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1 JOHDANTO
Uudenmaan ELY-keskuksen hankkeessa uusitaan Mustijoen (Mustijoen keskiosan alue 19.002)
Nordbon silta Mäntsälässä (Kuvat 1 ja 2). Nykyinen puukantinen teräspalkkisilta on tarkoitus purkaa
kokonaan. Vanhassa sillassa on betoninen välituki keskellä uomaan. Uusi silta on puinen liimattu
laattasilta, jonka vapaa aukko tulee olemaan n. 27 metriä. Mustijoessa on todettu esiintyvän
vuollejokisimpukkaa (Unio crassus) (Ilmarinen ym. 2008, Ilmarinen ym. 2009a, Ilmarinen ym. 2009
b, Syväranta ym. 2011, Syväranta & Leinikki 2018), joka on luonnonsuojelulain 38 §:n mukaisesti
luonnonsuojelustatuksella rauhoitettu eläinlaji ja kuuluu myös luonnonsuojelulain 49 §:ssä
tarkoitettuihin luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuihin eläinlajeihin, jolloin myös lajin lisääntymisja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Uudenmaan ELY-keskus
edellyttikin lausunnossaan (UUDELY/7199/2021, 20.9.2021), että ennen töiden aloittamista tulee
selvittää vuollejokisimpukan esiintyminen työalueella, ja jos lajia löytyy, niin ne on siirrettävä
työalueen ulkopuolelle. Mustijoen Nordbon silta-alueen vuollejokisimpukoiden esiintymisselvityksen
tilasi Kymijoen vesi ja ympäristö ry:ltä Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy.
Selvityksen edellyttämää simpukoiden käsittelyä ja mahdollista siirtoa työalueen ulkopuolelle varten
on haettava ELY-keskuksesta poikkeuslupa lajirauhoitussäännöistä. Tähän tutkimukseen on
myönnetty lupa Kymijoen vesi ja ympäristö ry:lle päätöksellä UUDELY/10106/2021 (1.10.2021).

Kuva 1. Nordbon silta Mustijoessa, Mäntsälässä.
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Kuva 2. Nordbon silta Mustijoessa 5.10.2021. Kuvassa sukeltaja on juuri parhaillaan käymässä läpi itäisen
silta-aukon pohjaa.

2 AINEISTO JA MENETELMÄT
Vuollejokisimpukkakartoitus toteutettiin 5.10.2021. Maastopäivää oli edeltänyt pitkä kuiva jakso,
joten Mustijoen veden sameustilanteen voitiin olettaa olevan niin hyvä kuin se yleensäkään
savisameassa Mustijoessa voi olla.
Sukeltajana toimi Timo Vatto (Tmi Timo Vatto). Vatolla on tutkimussukeltajan pätevyys, ja hän on
hoitanut useita vastaavia vuollejokisimpukkasukelluksia Kymijoella ja Taasianjoella. Turvamiehenä
toimi Kymijoen vesi- ja ympäristö ry:n sertifioitu ympäristönäytteenottaja Jarmo Nironen, joka myös
kirjasi ylös sukeltajan kenttähavainnot. Sukeltaja kävi ensin järjestelmällisesti läpi Nordbon sillan
itäisen aukon lähialueineen keräten kaikki havaitsemansa simpukat, sekä elävät että kuoret (Kuva
2). Tämän jälkeen hän kävi samalla tavalla läpi sillan läntisen aukon. Sukeltaja oli puhelinyhteydessä
(langaton ultraäänipuhelin OTS Buddyphone) pinnalla olevaan turvamieheen, jolla oli käytössään
SP100 pintayksikkö (Survey Buddy). Sukelluksen yhteydessä kirjattiin ylös mm. syvyys- ja
pohjanlaatutietoja (Taulukot 1).
Hydrobiologi Marja Anttila-Huhtinen vastasi simpukoiden lajimäärityksestä. Myös simpukoiden
pituuksia mitattiin digitaalisella työntömitalla. Lajimäärityksen ja mittausten jälkeen simpukat
palautettiin heti takaisin jokeen sillan yläpuolelle (Kuva 3).
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Kuva 3. Simpukkasukelluksen ja lajimäärityksen jälkeen kaikki simpukat siirrettiin silta-alueen yläpuolelle.

Taulukko 1. Toteutetun simpukkakartoituksen taustiedot.
Mustijoki, Mäntsälä
Simpukkkasukellukset Nordbon silta-alueella

Pvm
Tutkimuksen toteutus
+muuta

5.10.2021
Sukeltaja kävi ensin järjestelmällisesti läpi sillan itäisen aukon (n. 8 m leveä ja 4,5 m pitkä):
1 m: vettä 70 cm, kivikkoa (nyrkin kokoisista aina pään kokoisiin)
4 m: vettä 70 cm, kivikkoa
6 m: vettä 70 cm. Kiviä päällekkäin niin, ettei varsinaista pohjaa näy
8 m (siltapilarin reuna): vettä n. 70 cm, kivikkoa
Sen jälkeen sukeltaja kävi läpi sillan läntisen aukon (n. 5 m leveä ja 4,5 m pitkä):
Vettä vain 30‒ 40 cm,pohja niin täynnä kiviä ettei varsinaista pohjaa näkynyt

Sukellusaika
Virtausnopeus m/s
Syvyys max m
Veden lämpötila
Pohjan laatu

sukelluksen kokonaisaika 45 minuuttia

Näkyvyys cm

noin 40 cm

maksimi 0,2 m/s
maksimi 1 m
9 oC
kivikkoa, kivien koko nyrkin kokoisesta aina pään kokoiseen, kivien välissä hienompaa ainesta
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3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU
3.1 KENTTÄHAVAINNOT
Sukelluksen aikana kirjattiin ylös mm. syvyys- ja pohjanlaatutietoja (Taulukko 1). Pitkän kuivan
jakson seurauksena virtaama oli 5.10.2021 vähäinen ja joen vedenpinta poikkeuksellisen matalalla.
Joen pohja oli silta-alueella kivikkoinen kivien koon vaihdellessa nyrkinkokoisista aina pään
kokoisiin. Suurin osa virtaamasta kulkee sillan itäisen aukon kautta, jossa vesisyvyyttä oli
keskimäärin noin 70 senttimetriä. Läntinen aukko oli hyvin kivinen vesisyvyyden ollessa vain 30‒40
cm (Kuva 4).

Kuva 4. Sukeltaja käymässä läpi sillan matalaa läntistä aukkoa. Sillan alapuolella näkyy Nummistenkosken
vanhaa patorakennelmaa.

3.2 SIMPUKKATULOKSET
Silta-alueelta löytyi yhteensä 16 elävää simpukkaa, ja ne olivat kaikki sysijokisimpukoita (Unio
tumidus) (Kuva 5). Myös kaikki löydetyt tyhjät simpukankuoret olivat sysijokisimpukan kuoria
(yhteensä 8 yks). Kaikki elävät simpukat löytyivät sillan itäisen aukon alueelta. Pienin
sysijokisimpukka oli pituudeltaan 55 mm ja suurin 81 mm. Useimpien suurien yksilöiden kuori oli
huomiota herättävän kulunut (Kuva 5).
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Kuva 5. Silta-alueelta löytyi yhteensä 16 elävää simpukkaa, ja ne olivat kaikki sysijokisimpukoita. Useimmat
yksilöt olivat kuoreltaan hyvin kuluneita.

Mustijoen aiemmissa simpukkakartoituksissa uhanalaista vuollejokisimpukkaa on todettu esiintyvän
Lahankosken alapuolisilla alueilla (Ilmarinen ym. 2008, Ilmarinen ym. 2009a, Ilmarinen ym. 2009 b,
Syväranta ym. 2011, Syväranta & Leinikki 2018). Mustijoen Nordbon silta sijaitsee noin 9 kilometriä
Lahankosken yläpuolella. Silta-alueelta ei löytynyt vuollejokisimpukoita kuten ei aiemmissakaan
Lahankosken yläpuolella tehdyissä simpukkakartoituksissa (Valovirta 2008, Laaksonen 2014).
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