
Tiivistelmä 

 

Järvien ja merien pohja-alueiden luonnollisesti tuottamat hiilikaasut, kasvihuonekaasut hiilidioksidi 

ja metaani, ovat viime aikoina olleet vilkkaan tutkimuksen kohteina, koska niillä voi olla 

huomattava osuus ilmaston lämpenemisessä. Hiilidioksidi on happea vaativan hengityksen 

lopputuote ja metaania syntyy suuria määriä hapettomissa olosuhteissa. Erityisesti matalat, 

kasvillisuuden peittämät ranta-alueet ovat pinta-alaansa nähden näiden kaasujen merkittäviä 

lähteitä. Metaani, joka on voimakas kasvihuonekaasu, voi kasvillisuuspohjilla siirtyä 

pohjasedimentistä suoraan ilmakehään kasvien varsisolukkojen kautta, ja näin välttyä hapettumasta 

hiilidioksidiksi pohjasedimentin pinnassa tai vedessä. Ympäristön lämpötilan nousu vaikuttaa 

voimistavasti vesien pohja-alueiden hiilidioksidin ja metaanin tuottoon, mutta monet muutkin, 

huonommin tunnetut tekijät säätelevät kuinka paljon kaasuja lopulta kulkeutuu ilmakehään. Tässä 

työssä on tutkittu eteläsuomalaisten järvien, erityisesti niiden vesikasvillisuuden peittämien ranta-

alueiden, ja murtovesipohjan tuottamien hiilikaasujen määrää, ajallista ja paikallista vaihtelua sekä 

vaihteluun vaikuttavia tekijöitä. Säätelevistä tekijöistä tutkittiin erityisesti lämpötilan, mutta myös 

vuodenajan, pohjan laadun, kasvilajin ym. muuttujien vaikutusta. Pohjan hiilidioksidin 

tuottonopeudet vaihtelivat kenttäkokeissa (hiileksi muunnettuna) välillä 0.1–12.0 mg m–2 h–1 ja 

metaaniemissio vaihteli malliekosysteemi- l. mesokosmoskokeessa välillä 0–14.3 mg m–2 h–1. 

Laboratoriokokeissa hiilidioksidintuotto nousi aina määrään 79 mg hiiltä m–2 h–1, kun lämpötilaa 

nostettiin yli luonnossa esiintyvien vaihtelurajojen. Lämpötila oli hiilikaasuvirtoihin eniten 

vaikuttava tekijä ja se selitti 70–94% kaasuntuoton vaihtelusta järvipohjilla ja 51% vaihtelusta 

murtovesipohjalla. Lämpötila selitti myös 50–90% metaanintuoton vaihtelusta malliekosysteemissä. 

Sen sijaan lämpötila ei vaikuttanut metaanin hapettumiseen. 

 

Kokeissa tutkittiin myös kuuden ilmaversoisen ja kelluslehtisen vesikasvilajin metaaniemissioita 

tasaisessa lämpötilassa. Ilmaversoisen järviruo´on emissiot olivat korkeimmat, keskimäärin 14 mg 

hiiltä m–2 h–1 ja ne korreloivat nettoperustuotannon ja auringon säteilykeskiarvon kanssa. 

Kelluslehtisen isoulpukan kasvustoissa keskimääräinen metaaniemissio oli vain 0.5 mg hiiltä m–2 h–

1. Emissio pieneni kun keskimääräinen pyyhkäisymatka (suora matka jonka tuuli ja aallokko voivat 

edetä esteettä veden pintaa pitkin) piteni ja kasvoi jos veden pinnalla ulpukanlehtien suhteellinen 

peittävyys oli suuri. Alueellisesti tarkasteltuna ilmaversoisten järviruo´on ja järvikortteen peittämien 

ranta-alueiden yhteenlasketut metaaniemissiot olivat kolmanneksen suuremmat kuin samalla 

alueella sijaitsevien luonnontilaisten avosoiden, vaikka ruoko- ja kortekasvustojen pinta-ala oli vain 

alle puolet soiden pinta-alasta.  



 

Ilmastonmuutos tulee mitä todennäköisimmin lisäämään kasvillisuusrantojen hiilikaasuemissioita. 

Karkean arvion mukaan esim. kesäkuinen pohja-alueen hiilidioksidin tuotto nousisi 29% ja 

metaaniemissio 65% noin sadan vuoden aikavälillä. Tuloksien perusteella pohjasedimenttien, 

erityisesti kasvillisuusrantojen pohjien, hiilikaasuvirrat ovat alueellisesti merkittäviä. Niiden 

määrään vaikuttaa useimmiten eniten lämpötila, mutta myös muut tekijät voivat olla tärkeitä. Kun 

arvioidaan, kuinka ilmaston lämpeneminen vaikuttaa luonnonympäristöistä tulevien 

kasvihuonekaasujen määriin, vesien pohja-alueiden, erityisesti kasvillisuusrantojen, tuottamat 

kaasut on huomioitava laskelmissa. 

 


