym. 1999, Rossi 2005). Sedimentit ovat pilaantuneet
pehmeän sedimentin alueilla, joilla virtaus on hidasta. Suurimmat haitta-ainepitoisuudet ovat
Kymijoessa heti Kuusaansaaren alapuolella ja välillä Kuusankoski‒Keltti. Alaspäin
mentäessä sedimentin haitta-ainepitoisuudet alenevat pysyen kuitenkin selvästi
korkeampina kuin vertailualueilla.
Veden virtaus kuljettaa haitta-aineita hiljalleen kohti Suomenlahtea. Sedimentin ja samalla
haitta-aineiden eroosio kasvaa virtausnopeuksien myötä, eli suurten virtaamien aikaan
haitta-aineita kulkeutuu enemmän.

2.2 VIRTAAMA
Kymijoen pitkänajan keskivirtaama on Kuusankoskella 318 m3/s. Vuoden 2019 Chironomusaineisto kerättiin loka–marraskuussa 2019. Ennen näytteenottoa Kymijoen virtaama oli ollut
selvästi normaalia pienempi noin 1 vuoden ja 4 kuukauden ajan (Kuva 2). Näytteenottoa
edeltänyt viimeisin varsinainen ylivirtaamatilanne ajoittui toukokuuhun 2018 eli noin 1,5
vuoden taakse (Kuva 2).
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Kuva 2. Kymijoen virtaama (m3/s) Kuusankoskella vuosina 2017, 2018 ja 2019 sekä
pitkänajanvirtaama (1981–2018). Lähde: Lähde: Ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmä.

3 AINEISTO JA MENETELMÄT
Tarkkailuohjelman mukaan pohjasedimentin toksisuutta arvioitiin surviaissääsken (Diptera:
Chironomidae) toukan suuosan epämuodostumiin perustuvalla menetelmällä.
Surviaissääsken
toukkien
suuosissa
on
havaittu
epämuodostumia,
joiden
esiintymisfrekvenssin on todettu olevan varsin käyttökelpoinen pohjasedimentin
saastuneisuuden indikaattori (Vermeulen 1998, Meregalli 2001, Hämäläinen 1999).
Epämuodostumia analysoitiin Chironomus-suvun surviaissääsken toukista, koska niistä on
tehty jo aiemmin vastaavia tutkimuksia Suomessa ja myös Kymijoessa (Kiiski ym. 2007,
Vuori ym. 2009, Häkkinen & Anttila-Huhtinen 2009, Anttila-Huhtinen 2010, Anttila-Huhtinen
2013, Anttila-Huhtinen 2015). Kaikilta ohjelman mukaisilta 8 näyteasemalta kerättiin tai
yritettiin kerätä syksyllä 2019 Chironomus-toukkia käyttäen Ekman-noudinta, varsikauhaa ja
pumppua (Kuva 1, Taulukko 1). Jokipaikoilla näytteenotto keskitettiin pehmeille liejupohjille
eli suvantoihin, painanteisiin ja akanvirtoihin. Pyhäjärven näytteet otettiin nyt
Kimolanlahdesta. Näytteet seulottiin maastossa karkeilla 1–2 millimetrin seuloilla.
Pyrkimyksenä oli saada kultakin näyteasemalta noin 100 riittävän kokoista Chironomustoukkaa. Tutkimuksessa käytetyt Chironomus-suvun toukat määritettiin eri tyyppeihin (Lenz
1954, Lindeberg & Wiederholm 1979 mukaan, Vallenduuk & Moller Pillot 1999).
Pääkapseleista tehtiin epämuodostumien mikroskopointia varten preparaatit.
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Taulukko 1. Näytepaikkojen ja näytteenoton taustatiedot.
Näytepaikka
Pvm
Koord ETRS‐TM35FIN Muuta (koordinaatit ETRS‐TM35FIN)
Pyhäjärvi
14.10.2019 6767888‒464160 20 Ekman‐nostoa + n. 3 h pumpulla → yli 100 Chironomus‐toukkaa
(Kimolanlahti)
Voikkaa
29.10.2019 6754869‒480928 n. 40 Ekman‐nostoa 8 eri paikasta (yht. n. 4 h) ‒ ei Chironomus‐toukkia
Kuusankoski
1.11.2019
6751759‒479037 syv. 2 m 10 Ekman‐nostoa ‒ ei Chironomus‐toukkia
varsikauhalla n. 1,5 h → yli 100 Chironomus‐toukkaa
Mäkikylä
14.11.2019 6743782‒484949 Pohjisasemalta/sen läheisyydestä 10 Ekman‐nostoa > ei yhtään Chironomus‐
alapuoli
toukkaa. Rannoilta varsikauhalla n. 4 h →ei Chironomus‐toukkia
Erottelu
16.10.2019 6738289‒487639 n. 70 Ekman‐nostoa →vain 5 pientä Chironomus‐toukkaa. Pumppaus ei onnistu,
koska kuitu tukkii heti seulan, yhteensä n. 5 h.
Inkeroinen
12.11.2019 6728546‒490334 n. 20 Ekman‐nostoa + nostoja varsikauhalla (1‒14 m), yhteensä n. 4 h →
(Koskenalus)
ei Chironomus‐toukkia
Karhula
30.10.2019 6711724‒492715 n. 90 Ekman‐nostoa 5 h aikana → 27 Chironomus‐toukkaa
(Laajakoski)
Pumppaus ei onnistu, koska liikaa vesikasveja.
Tammijärvi
13.11.2019 6715003‐475790 Syvännealueelta (6715003‒475790) n. 30 Ekman‐nostoa + 1,5 h pumpulla.
6714861‐473936 Varsikauhalla 2 h (6714861‐473936, syv.noin 1,5 m), yht. 21 Chironomus‐toukkaa

Eri toukkavaiheiden epämuodostumafrekvenssien on todettu poikkeavan toisistaan ja
olevan suurimpia neljännen toukkavaiheen yksilöillä (Vermeulen 1998, Vermeulen ym.
2000). Jo alun perin epämuodostuma-tarkasteluun otettiin mukaan vain suhteellisen
suurikokoiset Chironomus-toukat. Mikroskopoitaessa mitattiin kaikilta toukilta mentumin
leveys (Kuva 3) (Johnson & Pejler 1987, Frouz 2002). Mikroskopoitaessa tämän mitan on
todettu olevan luotettavampi kuin pääkapselin leveyden mittaaminen (Häkkinen & AnttilaHuhtinen 2009). Saatuja mittaustuloksia verrattiin edellisiin vastaavaan tutkimuksiin eli
vuosien 2010 ja 2014 tuloksiin.

A

Kuva 3. Toukkavaiheen taustatiedoksi mitattiin mentumin leveys (A).
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Chironomus-toukan normaali alaleuan tyvijaoke eli mentum koostuu yhteensä 15
hampaasta, jotka jaetaan keskihampaisiin sekä sisempiin ja ulompiin lateraalihampaisiin
(Kuva 4).

Kuva 4. Chironomus-toukan (C. plumosus/semireductus-t.)
normaali mentum. Normaaliin
hampaistoon kuuluu 3 kpl keskihampaita (K), 2 kpl oikean ja vasemman puoleisia sisempiä
lateraalihampaita (OSL ja VSL) sekä 4 kpl oikean ja vasemman puoleisia ulompia lateraalihampaita
(OUL ja VUL).

Kaikki preparaateilla olevat pääkapselit käytiin läpi tutkimusmikroskoopilla (Nikon ECLIPSE
E400) ja kirjattiin ylös mahdolliset mentumin epämuodostumat, joita ovat esimerkiksi
ylimääräiset tai puuttuvat hampaat sekä muu hampaiston epäsymmetrisyys. Toukat, joiden
suuosissa havaittiin vain murtumia tai kulumia, kirjattiin normaaleiksi yksilöiksi.
Mikroskopoitaessa olikin oleellista erottaa hampaiden kulumat ja murtumat varsinaista
epämuodostumista.
Aineistosta
laskettiin
kullekin
tutkimusalueelle
epämuodostumavaste
eli
epämuodostuneiden toukkien suhteellinen osuus, deformity index (DI). Yleensä
epämuodostumafrekvenssi ilmoitetaan prosentteina (DI%). SPSS-ohjelman (versio 20)
epäparametrisiin testeihin kuuluvalla binomitestillä verrattiin näyteasemakohtaisia
epämuodostumafrekvenssejä normaaliin taustatasoon (DI 5 %).

4 TULOKSET
Mittavista näytteenottoponnistuksista (Taulukko 1) huolimatta vain kahdelta näytealueelta
saatiin tavoiteltu määrä Chironomus-toukkia (n. 100 yksilöä), ja nämä paikat olivat
vertailualue eli Pyhäjärvi (Kimolanlahti) sekä Kuusankoski (Taulukko 2). Erottelussa,
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Karhulassa ja Tammijärvessä määrät jäivät selvästi tavoitetta pienemmiksi. Voikkaan,
Mäkikylän ja Inkeroisten näytealueilta Chironomus-toukkia ei löydetty lainkaan. Lähes kaikki
toukat olivat Chironomus plumosus-tyyppiä. Pienessä määrin näytteissä esiintyi
lajeja/tyyppejä Chironomus anthracinus, C. reductus-t. ja C. tentans/pallidivittatus (Taulukko
2).
Taulukko 2. Näyteasemilla esiintyneet Chironomus-toukkatyypit ja määrät sekä havaitut normaalit ja
epämuodostuneet mentumit. Chironomus tyypit/lajit olivat C. plumosus-t., C. anthracinus, C.
reductus-t. ja Chironomus tentans/pallidivittatus. Epämuodostumien esiintymisfrekvenssi (DI %)
laskettiin vain näytealueille, joilta toukkia oli vähintään 20. Binomitestin mukaan yhdenkään
näytealueen aineisto ei eronnut merkittävästi luontaisesta taustasosta (5 %).
Asema
Pyhäjärvi (as 0)
Voikkaa (as 1)
K-koski (as 2)
Mäkylä, alap
Erottelu (as 9A)
Inkeroinen (as 11)
Karhula (as 13)
Tammijärvi (as 23)

Chironomus-tyypit/lajit
plum. anthr. reduct. tent.
118
1
106
5
26
18

1
2

1

Yht.
yks
119
0
106
0
5
0
27
21

Mentum
Norm Epäm
117
2
100

6

5

0

26
19

1
2

DI %

p-arvo

1,7

0,060

5,7

0,438

3,7
9,5

0,606
0,283

Mentumin leveyden perusteella C. plumosus-t. -toukat olivat 4. toukka-astetta kuten myös
aiemmissa tutkimuksissa (Kuva 5). C. anthracinus -toukkien osuus koko aineistosta oli nyt
todella suppea (n=6), ja toukat olivat selvästi edellisiä vuosia pienempiä (Kuva 4).
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Kuva 5. Epämuodostumatarkastelussa mukana olevien Chironomus anthracinus ja C. plumosus-t.
aineistojen jakautuminen kokoa kuvaavan mittausparametrin (mentumin leveys µm) mukaan vuosina
2010, 2014 ja 2019. C. anthracinus oli päälaji Pyhäjärvessä 2010 (n=114) ja 2014 (n=56), mutta
vuonna 2019 ko. tyyppiä tavattiin yhteensä vain 6 yksilöä (Erottelu ja Karhula), ja toukat olivat selvästi
edellisiä vuosia pienempiä. Selvästi runsain laji oli edellisten vuosien tapaan C. plumosus-t. (2010
n=681, 2014 n=349 ja 2019 n=268). Kuvassa on esitetty aineiston mediaani, ylä- ja aladesiilit sekä
maksimi- ja minimiarvot. 80 % aineistosta sijoittuu punaisten pallukoiden väliin.
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Epämuodostumien esiintymisfrekvenssi (DI %) laskettiin vain niille näytealueille, joilla
toukkien kokonaismäärä ylitti luvun 20. Suhteellisen puhtailta ja luonnontilaisilta
suomalaisilta järviltä kerätyn aineiston perusteella epämuodostumien esiintymisfrekvenssin
on todettu luontaisesti olevan noin 5 % (Kiiski ym. 2007). Tämän tutkimuksen alhaisin
epämuodostumien esiintymisfrekvenssi (1,7 %) todettiin edellisvuosien tapaan Pyhäjärvellä
eli tutkimuksen vertailualueella (Taulukko 2). Binomitestin mukaan saatu tulos ei poikennut
merkitsevästi edellä esitetystä normaalista taustatasosta. Myöskään Kuusankosken tulos
(5,7 %) ei poikennut merkitsevästi taustatasosta. Karhulan ja Tammijärven tulosten
luotettavuutta syö vähäinen toukka-aineisto, mutta niidenkään osalta aineisto ei poikennut
merkittävästi luontaisesta taustatasosta. Käytettävissä olevan aineiston perusteella yleisin
mentumin epämuodostumista olivat puutokset lateraalihampaissa (Taulukko 3).

Taulukko 3. Erilaisten mentum-epämuodostumien esiintymisrunsaus näyteasemittain.
Epämuodostumatyyppi
Keskihampaat epämuodostuneet
Keskihampaita puuttuu
Ylimääräisiä keskihampaita
Lateraalihampaat epämuodostuneet
Lateraalihampaita puuttuu
Ylimääräisiä lateraalihampaita
Gap
Useita epämuodostumia
Yhteensä

Pyhäj

K-koski
1

Erott Karhula T-järvi
1

1

3

1

1
1
6

2

2

0

1

2

Yhteensä
1
1
0
0
6
0
2
1
11

Edellinen vastaava tutkimus on vuodelta 2014 (Anttila-Huhtinen 2015). Tuolloin saatiin
kerättyä kohtuullinen aineisto 5 näyteasemalta (Taulukko 4). Vuoden 2014 tulosten
perusteella epämuodostumafrekvenssi oli suurin Mäkikylässä ja Kuusankoskella, ja
molemmilla näytepaikoilla tulokset poikkesivat myös erittäin merkitsevästi luontaisesta
taustatasosta. Vuonna 2019 epämuodostumien esiintymisrunsaus oli Kuusankoskella
selvästi pienentynyt vuodesta 2014. Tammijärvessä esiintymisfrekvenssi oli suurempi kuin
2014, mutta aineiston suppeuden vuoksi tulos ei ole luotettava. Vuonna 2019 yhdenkään
näytealueen aineisto ei poikennut merkitsevästi normaalista taustasosta.
Taulukko 4. Chironomus-epämuodostuma-aineistot ja epämuodostumien esiintymisfrekvenssit (DI
%) vuosina 2014 ja 2019.
Asema
Pyhäjärvi
Voikkaa
K-koski
Mäkylä
Erottelu
Inkeroinen
Karhula
Tammijärvi
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Vuonna 2014
yksilöitä
yht.
epämuod.
51
0
10
5
62
12
91
26
60
4
2
0
1
1
129
8

Vuonna 2019
yksilöitä
yht.
epämuod.
119
2
0
106
6
0
5
0
0
27
1
21
2

DI %
2014
0

2019
1,7

19
29
6,7

5,7

6,2

3,7
9,5
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5 TULOSTEN TARKASTELU
Kymijoen alaosan sedimenttien toksisuutta arvioitiin vuonna 2019 kartoittamalla
Chironomus-toukkien suuosien (mentum) epämuodostumien esiintymisrunsautta.
Näytteenotossa tavoiteltiin kullakin näytealueella noin 100 Chironomus-toukkaa (4.
toukkavaihe), mutta mittavista näytteenottoponnisteluista huolimatta kahdeksasta
näytealueesta vain Pyhäjärveltä (vertailualue) ja Kuusankoskelta saatiin kerättyä riittävä
aineisto. Karhulasta ja Tammijärvestä saatiin koottua 20–30 toukkaa ja muilta näyteasemilta
vielä tätä vähemmän tai ei lainkaan Chironomus-toukkia. Kymijoen pohjat ovat nykyään jo
niin puhdistuneet ja karuuntuneet, ettei alueella enää juurikaan esiinny rehevää/hyvin
rehevää pohjanlaatua ilmentäviä Chironomus-suvun toukkia. Kuusankoskenkin
näytealueen Chironomus-toukat saatiin kerättyä akanvirrasta, jossa Kymijokeen purkautuu
Rekolan–Mäkikylän suunnasta virtaava oja, joka todennäköisesti voimistaa ko. alueella
Kymijoen pohjan rehevyyttä.
Yhdelläkään näytealueella epämuodostumien esiintymisfrekvenssi ei poikennut
merkittävästi luontaisesta taustasosta (5 %). Myös yhdistetyssä kuormituksen
alapuoleisessa aineistossa (n=159) epämuodostumarunsaus (5,7 %) jäi normaalille
taustasolle. Edellisessä vastaavassa tarkkailussa 2014 epämuodostumia esiintyi
runsaimmin Mäkikylän alapuolella (29 %), mutta vuonna 2019 em. alueelta ei löydetty
lainkaan Chironomus-toukkia. Vuosina 2008 ja 2010 kuormituksen alapuolisilla näytealueilla
epämuodostumafrekvenssit olivat suurimmillaan tasoa 27–40% (Anttila-Huhtinen 2015).
Vielä
varhaisempiin
(1996–2001)
aineistoihin
perustuvissa
tutkimuksissa
epämuodostumafrekvenssi oli heti Kuusaansaarten alapuolella niinkin korkea kuin 54 % ja
alaspäin mentäessä epämuodostumien runsaus väheni selvästi (Kiiski ym. 2007). Saatujen
tulosten valossa Chironomus-toukkien mentumin epämuodostumien esiintymisrunsaudella
näyttää olevan selvästi laskeva ajallinen trendi. Tarkastelua vaikeuttaa se, että Kymijoen
alaosalta on nykyään vaikea koota riittävää Chironomus-aineistoa.
Sekä haitta-aineiden kulkeutumisen kuin myös pohjaeläimistön kannalta juuri sedimentin
pintakerros ja sen laatu ovat ratkaisevia. Mentumepämuodostumien laskevaa ajallista
trendiä selittänee se, että haitallisten aineiden pitoisuuksien on todettu vähenevän
luontaisesti sedimentin pintakerroksessa (Niittyniemi 2012). Pitkällä aikavälillä PCDD/F ja
elohopean pitoisuuksien on todettu tasaantuvan Kuusankosken alapuolisissa
sedimenteissä, koska voimakkaimmin pilaantuneilta alueilta irtoaa sedimenttiä, joka
laskeutuu alavirran sedimentaatioalueille. Kulkeutuminen kuitenkin vähenee ajan myötä
(Rossi 2011).
Kymijoen haitta-aineiden kulkeutumistutkimuksissa on todettu virtausnopeuksien merkitys
eroosion määrän säätelijänä (Rossi 2011). Virtaamien kasvaessa myös virtausnopeudet
voimistuvat. Kymijoen Chironomus-näytteet kerättiin pehmeän sedimentin alueilta eli joen
suvainnoista, akanvirroista ja painanteista, joilla veden virtaus on luonnostaan hidas. Nämä
suvantomaiset alueet ovat samalla myös niitä sedimentaatioalueita, joille joen kuljettama
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kiintoaine ja myös mahdolliset haitta-aineet laskeutuvat enemmän tai vähemmän pysyvästi.
Näytteenottoa eli loka–marraskuuta 2019 oli edeltänyt pitkä (1 v 4 kk) alivirtaamakausi, ja
edellisistä suurista virtaamista oli aikaa jopa 1,5 vuotta. Pitkään jatkuneen alivirtaaman
aikaan haitta-aineiden kulkeutuminen on ollut normaalia vähäisempää. On myös
mahdollista, että näille hitaan virtauksen sedimentaatioalueille olisi pitkään jatkuneen pienen
virtaaman aikaan sedimentoitunut yläpuolisesta vesistöstä tulevaa puhdasta
kiintoainekulkeumaa sedimentin pinnalle. Em. olosuhteet voivat osaltaan selittää
epämuodostumien vähyyttä Kymijoen Chironomus-toukissa loppuvuodesta 2019.
Sedimentin haitta-ainepitoisuuksien ja myös aiempien tulosten valossa olisi voinut olettaa,
että Kuusankosken näytealueella olisi ollut paljon epämuodostumia. Kuusankosken
näytealuehan oli 2019 ainut Kymijoen näytepaikoista, joilta saatiin kerättyä riittävä määrä
Chironomus -toukkia. Edellistä saattoi selittää se, että ko. Kymijoen painanteessa pohjan
rehevyyttä
on
todennäköisesti
voimistanut
alueelle
purkautuva
oja.
Epämuodostumatarkasteluun liittyen herääkin kysymys siitä, onko ojan tuoma kiintoaines
vaikuttanut myös alueen pintasedimentin haitta-ainepitoisuuksiin ko. paikalla.

6 TARKKAILUN JATKAMINEN
Voimassa olevan ohjelman mukaan Chironomus-epämuodostumatarkastelu toteutetaan
joka viides (5.) vuosi, eli se olisi seuraavan kerran ohjelmassa vuonna 2024. Ohjelmassa on
jo alun perin todettu, että jos riittävää määrää toukkia (100 yks) ei saada kerättyä
kohtuullisella työmäärällä, niin tutkimuksesta luovutaan ko. näyteasemalla. Vuonna 2019
toteutetun tarkkailun perusteella Kymijoen alaosan näytealueista vain Kuusankosken
näytealueelta saatiin kasaan riittävä määrä Chironomus-toukkia. Em. näytealueella pohjan
rehevyyteen ja samalla myös Chironomus-toukkien esiintymiseen on todennäköisesti
vaikuttanut alueelle purkautuva oja, jonka tuoma kiintoainekuorma on tietysti voinut omalta
osaltaan vaikuttaa myös Kymijoen pintasedimentin laatuun ko. paikalla.
Tässä raportissa esitettyjen tulosten perusteella täytyy jatkossa neuvotella KaakkoisSuomen
ELY-keskuksen
kanssa
siitä,
kannattaako
Chironomusepämuodostumatarkastelua enää tulevina vuosina toteuttaa ja voisiko joku muu
pohjaeläintarkastelu mahdollisesti korvata sen.
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