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TIIVISTELMÄ 
 
 
Sutelan sillan (Kymijoen Langinkoskenhaara) uusimiseen liittyen Kymijoen vesi- ja ympäristö ry 

selvitti rakennustöiden vaikutuksia EU:n liitteen IV (a) mukaan rauhoitetun vuollejokisimpukan (Unio 

crassus) esiintymiseen silta-alueella. Lupapäätöksen mukaisesti ennen siltahankkeen 

käynnistymistä kesällä 2014 vuollejokisimpukat ja myös muut suursimpukat siirrettiin tulevalta 

siltatyömaalta turvaan sillan yläpuolelle Kymijokeen. Uusi silta avattiin liikenteelle jo loppuvuodesta 

2015, mutta alapuoliseen vesistöön mahdollisesti vaikuttavat purkutyövaiheet jatkuivat aina 

maaliskuuhun 2017. Kesällä 2017 seurattiin vuollejokisimpukan palautumista Kymijokeen itse silta-

alueella ja muutoinkin rakennustöiden vaikutuksia Kymijoen pohjaan sillan alla. Palautumisseuranta 

tullaan toistamaan 3 – 5 vuoden päästä, joten nyt toteutetun seurannan tarkoitus oli ensisijaisesti 

palvella tätä tulevaa jatkoseurantaa. Sillan alla pohjassa oli runsaasti siltapilarien purkujätettä ja 

myös muuta rakennusaikaista jätettä, minkä seurauksena luontaisen pohjan määrä oli vähentynyt 

merkittävästi. Vanhat siltapilarit olivat edelleen osittain purkamatta. Sillan itä- ja keskiosalla tehtiin 

tutkimusruutuja alueilla, joilla havaittiin simpukoita. Suppean aineiston mukaan alueella esiintyi jo 

vuollejokisimpukkaa ja se oli alueen valtalaji. Vuoden 2014 siirtoistutuksessa vuollejokisimpukan 

todettiin olevan erityisen runsas sillan länsiosalla, jossa oli lajille hyvin soveltuvaa pohjaa. Em. 

alueelta löytyi vieläkin pienialaisesti samankaltaista pohjaa; tälle alueelle perustettiin tutkimuslinja 

palvelemaan tulevaa jatkoseurantaa.    

 

Lisäksi lupapäätöksen mukaisesti siltatyömaan vaikutuksia alueen vuollejokisimpukkakantoihin 

seurattiin toistamalla sillan alapuolinen simpukkalinjatutkimus, joka tehtiin ensimmäisen kerran 

kesällä 2014 ennen siltahankkeen käynnistymistä. Tutkimuslinjalta laskettiin yhteensä 145 elävää 

simpukkaa ja yksilötiheydeksi saatiin laskentatavasta riippuen 13 – 16 yksilöä/m2. Simpukoiden 

keskimääräinen neliömetritiheys oli pienempi kuin vuonna 2014 tehdyssä ennakkotutkimuksessa 

mutta ei kuitenkaan poikennut merkittävästi muista Kymijoen Langinkoskenhaarassa tehdyistä 

simpukkatutkimusten neliömetritiheyksistä. Tutkimuslinjan simpukoiden kaivautumissyvyys ilmensi 

hyviä elinolosuhteita, eikä pystyyn kuolleita simpukoita (= kuorien sisällä kuollut simpukka) havaittu. 

Linjan eri osista kerätyn otoksen (99 simpukkaa) perusteella vuollejokisimpukka oli selkeästi alueen 

valtalaji; lajin prosenttiosuus oli nyt (69 %) jopa suurempi kuin vuoden 2014 ennakkotutkimuksessa 

(49 %). Vuollejokisimpukoiden koko vaihteli välillä 31 – 83 mm.  
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1  JOHDANTO 
 

Sutelan sillan simpukkatutkimukset liittyvät Sutelan sillan uusimiseen (maantie 170, silta KaS-6). 

Silta sijaitsee Kotkan kaupungin alueella, Kymijoen Langinkosken haarassa. Siltatyömaa käynnistyi 

keväällä 2015. Uusi silta rakennettiin samalle paikalle kuin vanha silta (Kuva 1). Uusi silta avattiin 

liikenteelle joulukuussa 2015. Vesistöön mahdollisesti vaikuttavat työvaiheet jatkuivat vielä tämän 

jälkeen. Sillan välitukia purettiin vielä touko-kesäkuussa 2016. Välitukien purkua jouduttiin jatkamaan 

vielä loppuvuodesta 2016 aina maaliskuuhun 2017. Purkutyö toteutettiin osittain sukellustyönä ja 

osittain koneellisesti murskaamalla betonianturoita lautan päältä. Siltatyömaan vesistövaikutuksia 

seurattiin keväästä 2015 vuoden 2015 loppuun jatkuvatoimisilla sameusmittareilla. Lisäksi Kymijoen 

vedenlaatua seurattiin vesinäytteillä, joiden ottoa jatkettiin vanhan sillan välitukien purkutyömaan 

ajan aina maaliskuuhun 2017. Kaiken kaikkiaan vedenlaatutulosten mukaan siltatöiden vaikutukset 

jäivät vähäisiksi (Åkerberg 2016, Alaoutinen 2017).  

 

Itse siltatyömaa-alueella ja myös sillan alapuolisella jokiosuudella esiintyy runsaasti 

vuollejokisimpukkaa (Unio crassus), joka on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu EU:n 

luontodirektiivin laji. Euroopan unionin luontodirektiiviliitteissä II ja IV(a) mainitun vuollejokisimpukan 

(Unio crassus) lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätöksessä (KASELY/244/07.01/2014, 14.10.2014), joka koski 

lupaa poiketa luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetun EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin 

rauhoitussäännöksistä, on esitetty täydennyksiä ja tarkennuksia hakemuksen liitteenä olevaan 

vesistötarkkailuohjelmaan koskien sekä siirtoistutusten toteuttamista ja seurantaa, simpukoiden 

palautumisen seurantaan koskien itse silta-aluetta ja alapuolista tutkimuslinjaa. Ennen siltahankkeen 

käynnistymistä toteutettiin Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n toimesta vuollejokisimpukoiden ja samalla 

myös muiden suursimpukoiden nosto tulevalta siltatyömaa-alueelta ja siirtoistutus sillan yläpuolisille 

alueille (Anttila-Huhtinen 2014). Samoin ennen työmaan käynnistymistä käytiin ensimmäisen kerran 

läpi alapuolinen simpukkatutkimuslinja (Anttila-Huhtinen 2014). Vuonna 2015 seurattiin 

vuollejokisimpukoiden siirtojen onnistumista siirtopaikalla (Anttila-Huhtinen 2015a). Saatujen 

tulosten perusteella todettiin, ettei seurantaa kannata enää toistaa.    

 

Tässä yhteenvedossa on raportoitu kesällä 2017 toteutettu simpukoiden palautumisseuranta silta-

alueelle ja sillan alapuolinen simpukkalinjatutkimus. Tarkkailuohjelman (26.9.2014) ja ELY-

keskuksen päätöksen (14.10.2014) mukaan sekä simpukoiden palautumistutkimus että alapuolinen 

simpukkalinjatutkimus tuli toteuttaa/toistaa rakentamisen jälkeisenä vuonna ja siitä 3-5 vuoden 

päästä. Tarkkailuja ei toteutettu vielä kesällä 2016, koska tuolloin purettiin vielä touko-kesäkuussa 

sillan välitukia. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa sovittiin, että tarkkailut voitiin kuitenkin 

toteuttaa kesällä 2017, vaikka sillan välitukien purku venyi aina maaliskuulle 2017.  

 

Kymijoen Langinkoskenhaarassa, vähän Sutelan sillan alapuolella (Kuva 1) on tehty VT7-

hankkeeseen liittyen useana vuonna vastaavia simpukkalinjatutkimuksia (Anttila-Huhtinen  2011,   
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Kuva 1. Kymijoen Langinkosken haarassa sijaitseva Sutelan silta (tie 170). Uusi silta rakennettiin samalle 
paikalle kuin vanha silta. Simpukoiden palautumisseurantaa ja Kymijoen pohjan laadun tarkastelua tehtiin silta-
alueen alla. Sillan alapuoliselta seurantalinjalta tutkittiin simpukoiden esiintyminen ja runsaus. Lisäksi kartassa 
on esitetty VT7-hankkeen siltatöihin liittyvien simpukkainventoinnin linjan 14 ja simpukkaseurantalinjan 
LANG18 sijainnit.   
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Anttila-Huhtinen 2012, Anttila-Huhtinen 2013, Anttila-Huhtinen 2015b, Valovirta ym. 2011), joiden 

tuloksia voidaan hyödyntää tässä tutkimuksessa. Kesällä 2017 tehtiin vastaavia tutkimuksia myös 

ylempänä Kymijoen itähaarassa liittyen Mikkolansaaren siltahankkeeseen (Anttila-Huhtinen 2017).   

 

 
2  SIMPUKOIDEN PALAUTUMISSEURANTA SILTA-ALUEELLA 
 
2.1  MENETELMÄT 
 
Sukeltajana työssä toimi Timo Vatto (Tmi Timo Vatto), jolla on tutkimussukeltajan pätevyys. Vene- 

ja turvamiehenä oli Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n sertifioitu näytteenottaja Markku Kuisma. 

Sukeltajalla oli puhelinyhteys (langaton ultraäänipuhelin OTS Buddyphone) pinnalla olevaan 

venemieheen, jolla oli käytössään SP100 pintayksikkö (Survey Buddy) (Kuva 2). Vene oli ankkuroitu 

ja varustettu sukellusturvalipulla. Simpukoiden palautumisseurantaan silta-alueella oli varattu kaksi 

päivää. Ensimmäisenä sukelluspäivänä 12.7.2017 pyrittiin saamaan yleisnäkemys rakennustöiden 

aiheuttamista muutoksista Kymijoen pohjassa, sillan alla (Kuva 3). Sillan molemmat reunat käytiin 

läpi perusteellisesti, mutta sillan keskialue vähän karkeammin. Lisäksi ensimmäisenä 

sukelluspäivänä perustettiin sillan länsiosaan tutkimuslinja virittämällä pohjaan vaijeri; tämän linjan 

on tarkoitus palvella 3 – 5 vuoden päästä tehtävää jatkoseurantaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Venemiehellä ja sukeltajalla oli langaton puhelinyhteys. Kuvassa on venemiehen SP 100 pintayksikkö.  
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Kuva 3. Sutelan uusi silta alapuolelta (näkymä länsirannalle). Vieressä sijaitsee kevyenliikenteen silta.   

 

 

Toisena sukelluspäivänä sukeltaja teki satunnaisia tutkimusruutuja sillan alla keskittyen alueisiin, 

joilla havaittiin simpukoita. Tutkimusruutuja tehtiin lähinnä sillan itäosalla ja pienemmässä määrin 

sillan keskiosalla. Tutkimusruudut tehtiin käyttäen apuna 50 cm x 50 cm –kehikkoa. Kultakin 

tutkimusruudulta laskettiin kaikki näkyvät simpukat ja arvioitiin niiden kaivautumissyvyys 4-

portaisella asteikolla (Taulukko 1). Lisäksi havainnoitiin suursimpukoiden kuoret ja erityisesti 

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

simpukoiden liikehdintä kirjattiin ylös. Havainnoinnin jälkeen kunkin tehdyn ruudun simpukat kerättiin 

pussiin ja nostettiin ylös lajistosuhteen selvittämiseksi. Ylös nostetuista simpukoista määritettiin 

vuollejokisimpukoiden osuus suursimpukoista. Lopuksi simpukat palautettiin nostopaikoille.         

 
Taulukko 1. Suursimpukoiden kaivautumissyvyys luokitteluasteikolla. 

 

 

 

 

 

A lähes täysin kaivautunut

B kaivautumisaste 2/3

C kaivautumisaste 1/2

D kaivautumisaste 1/3
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2.2  TULOKSET   

 

2.2.1 Yleistä 

 

Sukellusten aikana havaittiin, että Sutelan sillan alla pohjassa on runsaasti vanhojen pilarien 

purkujätettä ja myös muuta rakennusaikaista jätettä. Tämän seurauksena luontaisen pohjan määrä 

on vähentynyt sillan alla merkittävästi. Vanhojen purettujen pilarien purkujäte on levinnyt pilarien 

kohdalta 2 – 4 metriä suuntaansa. Pohjanlaatu on tätä nykyä sillan alla hiesua, hiekkaa, soraa, kiviä, 

betonia, purkujätettä ja terästankoja.  

 

Vanhoja pilareita ei edelleenkään ole saatu kokonaan purettua; betonipylväitä näkyi vielä noin 1,5 

metriä pohjasta ylöspäin.   

 

Sillan länsiosalla todettiin vuonna 2014 tehdyssä ennakkotutkimuksessa (Anttila-Huhtinen 2014) 

esiintyvän vuollejokisimpukalle hyvin soveltuvaa pohjaa, ja lajin tiheydet olivatkin tuolloin alueella 

suuria. Edelleenkin ko. alueelta löytyi pienialaisesti samankaltaista pohjaa kuin vuonna 2014; tälle 

alueelle perustettiin tutkimuslinja jatkoseurantaa varten. Em. tutkimuslinja sijaitsee vanhan läntisen 

pilarin lähellä. Jos vanhoja pilareita lähdetään jatkossa poistamaan, niin perustettu tutkimuslinja on 

vaarassa tuhoutua.  

 

 

2.2.2 Simpukkatulokset 

 

Tutkimusruutuja tehtiin sillan itäosalla 7 ja sillan keskiosalla vain yksi. Tutkimusruudut tehtiin alueilla, 

joilla esiintyi simpukoita. Tutkimusruuduilla esiintyi yhteensä 31 simpukkaa, joista 22 (71 %) oli 

vuollejokisimpukkaa (Taulukko 2, Kuva 4 ). Tehtyjen ruutujen perusteella suursimpukoiden tiheys oli 

15,5 simpukkaa neliömetrillä. Tuloksia tarkasteltaessa täytyy kuitenkin muistaa, että tutkimusruudut 

tehtiin alueilla, joilla havaittiin simpukoita. Itäosalla suurin osa simpukoista oli kaivautunut syvälle, 

mutta keskiosan ruudulla simpukat olivat huomattavasti lähempänä pintaa. 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). Pystyyn kuolleita simpukoita tutkimusruuduilla ei havaittu. Huomionarvoista oli 

se, että tutkimusruutujen simpukat olivat liikkuneet runsaasti, mikä voi olla seurausta heikentyneistä 

elinolosuhteissa (Taulukko 2).  
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Taulukko 2. Sutelan sillan alla tehtyjen tutkimusruutujen (yhteensä 8 x ¼ m2) tulokset 14.7.2017. 
Suursimpukoiden kaivautumissyvyys 4 –portaisella asteikolla: A=lähes täysin kaivautunut, B=kaivautunut 2/3, 
C=kaivautunut ½, D=kaivautunut 1/3. Eläviä simpukoita löytyi yhteensä 31 yksilöä, joista vuollejokisimpukoita 
(Unio crassus) oli 22.   
 

 

 

 
Kuva 4. Sutelan sillan alta nostettuja vuollejokisimpukoita (Unio crassus). Sillan alla tehtiin yhteensä 8 
tutkimusruutua (50 cm x 50 cm); tutkimusruuduista löytyi yhteensä 31 suursimpukkaa, joista 22 yksilöä oli 
vuollejokisimpukkaa.    

ruutu A B C D Elävät yht. Kuoret Pystyyn Muuta

kuolleet

ITÄOSA

1 1 1 2 syvyys  2,7m, pohja: hiesu, sora, pieniä kiviä

2 3 3 0 pohja: hiesu, sora, pieniä kiviä

3 3 3 0 syvyys 3,6 m, simpukat liikkuneet n. 20 cm

4 3 3 8 syvyys 4,5 m, simpukat liikkuneet 15-20 cm

5 1 1 2 1 syvyys  4,4 m, D‐simpukka l i ikkunut 20 cm

6 0 1

7 2 2 4 16
syvyys 4,2 m, pohja: hiesu, sora, pieni kivi, kaikki 

elävät liikkuneet n. 10 cm

KESKIOSA

8 15 15 2
syvyys  4,9 m, pohja: pientä kiveä ja soraa, 2 yksilöä 

siirtynyt 10/20 cm

yhteensä 9 0 20 2 31 30 0

K-arvo/1/4 m2 3,88 3,75

K-arvo / m2 15,5 15,0

Lajistosuhteet

U. crassus 22 (71%)

Muut  9 (29%)

Yhteensä 31
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Sillan länsiosalla ei tehty tutkimusruutuja. Sillan länsiosalla todettiin vuonna 2014 tehdyssä 

ennakkotutkimuksessa (Anttila-Huhtinen 2014) esiintyvän vuollejokisimpukalle hyvin soveltuvaa 

pohjaa, ja lajin tiheydet olivatkin tuolloin alueella suuria. Edelleenkin ko. alueelta löytyi pienialaisesti 

samankaltaista pohjaa kuin vuonna 2014, ja juuri tälle alueelle perustettiin tutkimuslinja 

jatkoseurantaa varten. Tutkimuslinjan perustamisen yhteydessä linjan alueella olleet vähäiset 

simpukat siirrettiin muualle. 3 – 5 vuoden päästä tehtävässä jatkoseurannassa linja tulee 

palvelemaan simpukoiden palautumisseurantaa. Tutkimuslinja sijaitsee vanhan läntisen pilarin 

lähellä. Jos pohjassa vielä olevia pilareita lähdetään jatkossa poistamaan, niin tutkimuslinja on 

vaarassa tuhoutua.  

 

 
3  ALAPUOLINEN SIMPUKKALINJATUTKIMUS 
 
3.1  MENETELMÄT 
 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätöksen (14.10.2014) mukaisesti alapuolinen 

simpukkalinjatutkimus toteutettiin 7.7.2017 samalla tavalla kuin ennen siltatyömaan käynnistymistä 

tehty ennakkotutkimus vuonna 2014 (Anttila-Huhtinen 2014).  

 

Linjan simpukkatarkastelu perustui suursimpukoiden visuaaliseen ja indikatiiviseen (=osoittava, 

ilmaiseva) tarkasteluun, eli kaikkia linjan simpukoita ei nostettu pohjasta eikä siis myöskään 

määritetty lajilleen. 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 kerättiin yhteensä 99 yksilön näyte linjalla esiintyvien simpukkalajien ja niiden suhteellisten 

osuuksien selvittämiseksi. Tarkoitus oli kerätä 100 yksilön näyte, mutta joukkoon oli eksynyt tyhjä 

simpukan kuori.  

 

Edellä esitetyn kaltainen linjasukellusmenetelmä perustuu oletukseen, että vuollejokisimpukan 

elinvaatimukset ja reagoiminen siltatyömaan mahdollisiin vaikutuksiin olisivat lajina samanlaisia kuin 

alueella esiintyvillä muilla suursimpukoilla. Tämä ei täysin vastaa todellisuutta; Ilmari Valovirran 

mukaan vuollejokisimpukka on pikkujärvisimpukkaa (Anodonta anatina) ja sysijokisimpukkaa (Unio 

tumidus) herkempi samentumiselle. Vuollejokisimpukka on myös selvemmin syvempien alueiden 

laji. Edelliseen liittyen linja aloitettiin vasta jokipenkan jälkeen, noin 10 metriä rannasta.  

 

Linjasukelluksen teki Timo Vatto (Tmi Timo Vatto) turvasukeltajanaan Petri Päivärinta; molemmilla 

sukeltajilla on tutkimussukeltajan pätevyys. Vene- ja turvamiehenä toimi Kymijoen vesi ja ympäristö 

ry:n sertifioitu ympäristönäytteenottaja Markku Kuisma, joka myös kirjasi ylös tulokset. Sukeltajat 

kävivät 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) (Kuva 2). Edellä esitettyjen simpukkatietojen lisäksi kirjattiin ylös 
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linjakohtaiset taustatiedot: linjan alkupiste, linjan pituus, pohjanlaatu, syvyystietoja ja virtausnopeus 

pohjalla. Lisäksi merkattiin ylös ne ruudut, joilta koottiin näytesimpukat lajistosuhteiden 

selvittämiseksi. Otoksen simpukat määritti mastossa hydrobiologi Marja Anttila-Huhtinen. 

Määrityksen jälkeen simpukat palautettiin takaisin jokeen.     

 
 
3.2   TULOKSET 
 

3.2.1  Tutkimuslinja 

 

Tutkimuslinja aloitettiin itärannalta, ja se aloitettiin vasta jokipenkan jälkeen, noin 10 metriä rannasta 

(Taulukko 3). Tehdyn linjan kokonaispituus oli 23 metriä, josta tutkimusruutujen osuus oli 19 metriä; 

erilaisista esteistä johtuen tutkimusruutuja ei voitu tehdä 8 ruudulla (4 m) (tukkeja, risukkoa, kivikkoa) 

(Liite 1). Pohjan laatu oli linjalla hiesua, hiekkaa, kiviä ja soraa. Virtausnopeus oli tutkimuksen 

toteuttamisen aikaan verraten pientä. Tutkimuslinja oli joen tasaisen pohjan alueella, jolla syvyys 

vaihteli välillä 3,8 – 4,6 metriä (Taulukko 3).  

 

Taulukko 3. Tutkimuslinjan taustatiedot. 

 
 
3.2.2  Simpukkatulokset 
 
Tutkimuslinjalta havainnoitiin yhteensä 145 elävää simpukkaa (Liite1, Kuva 5). Näiden näkyvien 

simpukoiden lisäksi tutkimusalueella on aina simpukoita, jotka ovat täysin kaivautuneita ja joita ei 

siis voi visuaalisesti havainnoida. Valovirran mukaan täysin kaivautuneiden osuus on 30–50 % 

kannasta; määrä on riippuvainen ainakin vuodenajasta ja populaation ikäjakaumasta. Mitä 

enemmän populaatiossa on nuoria yksilöitä, sitä suurempi osa simpukoista on täysin kaivautuneena.  

 

Tutkimuslinjalla ei havaittu pystyyn kuolleita simpukoita (kuorien sisällä kuollut simpukka) (Liite 1). 

Simpukoiden liikkumisjälkiä ei myöskään havaittu (Liite 1). Tyhjien kuorien havaitut määrät eivät 

olleet suuria (Anttila-Huhtinen 2013) (Liite 1). Elävien simpukoiden neliömetritiheys oli 

laskentatavasta riippuen 13 yksilöä/m2 (laskettu koko linjan mukaan) tai 16 yksilöä/m2 (laskettu vain 

niiden tutkimusruutujen mukaan, joilla simpukoiden runsaus voitiin laskea) (Liite 1).  Simpukoiden 

keskimääräinen neliömetritiheys oli pienempi kuin vuonna 2014 tehdyssä ennakkotutkimuksessa 

mutta ei kuitenkaan poikennut merkittävästi muista Kymijoen Langinkoskenhaarassa tehdyistä 

simpukkatutkimusten neliömetritiheyksistä (Kuva 6). 

Sutelan sillan alapuolinen tutkimuslonja 

Pvm 7.7.2017

Tutkimuslinjan paikka Noin 50 m Sutelan sillan alapuolella, aloitus joen itäpuolelta noin 10 m rannasta. 

Aloituspisteen koord. KKJ YK/ETRS‐TM35FIN 6710207 - 3493568 / 6707392 - 493401 (rannan koordinaatit)

linjan pituus  noin 23 m, josta tutkimusruutujen osuus 19 m

Syvyys max m 4,6 metriä

virtausnop. pohja max 0,1 - 0,15 m/s

pohjan laatu hiesu, hiekka, kivi, sora

Muuta virtaus nyt heikko, paljon kuollutta kasvillisuutta ja risuja
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Kuva 5. Elävien suursimpukoiden ja tyhjien kuorien tiheydet Sutelan sillan alapuolisella tutkimuslinjalla 50 cm 
x 50 cm – tutkimusruuduilla heinäkuussa 2017. Ruuduissa, joissa ei esiintynyt lainkaan simpukoita, oli yleensä 
tukkeja, risuja tai kivikkoa, jotka estivät ruudun läpikäymisen.  
 

 
Kuva 6. Suursimpukoiden yksilötiheys (yks/m2) Sutelan sillan alapuolisella tutkimuslinjalla vuosina 2017 ja 
2014 ja vastaavat tiheydet vähän Sutelan sillan alapuolella sijaitsevilla VT 7 –hankkeen alkuinventoinnin 
Langinkosken haaran linjalla 14 vuonna 2010 ( Valovirta ym. 2011) ja seurantalinjalla 18 vuosina 2011-15 
(Anttila-Huhtinen 2015, 2013, 2012, 2011). Sutelan sillan tutkimuslinjan yksilötiheytenä on käytetty tiheyttä, 
joka on laskettu vain läpikäytyjen tutkimusruutujen mukaan.  
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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).  Sutelan sillan alapuolisella linjalla lähes 90 % simpukoista oli kaivautunut niin, 

että vähintään 2/3 osaa simpukasta oli kaivautuneena pohjaan (Taulukko 4). Kaivautumissyvyydet 

ilmensivät jopa parempia elinolosuhteita kuin vuonna 2014, ennen siltahankkeen käynnistymistä.   

 
Taulukko 4. Simpukoiden kaivautumissyvyys Sutelan sillan alapuolisella tutkimuslinjalla vuonna 2017 ja ennen 
siltahankkeen käynnistymistä tehdyssä ennakkotutkimuksessa vuonna 2014. Tutkimuslinjalla esiintyneiden 
simpukoiden jakautuminen eri kaivautumissyvyysluokkiin (%). A = lähes täysin kaivautunut, B = 
kaivautumisaste 2/3, C = kaivautumisaste ½ ja D = kaivautumisaste 1/3.   

 

 

 
 
 
 

 

Tutkimuslinjan eri osista kerätyn 99 simpukan näytteen perusteella alueen runsain simpukkalaji oli 

selkeästi vuollejokisimpukka (Unio crassus). Lajin osuus oli lähes 70 % näytteen simpukoista 

(Taulukko 5, Kuva 7). Seuraavaksi yleisimmät lajit olivat sysijokisimpukka (U. tumidus) ja 

litteäjärvisimpukka (Pseudanodonta complanata). Vuollejokisimpukan prosenttiosuus oli nyt jopa 

suurempi kuin vastaavalla linjalla vuonna 2014 tehdyssä ennakkotutkimuksessa (Taulukko 5). 

Samaa tasoa olevia vuollejokisimpukan yksilötiheyksiä on todettu Kymijoessa aiemminkin 

(Ahvenkoskenhaara linja Ahv8, Valovirta ym. 2011 ja Sutelan sillan länsiosa vuonna 2014, Anttila-

Huhtinen 2014), mutta lajin keskimääräinen tiheys oli esim. merkittävästi pienempi niillä VT7 –

hankkeeseen liittyvän alkuinventoinnin 26 tutkimuslinjoilla, joilla vuollejokisimpukkaa esiintyi  

(Valovirta ym. 2011).  

 

Vuollejokisimpukoiden koko vaihteli välillä 31 – 83 mm (Kuva 7).  

 
Taulukko 5. Eri simpukkalajien runsaussuhteet linjalta 7.7.2017 kerätyn näytteen (99 simpukkayksilöä) 
perusteella. Selvästi runsain laji oli vuollejokisimpukka (U. crassus), jota oli lähes 70 % simpukoista. 
Seuraavaksi yleisimmät lajit olivat litteäjärvisimpukka (Psedanodonta complanata) ja sysijokisimpukka (U. 
tumidus). Soukkojokisimpukkaa (U. pictorum) oli vain 2 yksilöä ja pikkujärvisimpukkaa (Anodonta piscinalis) ei 
ollut lainkaan. Vuollejokisimpukan osuus oli jopa selvästi suurempi kuin ennen siltahanketta tehdyssä 
ennakkotutkimuksessa 2014 (49 %).    

  

 
 

Yhteensä yks % 2014 %

U. crassus 68 68,7 49

U. tumidus 13 13,1 22

U. pictorum 2 2,0 2

A. piscinalis 0 0 5

P. complanata 16 16,2 22

Yhteensä 99 100 100

Sutelan sillan alapuoli A B C D
2014 17,0 56,2 21,6 5,2
2017 65,5 22,8 8,3 3,4

Simpukoiden kaivautumisaste
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Kuva 7. Tutkimuslinjalta kerätyt simpukat (yhteensä 99 yksilöä). Vasemmassa reunassa on 
litteäjärvisimpukkaa (16 yksilöä), soukkojokisimpukkaa (2 yksilöä), keskellä sysijokisimpukkaa (13 yks) ja 
punaisesta viivasta oikealle vuollejokisimpukkaa (68 yksilöä).   

 
 
 
5  JATKOSEURANTA 
 
Kaakkois-Suomen ELY –keskuksen antaman luvan (muutos lupaan poiketa EU:n luontodirektiivin 

liitteessä IV (a) tarkoitetun lajin rauhoitussäännöksistä, 14.10.2014) mukaisesti 

vuollejokisimpukoiden palautumista silta-alueelle seurataan vielä tästä 3 – 5 vuoden päästä eli 2020-

2022. Luvan mukaan myös alapuolinen simpukkalinjaseuranta toistetaan vielä vuonna 2020. Em. 

tutkimukset kannattaa toteuttaa saman aikaisesti kuin VT7 simpukkaseurannat vuonna 2020.   
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Sutelan sillan alapuolinen tutkimuslinja 7.7.2017: linjan tulokset tutkimusruuduittain (= 1/4 m2 ) 
Suursimpukat, kaivautumissyvyys: A=lähes täysin kaivautunut, B=kaivautunut 2/3, C=kaivautunut 1/2, D=kaivautunut 1/3.
Tutkimuslinjan eri kohdista kerättiin 10 tutkimusruudulta ja niiden lähiympäristöstä kultakin 10 simpukkayksilöä 
lajistosuhteiden selvittämiseksi (yhteensä 100 yksilöä). Tutkimusruutu- ja neliömetri -kohtaiset keskiarvotiheydet on laskettu kahdella
eri tavalla; 1. arvo on laskettu kaikkien tutkimusruutujen (45 kpl) perusteella ja 2. arvo pelkästään niiden ruutujen perusteella, joissa 
simpukoiden esiintymistä voitiin tarkastella (37 ruutua).  

ruutu A B C D Elävät yht. Kuoret Pystyyn 10 yks Muuta

kuolleet näytteeseen

Linja aloitettu itärannalta,

aloitus n. 10 rannasta, 

jokipenkan jälkeen

1 2 2 4 5 syvyys 3,8 m

2 1 1 1

3 5 5 0 X

4 6 2 2 10 0

5 1 1 4

6 0 0 puita

7 0 0 puita

8 1 1 11

9 1 1 2 8

10 5 2 7 6 X

11 2 2 4 20

12 6 1 7 7 X

13 3 1 4 0 syv. 4,5m, pohja hiesua, kuoll. kasvill.+ risuja

14 2 2 4 1

15 1 1 0

16 0 0 risukkoa

17 0 0 risukkoa

18 0 0 risukkoa

19 0 0 risukkoa

20 0 0 risukkoa

21 6 1 7 2 X

22 1 1 2 1

23 5 1 6 0

24 3 2 5 0 X

25 4 1 5 6 syvyys 4,6 m, pohja hiekkaa

26 2 2 2

27 1 1 4

28 2 1 1 4 3 X pohja hiekkaa

29 6 1 7 1 X

30 2 1 1 4 1

31 1 3 3 7 1 pohja soraa, yksi simpukka liikkunut 20 cm

32 2 4 2 8 13 X pohjalla kiviä

33 0 0 kivi, syvyys 4,6 m, myös soraa

34 2 2 3

35 2 2 4 3

36 2 1 1 4 0

37 3 1 4 1

38 0 0

39 1 1 0

40 6 6 0 X

41 1 1 1

42 3 1 4 1

43 0 3

44 1 2 3 0

45 3 4 7 0 X

46 linjan lopetus

yhteensä 95 33 12 5 145 109 0

1. K-arvo/1/4 m2 3,22 2,42

2. K-arvo/1/4 m2 3,92 2,95

1. K-arvo / m2 12,9 9,7
2. K-arvo / m2 15,7 11,8

LIITE  1




