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TIIVISTELMÄ 
 
 
Kotkan Pernoonkylän Mikkolansaaren sillan (Kymijoen itähaara) uusimishankkeeseen liittyen 

Kymijoen vesi- ja ympäristö ry selvitti EU:n liitteen IV (a) mukaan rauhoitetun vuollejokisimpukan 

(Unio crassus) esiintymistä tulevalla siltatyömaa-alueella. Sukellustutkimuksessa todettiin 

vuollejokisimpukkaa esiintyvän tulevan siltatyömaan rakentamisalueella. Kaakkois-Suomen 

ELY_keskuksen lupapäätöksen mukaisesti vuollejokisimpukat ja samalla myös muut suursimpukat 

sukellettiin ylös itse silta-alueelta. Kahden sukellustyöpäivän aikana heinäkuussa 2017 kerättiin silta-

alueelta yhteensä 267 simpukkaa, joista oli vuollejokisimpukoita 107 (40 %). Vuollejokisimpukka oli 

alueella suursimpukoiden valtalaji. Vuollejokisimpukat ja myös muut suursimpukat siirrettiin 

kummankin sukelluspäivän jälkeen siltapaikan yläpuolelle, ennalta sovittuun paikkaan pääuoman 

puolelle.   

 

Lupapäätöksen mukaisesti tulevan siltatyömaan vaikutuksia alueen vuollejokisimpukkakantoihin 

seurataan myös sillan alapuolelle perustetulla simpukkatutkimuslinjalla. Linjan simpukoiden alustava 

kartoitus tehtiin sukeltamalla heinäkuussa 2017 käyttäen samaa visuaalista tutkimusmenetelmää 

kuin vastaavissa VT 7 –hankkeen siltatyömaiden ja Sutelan sillan simpukkalinjatutkimuksissa. 

Sukeltaja laski linjalta kaikki näkyvät simpukat ja havainnoi samalla simpukoiden 

kaivautumissyvyyden, liikehdinnän, simpukoiden tyhjät kuoret ja ns. ”pystyyn kuolleet simpukat” 

(kuoren sisällä kuollut simpukka). Simpukoiden kaivautumissyvyys ja pystyyn kuolleiden 

simpukoiden määrä ilmentävät simpukoiden elinolosuhteita. Mikkolansaaren tutkimuslinjalta 

laskettiin yhteensä 135 elävää simpukkaa, ja yksilötiheydeksi saatiin 15 yksilöä/m2, mikä on samaa 

tasoa kuin alempana Langinkosken haarassa todetut tiheydet. Suurin osa simpukoista oli 

kaivautunut syvälle, mikä ilmentää hyviä elinolosuhteita. Pystyyn kuolleita simpukoita linjalla ei 

esiintynyt. Linjalta kerätyn 100 simpukan otoksen perusteella myös tutkimuslinjalla esiintyi runsaasti 

vuollejokisimpukkaa; noin kolmasosa (35 %) otoksen simpukoista oli vuollejokisimpukkaa. Runsain 

laji linjalta kerätyssä näytteessä oli sysijokisimpukka (Unio tumidus).  

 

Lupapäätöksen mukaan vuollejokisimpukkaseuranta jatkuu Mikkolansaaren sillan alueella 

rakentamisen jälkeisenä vuonna sekä siitä 3-5 vuoden kuluttua.  
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                1.8.2017 
 
 
1  JOHDANTO 
 

Mikkolansaaren silta-alueen simpukkasiirtoistutukset ja -tutkimukset liittyvät huonokuntoisen 

Mikkolansaaren kevyenliikenteen sillan uusimiseen. Suunnitelmien mukaan rakennustyö ajoittuisi 

vuodelle 2018. Silta sijaitsee Kotkan kaupungin alueella, Kymijoen Pernoon koskien alapuolella 

Pernoo –nimisessä kylässä Siltasaarentien päässä (Kuva 1). Sillan uusimisesta on sovittu Kotkan 

kaupungin, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Suunnittelukide Oy:n kanssa keväällä 2017. Alue 

kuuluu Kymijoen Natura 2000 -alueeseen (FI0401001), ja jo useissa tutkimuksissa on todettu 

direktiiviliitteessä IVa mainitun vuollejokisimpukan elävän yleisenä Kymijoen koskilla (Anttila-

Huhtinen ym. 2009, Valovirta ym. 2011 Anttila-Huhtinen 2014, Anttila-Huhtinen 2015).  

 

Suunnittelukide Oy on hakenut lupaa poistaa vanha silta ja rakentaa samalle paikalle uusi. Muutos 

parantaa alueen turvallisuutta ja palauttaa tieyhteyden saareen. Sillan uusimisen vaikutuksista 

Kymijoen Natura 2000 – alueeseen on laadittu arvoa Kymijoen vesi ja ympäristö ry:ssä (Korkeamäki 

2017).  

 

Euroopan unionin luontodirektiiviliitteissä II ja IV(a) mainitun vuollejokisimpukan (Unio crassus) 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Kaakkkois-Suomen 

ELY-keskuksen päätöksessä (KASELY/852/2017, 20.6.2017), joka koski lupaa poiketa 

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

rauhoitussäännöksistä, on esitetty täydennyksiä ja tarkennuksia koskien siirtoistutusten 

toteuttamista, tulevan siltatyömaan alapuolista simpukkalinjatutkimusta ja simpukoiden 

palautumisen seurantaan koskien itse silta-aluetta.  Tämän työn tilaaja on Suunnittelukide; ja 

siirtoistutusten ja tutkimusten toteuttajana toimi Kymijoen vesi ja ympäristö ry. 

 

Tässä yhteenvedossa on raportoitu sekä ennen siltahankkeen aloittamista toteutettu simpukoiden 

siirtoistutus että tulevan siltatyönmaan alapuolisen simpukkaseurantalinjan tutkimus kesältä 2017. 

Kymijoen Langinkoskenhaarassa, Sutelan sillan alapuolella on tehty Sutelan siltahankkeeseen 

liittyviä vastaavia simpukkalinjatutkimuksia (Anttila-Huhtinen 2014, Anttila-Huhtinen 2017), joiden 

tuloksia voidaan hyödyntää tässä tutkimuksessa.  

 

 
2 SUUNNITELTU SILLAN UUSIMINEN 
 
Uusittava erittäin huonokuntoinen silta on rakennettu vuonna 1971 ja on 33 metriä pitkä. Nykyinen 

kuusiaukkoinen puusilta on tarkoitus korvata kaksiaukkoisella sillalla niin, että silta tulee samalle 

paikalle, mutta uoman keskelle tulee vain yksi siltapilari. Siltapaikalla on tehty vuonna 2015 

heinäkuussa monipuolisia pohjatutkimuksia (Pöyry Oy 2015). Pohjatutkimuksissa selvitettiin 

maanpinnan sekä tutkimuspisteiden mittaus ja vaaitus, tehtiin painokairauksia yhteensä 8 

tutkimuspisteessä (sillan päädyissä tulopenkereiden alueella) ja suoritettiin häiriintyneiden maa- 
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Kuva 1. Kymijoen Pernoonkoskien alapuolella sijaitseva Mikkolansaaren kevyenliikenteen silta, siltahankkeen 
alapuolinen tutkimuslinja vuonna 2017 ja tulevalta siltatyömaalta sukellettujen simpukoiden siirtoistutuspaikka 
(koordinaatit ETRS-TM35FIN 6714963 – 490345, KKJ YK 6717781 – 3490511).  
 

näytteiden otto kahdesta tutkimuspisteestä. Näytteistä analysoitiin laboratoriossa vesipitoisuus ja 

raekokojakauma. Rakennettava uusi silta on puukantinen liimapuupalkkisilta. Tulevan sillan 

jännemitat ovat 19 + 19 = 38 m, hyötyleveys 4 m ja kokonaispituus 41m. Vanhan sillan rakentamisen 

yhteydessä uoman pohjalle on asetettu siltarakenteiden perustaksi kiviä ja betonia.      

 

 
3  SIMPUKOIDEN SIIRTOISTUTUS 
 
3.1  MENETELMÄT 
 
ELY-keskuksen lupapäätöksen mukaan (KASELY/852/2017, 20.6.2017) tulevan siltatyömaan 

alueelta löydetyt vuollejokisimpukkayksilöt tuli siirtää siltapaikan yläpuolelle lähimpään lajille 

soveliaaseen elinympäristöön. Sukeltajana työssä toimi Timo Vatto (Tmi Timo Vatto) ja pinta- ja 

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

siltatyömaa-alueen simpukkasukelluksia tehtiin kahtena päivänä, 4.7. ja 11.7.2017. Sukellukset 

toteutettiin käyttäen tukikohtana vanhaa Mikkolansaaren siltaa. Sukellusturvalippu oli kiinnitetty 

sillan kaiteeseen. Sukeltajalla oli puhelinyhteys (langaton ultraäänipuhelin OTS Buddyphone)  
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pinnalla olevaan turvamieheen, jolla oli käytössään SP100 pintayksikkö (Survey Buddy) (Kuva 2). 

Sukeltaja kävi järjestelmällisesti läpi tulevan siltatyömaan pohja-aluetta ja siirsi löytämänsä 

suursimpukat pussissa narua myöten pintamiehelle (Kuva 3). Sukellettujen vuollejokisimpukoiden ja 

muiden suursimpukoiden yksilömäärät laskettiin ensin valkoisessa muovikaukalossa, jonka jälkeen 

simpukat siirrettiin isoon, vedellä täytettyyn muovisaaviin. Kummankin sukelluspäivän päätteeksi 

sukelletut simpukat siirrettiin tulevan siltatyömaan yläpuolelle, lupahakemuksessa esitetylle alueelle, 

joka sijaitsi Mikkolansaaren pohjoispäässä, Kymijoen itäisen pääuoman puolella (Kuva 1).   

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 2. Sukeltajalla ja pintamiehellä oli langaton puhelinyhteys. Kuvassa on pintamiehen SP 100 pintayksikkö.  
 
 

 

3.2  TULOKSET   

 

Kummankin päivän sukellusaika oli noin 80 minuuttia. Kymijoen vesi oli sukellusaikaan sameahkoa; 

vaakanäkyvyys oli pohjalla vajaan metrin. Kymijoen virtaama oli normaalia pienempi (virtaama 

Kuusankoskella 230 m3, MQ1981-2010 314 m3/s), joten myös virtausnopeudet olivat normaalia 

pienempiä.  Tutkimusalue sijaitsee itäisen haaran sivu-uomassa, joten veden virtaus on siellä 

muutoinkin pääuomaa vähäisempää.   
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Kuva 3. Sukeltaja pinnan alla nostamassa ylös simpukoita, jotka hän siirsi pussissa narua myöten 
pintamiehelle.   

 

Syvyysolosuhteet vaihtelivat sillan alueella siten, että länsireunalla oli matalampaa (1 – 3 metriä) ja 

itäreunassa syvempää (2,4 – 4,6 metriä). Veden virtausnopeus oli alueella heikkoa, länsipuolella 

0,05 – 0,1 m/s ja itäosalla 0,1 - 0,15 m/s. Pohja oli hiesua, soraa ja kiviä, itäosalla myös hiekkaa ja 

savea. Pohjalla esiintyi sillan keskialueella tukkeja ja kiviä, jotka vaikeuttivat sukellustyötä.  

 

Simpukkasukellukset aloitettiin sillan länsireunasta. Ensimmäisenä päivänä (4.7.2017) käytiin läpi 

kolme sillan viidestä silta-aukosta. Toisessa silta-aukossa lännestä päin ei ollut lainkaan simpukoita; 

alue oli vesisyvyydeltään matalaa, ja paikalla oli vesikasvillisuutta ja sillan kiviarkku. Toisena 

sukelluspäivänä (11.7.2017) käytiin läpi kaksi sillan itäpuoleista silta-aukkoa. Neljännessä aukossa 

lännestä päin oli myös kiviarkku. Tällä alueella oli muita alueita runsaammin simpukan kuoria (Liite 

1).  

 

Simpukoita nostettiin ylös yhteensä 267 yksilöä (Taulukko 1). Näistä oli vuollejokisimpukoita 107 

yksilöä ja muita suursimpukoita yhteensä 160 yksilöä.  Vuollejokisimpukoiden osuus kaikista 

suursimpukoista oli hieman suurempi sillan itäosalla, jossa veden virtaus oli vähän kovempaa ja 

esiintyi myös sorapohjaa. Vuollejokisimpukan lisäksi alueella esiintyi sysijokisimpukkaa (Unio 

tumidus), soukkojokisimpukkaa (Unio pictorum), litteäjärvisimpukkaa (Pseudanodonta complanata) 

ja pikkujärvisimpukkaa (Anodonta anatina). Vuollejokisimpukka oli alueella suursimpukoiden 

valtalaji; sen osuus oli kaikista sukelletuista simpukoista 40 % (Taulukko 1, Kuva 4). 
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Taulukko 1. Mikkolansaaren sillan alta siirrettäväksi sukellettujen vuollejokisimpukan (Unio crassus) ja muiden 
suursimpukoiden yksilömäärät ja osuudet. Sukellettujen vuollejokisimpukoiden kokonaismäärä oli 107 ja 
yhteensä kaikkien suursimpukoiden 267 yksilöä.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kuva 4. Mikkolansaaren sillan alta sukellettuja suursimpukoita. Vuollejokisimpukka (Unio crassus) oli alueen 
valtalaji (oikealla). Muita alueella esiintyviä suursimpukoita (vasemmalla) olivat soukkojokisimpukka (Unio 
pictorum), sysijokisimpukka (Unio tumidus), littejärvisimpukka (Pseudanodonta complanata) ja 
pikkujärvisimpukka (Anodonta anatina).   
 
 
4  ALAPUOLINEN SIMPUKKALINJATUTKIMUS 
 
4.1  MENETELMÄT 
 

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

vaikutuksia alueen vuollejokisimpukkakantoihin seurataan sillan alapuolisella 

simpukkatutkimuslinjalla. Noin 50 metriä sillan alapuolella oleva tutkimuslinja (Kuva 1) käytiin 

U. crassus yks U. crassus % Muut yks Muut % Yhteensä

Länsiosa 34 32 72 68 106

Itäosa 73 45 88 55 161

Yhteensä yks 107 160 267

Yhteensä (%) 40 60
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ensimmäisen kerran läpi 3.7.2017. Nämä tulokset tulevat palvelemaan siltatyömaan jälkeen 

tehtävää seurantaa.  

 

Linjasukellukset toteutettiin samalla menetelmällä kuin Sutelan siltahankkeen alapuolinen 

linjatutkimus vuosina 2014 ja 2017 (Anttila-Huhtinen 2014 ja 2017). 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 2). 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 101 

yksilön näyte linjalla esiintyvien simpukkalajien ja niiden suhteellisten osuuksien selvittämiseksi.  

 
 

Taulukko 2. Suursimpukoiden kaivautumissyvyys luokitteluasteikolla. 

 

 
 
 
 

 
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 7 metriä rannasta.  

 

Linjasukelluksen teki Timo Vatto (Tmi Timo Vatto) (Kuva 5). Koska tutkimusalue oli hidasvirtauksista 

Kymijoen sivu-uomaa, ei mukana ollut erillistä turvasukeltajaa. Vene- ja turvamiehenä toimi Markku 

Kuisma, 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) (Kuva 2). Edellä 

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

pituus, pohjanlaatu, syvyystietoja ja virtausnopeus pohjalla. Lisäksi merkattiin ylös ne ruudut, joilta 

koottiin 100 simpukan näyte lajistosuhteiden selvittämiseksi. Otoksen simpukat määritti hydrobiologi 

Marja Anttila-Huhtinen. 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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Kuva 5. Sukeltaja lopettelemassa Mikkolansaaren alapuolista tutkimuslinjaa jokiuoman länsirannalla.  

 
 
4.2   TULOKSET 
 

4.2.1  Tutkimuslinja 

 

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

rannasta (Taulukko 3). Linjan pituus oli noin 17 metriä; linja vedettiin koko jokiuoman poikki ilman 

matalia ranta-alueita. Tutkimusruutujen osuus linjasta oli 16 metriä; linjan loppupäässä ollut 

pesukone esti ruutujen tekemisen 1,5 metrin matkalla (Liite 1). Pohjan laatu oli linjalla hiekkaa, 

hiesua, liejua, pientä kiveä ja soraa. Linjan alkupäässä oli myös vähän kasvillisuutta. Paikoin hiesun 

ja hiekan päällä oli tomukerros, joka vaikeutti tutkimuksen tekemistä. Linjan loppupäässä oli myös 

savipohjaa. Virtausnopeus oli heikko (0,05 m/s). Syvyys vaihteli linjalla välillä 2,9 – 4,3 metriä.  

 

Taulukko 3. Mikkolansaaren alapuolisen tutkimuslinjan taustatiedot. 

 

Pvm 3.7.2017

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 17 m eli jokiuoman leveys, kun linja aloitettiin rantapenkkojen jälkeen

Syvyys  max m 4,3 metriä

Virtausnop. pohja max 0,05  m/s - eli virtaus hidasta

Pohjan laatu lieju, hiesu, hiekka, paikoin soraa ja pieniä kiviä

pohjassa vähän kasvil l isuutta l injan alkupäässä

Muuta linjan loppupäässä pesukone
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4.2.2  Simpukkatulokset 
 
Alkuperäiset tulokset on esitetty Liitteessä 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 pystyyn kuolleiden määrä. Pystyyn kuolleet simpukat ovat kuolleita simpukoita, 

joissa eläin on yhä kuoren sisällä. Tutkimuslinjalla ei havaittu pystyyn kuolleita simpukoita eikä 

myöskään simpukoiden liikkumisjälkiä. Tyhjien kuorien havaitut määrät eivät olleet suuria (Anttila-

Huhtinen 2013).  

 

Tutkimuslinjalta havainnoitiin yhteensä 135 elävää simpukkaa (Liite1, Kuva 6). 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.  

 

Elävien simpukoiden neliömetritiheys oli 15 yksilöä/m2 (Liite 1). Simpukoiden keskimääräinen 

neliömetritiheys oli samaa tasoa kuin Sutelan siltahakkeen linjatutkimuksessa vuonna 2017 ja VT 7 

–hankkeen Langinkoskenhaaran tutkimuslinjalla 18, vähän Sutelan sillan alapuolella (Kuva 7). 

Sutelan sillan alapuolisella tutkimuslinjalla tiheydet olivat tätä suurempia vuonna 2014, jolloin tehtiin 

ennakkotutkimus ennen siltahankkeen käynnistymistä.  

   

Kuva 6. Elävien suursimpukoiden ja tyhjien kuorien tiheydet Mikkolansaaren sillan alapuolisella tutkimuslinjalla 
50 cm x 50 cm – tutkimusruuduilla heinäkuussa 2017. Linjan loppupäässä pesukone esti simpukoiden 
esiintymisen 1,5 metrin matkalla.    
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Kuva 7. Suursimpukoiden yksilötiheys (yks/m2) Mikkolansaaren sillan alapuolisella tutkimuslinjalla vuonna 
2017 ja vastaavat tiheydet Sutelan siltahankkeen alapuolisella tutkimuslinjalla 2014 ja 2017 (Anttila-Huhtinen 
2014 ja 2017) sekä vähän Sutelan sillan alapuolella sijaitsevilla VT 7 –hankkeen Langinkosken haaran 
seurantalinjalla 18 vuosina 2011-13 (Anttila-Huhtinen 2013, Anttila-Huhtinen 2012, Anttila-Huhtinen 2011).  

 

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 yli 80 % simpukoista oli kaivautunut 

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

Kaivautumissyvyydet vastasivat hyvin Sutelan siltahankkeen (Anttila-Huhtinen 2014 ja 2017) ja VT 

7 hankkeen vastaavia tuloksia Kymijoelta (Anttila-Huhtinen 2013). Mikkolansaaren linjalla lähes 

täysin kaivautuneiden (A) osuus oli erityisen suuri.  

 
Taulukko 4. Simpukoiden kaivautumissyvyys. Tutkimuslinjalla esiintyneiden simpukoiden jakautuminen eri 
kaivautumissyvyysluokkiin (%). A = lähes täysin kaivautunut, B = kaivautumisaste 2/3, C = kaivautumisaste ½ 
ja D = kaivautumisaste 1/3.   

 

 

 
 

 
Tutkimuslinjalta kerättiin 101 simpukkayksilön näyte. Koska tutkimuslinja oli aika lyhyt, jouduttiin 

simpukat keräämään lähes kaikilta tutkimusruuduilta, jotta saatiin koottua tarvittava määrä 

simpukoita (Liite 1). Linjan eri osista kerätyn näytteen perusteella noin kolmasosa simpukoista oli 

vuollejokisimpukoita (Unio crassus) (Taulukko 5). Pienimmät yksilöt olivat kooltaan 35 mm ja 

suurimmat 70 – 80 mm (Kuva 8). Runsain simpukkalaji oli sysijokisimpukka (Unio tumidus). Lisäksi 

näytteessä esiintyi litteäjärvisimpukkaa (Pseudanodonta complanata) ja pienessä määrin myös 

pikkujärvisimpukkaa (Anodonta anatina) ja soukkojokisimpukkaa (Unio pictorum).   
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67,4 13,3 17,0 2,2
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Taulukko 5. Eri simpukkalajien runsaussuhteet linjalta kerätyn näytteen (101 simpukkayksilöä) perusteella. 
Runsain laji sysijokisimpukka (Unio tumidus) ja seuraavaksi yleisin vuollejokisimpukka (Unio crassus). Lisäksi 
näytteessä oli litteäjärvisimpukkaa (Psedanodonta complanata) ja vähäisessä määrin  soukkojokisimpukkaa 
(U. pictorum) ja pikkujärvisimpukkaa (Anodonta piscinalis).   
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Kuva 8. Tutkimuslinjalta kerättyjä vuollejokisimpukoita (Unio crassus).  

 

 

Vuollejokisimpukan osuus näytteessä oli pienempi kuin Sutelan sillan vastaavissa tutkimuksissa 

(Kuva 9), mitä selittänee Mikkolansaaren silta-alueen sijainti Kymijoen itähaaran hidas 

virtauksisessa sivu-uomassa. Ympäristöolosuhteet huomioiden vuollejokisimpukoiden esiintyminen 

Mikkolansaaren alapuolella oli yllättävänkin runsasta.    

 

 

 

 

 

Yhteensä yks %

U. crassus 35 35

U. tumidus 45 45

U. pictorum 2 2

A. piscinalis 3 3

P. complanata 16 16

Yhteensä 101 100
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Kuva 9. Eri simpukkalajien suhteelliset runsaudet (%) Mikkolansaaren sillan alapuolisella tutkimuslinjalla 2017 
ja Sutelan siltahankkeen tutkimuslinjalla vuosina 2014 ja 2017 (Anttila-Huhtinen 2014 ja 2017). 
Vuollejokisimpukoiden (Unio crassus) suhteellinen osuus suursimpukoista oli Mikkolansaaren linjalla pienempi 
kuin Sutelan sillan alapuolisilla linjoilla, mitä selittänee sivu-uomassa sijaitsevan Mikkolansaaren silta-alueen 
pääuomaa hitaampi virtaus. Muut linjoilla tavatut suursimpukkalajit olivat: sysijokisimpukka (Unio tumidus), 
soukkojokisimpukka (U. pictorum), pikkujärvisimpukka (Anodonta anatina) ja litteäjärvisimpukka 
(Pseudanodonta complanata).  

 
 
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 siirtämiseen siltatyömaan alueelta että alapuoliseen 

tutkimuslinjaan. Luvan mukaan siltatyön vaikutuksia vuollejokisimpukkakantoihin tulee seurata sekä 

siltapaikalla että alapuolisella tutkimuslinjalla rakentamisen jälkeisenä vuonna sekä siitä 3 – 5 

vuoden kuluttua.  
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Mikkolansaaren sillan alapuolinen tutkimuslinja 3.7.2017: 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 simpukoita Muuta

kuolleet näytteeseen

Linja aloitettu Mikkolansaaren puolelta,

noin 7 rannasta

1 0 0 syvyys 2,9 m, vesikasveja pohjassa vähän

2 0 0

3 2 2 0 X

4 3 3 0 X syvyys 3,1 m, ei enää vesikasveja
5 3 3 0 X

6 3 3 0 X

7 4 4 0 X

8 1 1 0 X syvyys 3,5 m
9 3 3 0 X pohja hiekkaa, kiviä
10 4 1 5 0 X

11 2 1 3 0 X

12 4 4 0 X syvyys 3,9 m

13 4 1 5 0 X pohja hiekkaa, hiesua

14 3 1 4 0 X

15 5 5 0 X

16 7 7 0 X syvyys 4,0 m
17 5 1 6 0 X

18 2 2 0 X

19 3 3 0 X

20 9 2 11 1 X

21 5 5 0 X syvyys 4,1 m

22 4 4 3 X pohja hiesua ja hiekkaa, päällä ohut tomukerros

23 2 1 1 4 10 X

24 3 3 10 X syvyys 4,3 m, vähän soraakin
25 2 2 1 5 5 X

26 4 2 4 10 0 X 100 simpukkayksilön näyte koossa

27 3 3 6

28 10 10 1 pohja savea

29 0 0 pesukone

30 0 0 pesukone

31 0 0 pesukone

32 2 2 0

33 1 1 2 syvyys 3,5 m, pohja savea

34 0 0 kivi

35 1 10 2 1 14 3

36 linjan lopetus

yhteensä 91 18 23 3 135 41 0

K-arvo / 1/4 m2 3,86 1,17

K-arvo / m 2  15,4 4,7

LIITE  1




