luonto
Kymenlaakson

teemana

Vesiluontomme

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin 21. vuosijulkaisu // 2015

Pääkirjoitus

Kymenlaakson vesiluonto

lassi kujala

M

Koskikara käyttää ravinnokseen
usein vesiperhosen toukkia.

Sisältö
4 //
8 //
14 //
18 //
			
20 //
26 //
30 //
34 //
			
38 //
			
42 //
44 //

2

Vesikasvillisuudesta, Risto Hamari
Pohjaeläimistö, Marja Anttila-Huhtinen
Kilohaili on Kymenlaakson maakuntakala, Teemu Tast
Rantanuoliainen ja allikkosalakka ovat
Kymenlaakson kalaerikoisuudet, Teemu Tast
Kymenlaakson vesistöt ja muuttuva linnusto, Lassi Kujala
Vihdoinkin merialuesuunnittelua! Frank Hering
Vierasaineet muuttavat vedenalaista luontoamme, Kari-Matti Vuori
Maretarium – suomalaisten kalojen luonnonmukainen
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Annika Aalto-Partanen ja Saku Partanen
Kymijokipäivän Ötökkäretket, Tarja Kemppainen
Suomenlahti tutuksi, Tiina Lecklin

uihin maakuntiin verrattuna
Kymenlaakso on poikkeuksellisen edullisessa asemassa
vesiluontonsa suhteen. Etelässä aaltoilee Itämeri, maailman suurimpiin
kuuluva murtovesiallas. Vaikkei se
merenä olekaan mahtava, on sen
alueella monenlaista vesiluontoon
kuuluvaa muutosta. Suomenlahdella suolapitoisuus vähenee itää kohti
niin, että Kymenlaakson kohdalla se
on jo varsin vähäinen. Jokisuissa olosuhteet muistuttavat lähes makean
veden tilannetta. Muutos ilmenee
selvästi esimerkiksi lajien esiintymisessä Kymenlaakson alueella.
Pohjoisin osa maakuntaa kuuluu
Järvi-Suomeen, missä lukuisat järvet
ja niitä yhdistävät joet muodostavat
reittivesistöjä. Mukaan kuuluu suuri
joukko pieniä lampia, joissa olosuhteet vaihtelevat humuspitoisista suolammista kirkasvetisiin lähdelampiin
Salpausselän tuntumassa. Maisemal-

lisesti maan ja veden osuus on paikallisesti tasavertainen ja edustaa tietyllä tapaa ihannekuvaa suomalaisesta
maisemasta.
Rannikkotasannetta puolestaan
halkovat erikokoiset joet mahtavasta
Kymijoesta vähäisempiin pikkujokiin
ja niiden sivupuroihin. Joissa korostuvat virtaavan veden erikoispiirteet,
jotka korostetusti tulevat esiin koskipaikoissa. On hienoa, että maakunnassa on lailla suojeltu ainakin osa
koskipaikoista, sillä teollisuuden voimakkaasti hallitsemassa maakunnassa tarvitaan rakennetun ympäristön
vastapainoksi luonnonympäristöjä.
Kaikki yllämainitut kohteet muodostavat maakuntaamme rikastuttavan luontoelementin. Kun lehtemme
on vuosien saatossa esitellyt keskeisiä
ekologisia kohteitamme, on korkea
aika esitellä myös vesiekosysteemiä
ja sen tarjoamia monenlaisia etuja ja
elämyksiä. Tähän on erityisesti syytä

sen vuoksi, että maankäyttöä vahvasti
ohjaava kaavoitus on toistaiseksi laiminlyönyt vesialueittemme merkityksen kymenlaaksolaisille.
Tässä lehdessä kuvataan vesiluontoa ja sen eliöitä varsinaisista
vesikasveista kaloihin, pohjaeläimiin
ja vesilintuihin. Ekosysteemipalveluista esiteltävänä ovat kalastus, jota
täydentää Kotkassa sijaitsevan Maretariumin esittely. Veteen liittyviä
harrastuksia edustavat laitesukellus
ja Meri-Kymen Luonnon monivuotinen Kymijokipäivän tapahtuma Ötökkäretket. Yhteiskunnallista
näkemystä edustavat vesiluonnon
mukaantulo maakuntakaavoitukseen
sekä ekotoksikologiset tutkimukset
vesien tilasta. Mukaan mahtuu myös
viime vuonna vietetyn Suomenlahtivuoden näyttelyn kuvaus.
Risto Hamari
biologi
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Anni Kiviniemi

Natapiuru on Kymijoen
vesistön tunnusomainen
ilmaversoinen rantaheinä.
Kuva Hirvelästä, jokeen
laskevasta ojasta.
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kasvavat järviruoko (Phargmites australis), natapiuru (Scolochloa festucacea)
ja järvikorte (Equisetum fluviatile).
Syvään veteen ovat sopeutuneet myös
järvikaisla (Schoenoplectus lacustris),
jota merialueella vastaa merikaisla
(Bolboschoenus maritimus). Meressä
kasvaa myös valtaosa kapealehtisen
osmankäämin (Typha angustifolia)
kasvustoista.
Kelluslehtisistä veden pintaan
nousevat vain lehdet ja kukinto.
Muut osat ovat vedenalaisia. Tunnetuimpia kelluslehtisiä ovat ulpukat
ja lumpeet. Ne erottuvat näyttävien
kukkiensa ja kookkaiden lehtiensä
vuoksi muista pinnalle levittäytyvistä
kasveista. Niiden ohella esimerkiksi
vesitatar (Persicaria amphibia), uistinvita (Potamogeton natans) ja siimapalpakko (Sparganium gramineum) voivat kasvaa laajoina kasvustoina.
Uposkasvien ryhmän tyypillisiä edustajia ovat järvisätkin (Ranunculus peltatus ssp.peltatus), är-

viät (Myriophyllum), ja ahvenvita
(Potamogeton perfoliatus). Muitakin
vitalajeja kasvaa uposkasveina. Esimerkiksi merialueen hapsivita (Potamogeton pectinatus) on sellainen.
Merisätkin (Ranunculus peltatus ssp.
baudotii) nimenäkin viittaa kasvuympäristöönsä.
Irtokellujia tapaa varmimmin
rehevöityneissä vesissä. Esimerkiksi peltojen ojissa, minne ravinteet huuhtoutuvat saattaa kasvaa
vedenpinnan peittävänä lauttana
pikkulimaskaa (Lemna minor). Sen
sukulaiset isolimaska (Spirodela polyrhiza) ja ristilimaska (L. trisulca)
ovat harvinaisempia ja yleisempiä
merialueella. Järvien viime vuosina
yleistynyt irtokelluja on kilpukka
(Hydrocharis morsus-ranae). Onpa
meillä kasvanut harvinaisuutena
sahalehtikin (Startiotes aloides) savikuopassa Kotkassa, mutta on saanut
väistyä kasvupaikaltaan rakentamisen vuoksi.
Sahalehti löydettiin
kotkalaisesta lammikosta allikkosalakkaa
etsittäessä.

Irtokeijujia ovat juurettomat,
upoksissa kasvavat vesikasvit. Esimerkiksi karvalehti (Ceratophyllum
demersum) on Pyhäjärven suojaisissa
lahdekkeissa tavattava jäykkälehtinen irtokeijuja, ja samoilla paikoilla
kasvaa myös toinen mielenkiintoinen laji, isovesiherne (Utricularia
vulgaris).
Ravinnetyypit

Kasvilajien lopullisen asettumisen
vesistöön ratkaisevat kasvupaikkatekijät kuten pohjan laatu ja paikan
ravinteisuus. Äärimuotoina ovat hyvin niukkaravinteiset kasvupaikat
ja toisaalta ravinteikkaat ympäristöt. Pohjan laatu voi vaihdella kalliopohjasta löyhään mutapohjaan.
Omana tyyppinään pidetään vielä
humusravinteisia paikkoja. Ne ovat
tavallisesti suolampia tai järvien
soistuneita rantoja. Nykyisin myös
suvantopaikkojen rantoja, joihin
humusta kulkeutuu läheisiltä turvekentiltä.
Niukkaravinteisen vesistön erottaa selvästi kasvillisuuden ja kasvilajiston perusteella. Rantakasvillisuus
on aukkoista ja kasvit harvalukuisia.
Tyypillisiä lajeja ovat yksittäin kasvavat järviruo’ot tai järvikortteet. Lajistossa niukkaravinteisuutta indikoivat
nuottaruoho (Lobelia dortmanna) ja
lahnaruoho (Isoetes lacustris). Pieniäkin lajeja kasvaa pohjassa, missä
muta ei niitä tukahduta. Sellaisia
ovat äimäruoho (Subularia aquatica)

vesikasvit

Nuottaruoho vaatii
puhdasta vettä menestyäkseen. Pohjaruusukkeisen kasvin kukinto kohoaa vedenpinnan yläpuolelle. Iso-Ruhmas.

ja rantaleinikki (Ranunculus reptans).
Rehevöityneessä vesistössä kasvillisuuden ulkonäkö on aivan toisenlainen. Kasvillisuusvyöhykkeet
ovat tiheitä ja lajit reheviä. Lajivalikoimakin poikkeaa selvästi niukkaravinteisen vesistön kasvilajistosta. Niukkaravinteisuutta indikoivat
nuottaruohot puuttuvat. Niiden sijaan paikalla kasvavat osmankäämi
(Typha latifolia), uistinvita (Potamogeton natans) ja sarjarimpi (Butomus
umbellatus). Irtokellujat ovat hyvin
tunnusomaisia. Pikkulimaska (Lemna minor) ja kilpukka (Hydrocharis
morsus-ranae) ovat viime vuosikymmeninä yleistyneet esimerkiksi Pyhäjärvessä. Myös uposkasveissa on
rehevyydestä hyötyviä lajeja. Kiehkuraärviä (Myriophyllum verticillatum), samoin kuin karvalehti (Ceratophyllum demersum) ja vesirutto
(Elodea canadensis) ovat sellaisia.
Rehevöityneissä vesissä hyvät olot on
myös isolla vesiherneellä (Utricularia
vulgaris) sen pyydystäessä pikkuötököitä pyyntirakkuloillaan.

Varsankilpukka on hyötynyt vesien rehevöitymisestä ja on nykyisin tavallinen
rantakasvi suojaisissa
lahdekkeissa. Pyhäjärvi.

on monenlaisia pienvesiä puroista
lähteisiin. Niissä kaikissa on kyllä
yhteisiä piirteitä vesikasvillisuudessa,
mutta myös lajeja, jotka tiukemmin
kertovat vesistöstä, jossa elävät.
Selvimmin omaleimaisia piirteitä
on merialueella, jossa muutamia kasveja ei muualta tapaakaan. Tyypillisiä merilajeja ovat meriasteri (Aster
tripolium), merihaura (Zannichellia
palustris var. pedicellata), merihapsikka (Ruppia maritima), rakkolevä
(Fucus vesiculosus) ja kapealehtinen
risto hamari

Vedensyvyys on ratkaisevassa asemassa, kun varsinaiset vesikasvit hakeutuvat kasvupaikoilleen. Elintapansa
mukaan ne ryhmitellään ilmaversoisiin, kelluslehtisiin ja uposkasveihin.
Oman ryhmänsä muodostavat vielä
irtokellujat, irtokeijujat ja pohjaruusukkeiset. Rannan topografia puolestaan ratkaisee, kuinka leveät kasvillisuusvyöhykkeet ovat.
Ilmaversoiset kasvavat lähinnä vesirajaa. Rantamatalassa menestyvät
saralajeista viiltosara (Carex acuta),
pullosara (Carex rostrata) ja luhtasara (Carex vesicaria). Niiden joukossa
kasvaa monia muitakin lajeja. Esimerkiksi Pyhäjärven rannoilla viihtyvät myrkkykeiso (Cicuta virosa),
terttualpi (Lysimachia thyrsiflora), ratamosarpio (Alisma plantago-aquatica), luhtakuusio (Pedicularis palustris)
ja maakuntakukkamme kurjenmiekka (Iris pseudacorus). Hieman syvemmällä, jopa yli metrin syvyyteen asti,

Vesikasvillisuudesta

risto hamari

Elomuodot

Karvalehti on juureton
uposkasvi. Sitä esiintyy
suojaisissa lahdekkeissa,
niin merialueella kuin sisävesissäkin. Pyhäjärvi.

risto hamari

risto hamari

Pikkulimaska leviää
vesilintujen mukana ja
valloittaa suojaisia pieniä
allikoita helposti. Ulkotammion luoto.

Vesistötyypit

Kymenlaakso on loistava alue tutkia
erilaisia vesistöjä. Maakunnan eteläosassa lainehtii Suomenlahti, Itämeren tärkeä osa. Maakunnan keskeistä
osaa halkovat erikokoiset virtavedet,
joista Kymijoki on suurin. Eniten
järviä on maakunnan pohjoisosassa, niistä Vuohijärvi kookkain. Sen
lisäksi eri puolilla maakuntaamme

Meriasteri on
Suomenlahden kallioja kivikkorantojen
näyttävä kasvi. Kotkan
edustan merialue.
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Anni Kiviniemi

risto hamari

osmankäämi (Typha angustifolia).
Kymenlaakson merenrannoilla kasvavat harvinaisena myös sorsanputki (Sium latifolium) ja rantatyräkki
(Euphorbia palustris), joka matalan
veden ohessa kasvaa myös maarannalla. Tietysti maarannalla kasvaa
muitakin merenrannoille tyypillisiä
kasveja, mutta tässä yhteydessä keskitytään vain vesikasveihin.
Järvien lajisto edustaa vesikasvillisuutta parhaimmillaan. Varsinkin
alavilla rannoilla se järjestyy vyöhykkeiksi alkaen vesirajasta ja päätyen

6

Rantalemmikki on sopeutunut virtaavaan veteen
kasvaen täysin uposkasvina.
Silloin se on steriili, eikä muistuta maamuotoa laisinkaan.
Kymijoki.

kauas rantaviivasta. Vesirajan tuntumassa kasvavat matalan veden ilmaversoiset, joita seuraavat syvän veden
ilmaversoiset. Niiden syvän puolella
kasvavat kelluslehtiset ja viimeisenä
uposkasvit. Rajat eri ryhmien välillä
eivät ole jyrkkiä ja esimerkiksi laajojen ilmaversoiskasvien vyöhykkeessä voi kasvaa sekä kelluslehtisiä että
uposkasveja. Suojaisissa poukamissa
elävät myös irtokellujat, jotka hyötyvät nykyisestä vesien rehevöitymisestä. Järviruoko (Phragmites australis)
on tunnusomainen järvenrantojen
ilmaversoinen. Pohjois-Kymenlaakson kirkasvetisissä järvissä tapaa
vielä nuottaruohon (Lobelia dortmanna), mutta rehevöityvistä järvistä se häviää. Esimerkiksi Pyhäjärven
lahdekkeissa sen asemasta tapaa kilpukan (Hydrocharis morsus-ranae),
kiehkuraärviän (Myriophyllum verticillatum) tai karvalehden (Ceratophyllum demersum), jotka kaikki kertovat ravinnemäärän kohoamisesta.
Myös lumme (Nymphaea candida)
ja ulpukka (Nuphar lutea) viihtyvät
hyvin järvien pehmeäpohjaisissa
rantavesissä.
Jokien kasvillisuus on periaatteessa samanlaista kuin järvien, sillä veden laatu on hyvin samanlaista. Sel-

vin erottava tekijä on veden virtaus,
jonka vaikutus ilmenee pikemminkin kasvillisuudessa. Tavallisesti joki
syvenee nopeasti keskiuomaan mentäessä. Seurauksena kasvillisuusvyöhykkeet puristuvat ahtaammiksi
ja rantaviivan syvänpuolella tapaa
usein ilmaversoisia, kelluslehtisiä
ja uposkasveja yhtenä rantakasvien
vyöhykkeenä. Virtaus tosin karsii
huonosti sopeutuvat jäykkävartiset
lajit pois, suosien niitä, jotka rennosti
myötäilevät virtaa. Plastisimmat lajit
tuottavat jopa virtaan muotoutuneita yksilöitä, joita ei alkuperäisiksi
lajeiksi tunnistakaan. Esimerkiksi
rantalemmikki (Myosotis laxa) kasvaa täydellisenä uposkasvina, kukkimatta ja virtaan mukautuen. Kasville
tunnusomaisen pienehköt, noin parin senttimetrin lehdet saattavat kasvaa jopa kymmensenttisiksi, ja niitä
on varsin tiheässä. Tätä uposkasvia
ei lemmikiksi tuntisi, ellei asiaa
tietäisi. Myös Kymijoen rannoilla
tavallinen keiholehti (Sagittaria sagittifolia) muotoutuu virrassa niin,
että äärimmillään lehtilapaa ei kehity lainkaan vaan lehtiruoti litistyy
nauhamaisen ohueksi ja pitkäksi
virtaa myötäileväksi kasvinosaksi. Tämäkin virtamuoto on steriili,

eikä nouse vedenpinnan yläpuolelle.
Hyvin joustavia ovat myös palpakkolajit. Siimapalpakko (Sparganium
gramineum) ohuine lehtineen kiemurtelee virran kulkua noudatellen
veden pinnalla ja seisovassa vedessä
pystynä ilmaversoisena kasvava rantapalpakko (S. emersum) kehittää
virtavedessä vastaavasti nauhamaisia
lehtiä virran riepoteltaviksi.
Varsinaisesti virtavesiin kehittyneitä lajeja ei meillä putkilokasveissa
ole. Muita lajeja paremmin virtaukseen ovat sopeutuneet sellaiset hienoliuskaisin lehdin varustetut kasvit
kuin ruskoärviä (Myriophyllum alter-

Rimpivesiherneen
luontaisia kasvupaikkoja ovat
suolammet. Se kasvaa myös
järvien suojaisilla rannoilla ja
jatkaa kasvuaan, vaikka vedenpinta alenisi niin, että kasvi jää
kuivalle maalle. Kajasuo.

Isovesitähti näyttää hyötyvän hapekkaasta vedestä.
Sen tapaa usein lähdepuroissa, kuten tämä Korilta
kuvattu kasvusto osoittaa.

niflorum) ja järvisätkin (Ranunculus
peltatus).
Pienvesien kasvillisuus on suuren
haasteen edessä. Useat pienet purot
ja lammet kuivuvat kesällä kokonaan,
joten lajit joutuvat joko sietämään
ajoittaista kuivumista tai kuolevat
pois. Pienissä vesissä kasvaakin saroja
ja ilmaversoisia; uposkasvit puuttuvat.
Isommissa kohteissa, kuten lammissa tai isoissa purouomissa kasvillisuus
on monipuolisempaa. Ojavedessä
viihtyvät heinistä sekä ojasorsimo
(Glyceria fluitans) että rantapuntarpää
(Alopegurus aequalis). Rehevöitymisen
myötä ojiin on kotiutunut leveäleh-

tinen osmankäämi (Typha latifolia).
Rehevöityminen on saanut myös
pikkulimaskan (Lemna minor) yleistymään. Pullosara (Carex rostrata),
luhtasara (C. vesicaria) ja suokuusio
(Hippuris vulgaris) kuuluvat lampien
kasvillisuuteen, samoin kuin ratamosarpio (Alisma plantago-aquatica)
ja isovesitähti (Callitriche cophocarpa).
Suolampareissa ja järvien suojaisissa
lahdekkeissa kasvaa pikkuinen rimpivesiherne (Utricularia intermedia).
Risto Hamari
biologi

Varo myrkkykasveja

V

esi- ja rantakasveissa on
monia myrkyllisiä kasveja, joita on syytä varoa, ja
ne on hyvä tuntea. Kauniin keltaisena kukkivat ojaleinikki, rentukka ja keltainen kurjenmiekka
ovat kaikki myrkyllisiä. Myrkyllisiä ovat myös yleisenä kasvava
ratamosarpio sekä niukkaravinteisten vesien nuottaruoho. Kelluslehtisistä ulpukka ja lumme
ovat myöskin myrkyllisiä, samoin

kuin uposkasveina kasvavat järvi- ja merisätkin. Koko maassa
harvinaiset sorsanputki ja rantatyräkki ovat nekin myrkkykasveja, joiden tunnetut kasvupaikat ovat juuri Kymenlaaksossa.
Kaikkia näitä myrkyllisempi on
kuitenkin varsin tavallinen rantakasvimme myrkkykeiso, jonka
juurakko on kuolettavan myrkyllinen niin ihmiselle kuin karjallekin.

risto hamari

Rehevyyden
lisääntyessä myös
lumme on yleistynyt Pyhäjärvessä.

risto hamari

risto hamari
risto hamari

Ruskoärviä on loistavasti
sopeutunut virtavesiin. Notkeasti sen varret myötäilevät virran pyörteitä. Verla.

vesikasvit

Myrkkykeiso on vesikasveistamme myrkyllisin. Kyminlinna.
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pohjaeläimet

Kymijoen kuvapankkihanke

Pehmeillä liejupohjilla
pohjaeläinnäytteenotossa
käytettävä Ekman –noudin
valmiiksi viritettynä pohjaan laskua varten.
8

toukkavaihe on sopeutunut vesielämään. Näiden hyönteislajien aikuiset
ovat meille tuttuja rantojen lentäjiä,
kuten sudenkorentoja, koskikorentoja, vesiperhosia, hyttysiä ja sääskiä.
Näiden akvaattisten hyönteisten aikuisvaihe voi lyhimmillään kestää
vain päivän tai pari kuten päivänkorennoilla, mutta toukkavaiheet voivat elää vesistön pohjalla vuosiakin.
Pohjaeläimet ovat myös merkittävä
osa vesistöjen ravintoverkkoa ja kalojen tärkeää ravintoa. Ne voivat elää
kasvien tai kivien pinnoilla, jotkut
uiskentelevat vapaasti pohjalla, ja
jotkut elävät pohjaan kaivautuneena. Yleensä pohjaeläintutkimuksissa
tarkastellaan niin sanottua makroskooppista pohjaeläimistöä eli paljain
silmin havaittavia pohjaeläimiä.

Surviaisääskentoukkien lajimäärityksessä käytetään pääkapseleista tehtyjä preparaatteja.
Tässä on Cryptochironomus ussouriensis -laji, jota esiintyy mm.
Kymijoen Tammijärvessä.

Pohjaeläimistö vesistön
tilan ilmentäjänä

Pohjaeläimistö soveltuu hyvin vesistöjen ekologisen tilan arviointiin.
Ryhmän lajimäärä on suhteellisen suuri ja pohjaeläimet ovat sekä
paikallaanpysyviä että pitkäikäisiä.
Kun esimerkiksi joesta otettu vesinäyte antaa tietoa jokiveden laadusta
vain juuri näytteenottohetkellä, niin
pohjaeläimistössä näkyy veden laadun vaikutukset pitkällä aikavälillä
ja myös mahdollisen lyhytaikaisen
kuormituspiikin vaikutukset.
Pohjaeläinlajistoa osataan myös
määrittää ja eri lajien ekologisista
vaatimuksista on tietoa. Esimerkiksi akvaattisia surviaissääskilajeja
on tavattu Suomessa yhteensä noin
780 eri lajia. Osa lajeista on erityisen herkkiä ympäristönsä suhteen

ja osa taas hyvin tolerantteja. Joukossa on sekä karun oligotrofisen
pohjan lajeja että rehevän pohjan
ilmentäjälajeja eli indikaattoreita.
Niinpä Kymijoen vesi ja ympäristö
ry:ssäkin pohjaeläintutkimus kuuluu
osana useimpiin vesistöselvityksiin ja
velvoitetarkkailututkimuksiin, joissa
pyritään selvittämään jonkun kuormittavan toiminnan vaikutuksia vesialueen ekologiseen tilaan.
Kuusankosken Sompasella otettiin syksyllä 2014 pohjaeläinnäytteitä
liittyen Kymijoen alueen järvikunnostushankkeeseen. Kymijoen vesi ja
ympäristö ry:n näytteenottaja laski
Sompasen syvännealueella erityisesti pehmeille liejupohjille soveltuvan
Ekman –pohjaeläinnäytteenottimen

Jokien pohjaeläimiä

Jokivesistöissä pohjaeläimistöä seurataan yleensä virta- eli koskipaikoilla, joilla pohjaeläimistö on monipuolista ja runsasta. Kymijoen alaosan

yhteistarkkailussa pohjaeläinnäytteet on otettu jo pitkään suvantomaisilta, pehmeiltä liejupohjilta, koska
mahdollisia koskipaikkoja löytyy
vain ihan joen alaosalta. Me kaikki
tiedämme, että Kymijoen vedenlaatu
on parantunut merkittävästi, mutta
Kymijoen tilan kohentuminen on
näkynyt myös pohjaeläimistössä ja
pohjan laadussa. 1960- ja 1970 –luvuilla joillain kuormituksen alapuolisilla näyteasemilla esiintyi vain
massoittain rehevyyttä sietäviä punaisia isokokoisia Chironomus -toukkia ja Potamothrix/Tubifex -harvasukasmatoja. Näillä rehevän pohjan
lajeilla on veressään hemoglobiinia,
jonka turvin ne voivat elää hyvin
vähähappisissa vesissä, mm. järvien
syvännealueilla. Yleisesti ottaen
pohjaeläimistö pärjää virtavesissä
järvivesistöjä paremmin suurenkin
kuormituksen alapuolella, koska
veden virratessa happitilanne pysyy
kohtuullisena, ja virtaava vesi tuo
mukanaan paljon ravintoa. Tätä nykyä Kymijoen kaikilla suvantomaisilla näyteasemilla elää suhteellisen
runsaslajinen pohjaeläinyhteisö, ja
surviaissääski-indikaattorilajeistakin

Kymijoen kuvapankkihanke

K

äyn usein kesällä uimassa
Kouvolan kaupungin työntekijöiden rantasaunalla Karhulanjärven rannalla Valkealan reitillä. Uijia on paljon, lapsia ja aikuisia.
Aika harva tulee siinä uidessaan
ajatelleeksi, että järvenpohjassa on
paljon elämää. Joskus lapset sukeltelevat ja tuovat laiturille löytämiään
simpukankuoria ja joskus eläviäkin
pikkujärvisimpukoita ja kotiloita.
Nämä simpukat ja kotilot kuuluvat
ns. pohjaeläimiin.
Kaikkien vesistöjen, purojen, jokien, järvien ja meren pohjassa elää
paljon erilaisia selkärangattomia
eläimiä, jotka yhdessä muodostavat
vesialueen pohjaeläimistön. Akvaattiset moni- ja harvasukasmadot, juotikkaat, nilviäiset ja äyriäiset
viettävät koko elinkaarensa vedessä,
kun taas useimmilla hyönteisillä vain

Kymijoen vesi ja ympäristö ry

Pohjaeläimistö

pohjaan 8 metrin syvyyteen ja laukaisi näytteenottimen. Jo maastossa liejunäytettä seulottaessa saattoi
havaita, että näytteessä oli lähinnä
vain sulkasääsken toukkia. Nämä
sulkasääskentoukat eli Chaoborukset kertovat pohjan huonosta happitilanteesta. Laji tulee toimeen
vähähappisissakin oloissa, koska se
oleskelee pohjasedimentissä vain
valoisaan aikaan ja nousee pimeään
aikaan saalistamaan eläinplanktonia
päällysveteen. Elintapojensa vuoksi
sulkasääskeä ei pidetäkään varsinaiseen pohjaeläimistöön kuuluvana.
Lajia saattaa esiintyä tuhansia yksilöitä neliömetrillä kuten Sompasen
tapauksessakin yli 8000 yksilöä neliömetrillä. Sulkasääsken toukat ovat
yleisiä myös pienten humusjärvien
syvännealueilla. Kaiken kaikkiaan
Sompasen syvänteen vähälajinen
pohjaeläimistö ilmensi pohjan rehevyyttä ja vain tyydyttävää ekologista
tilaa.
Toisenlainen tapaus Heinolan
Konniveden alaosalta. Syvyyttä
alueella on 20–30 metriä. Pohjaeläinten yksilömäärät ovat pieniä,
kuten yleensäkin karuilla pohjilla.
Myös alueen surviaissääskilajisto
ilmentää karuhkoa pohjaa. Lisäksi
alueella esiintyy valkokatkaa (Monoporeia affinis) ja pienessä määrin
myös okakatkaa (Pallasea quadrispinosa), jotka molemmat ovat puhtaiden vesien glasiaalireliktiäyriäisiä.
Alueen pohjaeläimistön perusteella
pohja on karua ja suuresta syvyydestä huolimatta happitilanne pysyy
alueella hyvänä.

vallitsevina ovat lievästi karun pohjan lajit. Kymijoen rehevöityminen
alajuoksua kohti tulee selvemmin
näkyviin järvialtaiden pohjaeläintuloksissa. Kun siirrytään Konnivedeltä Jaalan Pyhäjärvelle ja edelleen
Kymijoen alaosan Tammijärvelle,
niin yksilömäärät kasvavat ja lajisto
muuttuu karun pohjan lajistosta rehevyyttä ilmentäväksi.
Kymijoki on suuri, eteläsuomalainen joki, mikä näkyy Kymijoessa
runsaana lajistona. Joesta on tavattu
yksistään eri surviaissääskilajeja yli
200. Osa näistä on suvantopaikkojen lajistoa ja osa koskilajistoa. Kymijoessa esiintyy myös uhanalaisia
ja suojeltuja lajeja. Suojelluista päivänkorennoista Kymijoessa esiintyy
kymisurviainen (Ephemera lineata)
sekä keltasurviainen (Potamanthus
luteus). Kymijoen mukaan nimensäkin saanutta kymisurviaista on löydetty Suomessa vain kahdesta joesta,
Kymijoesta ja Hiitolanjoesta. Muita
Kymijoessa esiintyviä uhanalaisuusluokituksen mukaan silmälläpidettäviä lajeja ovat soukkojokisimpukka (Unio pictorum) ja virtalude
(Aphelocheirus aestivalis).

Keltasurviainen (Potamanthus luteus) Sonnajoella. Joen pohjalla
näkyy myös virtalude
(Aphelocheirus aestivalis).
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pohjaeläimet

Vuollejokisimpukka (Unio crassus)
on suojeltu sekä Suomen lainsäädännöllä että kansainvälisesti ja lisäksi
se on todettu viimeisimmässä lajien
uhanalaisuusarvioinnissa edelleen
vaarantuneeksi lajiksi. Kymijoessa
elää erittäin merkittävä vuollejokisimpukkapopulaatio. Valtatie 7
-hankkeen vesistövaikutusten seurannassa vuollejokisimpukan suojelulla onkin ollut merkittävä rooli,
koska erityisesti Kymijoen Ahvenkoskenhaaran ja Langinkoskenhaaran siltatyömaiden kohdalla elää
tuhansien vuollejokisimpukoiden
populaatiot. Vuollejokisimpukoiden elinolosuhteiden turvaamiseksi
siltatyömaiden alapuolella oli jatkuvatoimista veden sameusseurantaa.
Jos sameusarvo ylitti annetun raja-arvon, niin siltatyöt tuli keskeyttää, tehdä tarvittavat toimenpiteet
kuormituksen vähentämiseksi ja
odottaa veden kirkastumista sallit-

tuun raja-arvoon. Lisäksi joka vuosi
tiehankkeen aikana sukellettiin läpi
siltatyömaiden alapuoliset tutkimuslinjat suursimpukkatiheyksien
selvittämiseksi. Tiehankkeen aikaisissa tutkimuksissa suursimpukkatiheyksissä ei ole havaittu mitään
merkittäviä muutoksia. Kesällä 2015
samoilla tutkimuslinjoilla selvittiin
sukeltamalla vuollejokisimpukkatiheydet ja erityisesti nuorten simpukoiden osuus kokonaiskannasta,
jotta saadaan käsitys myös lisääntymisen onnistumisesta vuollejokisimpukoilla. Itse siltatyömaan alta
simpukoita on myös siirtoistutettu
turvaan yläpuoliseen vesistöön.
Lajien määrä vaihtelee
pohjan mukaan

Kun pohjaeläintutkija määrittää ja
mikroskopoi pehmeiltä liejupohjilta otettuja järvisyvännenäytteitä,
niin määrityskirjoista ovat käytössä

Erilaisten pienympäristöjen
moninaisuus lisää pohjaeläinten
runsautta ja lajimäärää.
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lähinnä surviaissääski- ja harvasukasmatolajistoa koskevat opukset.
Kun siirrytään tutkimaan järvien
rantanäytteitä tai virtavesien koskipaikkojen pohjaeläinnäytteitä, niin
esille saakin kaivaa monen eri pohjaeläinryhmän määrityskirjat. Kovilla
litoraalipohjilla eli kivikkorannoilla
ja koskipaikoilla ovat sekä pohjaeläinten yksilömäärät että lajirunsaus suuria. Yksilö- ja lajirunsautta
selittää näissä vesiympäristöissä
erilaisten pienympäristöjen eli mikrohabitaattien moninaisuus. Lisäksi ravintoa on runsaasti, vesi vaihtuu
hyvin ja happitilanne pysyy hyvänä.
Kovien rantojen ja koskipaikkojen
pohjaeläinyhteisöjen lajikoostumuksessa on paljon samaa. Tyypillisiä
pohjaeläimiä näissä vesiympäristöissä
ovat hyönteisten toukat, kuten vesiperhosten, päivänkorentojen, kovakuoriaisten ja sudenkorentojen mutta
myös surviaissääskien ja polttiaissääskien toukat. Virtavesissä esiintyy
myös koskikorentojen ja mäkäräisten
toukkia. Lisäksi molemmissa ympäristöissä tavataan kotiloita, simpukoita, äyriäisiä, juotikkaita, vesipunkkeja sekä värys- ja harvasukasmatoja.
Lajiston koostumukseen vaikuttavat etenkin pohjan tai uoman

rakenne ja monimuotoisuus, kivien
raekoko, veden laatu ja rantapaikoilla aallokkoisuus ja vedenkorkeuden
vaihtelu ja vastaavasti virtapaikoilla
veden virtausnopeus. Pohjaeläinyhteisön lajikoostumuksen perusteella voidaan tehdä päätelmiä vesistön
tilasta. Tätä nykyä matalien järvien
(keskisyvyys alle 3 metriä) ekologisessa tilaluokituksessa huomioidaankin kivikkorantojen pohjaeläimistö ja jokivesistöissä ekologinen
tilaluokitus perustuu pohjaeläinten
osalta juuri virtapaikkojen pohjaeläimistöön.
Esimerkiksi eri vesiperhoslajeja
tunnetaan Suomessa noin 200. Puroissa, jokien suvanto- ja koskipaikoissa, lähteissä, murtovesilammikoissa,
runsaskasvustoisissa lammikoissa ja

Näytteenottaja ottamassa ranta-alueen pohjaeläinnäytettä potkuhaavimenetelmällä Kotkan
Hietasen alueella.

järvien erilaisilla rantavyöhykkeillä
elää kussakin luonteenomainen vesiperhoslajistonsa. Hydropsychidae -heimon toukat elävät purojen ja jokien
koskipaikoissa kivien pinnalle kutomissaan suppilomaisissa pyyntiverkoissa käyttäen ravinnokseen kaikkea
orgaanista verkkoon takertuvaa ainesta. Limnephilidae -heimo on runsaslajinen. Siihen kuuluvilla järvi- ja lammikkolajeilla toukkaputki on yleensä
kasvismateriaalista, kun taas saman
heimon virtavesilajeilla toukkaputki on tehty yleensä hiekanjyvistä. Jo
yksistään eri vesiperhoslajien toukkaputkien erilaiset rakenteet ja muodot
sekä erilaiset rakennusmateriaalit ovat
mielenkiintoista seurattavaa. Onneksi
vesiperhosten määrittämiseksi on tulossa uusi opas.

Kymijoen vesi ja ympäristö ry

Kymijoen vesi ja ympäristö ry

Vuollejokisimpukoita (Unio
crassus) Kymijoen Ahvenkoskenhaarasta. Mittausten
jälkeen simpukat palautettiin takaisin jokeen. Suojeltu
vuollejokisimpukka on paikoin
hyvin runsas Kymijoessa.

Näytteenottoa Itäisellä
Suomenlahdella

Kymijoen vesi ja ympäristö ry on
seurannut merialueen Pyhtää–Kotka–Hamina -alueen pohjaeläimistöä
yhteistarkkailun yhteydessä jo kymmeniä vuosia. Itäisen Suomenlahden
suurimmat ongelmat liittyvät rehevyyteen ja pohjien huonoon happitilanteeseen. Näyteasemia pohjaeläintutkimuksessa on yhteensä 45 ja ne
sijaitsevat rannikon matalilta sisälahdilta aina ulkosaaristoon linjalle
Orrengrund–Haapasaari. Uloimmilla näyteasemilla on syvyyttä
noin 40 metriä. Kaikki näyteasemat
ovat pehmeitä liejupohjia. Pohjaeläimistö muuttuu suuresti siirryttäessä
sisälahdilta ulkosaaristoon, koska
syvyyden kasvaessa muuttuvat myös
suolaisuus-, lämpötila-, rehevyys- ja
happiolot. Viimeisin ns. laaja pohjaeläintutkimus on tehty tällä alueella
vuonna 2012. Kaikilla näyteasemilla oli tuolloin sedimentin pinnalla
hapellinen pintakerros, jonka paksuus vaihteli 2:sta 44 millimetriin.
Muutamaa matalinta näyteasemaa
lukuun ottamatta kaikilla näyteasemilla oli tämän hapellisen pintasedimentin alla enemmän tai vähemmän
tummaa, jopa mustaa sulfidiliejua
tai vähintäänkin sulfidiraitoja ilmentäen pohjan hapettomuutta tai
hapettomuuskausia. Syvemmillä
näyteasemilla pohjalieju myös haisi
rikkivedyltä. Kaikilla näyteasemilla
oli kuitenkin makroskooppista pohjaeläimistöä. Matalalla sisäsaariston
alueella lajistoltaan köyhä pohjaeläimistö koostui lähes täysin makean
veden surviaissääskentoukista ja harvasukasmadoista valtalajien ollessa
rehevyyttä ilmentäviä. Lajirunsaus
oli suurin Kymijoen suistoissa.
Ulkosaariston syvillä liejupohjilla
pohjaeläinyhteisö koostui lähes täy11

sin Marenzelleria-monisukasjalkaisista. Tämä 1990-luvulla Itämerelle
levinnyt tulokaslaji oli runsain yli
30 metrin syvyydessä suurimpien
tiheyksien ollessa lähes neljä tuhatta
sukasmatoa neliömetrillä. Edellisessä laajassa pohjaeläintutkimuksessa
vuonna 2007 nämä samat syvät merialueet olivat pohjaeläimistöltään
täysin kuolleita tai ainakin erittäin
köyhtyneitä huonon happitilanteen
vuoksi. Vaikka näillä syvillä pohjilla
esiintyykin nyt runsaasti Marenzelleriaa, niin se ei tarkoita happitilanteen
kohentumista. Marenzelleria on tehokas leviämään ja se pystyy elämään
vähähappisissa ja hetkellisesti jopa
hapettomissakin olosuhteissa. Tuoreiden tutkimusten mukaan runsas
Marenzelleria –pohjaeläinyhteisö voi
pohjasedimentin möyhentämisellään
muuttaa pohjan koostumusta ja vaikuttaa positiivisesti sen ominaisuuksiin ja myös pohjan happitilanteeseen.
Toisaalta pohjan sedimenteistä voi
vapautua sinne kerrostuneita myrkkyjä, kuten dioksiineja ja furaaneja.
Suomenlahden ja varsinkin Itäisen Suomenlahden pohjaeläimistö
on jo luonnostaan lajiköyhää. Suola-

pitoisuus on alueella niin vähäinen,
etteivät varsinaiset merilajit menesty
siellä ja osittain sama koskee myös
murtovesilajistoa, koska suolapitoisuus laskee Suomenlahdella itään
päin mennessä. Makeanveden lajit,
kuten hyönteisten toukat taas eivät
voi elää murtovedessä sen suolaisuuden vuoksi, ja niitä esiintyykin vain
rannikkoalueella, jossa jokivesien
vaikutus on suuri. Suomenlahden
luontaista murtovesilajistoa ovat liejusimpukka (Macoma baltica), kilkki (Saduria entomon) ja valkokatka
(Monoporeia affinis). Liejusimpukan
kanta on taantunut alueella vähitellen 1980-luvulla, ja tämä liittynee
sekä happitilanteen heikkenemiseen
että suolapitoisuuden vähenemiseen.
Valkokatkan tiheydet olivat vielä
1990-luvun alkupuolella jopa tuhansiakin yksilöitä neliömetrillä, mutta
kanta romahti 1990-luvun puolivälissä johtuen syvien pohjien huonosta
happitilanteesta. Vuoden 2012 laajassa pohjaeläintutkimuksessa tätä
tutkimusalueen avainlajia ei tavattu
syvillä näyteasemilla lainkaan. Syvien pohjien happitilanteen heikkeneminen on yhteydessä Itämerelle

tuleviin suolavesipulsseihin, jotka
puolestaan vaikuttavat vesimassan
kerrostuneisuuden voimakkuuteen
Suomenlahdella. Merentutkimusalus Arandan tämän kesäisen tutkimuksen mukaan Suomenlahden
pohjaeläinyhteisöt kärsivät edelleen
merkittävästi hapettomista oloista.
Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n
tutkimuksissa on selvitetty myös rantavyöhykkeen pohjaeläimistöä Kotkan
rannikkoalueella. Matala kivikkoinen
rantavyöhyke on jo itsessään huomattavan monimuotoinen erilaisine
kasvillisuusvyöhykkeineen, mikä näkyykin sekä yksilömäärältään että lajistoltaan runsaana pohjaeläimistönä.
Erityisen runsaasti näissä kivikkorantojen kasvillisuusvyöhykkeen pohjaeläinnäytteissä on esiintynyt äyriäisiä
ja näistä erityisen runsaasti Gammarus-leväkatkaa. Myös ympäristöhallinnon VELMU eli Vedenalaisen
luonnon monimuotoisuushankkeessa
on tutkittu laajasti sekä kasvillisuus-,
että pohjaeläinyhteisöjä erityyppisillä
pohjilla, kuten kovilla kallio- ja kivipohjilla sekä hiekka- ja sorapohjilla.
Pohjan materiaalilla on ratkaiseva
vaikutus eliöyhteisön rakenteeseen, ja
onkin tosi tärkeää, että tietoa saadaan
myös muista kuin pehmeiden liejupohjien pohjaeläinyhteisöistä.

Kati Könönen

Vieraslajeja myös
pohjaeläimistössä
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Väritykseltään poikkeuksellisen tumma
kilkki itäiseltä Suomenlahdelta.

Vieraslajit ovat yksi luonnon monimuotoisuutta uhkaavista tekijöistä. Vieraslajiksi kutsutaan sellaista
luontoon levinnyttä lajia, joka ei alun
perin ole kuulunut tarkasteltavalle alueelle eikä olisi pystynyt sinne
omin neuvoin leviämään. Suomen
merialueelle on saapunut vieraslajeja
erityisesti laivaliikenteen mukana.
Vieraslajien yhteydessä on otettu
käyttöön termi ”ekologinen rulet-

Kati Könönen

pohjaeläimet

Sirokatkarapu (Palaemon elegans) on upeanvärinen eläin itäiseltä
Suomenlahdelta.

ti”, Termi kuvaa lajin aiheuttamien
muutosten ennustamattomuutta uudessa ekosysteemissä. Meristrategiadirektiivin noudattamiseen liittyen
ympäristöhallinto on arvioinut vieraslajien havaitsemista merialueen
seurannoissa. Ympäristöhallinnon
pohjaeläinrekisterin mukaan Pyhtää–Kotka–Hamina -merialueella on
tavattu jokseenkin kaikki Vieraslajien havaitseminen Suomen merialueen
seurannoissa -julkaisussa esitetyt
pohjaeläimistöön kuuluvat vieraslajit

(Taulukko 1). Monet näistä vieraslajeista on havaittu vasta, kun tutkimuksia on laajennettu matalille ja
koville pohjille. Sirokatkarapu (Palaemon elegans) -laji on tällä tavoin
”uutena” lajina löydetty myös itäiseltä
Suomenlahdelta..
VELMU:n tutkimusten yhteydessä Haminan edustan saaristosta
löydettiin Suomelle uusi pienikokoinen kotilolaji. Lajin tiheydet olivat kovan pohjan näytteissä paikoin
suuria, jopa viisi sataa yksilöä neliö-

metrillä. Kotilolle yritetään parhaillaan löytää lajinimeä, mutta tämän
hetkisen tiedon mukaan DNA- tai
morfologiset piirteet eivät sovi aiemmin tunnettuihin lajeihin. Samaa
uutta pientä kotilolajia löytyi myös
Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimuksissa Loviisan voimalaitoksen
lähistöltä.
Marja Anttila-Huhtinen
tutkija, Kymijoen vesi
ja ympäristö ry

Vieraslaji	Suomalainen nimi/ryhmä	Pehmeä pohja	Litoraali	Kova pohja
Marenzelleria
Paranais frici
Boccardia redeki
Potamopyrgus antipodarum
Gastropoda sp.
Balanus improvisus
Cordylophora caspia
Mytilopsis leucophaeta
Dreissana polymorpha
Telmatogeton japonicus
Gammarus tigrinus
Hemimysis anomala

amerikansukasjalkainen
X
harvasukasmato
X
monisukasmato
X
vaeltajakotilo
X
uusi kotilolaji			
merirokko			
kaspianpolyyppi			
valesinisimpukka			
vaeltajasimpukka			
surviaissääski			
tiikerikatka		
X
kaspianmassiainen		
X

X
X
X
X
X
X

Merialueella Pyhtää–Kotka–Hamina tavatut vieraslajit ympäristöhallinnon pohjaeläinrekisteriin tallennettujen tulosten mukaan. Vieraslajeiksi on katsottu Vieraslajien havaitseminen Suomen rannikkoalueen seurannoissa -julkaisussa esitetyt lajit.
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kalat

Kilohaili on Kymenlaakson maakuntakala

S

ilakan eli hailin pienikokoinen
sukulainen kilohaili valittiin
vuonna 2008 Kymen Sanomien ja Kouvolan Sanomien järjestämässä äänestyksessä Kymenlaakson
maakuntakalaksi. Silakka oli jo varattu Varsinais-Suomeen.
Kilohaili on silakan eli hailin
pienikokoinen sukulainen. Se on
niin paljon silakan näköinen, että

äkkinäinen ei pysty erottamaan
kilohaileja silakkasaaliin joukosta.
Paras tuntomerkki on veitsenterävä
vatsa. On eroja muitakin: kilohaili
on silakkaa pienempi, pää on pieni
ja pyöreä ja selkä vihertävän sävyinen. Pituutta kilohaililla on yleensä
10–15 senttiä.
Kilohailin suomenkielisellä nimellä ei ole mitään tekemistä pai-

noyksikkö kilon kanssa. Sana kilo
tarkoitti vanhassa suomessa pientä
kalaa. Kilohaili on siis pieni haili.
Naapurikansojen kielissä on samantapaisia nimiä, sillä kilohaili
on viroksi kilu ja venäjäksi kilka.
Ruotsinkieliset nimet vassbuk (terävävatsa) ja skarpsill (teräväsilli)
viittaavat kalan vatsan teräviin talkasuomuihin. Ruotsista väännettyä

Kilohaili on aito merikala. Se on
haluttu saalis troolikalastuksessa, sillä
se sopii erinomaisesti maustekalaksi.
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Silakkaa pienempi,
terävävatsainen
kilohaili on valittu
Kymenlaakson
maakuntakalaksi.

Rehevöityminen
mullisti Itämeren

1900-luvun alussa Itämeressä oli
paljon hylkeitä. Harmaahylje on
Itämeressä huippupeto, joka säätelee kalakantojen suuruutta. 1920-luvulta alkaen hylkeiden metsästys oli

voimakasta ja hylkeiden määrä väheni murto-osaan.
Toisen maailmansodan aikoihin
suolaa oli turskan lisääntymisen
kannalta riittävästi ja turskasta tuli
Itämeren avainlaji, joka sääteli kalakantojen suuruutta.

risto hamari

nimeä vaspuuki kuulee paljon suomenkielisessäkin puheessa.
Kilohaili on Suomen aidoimpia
merikaloja. Se kuteekin aavalla merellä, pääasiassa Suomen aluevesien
eteläpuolella.
Kilohaili on silakkaa rasvaisempi kala. Syksyn kalamarkkinoilla
myydään perinteistä maustekalaa.
Raaka-aineena käytetään kilohailia,
jos sitä suinkin on saatavilla, mutta
silakkakin käy tarvittaessa. Kilohailista valmistetaan myös täyssäilykkeitä.
Kilohailia kalastetaan nykyään
pääasiassa trooleilla niin kuin silakkaakin. Kotitarvekalastaja saa
kilohailia saaliikseen varmimmin
verkolla, jonka solmuväli on noin 12
milliä.
Kilohaili, silakka ja turska vaikuttavat toisiinsa

Itämeressä kilohailin, silakan ja turskan kannat riippuvat toisistaan. Kun
turskaa on paljon, silakat ja etenkin
kilohailit ovat vähissä. Vuosituhannen vaihteessa kilohailia oli ennätysmäisen paljon, mutta nyt kannat ovat
taas laskussa.
Silakat kärsivät kilohailin runsaudesta, sillä kilohailit pystyvät käyttämään tehokkaammin ravinnokseen
pienikokoisia planktoneläimiä. Kun
kilohaileja on paljon, silakat jäävät
laihoiksi, koska ne jäävät ravintokilpailussa alakynteen.
Kilohaili on monien merilintujen,
esimerkiksi etelänkiislan ja ruokin,
tärkeintä ravintoa. Runsaiden kilohailikantojen aikana etelänkiislan
poikaset jäivät laihoiksi. Tiheän
kannan aikana kilohailit kärsivät
ravintopulasta ja ovat tavallista vähärasvaisempia. Kalaa syövät linnut
kärsivät, vaikka ravintokaloja oli
runsaasti.

Syyssilakan rasvapitoisuus on korkeampi
kuin kesällä pyydetyn.
Silloin se on monen
kotitarvekalastajan
toivesaalis.
15
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räistä ainesta, joka hajotessaan kulutti sieltä hapen. Itämeren syvänteet
ovat sieltä asti olleet suurelta osin hapettomia. Hapettomissa olosuhteissa
fosfori muuttuu liukoiseksi, joten jo
aikaisemmin pohjalle vajonnut fosfori vapautui kiertoon. Itämeri alkoi
lannoittaa itseään.

Hylkeitä metsästettiin edelleen
runsaasti, mutta nyt hyljekantoihin
alkoivat vaikuttaa myös ympäristömyrkyt. DDT- ja PCB-aineet aiheuttivat hylkeille lisääntymishäiriöitä ja
Itämeren harmaahyljekanta supistui
1970-luvulla muutamaan tuhanteen,
kun halleja oli 1900-luvun alussa ollut kymmeniä tuhansia.
Rehevöitynyt Itämeri, jossa hylkeitä oli vähän, tarjosi turskalle ja silakalle ennennäkemättömän mahdollisuuden runsastumiseen. Kun vielä
suolaisuusolosuhteet olivat suotuisat,
seurauksena oli turskan valtaisa runsastuminen, joka näkyi Suomen- ja
Pohjanlahden perukoita myöten.
1980-luvun alun jälkeen Itämeri
on saanut suolaista vettä Pohjanmereltä perin niukasti, minkä vuoksi
turskan lisääntyminen ei ole onnistunut kunnolla. Turskan vähennyttyä sen saaliskalat ja etenkin kilohaili runsastuivat.
Valtalajin muutokset vaikuttavat
koko Itämeren eliöyhteisöön. Jos
turskakanta kasvaa, niin kilohailikanta pienenee. Eläinplanktonin
määrä kasvaa, koska kilohailin siihen kohdistama saalistus vähenee.
Kun eläinplanktonia on enemmän,
pienenee kasviplanktonin määrä,
koska eläinplankton syö kasviplanktonia. Tällöin siis myös leväkukintojen mahdollisuus pienenee.
Viime talvena Itämeri sai pitkästä
aikaa kunnon suolapulssin Pohjanmereltä. Sen seurauksena Itämeren
syvänteet ovat saaneet pitkän tauon
jälkeen hapekasta vettä. Turskakannatkin voivat taas elpyä. Tämä
merkitsisi kilohailiin kohdistuvan
saalistuspaineen lisääntymistä. Re-

hevöitymisen haittavaikutukset vähenisivät sitäkin kautta.
Itämeri saattaa olla siirtymässä aikaan, jossa hallitsevina lajeina ovat
jälleen turska ja hylkeet.
Itämeri muutoksessa

Ensimmäinen pysyvä muutos Itämeressä oli rehevöityminen. Itämeri
muuttui niukkaravinteisesta runsasravinteiseksi.

Toinen pysyvä muutos oli, kun kilohailista tuli ekosysteemin avainlaji
turskan sijaan. Turskan dominoimassa ekosysteemissä kilohailikanta
pysyi sen verran pienenä, että kilohaili ei päässyt uhkaamaan turskan
valta-asemaa, vaikka kilohaili syö
turskan mätiä ja kilpailee turskan
poikasten kanssa samasta ravinnosta.
Ympäristömyrkkyjen pääsyä Itämereen on rajoitettu ja ekosysteemi

on siltä osin tervehtynyt. Huippupedot
kuten merikotka ja harmaahylje lisääntyvät jälleen normaalisti. 2000-luvun
aikana harmaahyljekanta on kolminkertaistunut ja merikotkan poikastuotto on kasvanut monikymmenkertaiseksi 1970-lukuun verrattuna.
Teemu Tast
toiminnanjohtaja, EteläSuomen Merikalastajain liitto

Kesän kalamaratoni

K

esän 2015 onkimalla
suoritettuun kalamaratoniin Kotkassa osallistui 50 kisaajaa saaden saaliikseen kaikkiaan 30 eri kalalajia,
mikä kuvaa hyvin kalastomme

monipuolisuutta. Saadut kalalajit olivat: ahven, allikkosalakka, hauki, hietatokko, karppi,
kiiski, kirjolohi, kivennuoliainen, kivisimppu, kolmipiikki,
kuha, kymmenpiikki, lahna,

liejutokko, mustatäplätokko,
mutu, pasuri, piikkimonni, rantanuoliainen, ruutana, salakka,
seipi, silakka, sorva, suutari,
särki, säyne, toutain, turpa ja
vimpa.

risto hamari

risto hamari

1960-luvulla koitti uusien mullistusten aika. Aikaisemmin niukkaravinteinen Itämeri alkoi rehevöityä
voimakkaasti. Ihmistoiminta tuotti
mereen runsaasti fosforia ja sinilevät kykenivät sitomaan ilmakehästä
typpeä, joten ravinnekuorma kasvoi
hyvin suureksi. Pohjalle vajosi elope-

Kalastajatroolarit rantautuvat
Kotkan kalasatamaan Kuusisessa, jossa saalis saadaan
tuoreeltaan myyntiin.
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Rantanuoliainen ja allikkosalakka ovat Kymenlaakson
kalaerikoisuudet
alueensa vuoksi rantanuoliainen on
luokiteltu Suomessa vaarantuneeksi
kalalajiksi.
Toinen erikoisuus on allikkosalakka, joka löydettiin Kotkasta
vuonna 1992 Suomelle uutena kalalajina. Löytöpaikkana oli Karhulassa moottoritien kupeessa sijainnut
lammikko, joka uhkasi jäädä hotellityömaan alle. Ei tiedetä, miten allik-

kosalakat olivat lampeen joutuneet,
mutta arveluja on esitetty. Lammessa
sumputettiin Venäjän vallan aikana
haukia Pietariin vietäviksi. Ehkä
allikkosalakat ovat tulleet jonkin
paluukuorman mukana. Sittemmin
allikkosalakoita on levitetty muualle
Etelä-Suomeen. Maailman pohjoisimmat allikkosalakat elävät Kotkan
seudulla.

Rantanuoliainen on
Suomen harvinaisin luonnonvarainen kalamme. Se
elää vain kaakkoisosassa
maatamme ja liikkuu
hämärässä ja öisin.

Hopearuutana havaittiin Suomen vesissä ensimmäisen kerran
vuonna 2005. Se levisi tänne Virosta, missä sitä oli istutettu runsaasti.
Hopearuutana on aasialainen kalalaji ja kultakalan villi kantamuoto.
Kotoinen ruutanamme on sen läheinen sukulainen. Hopearuutana
voi risteytyä ruutanan ja karpin
kanssa.

Juhani Soinila
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Mustatäplätokko ilmestyi
vesiimme vasta tällä vuosi
tuhannella. Se on vieraslaji,
joka on saapunut tänne mahdollisesti laivojen painolasti
veden mukana.

Juhani Soinila

K

ymenlaakson kalalajistossa on
muutama valtakunnallinen
erikoisuus. Sellainen on ennen
muuta rantanuoliainen (vanha nimi
rantaneula), jota tavataan Suomessa vain Suomenlahdella Loviisasta
itään ja Etelä-Karjalan Hiitolanjoessa. Rantanuoliainen on yksi Suomen
harvinaisimmista kaloista. Vähälukuisuutensa ja suppean esiintymis-

Mustatäplätokko (vanha nimi
mustakitatokko) levisi Suomeen
samoihin aikoihin hopearuutanan
kanssa. Suomessa mustatäplätokkoa
on tavattu tähän mennessä ainakin
Saaristomereltä, Ahvenanmaalta,
Helsingistä ja Kotkan edustalta.
Hopearuutanan ja mustatäplätokon
esiintymistä seurataan, sillä ne voivat
muodostua haitallisiksi vieraslajeiksi.

Vieraslajien siirto on edes
vastuutonta, sillä tulokkaat voivat
hävittää alkuperäistä luontoamme
liian nopeasti lisääntymällä.

Piikkimonnia tavataan istutettuna
Suomessa muutamassa kymmenessä
pikkujärvessä, mm. Pyhtään Kärsäjärvessä. Monessa järvessä piikkimonni on
lisääntynyt tehokkaasti ja tullut valtalajiksi. Näin on käynyt myös Kärsäjärvessä. Vaikka piikkimonni on ottanut
asuttamiaan pikkujärviä haltuunsa, se ei
ole juurikaan levinnyt omin avuin uusiin vesiin. Viime vuosina piikkimonni
näyttää vakiintuneen Kotkan merialueille, todennäköisesti Kärsäjärvestä
siirrettynä. Hopearuutanaa, mustatäplätokkoa ja piikkimonnia ei ole syytä siirtää uusiin vesiin, koska ne voivat
uhata vesien alkuperäistä eliöyhteisöä.
Teemu Tast
toiminnanjohtaja, EteläSuomen Merikalastajain liitto
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2) Pienpetojen
aiheuttama kuormitus

Tukkasotka on voimakkaasti taantunut ja siitä
syystä myös uhanalaiseksi luokiteltu laji
myös Kymenlaaksossa.

Kymenlaakson vesistöt
ja muuttuva linnusto

K

ymenlaakson vesistöt ovat
tarjonneet ja tarjoavat osin
vieläkin monimuotoisen pesimäympäristön varsin runsaslajiselle
linnustolle. Vaikka näin lähtökohtaisesti onkin, niin valitettavasti se
ei aina kaikkialla toteudu.
Asiaa on koetettu kohentaa erilaisin tavoin mutta mitään täydellistä
läpimurtoa ei ole tapahtunut. Tämä
tietysti johtuu siitä, että elintasomme kannalta tärkeän alkutuotannon
juuret ovat syvällä luonnossamme ja
näistä toiminnoista johtuvat vesistökohtaiset rasitukset ovat paikoin
korkealla tasolla.
Vaikka teollisuus ja valtaosa ranta-asukkaista on saatu vesitöihin
valuvien haitallisten päästöjen osalta
20

pääsääntöisesti lainsäädäntöä kehittämällä kuriin ovat asiat alkutuotannon osalta hieman kesken, koska
tilanteen haltuunotosta ja tavoista ei
ole päästy yhteisymmärrykseen vieläkään.
Siinä missä tuotantolaitoksesta
vesistöön tulevan putken sisältö on
varsin helposti ja tarkasti mitattavissa, ei samaa voi sanoa metsänhakkuun, turvetuotannon tai rantaviljelyn aiheuttamista päästöistä ja
niiden mittaustavoista ja -tarkkuudesta.
Kymenlaakson linnusto on tietysti täysin tietämätön näistä ympärillään tapahtuvista asioista – se vain
mukautuu kulloinkin vallitsevaan
tilanteeseen. Siitä vähän seuraavassa.

MUUTOKSIA VESISTÖISSÄ

Tällä hetkellä vesistöissämme ja
niiden äärellä tapahtuu seuraavia
siivekkäiden menestykseen vaikuttavia asioita.

1) Vesistöjen pintojen
pesimäaikainen säätely

Vesistöjen pintojen pesimäaikaisesta säätelystä ja sen toteuttamistavasta
riippuu paljon, miten kuikat ja muut
lähellä vesirajaa pesivät linnut onnistuvat lisääntymisessään. Viime
aikoina on saatu rohkaisevia kokemuksia oikea-aikaisen sääntelyn positiivisista vaikutuksista.
Niinpä Kouvolan Pyhäjärvellä on
voitu havaita muutama vuosi sitten
kuikan onnistunut pesintä. Koko

Pienpedot ovat syynä joskus yksittäisten lintukolonioiden katoamiseen. Kouvolan Pyhäjärvellä Tommolan luhdalla ja Kollinlahdella
sijainneet naurulokkiyhdyskunnat
ovat kadonneet tuntemattomista
syistä johtuen. Näin on käynyt myös
Kuusankosken Saksanaholla.
Pienpetojen saalistuspainetta on
pidetty yhtenä syynä. Näin varmasti
onkin, mutta ainakin Kollinlahden
osalta on otettava huomioon myös
lahden lähes täydellinen umpeenkasvu kesäaikaan. Tällöin näennäiset avovesialueet ovat pinnan alla
siinä määrin täynnä kasvustoa, ettei
soutaminenkaan enää onnistu. Syyt
tähän löytyvät pääosin maataloudesta ja Kollinsuon ojituksesta. Pyhäjärven veden laatu on todettu mittauksin hyväksi, mutta jos näytteet
otettaisiin näistä ongelmakohdista,
olisi tulos varmasti erilainen.

Metsästettävien lajien joukossa komeilevat edelleen uhanalaiset
punasotka, tukkasotka, jouhisorsa ja heinätavi. Metsähanhikannat
romahtivat jo vuosia sitten ja vasta
nyt, kun lajin katoaminen näytti vääjäämättömältä, se siirrettiin metsästyksen ulkopuolelle. Toivottavasti ei
liian myöhään.

4) Muuttuneet sääolot

Sääoloissa on tapahtumassa selkeitä
muutoksia. Ne näkyvät täällä Skandinaviassa erityisen selvästi leutoina
talvina, mutta myös keväät ja alkukesät ovat olleet muutoksen kohteina.
Kaikille on tullut varmasti selväksi
se, että viimeaikoina melko usein
touko-kesäkuut ovat olleet varsin
koleita ja sateisia. Tuohon ajankohtaan sijoittuvat monien vesilintujen
pesinnät.
Juuri kuoriutuneet vesilintujen
untuvikot ovat riippuvaisia hyön-

teisravinnosta. Kylmien ja sateisten
jaksojen aikana tämän tyyppistä ravintoa on niukasti tarjolla. Niinpä
poikastappioilta ei ole voitu välttyä.
Kaikki tämä vaikuttaa vesilintukantojen suuruuteen, ja on lisänä aiemmin lueteltuihin ongelmiin. Pitkässä
juoksussa silloin tällöin tapahtuvat
takaiskut eivät haittaa, mutta vesilintukantojen uusi ”normaalitaso”
muodostuu edellistä alemmaksi, jos
epäedullisten sääolojen esiintymistaajuus kasvaa.

5) Valumavesien kuormitus

Valumavesien mukana vesistöihin
tuleva kuormitus joka vaikuttaa vesilintujen ravinnonsaantiin tavoilla
joita ei vielä tunneta.
Näistä edellä mainituista seikoista
ja niiden yhteisvaikutuksesta johtuen
vesilintukantamme ovat taantuneet
huomattavasti viimeisten 10 vuoden
aikana. Näin on käynyt myös naa-
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laaja järvialue on ollut muuttoaikoja
lukuun ottamatta kuikkien kannalta
tyhjiö johtuen siitä, että kesäaikainen pintojen nosto on tapahtunut
kuikkien pesintöjen kannalta väärään aikaan.

3) Ihmisen suora vesilintuihin
kohdistama saalistuspaine

Ihmisen saalistuspaine on edelleen voimakasta. Huolimatta siitä,
että punasotkien ja eräiden muiden
sorsalintujen kannat ovat romahtaneet, jatkuu sorsastus entiseen malliin vanhoilla säännöillä. Vaikka
vesilintujen ammuskelua pidetään
yleisesti hyvänä ja rentouttavana
harrastusmuotona, niin sen säännöt
on saatava paremmin vastaamaan
nykyistä luonnossamme vallitsevaa
tilannetta.

Myös punasotkakannat ovat vähentyneet
huolestuttavalla tavalla.
Kuvassa koiraslintu.
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purimaassamme Ruotsissa ja koko
läntisessä Euroopassa. Syitä tähän ei
tarkasti tunneta. Kohdassa 1 mainitsemani arvio ravintoketjussa tapahtuneista muutoksista on otettava tutkimuksen kohteeksi, jotta mahdollinen
epäedullinen kehitys näiltä osin saadaan taitettua riittävän ajoissa.
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Vesistöt ovat rehevöityneet
ja monessa järvessä ruovikkoala on lisääntynyt. Kaulushaikara puhaltelee keväisin ja alkukesällä monella Kymenlaaksolaisella ruovikkolahdella.

Jalohaikara on laajentanut pesimäaluettaan Euroopassa voimakkaasti. On vain ajan
kysymys, kun ensipesintä varmistuu maassamme. Kuvan lintu
tavattiin Jaalan Pyhäjärvellä
Lintukymin suulla.

kottaneet vesilintuja, joten asiaa on
koetettu korjata erilaisin kunnostustoimin. Näistä mainittakoon ruovikon niitto ja joissain tapauksessa jopa
ruoppaustoimet, joilla avovesialueita
on koetettu keinotekoisesti lisätä.

valkoposkihanhien muuttoreitin sopiva kulkeminen maamme itäisten ja
kaakkoisten osien kautta. Toinen tärkeä syy löytyy vesistöistämme. Heti
Salpausselän eteläpuolella avautuvat
laajat viljelyalat, joiden sisällä on sopivia hanhien yöpymis- ja levähdyspaikkoina toimivia järvialtaita.
Näitä ovat esimerkiksi Pyhäjärvi,
Urajärvi, Sääskjärvi, Junkkarinjärvi,
Muhjärvi ja Teutjärvi vain muutamia
mainitakseni. Tähän tarkoitukseen
kelpaavat jopa Keltin vanhat savenottomontut, jotka nykyisin ovat
veden täyttämiä.
Muuttoaikaan hanhet tarvitsevat
välilaskupaikan, jossa on läsnä kaksi
lintujen kannalta tärkeää resurssia: 1)
riittävän laajat avoimet juuri puidut
peltoalat ja 2) niiden keskellä oleva

sopiva järviallas, joka pienimmillään
voi olla vain muutaman kymmenen
hehtaarin kokoinen, kuten Keltissä
on asian laita.
HANHIMASSAT JÄRVILLÄMME
ON VARSIN UUSI ILMIÖ

Kaikki alkoi vaatimattomasti joskus
90-luvun alkupuolella, jolloin Iitissä
voitiin silloin tällöin nähdä syksyisin pieniä muutaman kymmenen tai
sadan yksilön levähtäviä valkoposkihanhiparvia. Suotuisten tuulten ja
sääolojen vallitessa kaikki muuttavat hanhet menivät yhden kirkkaan
päivän aikana maakuntamme ylitse
tai kaakon puolelta ohitse, ja laskeutuivat vasta Viron rannikolla alas
levähtämään ja tankkaamaan. Tätä
pidettiin tuolloin normaalina.
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alkutuotannosta: soiden ojituksesta
(mm. Kollinsuo), metsätaloudesta
ja peltoviljelystä. Samankaltainen
tilanne on myös monen muun Kouvolassa viljelysten keskellä sijaitsevan
järven kohdalla.
Ruovikot ovat monin paikoin
tiheitä ja laajoja. Liian tiheät ja
yhtenäiset ruovikkoalat ovat kar-

HANHIMASSAT TULEVAT

Viimeisten 20 vuoden aikana on vesilinnustossa tapahtunut myös muita megaluokan muutoksia. Tämä ei
koske pelkästään maassamme pesiviä
lintuja, vaan myös läpimuuttavia lintumassoja. Tämän olemme saaneet
havaita erityisesti syksysisin, jolloin
kymmenet tuhannet tai kuten syksyllä 2012 – sadat tuhannet arktiset
valkoposkihanhet ovat laskeutuneet
alas maakuntamme järville ja niitä
ympäröiville peltoaloille.
Mikä saa hanhet jäämään Kouvolan ja Iitin peltomaisemiin? Eräs
keskeisimmistä syistä on arktisten

6) Rehevöityminen
ja umpeenkasvu

Olen käyttänyt Kouvolan Pyhäjärveä
edellä esimerkkinä, koska tunnen
sen parhaiten. Pyhäjärvi on monen
muun Kymenlaaksolaisen Salpausselän eteläpuolella sijaitsevan järven
tavoin keskisyvyydeltään varsin matala ja viljelyalojen ympäröimä.
Pyhäjärvi poikkeaa muista siinä,
että sen läpi virtaa Kymijoki. Tästä syystä veden vaihtuvuus järven
eri osissa on hyvin erilainen. Järven
kuntoa mitataan vesinäyttein, ja erityisesti Pyhäjärven ollessa kyseessä
on suuri merkitys sillä, mistä kohtaa
näytteet otetaan.
Pyhäjärven matalat lahdet ovat
voimakkaasti rehevöityneitä ja osa
lähes umpeenkasvaneita. Järveen valuvat ravinteet ovat pääosin peräisin

jalohaikaran pesintä voidaan varmistaa jonkun sopivan Kymenlaaksossa
sijaitsevan ruovikkolahden äärellä.

Ei niin pahaa, etteikö
myös jotain hyvää

Rehevöitymisen seurauksena myös
linnusto on ajan mittaan muuttunut.
Ei niin pahaa, etteikö myös jotain
hyvääkin sanotaan. Niinpä Pyhäjärvi
ja muut sen kaltaiset järvemme ovat
saaneet laajoille ruovikkolahdilleen
myös uusia pesimälintuja viimeisten
50 vuoden aikana. Kaulushaikarat
ja ruskosuohaukat ovat saapuneet, ja
niiden määrät ovat nykyisin aivan eri
tasolla, kuin mitä vielä 60- ja 70-luvuilla voitiin havaita.
Harmaahaikaroiden määrät ovat
myös lisääntyneet ja jalohaikaroiden vierailut ovat jo jokavuotisia
myös Kouvolan seudulla. On vain
ajan kysymys, milloin ensimmäinen

Keltistä on muodostunut aivan
viime vuosina merkittävä arktisten
valkoposkihanhien syysmuuton
aikainen levähdys- ja ruokailualue.
Kuvassa suuri hanhiparvi entisen
savenottomontun rannalla.
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biotoopeista, joten koko kurkien elämänkierto keväästä syksyyn tapahtuu suurella osalla peltomaisemissa.
Ravinnonsaanti on siis ratkaistu,
mutta vielä piti löytää sopiva pesäpaikka. Ratkaisu löytyi peltoviljelyn rehevöittämistä ruovikkolah-

dista, jotka sijaitsivat juuri sopivasti
ruokamaiden läheisyydessä. Kurjet
oppivat hyödyntämään näitä matalia järvenlahtia, joissa niiden pesät
kätkeytyivät tiheään ruovikkoon.
Nyt yhtälö oli täydellinen ja kurkien
uusi elämä saattoi alkaa järvenlah-

tien tuntumassa. Peltokurjet olivat
astuneet esiin ja nyt niiden tehtävä
oli turvata lajin olemassaolo maamme muuttuneissa olosuhteissa.
Lassi Kujala
Luontokuvaaja

Suokukko.
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yli 100 000 valkoposkihanhea. Tällä
kertaa ei yhdessä nipussa Pyhäjärvellä vaan tasaisemmin useille järville
levittäytyneinä.
Oman lisämausteensa tähän
syksyiseen hanhimuuttoon ovat
tuoneet merikotkat. Nämä suuret
petolinnut ovat huomanneet helpon saaliin ja seurailevat syksyisin
muuttavia hanhiparvia ja jäävät

Kurkien voimakasta taantumista
povattiin vielä 80-luvulla soiden
laajamittaisten ojitusten seurauksena. Näin ei kuitenkaan käynyt. Voidaankin kysyä, miksi kurki menestyy edelleen jopa siinä määrin, että
kanta on hienoisessa kasvussa?
Tähän vaikuttaa aivan kuin hanhillakin kaksi asiaa: pellot ja niiden
äärellä monesti sijaitsevat rehevöityneet matalat ruovikkolahdet. Kurjet
pystyvät nykyisin tukeutumaan ravinnonsaannissaan täysin peltomaisemaan; syksyllä ja keväällä puintialoihin ja kesällä heinämaihin.
Myös poikasravinto kaivetaan näistä

Liejukana.

Uhanalaisia myös
Kymenlaaksossa pesiviä tai
esiintyviä vesi-ja rantalintuja
• heinätavi
• jouhisorsa
• kuningaskalastaja
• liejukana

Suurin osa kurjelle sopivista
suosaloista on menetetty.
Kurki onnistui pelastautumaan
siirtymällä peltoympäristöön ja
hyväksymällä rantakosteikot ja
ruovikot pesimäalueikseen.

lassi kujala

PELTOKURJET TARVITSEVAT
SOPIVIA JÄRVENLAHTIA

Merikotkat seurailevat syksyisiä hanhiparvia. Niinpä näitä
suuria kotkia näkeekin syksyisin
hyvin usein juuri Keltissä ja ylipäätään paikoissa jossa hanhet
kulloinkin oleskelevat.

Vähitellen asiat alkoivat muuttua ja
pelloillamme voitiin havaita jo ensimmäisiä tuhat päisiä valkoposkihanhiparvia aivan 90-luvun lopulla. Vuosituhannen vaihteen jälkeen parvikoot
saavuttivat jo viisinumeroisia lukuja ja
huippuvuonna 2012 Iitin Lyöttilässä
ja Kouvolassa tapahtui jotain ennen
kokematonta. Pyhäjärvellä, Iitin ja
Kouvolan rajalla yöpyvien hanhien
kokonaismäärä saattoi lähennellä jopa
200 000 yksilöä. Onkin mahdollista,
että tuona syksynä saattoi yhtä aikaa
olla näkyvissä jopa 10 % koko maailman valkoposkihanhikannasta. Uusi
normaali haki muotoaan.
Nykyisin tämä arktisten valkoposkihanhien muuttokäyttäytyminen näyttää vakiintuneen siten, että
Kymenlaakso on osa hanhimassojen syksyistä tankkausaluetta. Enää
kaikki eivät lennä Viroon, vaan huomattava osa jää tänne kaakonkulmalle muutamaksi viikoksi. Tänne
laskeudutaan, olivatpa muuttosäät
millaiset tahansa.
Tänäkin syksynä 2015 Kouvolan
ja Iitin alueilla levähtää ja tankkaa

oleskelemaan alueille, jossa hanhet
ruokailevat.
Monet kotkista ovat saapuneet
itärajan takaa, mutta myös maassamme pesivien merikotkien määrä
on lisääntynyt voimakkaasti. Maakuntamme rannikkoseudulla pesii
jo 7 paria merikotkia, kun muutama
vuosi sitten pesiviä pareja tunnettiin
vain kaksi.

• mustakurkku-uikku
• punasotka
• tukkasotka
• suokukko

Kuningaskalastaja.
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S

hankkeista. Hankkeet tuottivat
uutta tietoa eliölajien ja niiden muodostamien yhteisöjen esiintymisestä
Suomen merialueilla. Lisäksi tuotettiin arvokkaasta geologista aineistoa. Ensimmäistä kertaa saimme monipuolisen ja kattavan kuvan
Kymenlaakson merialueen geologiasta, pohjanlaadusta, vedenalaisista
elinympäristöistä sekä sen eliöstöstä.
Olemme Kymenlaakson liitossa
innokkaasti seuranneet edellä mai-

nittujen tutkimusten etenemistä.
Syitä siihen on useita. Merialueiden
käyttö lisääntyy jatkuvasti, mutta
luotettavaa tutkimustietoa vedenalaisesta luonnosta on ollut vain
niukasti. Tietoa on tarvittu sekä
meriluonnon vaalimiseksi sekä merialueiden suunnittelun ja hyödyntämisen tueksi. Aineistoa on kaivattu
erityisesti maakuntakaavoitusta varten. EU tasolla oli pitkään puhuttu
merialuesuunnittelun direktiivin

Frank Hering

uomen vedenalaisen luonnon
monimuotoisuuden
inventointiohjelma, eli niin sanottu
VELMU- projekti, on mullistanut
tietämystämme vedenalaisesta meriluonnosta. Inventointeja ja tutkimuksia on tehty ahkerasti myös Kymenlaakson edustalla. Uutta tietoa
vedenalaisesta luonnosta olemme
viime aikoina saaneet myös muista
tutkimushankkeista, esimerkiksi
FINMARINET- ja TOPCONS

Meriluonnon tärkeitä luontotyyppejä ovat hiekkasärkät.
Hiekkasaaret ja niiden vedenalaiset jatkeet leimaavat
luontoa muun muassa Pyhtään edustalla.
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Frank Hering

Vihdoinkin merialuesuunnittelua!

tarpeesta, mutta käytännön toimet
edistyivät vain hitaasti. EU päätti merialuesuunnitteludirektiivistä
2014 ja sen täytäntöönpanoprosessi
on käynnistetty vasta äskettäin.
Halusimme olla ensimmäinen
maakunta Suomessa, joka hyödyntää vedenalaisen luonnon inventointitietoja maakuntakaavoituksessa.
Halusimme olla merialuesuunnittelun edelläkävijämaakunta myös
kansainvälisellä tasolla. Maakuntamme päättäjät ottivat tämän haasteen vastaan, kun Kymenlaakson
maakuntahallitus päätti 14.5.2012
käynnistää merialuemaakuntakaavan laatimisen.
Merialuemaakuntakaavamme on
nyt vahvistettu. Se on Suomen ensimmäinen maakuntakaava, jossa
merialuetta käsitellään omana kokonaisuutenaan, ja jossa suunnittelun
lähtökohtana ovat olleet erityisesti
vedenalaista luontoa, luonnonvaroja

Merenalaisen luonnon
monimuotoisuudelle tärkeitä luontotyyppejä ovat riutat. Lajistosta
ja luontotyypeistä tiedetään paljon
entistä enemmän. Lähellä pintaa
olevat kivikkoiset riutat tarjoavat
suotuisat olosuhteet runsaille
levävyöhykkeille.

ja kulttuuriperintöä koskevat selvitykset ja tutkimustiedot.
Maakuntakaavan suunnittelutyön
tueksi on hyödynnetty monien tutkimuslaitosten inventointi- ja mallinnusaineistoa. Tutkimustyö suoritettiin poikkeuksellisen kattavana

geologien, biologien, maantieteilijöiden ja mallintajien yhteistyönä.
Yllättävää oli, miten vähän
olemme aikaisemmin tienneet Kymenlaakson edustan vedenalaisesta
maailmasta. Merialue kattaa kuitenkin noin 25 % Kymenlaakson pinta-alasta ja se on yksi Kymenlaakson keskeisistä luontoelementeistä.
TOPCONS, Merenpohjan rakenteellinen moni- Merialue on myös aluetaloutemme
keskeinen tekijä ja alueidentiteetin
muotoisuus, Suomen osa tutkimusalueesta
keskeinen elementti.
Uudessa maakuntakaavassa on
osoitettu sekä geologisen että biologisen monimuotoisuuden kannalta arvokkaat aluekokonaisuudet.
Arvokkaisiin geologisiin muodostumiin kuuluvat laajat vedenalaiset harjujaksot, hiekkasärkät sekä
harjusaarten vedenalaiset jatkeet.
Tälläiset vedenalaiset harjujaksot
leimaavat meriluontoa mm. Pyhtään edustalla. Monipuoliset riutta-alueet rikastuttavat meriluontoa
eri puolella Kymenlaaksoa, esimerkiksi Haapasaaristossa. Kallio- tai
kivipintaisia riuttoja peittävät usein
Kymenlaakson merenpohjan rakenteellista monimuotoisuutta on tutkittu rakkoleväniityt, jotka antavat suolaajana kansainvälisenä tutkijayhteistyönä. Mukana ovat sekä luonnontie- jaa, ravintoa ja lisääntymisalueen
teilijät että tiedonkäsittelyn asiantuntijat. Lähde: TOPCONS hanke.
monille eliölajeille.
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Kaavoituksen ja merialuesuunnittelun keskeinen tavoite on sovittaa yhteen eri käyttöintressit.
Yhteensovittamisen haasteet liittyvät Kymenlaaksossa mm. saaristomatkailun kehittämiseen ja luonnonsuojeluun. Myös meriliikenteen
ja satamatoiminnan kehittämiseen,
luonnonvarojen kestävään käyttöön,
vesiviljelyn sijaintiohjaukseen sekä
energiatuotantoon kuten tuulivoimatuotantoon liittyen oli löydettävä
kestäviä suunnitteluratkaisuja. Erikoiskysymykset kuten vedenalainen
melu ja uhanalaisten vaelluskalakantojen suojelu on käsitelty kaavas-

samme täysin uutena kaavoituksen
kysymyksenä.
Vedenalaisen luonnon vaaliminen
on keskeinen tavoite merialuesuunnittelussa. Merialuesuunnittelu ei ole
kuitenkaan suojeluohjelma. Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden
suojelu on paljon sitä kiinni, miten
nyt esille tuotu tieto otetaan huomioon jatkosuunnittelussa. Toivoa
on. Metsähallitus on esimerkiksi esittänyt Itäisen Suomenlahden kansallispuiston täydentämisen tavoitteet.
Tarkoitus on tehdä kansallispuistosta
edustava merensuojelualue liittämällä
siihen monimuotoisuuden ja luonto-

tyyppien edustavuuden kannalta tärkeitä matalikkoja ulkosaaristossa.
Tietoja käytetään niin ikään EU:n
edellyttämien velvoitteiden, kuten
kansallisen merenhoitosuunnitelman
ja luontodirektiivin raportoinnin yhteydessä. Toivomme, että Kymenlaakson merialuesuunnittelutyö ja merialuemaakuntakaavamme kannustaa
mahdollisimman monia tahoja aktiiviseen ja vastuulliseen toimintaan meriluontoperintömme säilyttämiseksi.
Frank Hering
suunnittelujohtaja,
Kymenlaakson liitto

Hyvin poikkeuksellinen geologinen muodostuma on Haapasaaren eteläpuolella sijaitseva syvännealue, jossa kyse on kapeasta
ja jyrkkärinteisestä vedenalaisesta
rotkosta. Inventointi- ja mallinnusaineiston avulla on tunnistettu
myös eri indikaattorilajien esiintymisien todennäköisyys ja merenpohjan rakenteellinen monimuotoisuus
suunnittelualueellamme.
Yleisesti voi todeta, että matalikot ovat avainasemassa merialueen
suunnittelussa. Niiden arvo on monimuotoisuuden kannalta suuri ja
niihin kohdistuu usein hyödyntämisen paineet.
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Haapasaaren eteläpuolinen
syvänne on ainutlaatuinen geologinen muodostuma Suomen merialueella. Vasemmalla Haapasaaren saaristo (oranssi- punainen),
oikealla merenpohjan syvänne
(sininen). Lähde: GTK.

Frank Hering

Frank Hering

Saaristolla on suuri
merkitys virkistyksen
ja matkailun kannlta.
Kotkan Rankki.

Vanhakylänmaan asemaa
ja merkitystä pohdittiin Merialuemaakuntakaavassa. Armeijan käyttämä saari on arvokas
suojelukohde ja sellaisena
se on myös Metsähallituksen
suunnitelmissa.
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Vierasaineet muuttavat
vedenalaista luontoamme

K

aiheuttamien muutosten luonnetta
ei tutkimustietokaan ole pystynyt
täysin avaamaan. Se kuitenkin tiedetään, että vierasaineiden haitat
pysyvät pitkään vesieläinten harmina senkin jälkeen, kun näkyvämmät
veden tai pohjan laadun muutokset
ovat jo lieventyneet.
Ympäristömyrkyistä on kymenlaaksolaisittain saanut suurimman
annoksensa Kymijoki, tuo teollisuuden ja asutuksen jätevesien taannoin pahoin likaama maakunnan
valtasuoni. Jätevesien puhdistus on
kuitenkin tehostunut valtavasti viimeisen 40 vuoden aikana. Pahimpien
myrkkyjen käyttö on kielletty ja useita tehtaita on kokonaan suljettu. Siksi
jokeen ei enää päädy kuin murto-osa
siitä vierasainelastista joka jätevesien

Kari-Matti Vuori

ymenlaakson vedenalaisen
luonnon myllerryksistä on
ihmisen toimesta aiheutunut
nopeimpia ja näkyvimpiä muutoksia
vesirakentamisesta. Kun vaikkapa
koski ja sen vuolaat virtaukset padotaan ja paikalle nousee vesivoimalaitos, on helppo ymmärtää, että
samalla katoaa kokonainen elinympäristö ja suurin osa sen tyypillisestä eläimistöstä ja kasvillisuudesta.
Myös ruoppaukset, perkaukset, pengerrykset ja uomien oikaisut muuttavat näkyvällä tavalla vesiluontoa. Sen
sijaan edes sukeltaja ei välttämättä
huomaa muutoksia, jotka aiheutuvat ihmissilmälle näkymättömistä
vierasaineista, jotka kansankielellä
tunnetaan paremmin yleisnimellä
ympäristömyrkky. Vierasaineiden

Lähikuva siiviläsirvikkään
toukasta (Hydropsyche contubernalis, pikkuseulakas), jonka
takaruumiin alapuolella näkyy
kasvaimen kaltainen kidusepämuodostuma.Epämuodostuneet
kidukset haittaavat toukan normaalia hapenottoa ja kasvua.
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ja ympäristöonnettomuuksien seurauksena sinne aiemmin huuhtoutui.
Osan aineista on vesi kuljettanut ajat
sitten kauas rannikkovesiin ja osan
ovat mikrobisto ja muut luonnon
itsepuhdistusprosessit muuntaneet
tai hävittäneet pois ravintoverkkojen
kierrosta. Osa teollisuuden päästämistä aineista on kuitenkin jäänyt
pitkäkestoiseksi riesaksi Kymijokeen.
Kyseenalaisinta mainetta Kymijoelle ovat tuoneet elohopea ja orgaaniset klooriyhdisteet. Viimeksi mainituista erityisesti dioksiinit, lähinnä
polyklooratut dibentso-p-dioksiinit
ja polyklooratut dibentsofuraanit,
ovat hitaasti hajoavina ja eläimillä
syöpäriskiä lisäävinä aineina hankalia. Kymijoen dioksiinipitoisuudet
pohjan sedimenttiaineksessa ovat
lukeutuneet maailman korkeimpiin.
Ne ovat peräisin Kuusankoskella
toimineesta, vuonna 1940 toimintansa aloittaneen kloorifenolipohjaista Ky5 -nimistä puunsuoja-ainetta valmistaneesta tehtaasta. Sen
prosessissa syntyi sivutuotteena
veteen liukenematonta dioksiini- ja
furaanipitoista jätettä, jota pääsi Kymijokeen pesujen ja ympäristöonnettomuuksien yhteydessä. Toinen
merkittävä sedimentin haitta-aine
Kymijoessa on elohopea. Se on lähtöisin Kuusankoskella toimineesta
kloori-alkalitehtaasta sekä massa- ja
paperiteollisuuden limantorjunnassa
käytetyistä kemikaaleista.
Onneksi jokea lianneet yhdisteet
ovat tutkimusten mukaan tiukasti

kiinnittyneinä eloperäiseen kiintoainekseen, joka varastoituu joen
pohjakerrostumiin tai suodattuu
virtaavasta vedestä vesisammalkasvustoihin. Dioksiineja on kertynyt
korkeampina pitoisuuksina lähinnä
eloperäisellä pohja-aineksella ruokaileviin pohjaeliöihin, kuten nahkiaisten ja vesiperhosten toukkiin.
Eliöyhteisötutkimukset viittaavat
siihen, että dioksiinit ja muut vierasaineet eivät juurikaan enää heikennä joen pohjaeläimistön tilaa.
Lähinnä ne näyttävät viime vuosiin
saakka heikentäneen tiettyjen lajien
terveydentilaa.
Terveysmuutoksia
lajistossa

Esimerkkinä tästä ovat siiviläsirvikkäiden heimoon kuuluvat vesiperhoset, joiden toukat ruokailevat
nuoruusvaiheissaan vesisammalkasvustoihin pidättyneellä kiintoaineksella ja kasvaessaan rakentavat
kasvillisuuden ja kivien pinnoille
pyyntiverkon, johon suodattuvaa
eloperäistä ainesta ne käyttävät tehokkaasti ravinnokseen. Elämänsä
aikana toukat altistuvat siten tehokkaasti juuri niille haitta-aineille,
jotka kulkeutuvat ja kertyvät joessa
eloperäiseen ainekseen sitoutuneena.
Siiviläsirvikkäiden toukilla on
Kymijoessa havaittu erityisen paljon

Kari-Matti Vuori

vierasaineet

Keltasurviaisen toukkia. Alempi
yksilö tummentuneilla kiduksilla
on Keltistä dioksiinien likaamalta alueelta ja ylempi puhtaalta
alueelta tehtaiden yläpuolelta.

epämuodostumia toukkien ulkoisissa kiduksissa alueilla, joissa vesisammalkasvustoihin on kertynyt eniten
dioksiineja. Kidusvauriot ilmenevät
normaalisti vaalean läpikuultavien
pensasmaisten kidusten tummentumisena ja pahimmillaan kasvainten
kaltaisina epämuodostumina (kuva
viereisellä sivulla).
Tummentumat ja erilaiset morfologiset muutokset eli ulkoisten rakenteiden poikkeavuudet ovat olleet tyypillisiä myös muilla pohjaeläimillä.
Esimerkkinä tästä on keltasurviainen

(Potamanthus luteus), harvinainen ja
uhanalaisarvioinnissa silmälläpidettäväksi luokiteltu päivänkorento. Sen
toukat ovat dioksiinien likaamilla
paikoilla erityisesti kidustensa osalta
selvästi tummempia kuin puhtailla
paikoilla (kuva yllä). Syitä värimuutoksiin ei tunneta, mutta kiduksiin
kehittyvät rakenteelliset muutokset
viittaavat solutason aineenvaihduntahäiriöihin.
Sama ilmiö toistuu useilla lajeilla, mm. hernesimpukoilla ja virtaluteella (Aphelocheirus aestivalis).

Aiemmin jokeen päästetyt dioksiinit ja furaanit
vaikuttavat edelleen Kymijoessa. Erityisesti niistä
kärsivät nahkiaisten ja vesiperhosten toukat, jotka
käyttävät ravinnokseen eloperäistä pohja-ainesta.
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Kymijoen Kuvapalvelu

vierasaineet

Kaksi virtaludetta
(Aphelocheirus aestivalis)
Sonnanjoen pohjalla.

Viimeksi mainitulla on lisäksi havaittu selvä muutos ruokailukäyttäytymisessä dioksiinien likaamilla paikoilla. Laji on tehokas peto,
joka tainnuttaa saaliinsa pistinmäisen imukärsänsä kautta ruiskuttamallaan myrkyllä ja imaisee sitten
kudosnesteet vatsaansa. Näytteenotossa pohjaeläintutkija voi kokea
virtaluteen pistoksen ampiaisen
pistoa paljon tuskallisempana ja
esimerkiksi käden voimakkaana

turpoamisena, joka onneksi menee
nopeasti ohitse. Virtalude valitsee
puhtailla paikoilla saaliikseen eniten
muhevia pallosimpukoita ja lihavia
vesihyönteistoukkia, mutta dioksiinien pahiten likaamilla paikoilla
Kymijoella saalistuskäyttäytyminen
on täysin erilainen. Kuusankosken
alapuolisten alueiden tummemmat
ja dioksiinipitoisemmat virtaluteet
valitsivat saaliikseen lajeja, joiden
käsittelyyn liittyi vähiten riskejä

Kymijoen virtaluteet
ruokailevat joen puhtailla
osuuksilla eri tavoin kuin
likaantuneissa osissa.
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(taistelua) ja kului vähiten aikaa, eli
päivänkorennon toukkia ja muita
hennompia vesihyönteisiä.
Pelkästään varsinaisia ympäristömyrkkyjä ei tarvitse hakea syypääksi vedenalaisten eliöyhteisöjen
muutoksiin. Suolaantuminen on
Talvivaaran kaivospäästöjen kautta tutuksi tullut ilmiö, jota ei ole
useinkaan yhdistetty esimerkiksi
metsäteollisuuden kuormitukseen.
Kymijoella, kuten muissakin paperi- ja selluteollisuuden prosesseissa,
on myös käytetty paljon suoloja.
Esimerkiksi natriumin pitoisuuksissa oli 2000-luvun alkuun asti lievä
nouseva trendi ja pitoisuudet olivat
ajoittain kolme kertaa korkeammat
kuin luonnonvesissä. Mitenkään
erityisen suolaista ei Kymijoen vesi
kuitenkaan koskaan ole ollut. Siksi oli hieman hämmentävää, kun
saimme vuonna 1995 Joensuun yli-

opistossa kuvattua pyyhkäisyelektronimikroskopian avulla erikoisen
pienoismaailman: vesiperhostoukkien pääkapselin sukaskarvojen väleissä kasvoi suuri joukko päällysleviä,
jotka paljastuivat suolaisuutta suosivaksi murtovesilajiksi (alakuva).
Pahimman saastumisen aika Kymijoella on onneksi ohitse. Myös
edellä kuvatut pohjaeläimistön terveydentilaa kuvaavat epämuodostumat ja muut morfologian muutokset
ovat lieventyneet selvästi ja nopeasti erityisesti viimeisen viidentoista
vuoden aikana. Silti aivan viime
vuosienkin tutkimusten mukaan
ovat esimerkiksi nahkiaistoukkien
dioksiinipitoisuudet tasolla, joka
herättää huolta. Joki on tervehtynyt,
mutta sen pohjan eliöissä terveyshaitat jatkuvat. Emme myöskään
tiedä, missä määrin terveyshaitoissa
on kyse vanhoista synneistä, jo päättyneen kuormituksen aiheuttamien
hyvin hitaasti hajoavien yhdisteiden
pitkäaikaisvaikutuksista ja missä määrin uusien kemikaliseosten
häiriköinnistä. Vierasaineiden kirjo
on nimittäin valitettavasti kasvava. Siinä, missä vanhoja aineita on
poistunut, on jätevesiin ilmaantunut
uusia potentiaalisesti vesieläimille
haitallisia aineita. Ovatko ne haitallista vesieläimille ja vesien tilalle?
Kaikkea ei tutkimus ja viranomaisten seuranta ehdi selvittää. Kansalaishavainnointi voi tässäkin ojentaa
auttavan kätensä. Esimerkiksi vesiperhosten tarkkailuun on kehitetty
ohjeistusta Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Turun yliopiston
RajatOn-tiedekasvatushankkeessa:
https: // rajatontatiedekasvatusta.
wordpress.com/oppimateriaali/vesistot/

Kymijoen Langinkosken vesiperhostoukkien (Cheumatopsyche lepida,
pikkuseulakas) pääkapselin päällyskasvustoa, jossa likimain ainoana
lajina suolaisuutta ilmentävä piilevä Cocconeis scutellum.

Kari-Matti Vuori
Ft, dosentti
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Sari ja Heidi Saukkonen

Maretarium –

suomalaisten kalojen luonnonmukainen akvaariotalo Kotkassa

M

Helsingin yliopisto 3 %. Maretarium
avattiin yleisölle 1.5.2002. Maretarium on vakiinnuttanut paikkansa
yhdeksi Suomen erikoisimmista
ympärivuotisista matkailukohteista. Vuonna 2014 ympäristöjärjestö WWF myönsi Maretariumille
Panda-palkinnon tunnustuksena
arvokkaasta työstä suomalaisen vesiluonnon puolesta.
Maretarium on avoinna ympäri
vuoden lukuun ottamatta vuosittain joulukuussa pidettävää kolmen
viikon huoltotaukoa. Ensimmäisinä
toimintavuosina akvaariokierroksen vierailijoita oli 70–80 000 ja

Sari ja Heidi Saukkonen

aretarium on ainutlaatuinen
suomalaisten kalojen akvaariotalo. Monet Maretariumin
lajeista ovat ensimmäistä kertaa akvaario-oloissa yleisön nähtävillä.
Maretarium sijaitsee Kotkan keskustassa meren rannalla palkitun
Sapokan puiston kanssa samalla
ranta-alueella.
Maretarium syntyi Kotkan kaupungin, Helsingin yliopiston ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
monivuotisen yhteistyön tuloksena.
Toiminnasta vastaa vuonna 2000 perustettu Kotka Maretarium Oy, josta Kotkan kaupunki omistaa 97 % ja

Jokainen Maretariumin kävijä haluaa
nähdä hauen, vaikka
se onkin monille jo
ennestään tuttu.
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viimevuosina noin 35 000. Vaikka
kävijämäärä on laskenut, on Maretarium suosituin nähtävyyskohde
Kotka-Haminan seudulla maksavien asiakkaiden perusteella laskien.
Heinäkuussa käy 30 % koko vuoden
kävijämäärästä. Talviaikana kävijäkunta koostuu pääosin koululaisista
ja yritysvieraista ja kesällä lomailevista perheistä ja pienryhmistä.
Maretarium on kunnianosoitus suomalaiselle
vesiluonnolle

Maretariumin akvaariokierroksella
kävijä pääsee tutustumaan suomalaisen vesiluonnon eri tyyppien purojen, jokien, lampien ja järvien
sekä merialueemme – kalastoon.
Kierros esittelee Suomenlahden,
Itämeren Suomen alueen, Kymijoen,
Keski-Suomen pienten järvien, Kainuun, Pohjanmaan jokialueen sekä
Lapin vesiluontoa. Maretariumin
tavoitteena on suomalaisen vesiluonnon arvostamisen nostaminen. Jotta
voi arvostaa pinnanalaista elämää,
pitää sitä tuntea. Ensimmäinen askel
on tuntea kalat. Tavoitteena on, että
kun suuri yleisö arvostaa monipuolista vesiluontoamme, myös media ja
poliitikot alkavat toimia aktiivisesti
vesiluonnon suojelun puolesta.
Erillisiä akvaarioaltaita Maretariumissa on 20 ja näissä vettä yhteensä 700 000 litraa. Eri kalalajeja on

maretarium

Särki kutukyhmyineen
näyttää sairaalta, vaikka
oikeasti mitä terveempi ja
vahvempi kalayksilö on, sitä
suuremmat kyhmyt se kykenee kasvattamaan.

noin 60 ja kalayksilöitä noin 1 700.
Maretariumissa kävijä tapaa siis lähes
kaikki Suomen kalalajit. Joistakin lajeista on altaissa sekä pienet poikaset
että suuret köriläät. Ahven, ankerias,
hauki, harjus, kuha, kampela ja made
ovat lajeja, jotka kävijä helposti tunnistaa, mutta näistäkin lajeista Maretariumissa löytää ihmeteltävää. Vanhan koirasharjuksen selkäevä on kuin
värikäs purje, yksi Maretariumin
mateista poikkeaa muista mateista
sitruunankeltainen-valkoinen värityksellään, suurimmat ahvenet ovat
yli puolimetrisiä ja 2,5-kiloisia.
Maretariumissa on kätevää opetella tunnistamaan äkkiseltään samanlaisilta näyttäviä lajeja toisistaan.
Sorvalla on paljon kirkkaamman
punaiset evät verrattuna särkeen,
taimenella on runsaasti pilkkuja kylkiviivan alapuolella ja lohella näitä
pilkkuja on vain vähän. Pasuri ja sulkava ovat molemmat suurisilmäisiä
verrattuna lahnaan, mutta sulkavan
peräevä on pitkä kuin linnunsulka.
Sorvan ja särjen erottamien toisistaan on käytännössäkin hyvin hyödyllistä, sillä särki on herkullinen
ruokakala (jos selviää sen ruodoista),
mutta sorva ”ei oikein kelpaa kissallekaan”. Joitakin pieniä lajeja, kuten
tokkoja, voi olla vaikea havaita, sillä
ne lymyilevät usein kivien ja kanto-

jen alla ja tulevat näkyviin vain ruokinta-aikoina.
Maretariumin erikoisimpia lajeja
ovat tulokaslaji, aggressiivisesti lisääntyvä mustatäplätokko (Neogobius
melanostomus), Suomen kotkalaisin
kala, allikkosalakka (Leucaspius delineatus), Viron Narvajoen syksyn
2013 istutuksista peräisin oleva sinisampi (Acipenser oxyrinchus) sekä
Suomen alkuperäisistä kalalajeista
harvinaisin laji, rantanuoliainen (ent.
rantaneula, Cobitis taenia).
Maretarium kala-altaissa
ei käytetä kemikaaleja

Kaikki Maretariumin altaissa käytettävä vesi otetaan Suomenlahdesta, viiden metrin syvyydestä suodattamalla vesi kvartsihiekkapatjan
läpi. Altaiden vesimäärästä noin 10
% vaihtuu viikossa. Maretariumissa hiekka- ja UV-valosuodattimet
puhdistavat vedestä suuret ja pienet
hiukkaset sekä sameuden. Kotkan
edustalla veden suolapitoisuus on
niin alhainen, vain 2 promillea, että
murtovesilajien lisäksi siinä menestyvät myös järvien ja jokien kalalajit.
Veteen ei lisätä mitään kemikaaleja, joten vesi on luonnonmukaista vuodenaikojen mukaisine lämpötilan vaihteluineen. Muutamat
vierailijat ihmettelevät kesäaikaan

Itämeri-altaamme lievää sameutta,
”onko tuo sameus kaloille haitaksi, voivatko ne elää siinä.” Silloin
on hyvä muistuttaa, että Maretariumin veden näkyvyys on silloinkin 10 metriä. Oikeassa meressä se
on usein vain muutamia kymmeniä
senttimetrejä. Onkin hyvä pysähtyä
miettimään, millaisissa oloissa kalat
joutuvat luonnossa elämään. Itämeri
on kaloille edelleenkin kurja, saastunut elinympäristö.
Maretariumissa näkyvät
Suomen luonnon vuodenajat

Vuodenaikojen vaihtelun näkyminen
kalamaailmassa tuo monista muista
akvaarioista poikkeavan lisämausteen Maretariumille. Kalat käyttäytyvät eri tavoin eri vuodenaikoina.
Näyttävimpiä käyttäytymismuutoksia ovat kalojen kudut. Erittäin näyttävää on syksyllä kymmenkiloisten
lohien ja taimenten ja värikkäiden
nieriöiden kutu kutukuoppien kaivamisineen ja reviiritaisteluineen.
Talvella kutuvuorossa ovat mateet,
ja kivinilkat synnyttävät elävät poikasensa. Keväällä kutuvuorossa ovat
mm. nahkiaiset ja monet särkikalalajit, kesällä mm. kuhat ja pesiä rakentavat kolmipiikit.
Muutaman kerran koululaisryhmä on päässyt todistamaan pullean
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Kalojen lisäksi
vesien pieneläimiä

Opastettuja kierroksia,
sukellusnäytöksiä, vaihtuvia näyttelyjä ja luontofilmiesityksiä

Maretariumiin tulevien ryhmien
kannattaa varata opastettu kierros.
Alle 20 henkilön ryhmille suositellaan tunnin kestävää altaalta altaalle
-opastusta. 20–60 henkilön ryhmille puolen tunnin opastusta Itämeri-altaan äärellä Meriteatterissa.
Oppaina ovat Maretarium omat
työntekijät, he osaavat kertoa omakohtaisesti viimeisimmät kalauutiset
ja altaiden tapahtumat. Yksittäisen
kävijän apuna ovat suomen-, ruotsin- englannin- ja venäjänkieliset
kosketusnäytöt lajiteksteineen ja
levinneisyyskarttoineen. Kalojen
nimilistoja Maretarium tarjoaa 17
eri kielellä. Maretariumissa on nimittäin huomattu, että vaikka esim.
hollantilainen vierailija osaisi suju-

vaa englantia, eivät englanninkieliset
kalojen nimet kerro hänelle mitään.
Joitakin suomalaisiakin ihmetyttää
melko yleisten kalalajimme nimet
törö, suutari ja vimpa. Kerran oppaamme sai toruja pikkupojalta, kun
opas kertoi kalalajista nimeltään turpa. ”Ei saa puhua rumia”, torui pikkuvieraamme.
Maretariumin
kalakierrosta
täydentävät kalojen sukellusruokintanäytökset, vaihtuvat luontokuvanäyttelyt, luontokoululuokka
puuhineen, maskottihahmo Hanna
Hauki ja luontofilmiesitykset. Sekä
lapset että aikuiset voivat pukeutua
akvaariokierrokselle
hauskoihin
kala-asuihin. Itämeri-altaan kaloja
ruokitaan sukeltaen kesäkuukausina
joka päivä klo 15 ja muina vuodenaikoina kahdesta kolmeen kertaa
viikossa. Luontofilmiesityksiä on
päivittäin yhdestä kolmeen ja ne käsittelevät Itämerta ja muuta vesiluontoa ja ovat kestoltaan 15 minuuttia.
Vaihtuvia näyttelyjä on vuosittain
kuudesta seitsemään ja niiden teemoja ovat vedenalainen luonto, kalastus, meri ja Kymenlaakson luontokohteet.

Sari ja Heidi Saukkonen

Muutamia vuosia sitten Maretariumiin rakennettiin uusi vesien
pieneläinten osasto. Tällä osastolla
on eläimiä vain lämpimänä vuodenaikana, talven eläimet viettävät kylmähorroksessa kellaritiloissa. Maretariumin rantakäärmepari on saanut
poikasia useana vuonna ja poikasia
onkin annettu muihin kotimaan
eläintarhoihin. Rantakäärmeiden

lisäksi nähtävillä on vaskitsoja, vesiliskoja, sammakoita ja rupikonnia.
Kevään kudun jälkeen vesiliskot ovat
usein piileskeleviä ja tulevat esille
vain kun niille annetaan banaanikärpäsateria.

Valko-sitruunankeltainen made on yksi
Maretariumin erikoisuuksista.
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Turpa on näyttävä
särkikala suurine
suomuineen ja pusuhuulineen.

Sari ja Heidi Saukkonen

ahvennaaraan mätinauhan laskemista altaaseen kesken opastuksen. Ikävä tosiasia on kaikkien nahkiaisten
kuoleminen kuturasituksen jälkeen,
aivan sairailta näyttävät särki, seipi
ja lahna valkoisine kutukyhmyineen.
Ihmisten silmin kutukyhmyt näyttävät pahimmillaan ikäviltä paiseilta,
mutta mitä terveempi ja vahvempi
särkikalakoiras on, sitä suuremmat
kutukyhmyt se pystyy kasvattamaan
ja sitä varmempaa on sen menestys
kutukarkeloissa. Suomalainen kalamaailma näyttäytyy akvaariossa
paljon monipuolisempana kuin mitä
kalakirjojen sivuilta pääsee näkemään ja lukemaan.

Rupikonnia on esillä
Maretariumissa kesäkaudella, talven ne
viettävät kylmähorroksessa kellaritiloissa.

altaissa tähän ainutlaatuiset mahdollisuudet.
Maretariumin tiloissa toimiva
Luontokoulu Haili on osa Kotkan
kaupungin opetustointa. Luontokoulu tarjoaa elämyksellistä luonto- ja
ympäristöaiheista opetusta sekä kotkalaisille että muualta tuleville koululaisille. Suosittuja Maretariumissa
pidettäviä opetuspaketteja ovat mm.
”Hauki on kala”, jossa tutustutaan
kalojen anatomiaan ja aisteihin sekä
”Vesiekologian työpaja”, jossa erilaisia vesiötököitä tutkitaan luuppien ja
mikroskooppien avulla. Iso osa luontokouluopettajan työstä tapahtuu
kuitenkin koulujen lähiluonnossa.
Maretarium yrittää pärjätä
liiketoimintatuotoillaan

Kala-altaiden ohessa näytteillä on
esillä myös jonkin verran museoesineistöä Suomen Kalastusmuseoyhdistyksen kokoelmista.

mään huomiota tuotteiden vastuullisuuteen.

Meripuodin tuotteiden
eettisyys ja ekologisuus
on arvioitu

Akvaariotilojen lisäksi Maretariumissa on Metsähallituksen tutkijanhuoneita ja Luontokoulu Hailin
tilat. Maretariumin tiloissa toimivat Metsähallituksen tutkijat ovat
viime vuosina kartoittaneet Itäisen
Suomenlahden pinnanalaisia luontotyyppejä. Näitä tuloksia on toisinaan
esitelty Maretariumin ilmaisissa
yleisötilaisuuksissa. Maretarium toimii myös Metsähallituksen hoidossa olevien Itäisen Suomenlahden ja
Valkmusan kansallispuistojen opastuspaikkana.
Maretariumin omaa tutkimusta
on toistaiseksi ollut niukasti. Jyväskylän yliopiston kanssa on selvitetty Maretariumin kalojen reagointia meluun ja tulevaisuuden on
tavoitteena käynnistää tutkimusta
kalojen käyttäytymiseen ja aisteihin liittyen, onhan Maretariumin

Akvaariokierroksen jälkeen voi
kala- ja meriaiheisia ostoksia tehdä
Maretariumin Meripuodissa ja nauttia virvokkeita Maretariumin yhteydessä toimivassa kahvilassa.
Meripuodin tuotteista on selvitetty tuotteiden valmistajat, materiaalien alkuperät ja valmistusmaat.
Myös mahdolliset tuotteiden ympäristömerkit, valmistajien ja jälleenmyyjien vastuullisuus sekä asenne
kestävän kehityksen periaatteisiin
on selvitetty. Selvitysten perusteella
on tehty arvio tuotteen eettisyydestä ja ekologisuudesta asteikolla 1–5.
Tuotteiden tiedot ja arviot ovat asiakkaiden käytettävissä Meripuodin
tuotekansiossa. Erityisesti luokkaretkeläisiä on opastettu kiinnittä-

Maretariumin yhteydessä
myös tutkimusta ja opetusta

Maretarium tuloista 70 % tulee liiketoiminnasta, pääsylipuista, opastuksista, tilavuokrista ja Meripuodin
tuotemyynnistä. Loput tuloista on
Kotkan kaupungin vuokra-avustusta,
mutta Maretarium maksaa vuosittain
kaupungille enemmän vuokraa kuin
mitä avustuksena saa. Kotkan kaupunki ei ole koskaan antanut Maretariumille toiminta-avustusta. Nykyiset
pääsylippujen hinnat ovat aikuisilta
13,50 euroa, eläkeläisiltä, työttömiltä ja opiskelijoilta 11 euroa ja lapsilta
7,50 euroa. Yli 15 hengen ryhmissä
on alennus yksi euro / lippu. Myös
perheille on alennuksia: 2 aikuista ja
yksi lapsi ovat yhteensä 32 euroa, seuraavat lapset + 7 euroa. Marraskuussa
koiratkin pääsevät kaloja katsomaan
5 euroa/ kuono. Venäläisten matkailijoiden kadottua pääsylipputuloilla
pärjääminen on tullut Maretariumille erityisen haastavaksi.
Sari Saukkonen
toiminnanjohtaja,
Kotkan Maretarium Oy
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V

esi, se ihmeellinen elementti, joka kätkee sisään monenlaista elämää. Sitä elämää voi havainnoida vain menemällä
itsekin pinnan alle. Mitä pinnan alla
sitten voi nähdä?
Laitesukellus

Kotkan edustalla on hienoja sukelluskohteita, usein ne ovat hylkyjä.
Kotkan edustalla käytyjen aikansa suurimpien meritaistelujen jäljet
ovat edelleen tutkittavissa meren
pohjassa. Hylyt ovat mielenkiintoisia kohteita myös biosukeltajalle,
sillä ne tarjoavat majapaikan kaloille
ja pieneliöille. Meriarkeologiasta ja
merisotahistoriasta kiinnostuneet
sukeltajat aloittavat hylkyjen tutkimisen Merimuseon arkistoista.
Uusien kohteiden metsästäjät joutuvat kahlaamaan arkistoja, haastattelemaan, päättelemään ja viimein
löytääkseen meren loputtomuudesta
kohteen kuin neulan heinäsuovasta,
vaaditaan melkoisesti tuuria ja tekniikkaa. Ennen kaikkea tarvitaan

sisäinen palo, intohimo, jonka voimalla harrastaja jaksaa kahlata yhä
uudestaan ja uudestaan läpi merta,
jonka syövereihin hän tietää aarteen
kätkeytyneen. Etsittyjä Kotkan
edustan aarteita ovat sukellusveneet
ja lentokoneet, joiden tiedetään olevan siellä jossakin. Etsintöjen tueksi
on olemassa vedenalaislöytöjen rekisteri, jota ylläpitää Museovirasto.
Myös hylyt.net -sivusto on oivallinen sivusto, josta löytää tunnetut
hylyt kartalta.
Miksi hylyt? Suomenlahti ja Pohjoinen Itämeri kätkee sisäänsä lukemattoman määrän erittäin vanhoja
hylkyjä. Ne ovat säilyneet, sillä vesistöstämme puuttuu puuta syövä laivamato (oikeammin nilviäinen), joka
suolaisemmissa vesissä on tuhonnut
puurunkoiset uponneet alukset kymmenessä vuodessa. Toinen syy suureen hylkymäärään on Suomenlahden matala keskisyvyys. Isommissa
vesissä alukset ovat saattaneet vajota
kilometrien syvyyksiin, mutta täällä
ne ovat usein sukellettavissa syvyyk-

sissä. Kolmas syy hylkyjen hyvään
säilymiseen vesissämme on veden
kylmyys ja pimeys. Biokemialliset
hajoamisprosessit ovat näissä olosuhteissa hitaita.
Hylkysukeltamisessa kiehtoo realistinen aikamatka satojen vuosien
päähän menneisyyteen. Historian
kulkua voi opiskella kirjoista ja museoista, mutta mikään virtuaalinen
kierros ei korvaa tätä aitoa kokemusta, joka on aina sukelluksella erilainen. Lisäksi sukeltaminen hylyillä
Suomen kylmissä ja pimeissä vesissä
on sukelluksellisesti haastavaa ja itsessään vaativaa.
Alku on aina jännittävää. Laskeutuminen pinnalta, usein reipasta
vapaapudotusvauhtia, kohti pimeää
ja totaalisen mustaa hiljaisuutta,
odotusta. Kuivapuku puristuu ihoa
vasten paineen vaikutuksesta. Kädessä on kirkas valo jonka merkitys
korostuu metri metriltä alaspäin
mentäessä. Jos valo sammuu, olisin
ilman varalamppua ja sukelluspariani todellisessa pulassa. Valokeila

Kotkan läheinen merialue on erinomainen paikka
meriarkeologian harrastamiseen. Ruotsinsalmen
meritaistelussa upposi suuri määrä venäläisiä ja
ruotsalaisia sota-aluksia, jotka ovat säilyneet hyvin.
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Vedenalainen luonto
– sukeltamalla kokien
Hylkylöytö itäisellä
Suomenlahdella haaksirikkoutuneesta aluksesta, jossa
laivakalustoa ja -tarvikkeita
lojuu irrallaan.

osuu merenpohjaan. Jarrutan pudotusta lisäämällä ilmaa pukuuni.
On tärkeää saada liike pysähtymään
ennen pohjaa, muuten pöllytän sedimenttiä ja vähäinenkin näkyvyys katoaa totaalisesti. Sedimenttipuurossa
voi mennä suuntavaistokin sekaisin.
Alkaa seikkailu painottomassa museossa. Siellä kaikki on kuten satoja
vuosia aiemmin, aluksen haaksirikkouduttua, ja jäätyä odottamaan nykypäivän tutkimusmatkailijoita.
Sukeltaminen hylyille ei ole
(enää) aarteiden metsästystä ja muinaismuistolaki kieltääkin hylkyihin
koskemisen. Nykyään sukeltajilla
on moraalisena ohjenuorana sanonta
”jätä vain kuplia, ota vain valokuvia”.
Kaikki merenpohjaan vajonnut kuuluu jollekin, löytäjä ei saa pitää. Yli
satavuotiaat hylyt kuuluvat Suomen
valtiolle ja ovat kansallista kulttuuriperintöä. Nuoremmat hylyt kuuluvat
omistajalleen, tai useimmiten, niistä
korvauksen maksaneelle vakuutusyhtiölle. Erityisen kulman hylkyjen
luona sukeltamiseen antaa se karu
totuus, että useimmat hylyt ovat
myös haverien uhrien hautoja ja viimeisiä leposijoja. Hylkysukellus vaa-

tii siis harrastajilta korkeaa moraalia
ja tervettä suhtautumista oikeuksiin
ja velvollisuuksiin. Hylkysukellus
antaa kuitenkin ainutlaatuisen kokemuksen ja historiaelämyksen, mitä ei
koulunpenkillä voi oppia.
Sukelluskalastus

Sukelluskalastus on kalastamista
harppuunalla ilman sukelluslaitteita. Kalastaminen sukelluslaitteilla
on hankalaa, sillä kalat pelkäävät
sukeltajan hengitysääntä ja kuplia.
Tämän takia kaloja onkin helpompi
lähestyä hiljaa henkeä pidättämällä ja vähin liikkein. Sukeltaminen
ilman laitteita avaa merestä uuden
puolen. Merestä pääsee kokemaan
enemmän kuin laitteilla kuplia puhaltaessa.
Minua lajissa on kiehtonut sen
vaativuus. Hyvä sukelluskalastaja on
fysiikaltaan hyvässä kunnossa, taitava uimari ja omaa hyvän hengenpidätyskyvyn. Tämä ei kuitenkaan
riitä. Lisäksi pitää tuntea eri kalalajien käyttäytymistavat suhteutettuina
vuodenaikoihin, sääolosuhteisiin,
pohjan muotoihin ja veden lämpötilaan. Eri paikoissa ja eri vuodenai-

koina kalastetaan eri kalalajeja. Helpointa on ehkä aloittaa esimerkiksi
ahvenesta. Ennen vesille lähtöä on
mietittävä merikortista paikka, jossa
ahvenet luultavimmin sinä päivänä
oleskelisivat. Tuulen suunta on yksi
tärkeimmistä tekijöistä. Mitään
sääntöä ei luultavasti tähänkään ole,
sillä olen samalla sukellusreissulla
tavannut ahvenia sekä tuulen puolelta että suojaisesta lahdukasta, eri syvyyksistä kylläkin. Ahvenia kuitenkin yhdistää mieltymys tietynlaiseen
karuun kivikkoiseen pohjaan, jossa
on niille hyviä piilopaikkoja. Ahven
tuntuu viihtyvän lähellä pohjaa, syvyyden määrittää veden lämpötila ja
harppauskerros. Sellaisessa paikassa,
jossa kasvaa matalassa ahvenvitaa,
uskon löytyvän ahventa syvemmältäkin.
Tekniikka, jolla ahventa lähestyn,
on yksinkertainen. Ensin rentoudun
pinnalla (sillä rento kroppa kuluttaa
vähemmän happea) hengitän syvään
ja sukellan pohjaan. Tarkastan sukellustietokoneesta syvyyden ja sen,
että kello on käynnistynyt. Kellon
ajastin on tärkeä turvavaruste, jolla voi varmistua siitä, ettei sukella
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Kuvassa Annika
Aalto-Partanen. Taustalla
näkyy sukelluskalastuksen
yksi tärkeimmistä varusteista; pintapoiju.

liian pitkään ja menetä tajuntaa. Vapaasukeltaminen on turvallista oikein tehtynä ja tiettyjä sääntöjä seuraamalla. Sitten otan hyvän asennon

ja odotan liikkumatta. Yleensä ensimmäinen ahven tulee ihmettelemään noin puolen minuutin sisään.
Parven pienimmät (nuoret) tulevat

Harppuunakalastus vaatii
mielenmalttia, sukellustekniikan tuntemusta ja tietoa
kalojen etologiasta.
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ensin ja vasta viimeisenä paikalle
lipuvat isoimmat yksilöt. Yleensä
yksi on selkeästi muita suurempi.
Seuraava vaihe onkin hankalampi.
Kalaa tulisi ampua harppuunalla
kiduskannen taakse. Ahvenet taas
mielellään asettuvat katsomaan sukeltajaa silmästä silmään. Lisäksi
ne, varsinkin nuoret yksilöt, tulevat
aivan liian lähelle. Ne tulevat hieraisemaan kylkensä harppuunan varteen ja kokeilevat suullaan kireäksi
viritettyä siimaa.
Vaikka olen itse kasvissyöjä enkä
lähtökohtaisesti halua, että eläimiä
tapetaan, ainakaan minun lautasel-

sen toteuttaminen antaa onnistumisen tunteita, joita ei kaupan kalatiskiltä löydy.
Taitavammat sukelluskalastajat
saalistavat niin sanotusti uivia kaloja. Lohi, siika ja taimen ovat kuitenkin niin vaikeita pyydystää, että
saalismäärät jäävät yhden käden sormilla laskettaviksi koko Suomessa
vuosittain.
Sukelluskalastuksessa kilpaillaan
kuten pilkinnässä ja vetouistelussa.
Kilpailut ovat fyysisesti haastavia ja
mittaavat niin taitoja kuin kykyjäkin. Neljän - viiden tunnin uintiretkestä meressä tai järvessä, vietetään
karkeasti puolet henkeä pidättäen,
noin 90 sekunnin jaksoissa vuorotellen pinnalla hengittäen. Kilpailuissa menestyvät ne, jotka tuntevat

luonnon ja kalaston käyttäytymistä
ja osaavat lukea meren kuninkaan
ahdin vihjeitä siitä, missä saalis lymyää. Kilpailuissa kalat pisteytetään
painon ja saaliin haasteellisuuden
mukaan. Sukelluskalastajat pykivät seuraamaan aikaa ja ohjaamaan
harrastusta siten, että saadaan kestävä lajisto. Esimerkkinä, taimen
on vastikään poistettu pistekalojen
listalta uhanalaisuutensa takia, ja on
näin kilpailuissa kielletty.
Sukeltaminen on harrastus, jossa ollaan luonnon armoilla. Siksi se
onkin elämyksenä ja harrastuksena
niin hieno.
Annika Aalto-Partanen
Kehityspäällikkö,
Kymenlaakson Jäte Oy

Jari Hovikorpi
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le, niin puolustan tätä metsästyksen
lajia. Puolustan sitä sen takia, että
kaikista kalastamisen muodoista
väitän sukelluskalastamisen olevan
kalalle nopein ja kivuttomin tapa
kuolla. Ensinnäkin sukeltaja voi valita yksilön, jonka haluaa saalistaa,
eikä saaliiksi päädy sellaista, jolle ei
olisi käyttöä. Toiseksi, harppuunalla
ammuttu kala kuolee heti eikä kärsi minuutti- tai tuntikaupalla kuten
muissa kalastustavoissa. Jokainen
saalis on henkilökohtainen ja isompien kalojen kanssa joutuu kokemaan kalan voiman ja kamppailun
elämästä ja kuolemasta. Sukelluskalastus on lajina metsästyksen omaista, siinä ammutaan harppuunalla ja
väijytään tai etsitään saalista. Saalistus on ihmisen luontaisia viettejä ja

Saku Partanen
kuvaamassa
veden alla ilman
happilaitteita.
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ötökkäretket

Kymijokipäivän Ötökkäretket

Ö

Tiina Lecklin

tökkäretket suunniteltiin koko
perheen yhteiseksi luontotapahtumaksi, joka täydensi
Meri-Kymen Luonnon tarjontaa Kymijokipäivän tapahtumana. Ensimmäinen Kymijokipäivän Ötökkäretki pidettiin Langinkoskella vuonna
2002. Vuodesta 2005 retket pidettiin Siikakoskella, ja vuodesta 2012
alkaen ne ovat olleet Kyminlinnassa,
jossa on myös historian havinaa muurien suojassa.
Retkillä tutustutaan alueelta löytyviin eläinkunnan lajeihin. Langinkoskella saimme haaveilla Kymijoen
sivulampareesta selkärangattomia,
kuten vesimittareja veden pinnalta, kasvillisuuden seasta sukeltajia
ja syvemmältä hyönteisten toukkia.
Langinkosken ja Kyminlinnan metsäalueilla olemme nähneet selkäran-

Pojat tutkimassa
siivilään saatua
saalista.
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gattomia ja selkärankaisia eläimiä,
kuten kovakuoriaisia, muurahaisia,
toukkia, heinäsirkkoja, sammakoita,
oravia, lintuja sekä merkkejä niiden
ruokailusta ja pesistä.
Olemme tarkkailleet ja havainneet myös kasveja, joiden nimessä
mainitaan eläin, kuten oravanmarjoja, ketunleipiä/käenkaaleja sekä
kissan- ja harakankelloja. Polkujen
varsilta löytyneet mustikat ja vadelmat ovat olleet eväinä, sudenmarjat

olemme jättäneet rauhaan. Retkillä
oli ensimmäisinä vuosina kymmeniä osallistujia, mutta määrä on tasoittunut sopivaan 10-15 henkilöön
viime vuosina. Retkien osallistujien
ikähaitari on kahden kuukauden
ikäisistä isovanhempiin, mikä osoittaa kaikenikäisten kiinnostusta lähiympäristöönsä.
Tarja Kemppainen,
Meri-Kymen Luonnon sihteeri

petri parkko

Tiina Lecklin

Vesieläinnäytteitä
lajitellaan tarkempaa
tutkimusta varten.

Ruskoukonkorento
(Aeschna grandis) juuri
kuoriutuneena toukkanahkansa vieressä.
43

Tiina Lecklin

S

uomenlahtivuosi 2014 oli Suomen, Viron ja Venäjän yhteinen
teemavuosi, joka kokosi asiantuntijat, päättäjät ja tavalliset kansalaiset yhteistyöhön Suomenlahden
puolesta. Merellisiä tapahtumia olivat järjestämässä rannikkokaupungit
ja -kunnat, koulut, kansalaisjärjestöt
sekä tutkimuslaitokset ympäri Suomenlahden rannikkoa niin Suomessa, Virossa kuin Venäjälläkin.
Teemavuoteen liittyen tehtiin toiminnallisia Suomenlahti -näyttelypaketteja, jotka kiersivät eri koh-

teissa ja tapahtumissa. Näyttely sai
suuren suosion ja vaikka vuosi 2014
onkin jo taakse jäänyttä elämää,
näyttely on edelleen ajankohtainen.
Suomenlahti-näyttely on suunnattu kaikenikäisille ja se tarjoaa
monipuolisen näyteikkunan kotoiseen mereemme. Näyttelyssä on monentyyppisiä osioita tietopainotteisista julistesarjoista Suomenlahden
ravintoketjuja ja eliöitä esittelevään
pöytäpeliin sekä merikuvakollaasiin
ja ääniteokseen. Se sisältää runsaasti
ajantasaista yleistietoa Suomenlah-

den valuma-alueesta, merentutkimuksesta, ekosysteemeistä ja niiden
haavoittuvuudesta ja ainutlaatuisuudesta sekä alueen nykytilasta ja
suojelusaavutuksista. Näyttelyssä voi
lisäksi tutustua rantavaltioiden yhteisiin kulttuuripiirteisiin ja tunnistaa lajeja sekä selvittää, miten omat
valinnat vaikuttavat Suomenlahteen.
Näyttelyä täydentävät verkkosivuilta
löytyvät pelit ja tietopaketit.
Ympäristöministeriö halusi kaikki
näyttelypaketit aktiiviseen käyttöön
ja ihmisten ilmoille eri puolille ran-

Luontokoulu Haili hallinnoi Suomenlahtinäyttelyä
vielä teemavuoden jälkeenkin ja perusteellisesti tehty
näyttely on halukkaiden lainattavissa sieltä. Se sopii
kaiken ikäisille ja soveltuu monenlaisiin tiloihin.
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nikkoa ja lahjoitti ne eteenpäin. Yksi
osoitettiin myös Suomenlahden rannikon itäosaan, Kotkaan Luontokoulu Hailin hallinnoitavaksi. Toiveena
on, että näyttely olisi liikkeessä ja
mahdollisimman monen nähtävillä
eri puolilla maakuntaa. Tarkoitus ei
suinkaan ole, että hieno ja ajatuksella
tehty näyttely pölyyntyy Hailin nurkissa. Jos tiedossasi on tapahtuma tai
teemaviikko, johon toiminnallinen
Suomenlahti -aiheinen näyttely voisi
sopia, niin älä epäröi ottaa yhteyttä
Luontokoulu Hailiin sähköpostilla
luontokouluhaili@kotka.fi tai puhelimitse 040 594 3531, kysyä lisää ja
varata näyttelyä. Näyttelyn lainaaminen ei maksa mitään. Ehdoksi Ympäristöministeriö asetti näyttelyn varaamiselle sen, että näyttely pitää päästä
näkemään ilman osallistumismaksua.
Näyttely koostuu kahdeksasta eri
osiosta, joita voidaan käyttää itsenäisesti tai yhdessä riippuen näyttelyn
varaajan tarpeesta. Jokaisella osiolla
on lisäksi erillistä nettimateriaalia
ja näyttelyä tukeva toimintapaketti.
Näyttelyn osiot ovat:
• 2 julistetelinettä, joihin kumpaankin mahtuu 3 julistetta. Julisteiden aiheet ovat: Suomenlahden
valuma-alue, Suomenlahdessa tapahtuneet muutokset, meri mikroskoopissa, Suomenlahden historia,
liikenne Suomenlahdella ja tunnetko
Suomenlahden lajit?
• Ajatuksia Suomenlahdelta -viirinauhat (2 x 5 metriä), joissa merta
käsitteleviä lainauksia kaunokirjallisuudesta Virosta, Venäjältä ja Suomesta.
•”Tutkijoiden maailma” -moduuli,
jossa läpinäkyvälle muoville piirretyt
kuvat muodostavat kokonaisuuden
telineen läpi katsottuna.
• Suomenlahden ravintoverkkoa
esittelevä lattiapalapeli, jota voi pe-

lata monilla eri tavoilla – kalastaminenkin onnistuu!
• Suomenlahden saavutuksia kuvin esittelevä seinäbanneri.
”Miten itse vaikutan” -pyörylä,
jonka luukkujen alta paljastuu eri
vaikutustapoja meren hyvinvointiin.
•”Suomenlahden äänet” -ääniteos
(sekä tiedosto- että cd-muodossa).
Sopivia tiloja näyttelylle ovat kaikki
julkiset tilat kuten kirjastot, aulatilat
tai muut vastaavat. Erilaisista oppilaitoksista tai vaikkapa vanhainkodeista
voi löytyä hyviä näyttelytiloja ja -yleisöä. Koko näyttelyn pystyttäminen
vaatii tilaa jotakuinkin 20 m 2 sekä
kaksi noin metrin levyistä ja pituista
pöytää. Materiaalit on valittu niin,
että suurin osa näyttelystä voidaan
pystyttää myös ulkotiloihin. Näyttelyvarauksen kesto voi olla muutamasta päivästä useampiin viikkoihin
tarpeen ja kysynnän mukaan, ja sen
voi varata kokonaisuudessaan tai
vain joitain osia. Näyttely on kiertä-

Luontokoulu Hailissa
nuorilla on mahdollisuus
perehtyä vesiluontoon monipuolisesti. Luontokoulun
kotisivuilta saa lisätietoa.

nyt muun muassa kouluilla erilaisten
Suomenlahti/Itämeri -teemaviikkojen aikana. Julisteet ja muut materiaalit on pystytetty koulun aulatiloihin ja lattiapeli on kiertänyt luokasta
toiseen. Jokainen näyttelyn varaaja
joutuu hoitamaan itse näyttelyn kuljetuksen, pystytyksen ja purkamisen.
Kuorma-autoa kuljettamiseen ei tarvita, näyttely mahtuu hyvin isompaan
farmariautoon. Näyttely on helppo
pystyttää ja purkaa muutaman ihmisen ja hyvien ohjeiden avulla, jopa
allekirjoittanut onnistui. Pistetään
Suomenlahti-näyttely liikkeelle!
Näyttelyn toteutuksen on rahoittanut yhdessä Suomen ympäristöministeriö, Viron ympäristöinvestointikeskus Kik ja Pietarin
kaupunki. Lisätietoa näyttelystä löydät Internet-osoitteesta: http://www.
gof2014exhibition.net/f i
Tiina Lecklin,
toiminnanjohtaja,
Luontokoulu Haili

Tiina Lecklin

Suomenlahti tutuksi

Itämerinäyttelyssä järjestöt ja laitokset esittelivät
työtään Itämeren hyväksi.
Suomenlahtivuonna asia oli
erityisen ajankohtainen.

suomenlahti

45

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSIA
50-VUOTTA
- vesistötutkimukset
- biologiset tutkimukset
- ympäristöluvat ja neuvonta

Tehdään yhdessä
kestävämpi arki

NEUVO

Ympäristötutkimuksia 53 vuotta
Kun sinä huolehdit lajittelusta,
- hajajätevesien neuvontahanke
• vesistötutkimukset
YMPÄRISTÖTUTKIMUKSIA
me ohjaamme lajitellut jätteesi
• biologiset tutkimukset - v.2011 - 2013
50-VUOTTA
• ympäristöluvat ja neuvonta
Tapiontie 2 C

Täm

raaka-aineeksi ja energiaksi.

- vesistötutkimukset

Neuvo
YMPÄRISTÖTUTKIMUKSIA
45160 KOUVOLA
- biologiset tutkimukset
v. 2011–2014
50-VUOTTA
• hajajätevesien neuvontahanke
puh. (05)
5445 920
- ympäristöluvat ja neuvonta

- toimisto.kyvsy@vesiensuojelu.fi
vesistötutkimukset
Tapiontie 2 C, 45160 Kouvola
www.kymijoenvesijaymparisto.fi
biologiset
tutkimukset
puh. (05) 5445 929
- www.neuvohanke.fi
ympäristöluvat ja neuvonta
toimisto.kyvsy@vesiensuojelu.fi
NEUVO

kymijoenvesijaymparisto.fi

in j

ulk

ais

un

Yhdessä saamme kotien jätteistä
jo noin 95 % hyötykäyttöön.

vis

un

tak

ana

neuvohanke.fi - hajajätevesien neuvontahanke
- v.2011 - 2013

NEUVO
Tapiontie 2 C
- hajajätevesien neuvontahanke
45160 KOUVOLA
- v.2011 - 2013

Ekokaari 50
46860 Keltakangas
vaihde: 05 744 3400

puh. (05) 5445 920

Tapiontie 2 C
45160 KOUVOLA
puh. (05) 5445 920

toimisto.kyvsy@vesiensuojelu.fi
www.kymijoenvesijaymparisto.fi
www.neuvohanke.fi

toimisto.kyvsy@vesiensuojelu.fi
www.kymijoenvesijaymparisto.fi
www.neuvohanke.fi

graafista suunnittelua

www.kymenlaaksonjate.fi

mm. lehdet, kirjat, muut julkaisut,
yritysilmeet, esitteet, kutsut, nettisivut

käsityötuotteita

Tervetuloa
luontopuotiin!

mm. käsinsidotut kopti-sidoskirjat
sekä keramiikkakorut

Kaunisnurmen museokortteli
Varuskuntakatu 8, 45100 Kouvola

/////////////////////////////////////

Lämpimästi tervetuloa kyselemään
luonto- ja ympäristöasioista sekä
tutustumaan järjestön toimintaan!
www.upm.com

KCL Kymen Laboratorio oy
Monipuolista
ympäristöanalytiikkaa
Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski
p. (05) 544 3300, info@kclkymlab.fi
www.kclkymlab.fi
www.upm.com
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änk

Toimisto ja Luontopuoti avoinna ma–ke klo 10–15
045 104 9388, kymenlaakso@sll.fi

Vieraile osoitteessa taikasipuli.fi

silva kärpänoja

// 044 9970 353 // silva@taikasipuli.fi // jalmarinkuja 31, 46430 tirva

Vaahteratalon
polkupyörävuokraamo
Kaunisnurmen museokortteli
Varuskuntakatu 8,
45100 Kouvola
050 438 1488,
Pohjois-Kymen Luonto ry
www.sll.fi/pohjoiskymenluonto
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Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry ja Suomen luonnonsuojeluliitto

Lämpimästi tervetuloa mukaan Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin toimintaan!
Luontopuoti ja toimisto löytyvät museokorttelista (Varuskuntakatu 8, Kouvola).
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Löydät
meidät myös Facebookista – tykkää, niin pysyt kartalla tapahtumista!

lassi kujala

Kymenlaakson luonnon puolesta!

