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TIIVISTELMÄ 
 
 
Kotkan Pernoonkylän Mikkolansaaren sillan (Kymijoen itähaara) uusimiseen liittyen Kymijoen vesi- 

ja ympäristö ry on vastannut EU:n liitteen IV (a) mukaan rauhoitetun vuollejokisimpukan (Unio 

crassus) seurannoista siltatyömaa-alueella. Uusi silta rakennettiin vanhan sillan paikalle 

alkuvuodesta 2019. Jo ennen siltahankkeen käynnistymistä 2017 yhteensä 267 suursimpukkaa 

siirrettiin pois itse silta-alueelta Kymijoen pääuoman puolelle. Näistä vuollejokisimpukoita oli 107 

yksilöä. Samoin kesällä 2017 toteutettiin ennakkoon siltatyömaan alapuolinen 

simpukkalinjaseuranta palvelemaan rakennustöiden jälkeistä simpukkaseurantaa.  

 

Siltatyön vaikutuksia alueen vuollejokisimpukkakantoihin seurattiin ensimmäisen kerran kesällä 

2020. Simpukoiden palautumisseurannan sukelluksissa todettiin, että jokiuoman pohja on silta-

alueella täynnä kiviä, kiviarkkuja ja ennen kaikkea sikin sokin olevia tukkeja. Alueella sukeltaminen 

on vaarallista, eikä varsinaista pohjaa päästy havainnoimaan. Saatujen havaintojen perusteella 

sillan alla ei ole tätä nykyä juurikaan simpukoille soveltuvaa pohjaa.   

 

Siltatyömaan alapuolisen simpukkalinjan tulokset eivät juurikaan poikenneet ennen 

rakennushanketta samoilla menetelmillä toteutetusta tutkimuksesta. Sukeltaja laski linjalta kaikki 

näkyvät simpukat ja havainnoi samalla simpukoiden kaivautumissyvyyden, liikehdinnän, 

simpukoiden tyhjät kuoret ja ns. ”pystyyn kuolleet simpukat” (kuoren sisällä kuollut simpukka). 

Mikkolansaaren tutkimuslinjalta nostettiin yhteensä 109 elävää simpukkaa yksilötiheyden ollessa 

15,6 yks/m2. Myös kaivautumissyvyyden perusteella simpukoiden elinolosuhteet olivat hyvät. Linjalta 

kerätyistä simpukoista 28 % oli vuollejokisimpukoita, kun vastaava luku oli ennen siltatyömaata 35 

%. Runsain simpukkalaji oli sysijokisimpukka (Unio tumidus) kuten myös ennen siltatyömaata. 

Vuollejokisimpukan osuus näytteessä oli pienempi kuin esim. alempana Kymijoessa Sutelan sillan 

vastaavissa tutkimuksissa, mitä selittänee Mikkolansaaren silta-alueen sijainti Kymijoen itähaaran 

hidas virtauksisessa sivu-uomassa.  

 

Lupapäätöksen mukaan Mikkolansaaren siltahankkeen vuollejokisimpukkaseuranta tulee toteuttaa 

vielä kerran 3-5 vuoden kuluttua kesällä 2020 suoritetuista seurannoista.  
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                27.7.2020 
 
 
1  JOHDANTO 
 

Mikkolansaaren silta-alueen vuollejokisimpukkasimpukkaseuranta liittyy Mikkolansaaren 

kevyenliikenteen sillan uusimiseen. Silta sijaitsee Kotkan kaupungin alueella, Kymijoen Pernoon 

koskien alapuolella Pernoo-nimisessä kylässä Siltasaarentien päässä (Kuva 1). Alue kuuluu 

Kymijoen Natura 2000 -alueeseen (FI0401001), ja sillan uusimisen vaikutuksista Kymijoen Natura 

2000 -alueeseen on laadittu arvio Kymijoen vesi ja ympäristö ry:ssä (Korkeamäki 2017).  

 

Jo ennen siltahankkeen käynnistymistä oli useissa tutkimuksissa todettu EU:n 

luontodirektiiviliitteessä IVa mainitun vuollejokisimpukan (Uno crassus) elävän yleisenä Kymijoen 

virtapaikoilla (Anttila-Huhtinen ym. 2009, Valovirta ym. 2011, Anttila-Huhtinen 2014, Anttila-Huhtinen 

2015). Liitteen IVa lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on 

kielletty. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lupapäätöksessä poiketa luonnonsuojelulain nojalla 

rauhoitetun EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin rauhoitussäännöksistä (KASELY/852/2017, 

20.6.2017), esitettiin täydennyksiä ja tarkennuksia koskien simpukoiden siirtoistutusten 

toteuttamista, tulevan siltatyömaan alapuolista simpukkalinjatutkimusta ja simpukoiden 

palautumisen seurantaan koskien itse silta-aluetta. Ennen siltatyömaan käynnistymistä kesällä 2017 

tulevalta siltatyömaalta siirrettiin yhteensä 267 simpukkaa turvaan tulevan työmaan yläpuolelle, 

Kymijoen pääuomaan (Kuva 1). Siirretyistä simpukoista oli vuollejokisimpukoita 107 yksilöä (40 %) 

(Anttila-Huhtinen 2017a). Samoin kesällä 2017 toteutettiin tulevan siltatyömaan alapuolinen 

simpukkaseurantalinjan ennakkotutkimus (Anttila-Huhtinen 2017a).  

 

Mikkolansaaren siltatyömaa toteutettiin tammi‒huhtikuussa 2019. Vedenlaatuseurannan mukaan 

siltatöiden vaikutukset työmaan alapuoliseen vedenlaatuun jäivät vähäisiksi (Nakari 2019). 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätöksen (KASELY/852/2017, 20.6.2017) mukaan siltatyön 

vaikutuksia vuollejokisimpukoihin tulee seurata siltapaikalla ja alapuolisella seurantalinjalla 

rakentamisen jälkeisenä vuonna sekä siitä 3‒-5 vuoden kuluttua. Ensimmäiset rakentamisen 

jälkeiset vuollejokisimpukkaseurannat toteutettiin kesällä 2020, jolloin toteutettiin myös valtatie 7 ja 

Sutelan siltatyömaan viimeiset vuollejokisimpukkaseurannat. Tässä yhteenvedossa on raportoitu 

tulokset koskien Mikkolansaaren siltahankkeen kesällä 2020 toteutettua simpukoiden 

palautumisseurantaa itse silta-alueella sekä alapuolista simpukkalinjaseurantaa. Työn tilaaja oli 

Kotkan kaupungin tekniset palveluiden vastuualue. 

 

 
2  UUSI SILTA  
 
Vanhan viisiaukkoisen puukantisen puusillan korvasi samalle paikalle rakennettu kaksiaukkoinen 

puukantinen liimapuinen ulokepalkkisilta (Kuva 2). Vanhan sillan maatuet oli perustettu 

puurunkoisten kiviarkkujen ja puupaalujen varaan. Välituet olivat uoman pohjaan lyötyjä puupaaluja. 

Vanhan sillan rakentamisen yhteydessä uoman pohjalle on aikoinaan asetettu siltarakenteiden 

perustaksi kiviä ja betonia. Uuden sillan jännemitat ovat 1,5 m + 19 m + 19 m + 1,5 m 
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kokonaispituuden ollessa 41 metriä. Sillan päätytuet on perustettu kovaan pohjaan lyödyille 

teräsputkipaaluille, ja sillan betoninen välituki on perustettu kahdelle kallioon poratulle 

teräsputkipaalulle (Kuva 2).    

 

Kuva 1. Kymijoen Pernoonkoskien alapuolella sijaitseva Mikkolansaaren kevyenliikenteen silta ja 
siltahankkeen alapuolinen tutkimuslinja. Kartassa on esitetty myös siltatyömaalta kesällä 2017 sukellettujen 
simpukoiden siirtoistutuspaikka (koordinaatit ETRS-TM35FIN 6714963 – 490345, KKJ YK 6717781 – 
3490511).  
 

 
3  SIMPUKOIDEN PALAUTUMISSEURANTA SILTA-ALUEELLA 
 
3.1  MENETELMÄT 
 
Simpukoiden palautumisseurantasukellukset silta-alueella toteutettiin 17.6.2020. Sillan alustan 

sukellusaika oli 31 minuuttia. Sukeltajana työssä toimi Timo Vatto (Tmi Timo Vatto), jolla on 

tutkimussukeltajan pätevyys. Turvamiehenä oli Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n sertifioitu 

ympäristönäytteenottaja Jarmo Nironen. Sukeltajalla oli puhelinyhteys (langaton ultraäänipuhelin 

OTS Buddyphone) pinnalla olevaan venemieheen, jolla oli käytössään SP100 pintayksikkö (Survey 

Buddy). Turvamies toimi rannalta käsin, ja sukellusturvalippu oli kiinnitettynä sillankaiteeseen. 

Pyrkimyksenä oli saada yleisnäkemys rakennustöiden aiheuttamista muutoksista Kymijoen pohjalla, 

sillan alla ja perustaa sopivaan kohtaan kiinteä tutkimuslinja; tämän pohjaan viritetyn vaijerilinjan oli 

tarkoitus palvella 3‒5 vuoden päästä toteutettavaa jatkoseurantaa. Tämän lisäksi oli tarkoitus tehdä 

yksittäisiä simpukkaseurantaruutuja keskittyen simpukoille soveltuviin pohja-alueisiin.  
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Kuva 2. Mikkolansaaren uusi, vuonna 2019 rakennettu silta kuvattuna länsirannalta päin.  
 

 
3.2  TULOKSET   

 

Jo kesän 2017 tutkimuksissa todettiin, että vanhan sillan keskialueella esiintyi pohjalla tukkeja ja 

kiviä, jotka vaikeuttivat sukellustyötä. Lisäksi sekä vanhan sillan länsi- että itäosalla oli joen pohjassa 

sillan kiviarkku. Kesäkuun 2020 sukelluksissa voitiin vain todeta, ettei silta-alueella voi tehdä 

simpukoiden palautumisseurantaa. Pohjalla jo aiemmin olleiden vanhojen kiviarkkujen, kivien ja 

tukkien lisäksi sillan alustan pohjalle oli tullut lisää tukkeja ja kiviä. Tukkeja oli sikin sokin 

vaakatasossa ja pystyssä. Kun kokonaissyvyys on alueella noin 3 metriä, niin osa tukeista nousi 

pystysuoraa pohjasta jopa 2 metriä ylöspäin.  Lisäksi osan pohjapinta-alasta vie kaksi 

teräsputkipaalua, joiden päälle on valettu uuden sillan betoninen kannatinpilari. Silta-alueella pohjan 

lähelle ei pääse ja lisäksi se on vaarallista, joten simpukoiden havainnointi alueella todettiin 

mahdottomaksi. Sukelluksen aikana tehtyjen havaintojen perusteella sillan alla ei tätä nykyä kyllä 

juurikaan esiinny simpukoille soveltuvaa pohjaa.   
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4  ALAPUOLINEN SIMPUKKALINJATUTKIMUS 
 
4.1  MENETELMÄT 
 

ELY-keskuksen lupapäätöksen (KASELY/852/2017, 20.6.2017) mukaisesti siltatyömaan vaikutuksia 

alueen vuollejokisimpukkakantoihin tulee seurata sillan alapuolisella simpukkatutkimuslinjalla 

rakentamisen jälkeisenä vuonna. Noin 50 metriä sillan alapuolella oleva tutkimuslinja (Kuva 1) käytiin 

läpi 16.6.2020.   

 

Linjasukellukset toteutettiin samalla menetelmällä kuin ennen siltatyömaata toteutetussa 

ennakkotutkimuksessa (Anttila-Huhtinen 2017a). Linjan simpukkatarkastelu perustui 

suursimpukoiden visuaaliseen ja indikatiiviseen tarkasteluun. Linjalta laskettiin kaikki näkyvät 

simpukat. Samalla havainnoitiin näkyvien simpukoiden kaivautumissyvyyttä 4-portaisella asteikolla 

(Taulukko 1). Lisäksi linjalta havainnoitiin suursimpukoiden kuoret ja erityisesti mahdollisesti 

esiintyvät ”pystyyn kuolleet” simpukat (=kuorien sisällä kuollut simpukka). Myös simpukoiden 

havaittu liikehdintä kirjattiin ylös. Tämän lisäksi linjan eri osilta tuli ohjelman mukaan kerätä yhteensä 

vähintään 100 simpukkayksilön otanta linjalla esiintyvien simpukkalajien suhteellisten osuuksien 

selvittämiseksi. Otantaa tehdessä ruutu käytiin tarkasti läpi aina 5 cm:n syvyyteen asti tarkoituksena 

löytää myös kaikki pohja-ainekseen kaivautuneet yksilöt. Tällä kertaa simpukoita vaikutti olevan 

linjalla sen verran vähäinen, että tutkimussukeltaja keräsi otokseen kaikki linjalla esiintyvät simpukat.  
 

Taulukko 1. Suursimpukoiden kaivautumissyvyys luokitteluasteikolla. 

 

 
 
 
 

 
Linjasukelluksen teki Timo Vatto (Tmi Timo Vatto), jolla on tutkimussukeltajan pätevyys. Koska 

tutkimusalue oli hidasvirtauksista Kymijoen sivu-uomaa, ei mukana ollut erillistä turvasukeltajaa. 

Vene- ja turvamiehenä toimi Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n sertifioitu ympäristönäytteenottaja 

Jarmo Nironen, joka myös kirjasi ylös tulokset. Sukeltaja kävi linjan läpi seuraten pohjalle etukäteen 

laskettua lyijyköyttä. Tutkimuslinjaa edettiin käyttäen apuna 50 cm x 50 cm -kehikkoa. Sukeltaja oli 

puhelinyhteydessä (langaton ultraäänipuhelin OTS Buddyphone) pinnalla olevaan tulosten 

kirjaajaan, joka kirjasi ylös sukeltajan antamat tiedot etukäteen laaditulle tuloslomakkeelle. Pinnalla 

olevalla tulosten kirjaajalla oli käytössään SP100 pintayksikkö (Survey Buddy). Edellä esitettyjen 

simpukkatietojen lisäksi kirjattiin ylös linjakohtaiset taustatiedot: linjan alkupiste, linjan pituus, 

pohjanlaatu, syvyystietoja ja maksimaalinen virtausnopeus. Otoksen simpukat määritti mastossa 

hydrobiologi Marja Anttila-Huhtinen. Kaikkien otoksessa olleiden vuollejokisimpukoiden pituus 

mitattiin työntömitalla. Määrityksen jälkeen simpukat palautettiin takaisin jokeen.     

 

 

 

 

A lähes täysin kaivautunut

B kaivautumisaste 2/3

C kaivautumisaste 1/2

D kaivautumisaste 1/3
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4.2   TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 
 

4.2.1  Tutkimuslinja 

 

Tutkimuslinja aloitettiin itärannalta eli Mikkolansaaren rannasta jokipenkan jälkeen eli noin 7 metriä 

rannasta (Taulukko 2). Linjan pituus oli noin 14 metriä; linja vedettiin koko jokiuoman poikki ilman 

rantapenkka-alueita (Liite 1). Pohjan laatu oli Mikkolansaaren päässä lähinnä hiesua ja linjan 

loppupäässä lähinnä savea. Virtausnopeus oli länsiosalla itäosaa heikompi. Syvyys vaihteli linjalla 

välillä 3‒4,4 metriä (Liite 1).  

 

Taulukko 2. Mikkolansaaren alapuolisen tutkimuslinjan taustatiedot. 

 
 
4.2.2  Simpukkatulokset 
 
Alkuperäiset tulokset on esitetty liitteessä (Liite 1) tutkimusruuduittain siten, että yksi tutkimusruutu 

on 50 cm x 0,50 cm eli ¼ - neliömetriä. Kunkin ruudun osalta on esitetty elävien suursimpukoiden 

kokonaismäärä ja sen jakautuminen eri kaivautumissyvyysluokkiin (A-D), tyhjien kuorten 

kokonaismäärä ja ns. pystyyn kuolleiden määrä. Tutkimuslinjalla ei havaittu pystyyn kuolleita 

simpukoita eli simpukoita, joissa eläin on yhä kuoren sisällä. Myöskään simpukoiden liikkumisjälkiä 

ei havaittu. Tyhjien kuoria oli lähes yhtä paljon kuin eläviä simpukoita, mutta havaittu määrä/m2 ei 

ollut kuitenkaan erityisen suuri (Anttila-Huhtinen 2015 ja 2017b).   

 

Tutkimuslinjan visuaalisessa läpikäymisessä havainnoitiin yhteensä 106 elävää simpukkaa (Liite1, 

Kuva 3). Näiden näkyvien simpukoiden lisäksi tutkimusalueella on aina simpukoita, jotka ovat täysin 

kaivautuneita ja joita ei siis voi visuaalisesti havainnoida. Valovirran mukaan täysin kaivautuneiden 

osuus voi olla jopa 30–50 % kannasta; määrä on riippuvainen ainakin vuodenajasta ja populaation 

ikäjakaumasta. Mitä enemmän populaatiossa on nuoria yksilöitä, sitä suurempi osa simpukoista on 

täysin kaivautuneena. Tässä linjatutkimuksessa simpukoiden yksilömäärä kasvoi 3 yksilöllä, kun 

otantaa tehdessä kukin tutkimusruutu käytiin läpi aina 5 cm:n syvyyteen asti. Näin ollen 

otantanäytteen simpukkamäärä oli yhteensä 109 yksilöä.   

 

Yksilömäärällä 109 / 7 m2  (= 14 m x 0,5 m) saadaan elävien simpukoiden neliömetritiheydeksi 15,6 

yksilöä/m2, mikä oli ihan samaa tasoa kuin ennen sillan rakentamista (Kuva 4). Simpukoiden 

keskimääräinen neliömetritiheys ei myöskään poikennut merkittävästi alempana Kymijoessa 

Pvm 16.6.2020

Tutkimuslinjan paikka Noin 50 m Mikkolansaaren sillan alapuolella, 

linjan aloitus Mikkolansaaren päästä, n. 7 metriä rannasta 

Aloituspisteen koord. KKJ YK/ETRS‐TM35FIN 6717701 ‐ 3490485 / 6714883 ‐ 490319 (rannan koordinaatit)

Loppupisteen koord. KKJ YK/ETRS‐TM35FIN 6717688 ‐ 3490465 / 6714870 ‐ 490299

Linjan pituus noin 14 m eli jokiuoman leveys, kun linja aloitettiin rantapenkkojen jälkeen

Sukellusaika 55 min

Syvyys  max m 4,4 metriä

Virtausnop. pohja max länsiosalla 0,2 m/s, itäosalla 0,8 m/s

Pohjan laatu itäosalla lähinnä hiesua, länsiosalla enemmäkseen savea
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toteutettujen Sutelan siltahakkeen tai VT 7 -hankkeen tutkimuslinjojen yksilötiheyksistä, vaikka em. 

linjoilla on ajoittain todettu myös Mikkolansaaren linjaa suurempia tiheyksiä (Kuva 4).  

Kuva 3. Elävien suursimpukoiden ja tyhjien kuorien tiheydet Mikkolansaaren sillan alapuolisella tutkimuslinjalla 
50 cm x 50 cm -tutkimusruuduilla kesäkuussa 2020. Läpikäydyn linjan pituus oli yhteensä 14 metriä.     
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Suursimpukoiden yksilötiheys (yks/m2) Mikkolansaaren sillan alapuolisella tutkimuslinjalla ennen 
siltatyömaata 2017 (Anttila-Huhtinen 2017a ja rakentamisen jälkeen 2020. Kuvassa on esitetty myös vastaavat 
tiheydet Sutelan siltahankkeen alapuolisella tutkimuslinjalla ennen siltahanketta 2014 ja siltahankkeen jälkeen 
2017 ja 2020 (Anttila-Huhtinen 2014, 2017b ja 2020a) sekä vähän Sutelan sillan alapuolella sijaitsevalla VT 7 
-hankkeen Langinkoskenhaaran seurantalinjalla 18 vuosina 2011‒20 (Anttila-Huhtinen 2011, 2012, 2013, 
2015 ja 2020b).  
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Simpukoiden kaivautumissyvyys ilmentää niiden elinympäristön optimaalisuutta (Ilmari Valovirta, 

suullinen tiedonanto 2011). Optimaalisessa elinympäristössä simpukat ovat kaivautuneet syvälle (A 

= lähes täysin kaivautuneet) ja vastaavasti huonoissa elinolosuhteissa kaivautuminen on vähäistä 

(kaivautumisaste D).  Mikkolansaaren sillan alapuolisella linjalla lähes 90 % simpukoista oli 

kaivautunut niin, että vähintään 2/3 (A + B) osaa simpukasta oli kaivautuneena pohjaan (Taulukko 

3). Mikkolansaaren linjalla lähes täysin kaivautuneiden (A) osuus oli erityisen suuri verrattuna 

Sutelan siltahankkeen tai VT7 -hankkeen vastaaviin tuloksiin kesältä 2020 (Anttila-Huhtinen 2020a 

ja 2020b).  

 
Taulukko 3. Tutkimuslinjalla esiintyneiden simpukoiden jakautuminen eri luokkiin kaivautumissyvyyden 
mukaan (%). A = lähes täysin kaivautunut, B = kaivautumisaste 2/3, C = kaivautumisaste ½ ja D = 
kaivautumisaste 1/3.   
 

 

 
 
 

 

Linjalta kerätyn 109 simpukkayksilön näytteen perusteella lähes 30 % simpukoista oli 

vuollejokisimpukoita (Unio crassus) eli niiden osuus oli vähän pienempi kuin ennen sillan 

rakentamista (35 %). Runsain simpukkalaji oli sysijokisimpukka (Unio tumidus) (Taulukko 4, Kuva 

5).  

 
Taulukko 4. Eri simpukkalajien runsaussuhteet linjalta kerätyn näytteen (109 simpukkayksilöä) perusteella. 
Runsain laji sysijokisimpukka (Unio tumidus) ja seuraavaksi yleisin vuollejokisimpukka (Unio crassus). Lisäksi 
näytteessä oli litteäjärvisimpukkaa (Psedanodonta complanata), pikkujärvisimpukkaa (Anadonta anatina) ja 
soukkojokisimpukkaa (U. pictorum). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuollejokisimpukan osuus näytteessä oli pienempi kuin Sutelan sillan vastaavissa tutkimuksissa 

(Kuva 6), mitä selittänee Mikkolansaaren silta-alueen sijainti Kymijoen itähaaran hidas 

virtauksisessa sivu-uomassa. Päähaaraa hitaampaan virtaukseen liittynee sekin, että 

Mikkolansaaren linjalla oli pikkujärvisimpukkaa runsaammin kuin Sutelan siltahankkeen linjalla 

(Kuva 6). Ympäristöolosuhteet huomioiden vuollejokisimpukoiden esiintyminen Mikkolansaaren 

alapuolisessa uomassa oli yllättävänkin runsasta.    

 

 

 

A % B % C % D %

2017 67 13 17 2
2020 57 32 9 2

Yhteensä yks % 2017 %

vuollejokisimpukka 30 28 35

sysijokisimpukka 49 45 45

soukkojokisimpukka 5 5 2

pikkujärvisimpukka 11 10 3

litteäjärvisimpukka 14 13 16

Yhteensä 109 100 100
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Kuva 5. Tutkimuslinjalta kerätyt simpukat (yhteensä 109 yksilöä). Lajit vasemmasta reunasta lähtien ovat 
litteäjärvisimpukka (14 yks), pikkujärvisimpukka (11 yks), sysijokisimpukka (49 yks), soukkojokisimpukka (5 
yks) ja oikean puoleisessa reunassa vuollejokisimpukka (30 yks).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 6. Eri simpukkalajien suhteelliset runsaudet (%) Mikkolansaaren sillan alapuolisella tutkimuslinjalla 
ennen sillan rakentamista 2017 ja sillan rakentamisen jälkeen 2020 sekä vastaavat tulokset samoilta vuosilta 
Sutelan siltahankkeen tutkimuslinjalta (Anttila-Huhtinen 2017a ja 2020a).  
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Mitatut vuollejokisimpukat (Liite 2) jaettiin kolmeen kokoluokkaan eli alle 50 mm, 50‒75 mm ja yli 75 

mm. Eri kokoluokat kertovat populaation ikärakenteesta. Nuoret yksilöt (alle 50 mm) ilmentävät 

populaation lisääntymistä. Vanhojen yksilöiden (yli 75 mm) runsas esiintyminen puolestaan kertoo 

pysyvästä vakaasta elinympäristöstä. Mikkolansaaren linjalla suurin osa vuollejokisimpukoista oli 

keski-ikäisiä (Taulukko 5). Suurimmat yksilöt olivat pituudeltaan 75 mm ja pienin vastaavasti 13 mm 

(Kuva 7). Vanhoja yksilöitä (yli 75 mm) ei ollut lainkaan. Tuloksia tarkasteltaessa täytyy muistaa, että 

otos oli kuitenkin aika pieni.   

 

Taulukko 5. Tutkimuslinjalta kerättyjen vuollejokisimpukoiden kokojakauma. Vallitseva ikäryhmä oli keski-
ikäiset (50–75 mm) ja vanhat yksilöt puuttuivat täysin.   

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Kuva 7. Suurin (75 mm) ja pienin (13 mm) vuollejokisimpukka.    
 
 

Kokoluokka yks %

alle 50 mm 10 33

50‐75 mm 20 67

yli 75 mm 0 0

Yhteensä 30 100
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5  JATKOSEURANTA 
 
Kaakkois-Suomen ELY -keskuksen antamassa luvassa (lupa poiketa EU:n luontodirektiivin liitteessä 

IV (a) tarkoitetun lajin rauhoitussäännöksistä, KASELY/852/2017, 20.6.2017) on esitetty 

jatkotutkimuksia liittyen sekä simpukoiden palautumiseen itse silta-alueelle että alapuoliseen 

tutkimuslinjaan. Luvan mukaan molemmat em. seurannat tulee toteuttaa rakentamisen jälkeisenä 

vuonna sekä siitä 3–5 vuoden kuluttua. Kesän 2020 seurannat olivat rakentamisen jälkeisen vuoden 

seurantoja, ja luvan mukaan vastaavat seurannat tulee toteuttaa vielä kerran tästä 3‒5 vuoden 

päästä eli 2023–2025. Simpukoiden palautumisseurantaa silta-alueella ei voitu toteuttaa kesällä 

2020, koska sillan alusta on täynnä kiviä, vanhan sillan kiviarkkuja ja ennen kaikkea sikin sokin olevia 

tukkeja. Tilanteen ollessa tällainen simpukoiden palautumisseurantaa ei voida toteuttaa myöskään 

viimeisessä jatkoseurannassa 3–5 vuoden päästä.      
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Mikkolansaaren sillan alapuolinen tutkimuslinja 16.6.2020: linjan tulokset tutkimusruuduittain (= 1/4 m2 ) ja tulosten pohjalta 
laskettu suursimpukoiden neliömetritiheys.
Suursimpukoiden kaivautumissyvyys: A=lähes täysin kaivautunut, B=kaivautunut 2/3, C=kaivautunut 1/2, D=kaivautunut 1/3-
Tutkimuslinjalta kerättiin yhteensä 100 simpukkaa näytteeseen lajistosuhteiden selvittämiseksi. Linjan kokonaispituus oli noin 17 metriä. 

ruutu A B C D Elävät yht. Kuoret Pystyyn Muuta

kuolleet

Linja aloitettu Mikkolansaaren puolelta,

noin 5 rannasta

1 1 3 4 0 3,1 m, pohja hiesua

2 2 1 3 4

3 3 3 3

4 6 6 0

5 2 2 1

6 2 2 2 3,7 m, pohja hiesua
7 2 2 1

8 2 3 1 6 1

9 3 1 4 0

10 4 4 0

11 5 1 6 0 4,0 m, pohja hiesua + savipalloja

12 8 8 0

13 2 2 2 6 0

14 1 1 2 6

15 3 1 4 8

16 2 2 0

17 0 0 tukki

18 1 2 1 4 0

19 2 2 8 4,4 m, pohja hiesua/soraa

20 1 4 5 12

21 2 2 5

22 1 1 4 pohja savea

23 6 6 4

24 2 1 3 15

25 3 3 0 4,2 m, pohja savea
26 4 2 6 3

27 1 2 3 4

28 6 1 7 0

yhteensä 60 34 10 2 106 81 0

K-arvo / 1/4 m2 3,79 2,89

K-arvo / m 2  15,1 11,6

LIITE  1



 

Mikkolansaaren siltahankkeen alapuoliselta seurantalinjalta 16.6.2020 kerättyjen vuollejokisimpukoiden 

(Unio crassus) (yhteensä 30 yksilöä) pituusmittaustulokset (mm).  

Järjestys- Pituus Järjestys- Pituus 

nro mm nro mm

1 13 16 55

2 28 17 56

3 40 18 57

4 40 19 59

5 44 20 60

6 45 21 62

7 47 22 63

8 49 23 63

9 49 24 64

10 49 25 65

11 50 26 67

12 50 27 69

13 51 28 70

14 53 29 75

15 55 30 75

LIITE  2




