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1

Johdanto

Koskenkylänjoki saa alkunsa Artjärven Pyhäjärvestä virraten Lapinjärven ja Liljendalin läpi ja
laskien Pernajan Gammelbyvikeniin. Koskenkylänjoen pituus on 38 km ja valuma-alueen suuruus 895 km2, jolla järvisyys on 4,4 %.
Vesipuitedirektiivin mukaisessa luokittelussa Koskenkylänjoen kemiallinen tila ja pohjaeläimistön tila on luokiteltu hyväksi. Silti joen
ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi. (Ympäristöhallinto 2008)
Koskenkylänjoella toteutetaan virtavesikunnostushanketta vuosina 2006–2011. Keski- ja alajuoksulla on vuosina 2006–2007 tehty kunnostuksia Hammarkoskelle, Sävträsketin Kvanrforsiin,
Mickelspiltomin Kvarnforsiin, Sahankoskeen ja
Käkikoskeen (Uudenmaan ympäristökeskus

2008). Koskenkylänjoessa on Porlammin alueella
lisääntyvä taimenkanta ja Koskenkylänjokeen
laskeva Korpinoja on taimenpuro (Ympäristöhallinto 2008). Eräs virtavesikunnostuksen tavoitteista on parantaa jokea vaelluskaloille.
Virtavesikunnostusten toteuttamisen edellytyksenä on vuollejokisimpukkaesiintymien selvittäminen. Tässä selvityksessä tarkastellaan
luonnonsuojelulailla (LsL 1996/1096) ja EU:n
luontodirektiivillä (92/43/ETY) suojellun vuollejokisimpukan (Unio crassus) esiintymistä Koskenkylänjoen yläosassa neljässä koskessa, joihin
on TE-keskuksen ja Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistyönä suunnitteilla kalataloudellisia kunnostuksia.

Kuva 1. Sukeltaja valmistautumassa etsimään uhanalaista vuollejokisimpukkaa ja muita suursimpukoita taustalla näkyvästä
Koskenkylänjoen Lapiokoskesta. Kuva: Reetta Ljungberg
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2 Tutkimusalueet ja menetelmät
Tutkimusalueina oli Koskenkylänjoen latvaosien
neljä koskea: Luukkukoski, Lapiokoski, Kylmäkoski ja Kartanonkoski, järjestyksessä pohjoisesta
etelään. Ne sijaitsevat Lapinjärven kunnassa Porlammilta Myrskylään johtavan maantien (tie
1751) ja Pyhäjärven välisellä noin 2 km pituisella
jokiosuudella (kuva 2). Näiltä alueilta ei ole aiempaa tietoa vuollejokisimpukan esiintymisestä.
Selvitys tehtiin heinäkuussa 2008.
Tutkimusmenetelmänä oli kohteen syvyydestä riippuen joko pinta- tai laitesukellus. Vuollejokisimpukan ohella saatiin tietoa myös muiden suursimpukoiden (Unionidae) esiintymisestä. Suomessa tavataan yhteensä kuutta suursimpukkalajia (taulukko 1). Lajit tunnistettiin ja mitattiin pinnalla. Simpukoiden käsittelyyn oli
luonnonsuojelulain (1096/96) 49 §:n 3 momentin
ja luontodirektiivin (92/43/ETY) artiklan 16 mukainen lupa lajirauhoituksesta poikkeamiseen.
Kunnostussuunnitelmiin sisältyneiden alueiden sisältä tarkasteltiin erityisesti kohteita, joiden arveltiin pohjanlaadun tai virtauksen osalta
soveltuvan vuollejokisimpukan elinympäristöksi.
Tällaisia alueita tulkittiin olevan seuraavat pohjatyypit; sora, hiekka, hiesu ja jossain määrin myös
pehmeät pohjat (muta, hieta ja orgaaninen aines)
(Ljungberg 2007, mukaisesti). Vuollejokisimpukalle huonosti elinympäristöksi soveltuvia kivikoita ja kalliopohjaisia alueita ei juurikaan tutkittu. Kultakin soveltuvaksi havaitulta alueelta koskessa pyrittiin löytämään mahdollisuuksien mukaan ainakin 20 elävää simpukkaa, jonka jälkeen
siirryttiin seuraavaan kohteeseen. Monin paikoin

simpukoita ei kuitenkaan löytynyt lainkaan tai
niitä löytyi hyvin huonosti.
Raportissa on käytetty virransuuntaista tarkastelua, eli puhuttaessa oikeasta ja vasemmasta
rannasta tarkoitetaan alavirtaan tehdyn tarkastelun osoittamaa rantaa.

Kuva 2. Koskenkylänjoen latvaosan tutkimusalueet.

Taulukko 1. Suomessa tavattavat suursimpukkalajit (Unionidae) ja niistä raportissa käytettävät lyhenteet.
Lajinimi
Vuollejokisimpukka Unio crassus
Sysijokisimpukka
Unio tumidus
Soukkojokisimpukka Unio pictorum

Lyhenne
Uc
Ut
Up

Lajinimi
Lyhenne
Pikkujärvisimpukka Anodonta anatina
Aa
Isojärvisimpukka
Anodonta cygnea
Ac
Litteäjärvisimpukka Pseudanodonta complanata Pc
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3 Tulokset
3.1 Luukkukoski
Luukkukoskella vuollejokisimpukan esiintymistä
selvitettiin kosken niskalta koskialueen alarajoille
asti. Alapuolisessa suvannossa ei käyty.
Saarekkeen (kuva 3) yläpuolisilta alueilta 1–
5, kynnyksen tuntumasta, tarkasteltiin pieniä
alueita, joilta kivien ja karkean soran joukosta
löytyi myös hiekkaa. Muutoin pohja oli pääosin
kiveä. Kosken niskalta ensimmäinen soraa ja
hiekkaa sisältävä noin 2 m2:n alue löytyi vasemman rannan tuntumasta (alue 1, kuva 3). Myös
uoman keskeltä kynnyksen yläpuolelta (alue 2)
löytyi noin 2 m2:n alalta hiekkaa, kiveä ja soraa.
Näiltä kahdelta alueelta löytyi yhteensä 55 simpukkaa, joista suurin osa oli iso- ja pikkujärvisimpukoita sekä vähäisempi määrä sysijokisimpukoita ja litteäjärvisimpukoita (taulukko 2). Kynnyksen alapuolinen oikea reuna (alue
3) oli pääosin kalliota ja kiveä. Myös vasen reuna
oli louhikkoa eikä sitä tutkittu sen tarkemmin.
Keskellä uomaa, alueella 4, oli hieman enemmän
soraikkoa, kuten myös alueella 5. Alueilta 3–5
löytyi yhteensä vain muutama sysijoki-, soukkojoki- ja pikkujärvisimpukka.
Kynnyksen alapuolisen saarekkeen ohi
virtaava koski (alue 6) käytiin läpi vain uoman
keskiosilta. Virtaus koskessa oli kova ja pohja oli

vaihtelevankokoista kiveä. Alueelta ei havaittu
yhtään simpukkaa. Myöskään alemman saarekkeen oikean puoleisesta koskesta (alue 11) ei havaittu simpukoita.
Alemman saarekkeen vasen haara, tarkasteltiin koko pituudelta (alue 7). Simpukoita löytyi
vasta kosken alapuolelta alueelta 8. Tällä alueella
kivikko vaihtui soraksi ja hiekaksi. Myös virtausnopeus laski uoman tilavuuden kasvaessa.
Vuollejokisimpukkaa ei löytynyt tältä 20 m pituiselta tutkitulta alueelta, vaikka alue olisikin ollut
soveltuva sekä pohjanlaadun että virtauksen
osalta. Alueelta löytyi sen sijaan runsaasti sysijokisimpukoita ja muutama järvisimpukka.
Luukkukosken suvantomaisesta alaosasta
tutkittiin tarkemmin vain alemman saarekkeen
matala (< 1,5 m) reuna-alue (alue 9) sekä kosken
oikean haaran alaosa (alueet 10 ja 11). Näistä ainoastaan ruovikon (Phragmites australis) edustalla, alueella 9, oli jonkin verran hiekkapohjaa.
Hiekalta löydettiin yksi vuollejokisimpukka.
Alueet 10 ja 11 olivat heikosti simpukoille soveltuvaa kovaa pohjaa. Jopa oikean reunan järvikortekasvillisuuden (Equisetum fluviatile) tuntumassa
pohjanlaatu oli kalliota, kiveä ja soraikkoa.
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Kuva 3. Luukkukosken tutkimusalueet 1–11.
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Aa

Ac

kuolleet

Kuva 4. Luukkukosken simpukkahavainnot.

Pc

Luukkukoski
Alue
1
2
3
4
5
8
9
10
Yhteensä

Elävät
Uc
Ut
5
12
2
1

1

16
16

1

52

Up
1

Aa
13
3
4

Ac
11
7

Pc

Kuolleet
Uc
Ut
5

Up

Aa
2

Pc
2

2
1
8

2

3
3
2

1

2

Ac
5

2
5
9
1
37

3
10

1

1

31

4

1

1
5

0
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Taulukko 2. Luukkukosken tutkimusalueilta 1–5 ja 8-10 löydetyt elävät ja kuolleet simpukat. Taulukossa on mukana vain
alueet, joilta löydettiin simpukoita.
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Kuva 5. Luukkukosken tutkimusalueet. Alueet 1–5 on kuvattu kynnyksen ylärajoilta oikealta rannalta. Alue 6 on kuvattu
oikealta rannalta kaventuman keskivaiheilta. Alue 8 on kuvattu alemman saarekkeen vasemmalta reunalta ja alueet 1–11
saman saarekkeen etelänpuoleiselta rannalta. Kuvat: Reetta Ljungberg.
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3.2 Lapiokoski
50

40
Yksilömäärä

Lapiokoskelta selvitettiin kävelysillan yläpuolisesta koskesta simpukoille mahdollisesti soveltuvia alueita. Kosken niskalta löytyi neljä soveltuvaa aluetta (alueet 1–4), joista kolmelta löytyi
vuollejoki-, sysijoki- ja järvisimpukoita (taulukko
3). Simpukat löytyivät pääosin hiekalta ja soralta,
jota oli kivien välissä virran myötäisinä juovina.
Kuolleita kuoria, joista osa on voinut ajautua
koskenniskalle, löytyi melko runsaasti.
Kosken niskan ja sillan välisestä koskesta
(alueet 6–9) ei löydetty lainkaan suursimpukoita.
Pohjanlaatu oli pääosin kivikkoa ja louhikkoa,
joiden välistä löytyi ohuita sorajuovia. Virtaus
koskenniskan alapuolella vaikutti liian voimakkaalta yhdessä karkean pohjanlaadun kanssa,
jotta se olisi soveltunut simpukoiden elinalueeksi. Yleisin laji Lapiokoskella oli sysijokisimpukka.
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Kuva 6. Lapiokosken simpukkahavainnot.
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Kuva 7. Lapiokosken tutkimusalueet 6–9 on kuvattu
kynnykseltä. Kuva: Reetta Ljungberg

Kuva 8. Lapiokosken tutkimusalueet 1–9.
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Kuva 9. Lapiokosken tutkimusalueet 1–4 on kuvattu oikealta rannalta ylävirtaan. Kuva: Reetta Ljungberg
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Ac

Pc

Taulukko 3. Lapiokosken tutkimusalueilta 1–4 löydetyt elävät ja kuolleet simpukat. Taulukossa on mukana vain alueet, joilta
löydettiin simpukoita.
Lapiokoski
Alue
1
2
3
4
Yhteensä

Elävät
Uc
Ut
3
2
4
2
8
5
10
9
25

Up

Aa

Ac

Pc

0

2
4
6

1
9
10

1
2
3

Kuolleet
Uc
Ut
2
1
1
1

Up

6
9

0

Aa
2

Ac

Pc

3

2
3
5

2
1
3

5

3.3 Kylmäkoski
Kylmäkoskella tarkasteltiin koskialuetta kynnyksen yläpuoliselta uimalaiturilta (kuva 10, harmaa
laituri pisteen 1 yläpuolella) kosken alarajoille
saakka. Alapuolista suvantoa ei tutkittu. Koskea
tarkasteltiin ainoastaan koskenniskalta (alue 1) ja
sen alapuolelta (alue 2) sekä oikealta rannalta
(alueet 3 ja 4). Muissa osin koskea virtaus oli sukeltamalla tehtävään havainnointiin liian voimakas. Näiltä alueilta tarkastelu suoritettiin vain
siltä osin, mitä sukeltaja ehti havaita lipuessaan
virran mukana. Pohja uoman keskellä oli suuri-

kokoista kivikkoa ja louhikkoa, joka on simpukoille epätyypillistä esiintymisaluetta.
Koskenniskalta, alueelta 1, löytyi kahden
litteäjärvisimpukan kuoret ja alueelta 2 yksi elävä
sysijokisimpukka (taulukko 4). Rauhallisemman
virtauksen alueelta (alueet 3 ja 4) löytyi kaikkia
muita suursimpukkalajeja paitsi vuollejokisimpukkaa. Pohjanlaatu alueilla 3 ja 4 oli kivikkoa,
jonka joukossa oli vähän soraa ja hiekkaa. Hieman alueen 2 alapuolelta sukeltaja havaitsi täpläravun (Pacifastacus leniusculus).
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Kuva 10. Kylmäkosken tutkimusalueet 1–4.

Aa

Ac

Pc

kuolleet

Kuva 11. Kylmäkosken simpukkahavainnot.

Taulukko 4. Kylmäkosken tutkimusalueilta 1–4 löydetyt elävät ja kuolleet simpukat. Taulukossa on mukana vain alueet, joilta
löydettiin simpukoita.
Kylmäkoski
Kohde
1
2
3
4
Yhteensä

Elävät
Uc
Ut

0

1
19
10
30

Up

Aa

Ac

Pc

1
1

27
6
33

15
3
18

1
1
2

Kuolleet
Uc
Ut

Up

Aa

Ac

Pc
2

3
0

1
1

0

3

0
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Kuva 12. Kylmäkosken tutkimusalueet 1–4. Alueet 1 ja 2 kuvattu laiturilta alavirtaan. Kohteet 3 ja 4 on kuvattu kosken puolivälistä vasemmalta rannalta. Kuvat: Reetta Ljungberg.

3.4 Kartanonkoski
Kartanonkoskella pohjaa tutkittiin sekä padon
ylä- että alapuolella. Padon yläpuolella, alue 1
kattoi oikean rannan, vedestä esiin pistävän kiven ympäristön ja raatekasvuston (Menyanthes
trifoliata) reunuksen. Tällä alueella isojen kivien
välistä löytyi soraa ja hiekkaa yhteensä noin 1,5
m2 alueelta. Erityisen paljon soraa ja hiekkaa oli
raatekasvuston vierellä. Syvyyttä alueella oli
noin 1–1,5 m. Keskiuomassa padon yläpuolella,
alueella 2, pohja oli laajalti isoa kivikkoa eikä
alueelta havaittu simpukoita. Sen sijaan alueelta
3, padon tuntumasta oikealta rannalta uoman
keskelle, löydettiin jonkin verran sekä eläviä että
kuolleita sysijokisimpukoita ja pikkujärvisimpukoita, sekä kuolleen isojärvisimpukan kuori (tau-
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lukko 5). Simpukat olivat kivikon ja lohkareiden
välisillä hiekka- ja soralaikuilla.
Virtaus padon alapuolella oli hyvin voimakas. Padon alla (alue 4) pohja oli isoa kiveä ja kalliota. Tältä alueelta oli mahdollista löytää enimmillään 0,5 m2:n alueelta soraa ja hiekkaa. Sekä
oikea (alue 6) että vasen reuna (alue 5) olivat
suurta kivikkoa ja louhikkoa. Myllykanavan
(uoman vasen reuna) alapuolelta (alue 7) eikä sen
alapuolisesta koskesta (alue 8) löydetty simpukoille soveltuvia esiintymisalueita. Alueella oli
hyvin vähän soraa ja hiekkaa. Padon alapuolelta
aina alapuoliseen suvantoon saakka, ei havaittu
suursimpukoita. Kartanonkosken alueelta kokonaisuudessaan ei havaittu vuollejokisimpukoita.
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Kuva 13. Kartanonkosken tutkimusalueet 1–8.

Aa

Ac

Pc

kuolleet

Kuva 14. Kartanonkosken simpukkahavainnot.

Taulukko 5. Kylmäkosken tutkimusalueilta 1 ja 3 löydetyt elävät ja kuolleet simpukat. Taulukossa on mukana vain alueet,
joilta löydettiin simpukoita.
Kartanonkoski
Alue
1
3
Yhteensä

Elävät
Uc
Ut
11
4
0
15

Up

0

Aa
7
1
8

Ac
1

Pc
2

1

2

Kuolleet
Uc
Ut
3
6
0
9

Up

Aa
1
4
5

0

3

Ac

Pc
1

1
1

1

1

4
2

6
5

7
8
Kuva 15. Kartanonkosken tutkimusalueet 1–8. Kohteet 1-6 on kuvattu myllykanavan rakenteiden päältä uoman vasemmalta
reunalta. Kohteet 7 ja 8 on kuvattu uoman oikealta rannalta. Kuvat: Sanna Saari.
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4 Yhteenveto
Suursimpukkatiheydet
joissa
koskimaisilla
osuuksilla ovat yleensä alhaisia (Ljungberg 2006
& 2007; Ilmarinen & Oulasvirta 2007). Koskenkylänjoella tutkituista koskista löytyi vain paikoitellen simpukoita. Yleisimpiä lajeja tutkituissa kohteissa olivat sysijokisimpukat (kuva 16), joka
Koskenkylänjoella muodosti jopa 42 % kaikista
suurisimpukkahavainnoista. Sysijokisimpukka
on yleisestikin eteläisen Suomen virtavesien runsaslukuisimpia simpukoita (Valovirta 1999 &
2007; Ljungberg 2007; Ilmarinen & Oulasvirta
2008). Myös pikkujärvisimpukoita löytyi jokseenkin runsaasti (29 %) ja jonkin verran myös
litteäjärvisimpukoita (4 %). Järvisimpukoiden
esiintyminen joissa vähäisinä yksilömäärinä, ei
sinällään ole poikkeuksellista (Ljungberg 2006 &
2007; Ilmarinen & Oulasvirta 2007; Saari &
Ljungberg 2008), mutta isojärvisimpukan runsaus (21 %) oli kuitenkin jokseenkin yllättävää, sillä
lajin on mielletty olevan melko tiukasti järviin
rajoittunut. Lajia tavataan kuitenkin myös joissa,
vaikkei kovinkaan runsaslukuisena (Haukioja &
Hakala 1974; Saari & Ljungberg 2008, Ljungberg
& Saari, julkaisematon). Myös soukkojokisimpukkaa havaittiin joitain yksilöitä (1 %). Kuolleiden simpukoiden lajijakauma noudatti jokseenkin elävien simpukoiden lajijakaumaa.
Koskenkylänjoen latvakoskista tehtiin havaintoja vuollejokisimpukoista vain Lapio- ja
Luukkukoskelta. Yhtäkään vuollejokisimpukkaa
ei havaittu varsinaisilta koskiosuuksilta, vaan
havainnot tehtiin kosken kynnyksellä tai kosken
alaosilta. Kylmäkoskelta ja Kartanonkoskelta ei
tehty havaintoja vuollejokisimpukoista lainkaan.
Koskialueet eivät aiempien tutkimusten mukaisesti (Ljungberg 2007; Valovirta 2005) sovellu-
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kaan suoranaisesti vuollejokisimpukan tai suursimpukoiden elinalueiksi. Syitä tähän ovat liian
voimakas virtaus ja sopimaton pohjanlaatu.
Vuollejokisimpukoiden osuus kaikista havaituista simpukoista oli vain 3 %.
Tässä selvityksessä ei tarkasteltu koskien
ylä- ja alapuolisia suvantoja ja jokiosuuksia. Aikaisempien Koskenkylänjoella tehtyjen runsaiden vuollejokisimpukkahavaintojen (Ljungberg
2006; Ilmarinen & Oulasvirta 2007) sekä lajin
esiintymisalueista ja runsaustihentymistä olevan
tiedon perusteella (Ljungberg 2007), on mahdollista, että vuollejokisimpukkaa esiintyy koskien
välisissä suvannoissa muutamista yksilöistä aina
runsaisiin tihentymiin koko Pyhäjärven ja Myrskylään johtavan maantien (1751) välisellä jokiosuudella.

Kuva 16. Löydettyjen suursimpukkalajien osuus kaikista
havainnoista Koskenkylänjoen tutkimuskohteilla.
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