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1. Johdanto 

 
Luonnossa yksikään eliölaji ei elä tyhjiössä. Kaikki eliöt ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa 

ympäristönsä, sekä muiden lajien kanssa. Lajien vaikutus toisiinsa voi olla joko 

negatiivinen, neutraali tai positiivinen. Lajit voivat vaikuttaa toisiinsa joko suoraan, tai 

muiden lajien ja resurssien kautta epäsuoraan. (Abrams 1987; Begon ym. 2005.) 

 

 LAJI 1 

LAJI 2 

Suhteen laatu – + 0 

– Kilpailu Predaatio Amensalismi 

+ Predaatio Mutualismi Kommensalismi 

0 Amensalismi Kommensalismi Neutralismi 

 

Kuva 1. Ekologisten vuorovaikutuksien tyypit kahdelle eliölajille niiden suhteen 

ollessa joko: negatiivinen (-), positiivinen (+) tai neutraali (0). (Abrams 1987.) 

 

 

Usein tietyllä eliölajilla voi olla suotuisa, suora tai epäsuora vaikutus yhteen tai 

useampaan muuhun eliöön. Tällöin puhutaan usein fasilitaatiosta. Fasilitaatiossa jokin laji 

(fasilitaattori) läsnäolollaan tai toiminnallaan edesauttaa yhden tai useamman muun lajin 

selviytymistä samassa habitaatissa tarjoamalla niille niiden tarvitsemia resursseja (Bruno 

& Bertness 2001). Yleensä fasilitaation seurauksena tietyn alueen lajirikkaus kasvaa 

(Bruno & Bertness 2001; Gutierrez ym. 2003). 

 

Ääriesimerkki fasilitaatiosta on laji, joka läsnäolollaan mahdollistaa kokonaisen habitaatin 

muodostumisen. Tällaista lajia kuvaamaan kehitettiin vuonna 1972 termi ”perustajalaji” 

(Dayton 1972). Asettuessaan alueelle perustajalaji mahdollistaa muiden, siitä enemmän 

tai vähemmän riippuvaisten lajien asettumisen samalle alueelle (Bruno & Bertness 2001; 

Dayton 1972; Jones ym. 1994). Näin perustajalaji luo perustan habitaatille, joka 

muotoutuu lopulta perustajalajin ja muiden eliöiden yhteisvaikutuksella. 
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1.1  Alustaansa kiinnittyvien simpukoiden ekologiaa 

 

Alustaansa kiinnittyvät simpukat ovat erinomainen esimerkki perustajalajista (Bruno & 

Bertness 2001). Ne muodostavat laajoja “mattoja” lauhkean vyöhykkeen merien 

kalliorannoilla, olosuhteiden mukaan aina keskivedenkorkeuden yläpuolelta syvyyksiin 

asti (Bruno & Bertness 2001; Gutierrez ym. 2003). Simpukoiden vapaasti uivat toukat 

asettuvat usein kasvamaan aikuisten lajitovereidensa läheisyyteen tai niiden päälle (Chiba 

& Noda 2000; Hunt & Scheibling 1996). Simpukoita myös irtoaa alustastaan esimerkiksi 

aallokon, myrskyjen tai jään vaikutuksesta (Hunt & Scheibling 2001a; McCook & Chapman 

1993; Witman 1987; Witman & Suchanek 1984). Näin tuloksena on usein tiiviinä 

rykelminä laikuittain kasvavat eri kokoiset ja ikäiset simpukkaesiintymät (Metaxas ym. 

1994), tai lähes kaiken tilan peittävä laaja yhtenäinen simpukkamatto. Nämä simpukat 

toimivat eräänlaisena linkkinä pelagiaalisen ja benttisen ympäristön välillä, sillä ne 

suodattavat ravinnokseen eloperäistä ainesta vesipatsaasta ja tuottavat siitä omien 

rakenneosiensa lisäksi runsaasti ulostetta ja pseudoulostetta, joka sedimentoituu pohjalle 

(Kautsky & Evans 1987; Norling & Kautsky 2007). Pseudouloste on orgaanista ainesta 

jonka simpukat ovat vesipatsaasta suodattaneet, mutta joka ei ole kulkeutunut 

simpukoiden ruoansulatusjärjestelmän läpi.  

 

Simpukat ovat hyvin tehokkaita veden suodattajia, ja esimerkiksi Itämeren 

sinisimpukoiden on arvioitu vuoden aikana suodattavan kaksi kertaa koko Itämeren 

tilavuutta vastaavan vesimäärän (Kautsky & Evans 1987). Simpukkayhteisöt ovatkin 

ekologisesti erittäin tuottavia systeemeitä (Attard ym. 2020). Simpukkayhteisö on 

habitaattina myös melko pitkäikäinen ja stabiili (Gutierrez ym. 2003; Lintas & Seed 

1994; McGrorty ym. 1990; Witman 1985). 

 

 

1.2  Monet tekijät muovaavat simpukkayhteisöjä 

 

Valtamerien lauhkean vyöhykkeen kalliorannat jakautuvat selkeisiin vyöhykkeisiin, jotka 

muodostuvat yhdestä tai muutamasta lajista (Bruno & Bertness 2001; Little & Kitching 



3 
 

1996). Vyöhykkeiden ylä- ja alarajat määräytyvät monien fysikaalisten ja biologisten 

tekijöiden yhteisvaikutuksesta (Little & Kitching 1996). 

 

Vuorovesirannoilla simpukkavyöhykkeen yläraja määräytyy yleensä fysiologisen stressin 

vuoksi. Simpukat voivat hankkia ravintoa ainoastaan ollessaan veden alla. Tästä syystä 

jollakin korkeudella keskivedenkorkeudesta on raja, jonka yläpuolella simpukat eivät saa 

tarpeeksi ravintoa elintoimintojensa ylläpitämiseen. Lisäksi liian pitkä altistus auringolle ja 

pakkasille on simpukoille kuolettavaa, joten vuorovesirannoilla simpukoiden esiintymisen 

yläraja asettuu yleensä alemmaksi kuin se voisi ravinnon saannin kannalta olla. (Little & 

Kitching 1996; Menge & Branch 2001.) 

 

Tärkein simpukkayhteisöihin vaikuttava fysikaalinen voima on aallokko (Westerbom & 

Jattu 2006). Voimakas aallokko, esimerkiksi myrskyissä, vaikuttaa simpukoihin suoraan 

aiheuttamalla vetoa, joka saattaa irrottaa simpukat alustastaan (Bell & Gosline 1997; 

Hunt & Scheibling 2001b). Avoimilla rannoilla simpukat kompensoivat aaltojen 

lisääntyneen voiman kiinnittymällä voimakkaammin alustaansa muodostamalla enemmän 

ja paksumpia byssusrihmoja, joilla ne kiinnittyvät alustaansa, verrattuna rantoihin, joilla 

aallokon voima ei ole niin suuri (Bell & Gosline 1997; Hunt & Scheibling 2001b; Witman & 

Suchanek, 1984). Epibionttisina simpukoiden päällä kasvavat levät ja muut eliöt 

aiheuttavat simpukoille helposti ongelmia lisäämällä vetoa, jolloin vaara alustalta 

irtoamiseen on suurempi (Witman 1987; Witman & Suchanek 1984). Usein avoimilla 

rannoilla simpukkatiheys on suuri, mutta niiden koko on pieni. Tämä saattaa johtua siitä, 

että voimakkaassa aallokossa suuret yksilöt irtoavat alustastaan pieniä helpommin 

(Alvarado & Castilla 1996; Westerbom & Jattu 2006). 

 

Aallokko vaikuttaa simpukkayhteisöihin myös epäsuorasti. Jos aaltojen voima on 

vähäinen, sedimentaatio on voimakkaampaa ja simpukat saattavat tukahtua sedimentin 

alle (Iwasaki 1995; Westerbom ym. 2008; Zardi ym. 2008). Lisäksi vähäinen aallokko 

vaikuttaa myös simpukoiden ravinnonsaantiin – kun vesi ei vaihdu riittävästi, eivät 

simpukatkaan saa tarpeeksi ravintoa (Dahlhoff ym. 2002). Veden liikkeet ja aallokko 

vaikuttavat myös simpukoiden asettumiseen uusille alueille (Hunt & Scheibling 1996). 
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Tärkein simpukkayhteisöihin vaikuttava biologinen tekijä on saalistus. Simpukat ovat 

tärkeää ravintoa useille merten selkärangattomille, kuten kuningaskotiloille ja 

meritähdille, sekä kaloille (Lappalainen ym. 2004; Little & Kitching 1996; Menge & Branch 

2001; Paine ym. 1985). Nämä eläimet voivat kuitenkin saalistaa simpukoita ainoastaan 

veden alla, ja jossain kohdassa vuorovesigradienttia onkin vedenkorkeus, jonka 

yläpuolella simpukat ovat tehokkaan saalistuksen yläpuolella. Yleensä tähän kohtaan 

asettuukin yhtenäisen simpukkavyöhykkeen alaraja (Little & Kitching 1996). Myös 

vesilinnut käyttävät simpukoita ravintonaan, mutta niiden merkitys on valtamerissä 

selkärangattomia saalistajia vähäisempi (Hamilton 2000). 

 

Simpukoille tyypillinen tapa kasvaa lähellä toisiaan suojelee niitä saalistajilta. Yksittäiset 

simpukat, samoin kuin simpukkalaikkujen reunoilla olevat yksilöt, kasvavat nopeammin, 

mutta niillä on suurempi todennäköisyys joutua saalistajan ravinnoksi (Okamura 1986). 

Jotkut biologiset vuorovaikutukset voivat myös vaikuttaa simpukkayhteisöihin 

fysikaalisten tekijöiden kautta. Veden liikkeiden mukana liikkuvat levät saattavat estää 

muiden eliöiden kiinnittymisen lähelleen (ns. ”ruoska-efekti”) (Kiirikki 1996a), ja 

simpukoihin kiinnittyneet levät lisäävät vetoa, mikä saattaa edesauttaa simpukoiden 

irtoamista alustastaan (Witman 1987). 

 

 

1.3  Simpukat ympäristönsä muovaajina 

 

Simpukat muovaavat ympäristöään monin tavoin. Ne muodostavat kasvaessaan 

kolmiulotteisia rakenteita, ne muuttavat veden virtausominaisuuksia edesauttaen 

vedessä olevien partikkeleiden sedimentoitumista, ja tuottavat runsaasti orgaanista 

ainesta joka usein jää simpukkakasvustoon (Bruno & Bertness 2001; Gutierrez ym. 

2003; Jones ym. 1994). 

 

Kasvaessaan simpukat tuottavat runsaasti suhteellisen pitkäikäistä kuorta. Samalla 

simpukat tuottavat meren usein kaksiulotteiseen pohjaan kolmiulotteisia, melko pysyviä 

rakenteita. Nämä rakenteet koostuvat elävistä simpukoista ja niiden kiinnittymiseen 

käyttämistä byssusrihmoista sekä kuolleiden simpukoiden kuorista ja kuoren palasista 
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(Lohse 1993; Norkko ym. 2006). Tämän simpukkamatriisin sisälle jää erikokoisia onkaloita, 

koloja ja rakoja, joissa olosuhteet ovat hyvin toisenlaiset kuin simpukkakasvuston 

ulkopuolella. Lisäksi simpukat itsessään toimivat kiinnittymisalustana lukuisille eläimille ja 

leville (Lohse 1993; Miyamoto & Noda 2004). Koska simpukkamatriisin kuoren pinta-ala 

on aina suurempi kuin sen peittämän pohjan pinta-ala, simpukat tarjoavat muille lajeille 

huomattavan suuren alan sekundaarista kiinnittymispintaa (Attard ym. 2020). 

 

Simpukat vaikuttavat virtausolosuhteisiin, sillä veden virtaus vaimenee huomattavasti 

lähellä simpukkamatriisin pintaa, ja sen sisällä veden virtaus on hyvin vähäistä. Tämä 

edesauttaa vedessä olevien partikkeleiden laskeutumista simpukkamatriisin onkaloihin 

muodostaen sedimenttiä, joka onkin simpukkakasvustossa paksumpaa kuin paljaalla 

pohjalla (Kautsky & Evans 1987; Kotta ym. 2009; Norling & Kautsky 2007; Widdows ym. 

1998).  

 

Vaikka simpukkaesiintymät ovatkin suhteellisen pitkäikäisiä rakenteita (McGrorty ym. 

1990), voivat esimerkiksi voimakkaat myrskyt, pohjalla liikkuvat kivet ja jään 

kasautuminen irrottaa suuriakin simpukkalaikkuja kertaheitolla ja aikaansaada paljasta 

pohjaa (Metaxas ym. 1994; Minchinton ym. 1997). Näin ollen simpukat harvoin peittävät 

kalliopohjan kokonaan, ja lopputulos on mosaiikkimainen kudelma, jossa on siellä täällä 

eri suuruisia ja eri ikäisiä simpukkalaikkuja ja paljasta pohjaa (Metaxas ym. 1994). Näin 

esiintyessään tietyllä alueella alustaansa kiinnittyvät simpukat lisäävät sen rakenteellista 

monimuotoisuutta ja erilaisten habitaattien määrää (Seed 1996). 

 

 

1.4  Simpukat fasilitaattoreina 

 

Suurin osa mereisistä eliöistä on pieniä ja riippuvaisia sekundaarisesta tilasta 

(Menge & Branch 2001; Witman & Dayton 2001). Simpukat ovat kalliorantojen 

yleisinä perustajalajeina erittäin tärkeitä sekundaarisen tilan luojia ja fasilitoivat 

lukuisia muita lajeja tarjoten niille elintärkeitä resursseja (Bruno & Bertness 2001).  
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Simpukat fasilitoivat muita lajeja pääasiassa samalla kolmella tavalla, joilla ne 

muovaavat ympäristöään. Niiden tuottamat rakenteet tarjoavat suojapaikkoja ja 

kiinnittymisalustan muille lajeille. Niiden aiheuttamat muutokset virtauksissa 

parantavat monien eläinten ravinnonsaantimahdollisuuksia ja edesauttavat 

sedimentin kertymistä. Sedimentti sekä simpukoiden tuottamat ulosteet ja 

pseudoulosteet toimivat puolestaan ravinnonlähteinä ja elinympäristöinä lukuisille 

muille eläimille. (Gutierrez ym. 2003; Norkko ym. 2006.) 

 

Simpukkamatriisin lomassa olevissa koloissa ja onkaloissa esiintyy paljon erilaisia 

sekä vapaasti uivia, että alustaa pitkin liikkuvia eläimiä kuten pieniä äyriäisiä ja 

nilviäisiä (Gutierrez ym. 2003; Koivisto & Westerbom 2010). Lisäksi simpukoiden 

pinnalla elää niihin kiinnittyneinä erilaisia leviä sekä ravintonsa suodattavia eläimiä 

kuten polyyppeja ja merirokkoja (Miyamoto & Noda 2004). Monet näistä eliöistä 

pystyisivät elämään ilman simpukoita, mutta simpukoiden antama suoja ja 

kiinnittymisalustan pinta-alan suurentuminen verrattuna paljaaseen pohjaan ovat 

niille eduksi (Lohse 1993).  

 

Kiinnittymällä simpukoihin monien ravintonsa suodattavien eläinten 

ravinnonsaantimahdollisuudet paranevat, sillä eläessään simpukoiden pinnalla ne 

nousevat korkeammalle pohjasta ja ulottuvat paremmin vesipatsaaseen (Laihonen 

& Furman 1986). Monet simpukoihin kiinnittyvät eliöt pystyvät kiinnittymään myös 

muihin alustoihin, mutta osa niistä on hyvin vaativia kiinnittymisalustansa suhteen 

ja esiintyy ainoastaan simpukoiden pinnalla (Lohse 1993). 

 

Nämä onkalot tarjoavat muille eläimille suojaa niin saalistajia kuin fysikaalisia 

stressitekijöitä vastaan. Simpukat tarjoavat lomassaan eläville eliöille suojaa niitä 

saalistavilta eläimiltä ja erilaisilta fysikaalisilta stressitekijöiltä, kuten vuoroveden 

vaihtelun aiheuttamalta veden pinnan yläpuolelle jäämiseltä (Alvarado & Castilla 

1996; Gutierrez ym. 2003). Vuorovedelle alttiilla alueilla simpukkamatriisin lomassa 

kuivumiselle ja lämpötilan vaihteluille herkät eliöt voivat selviytyä pitkiäkin aikoja 

veden pinnan yläpuolella, sillä kosteus- ja lämpötilavaihtelut ovat matriisin sisällä 
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huomattavasti pienempiä kuin sen ulkopuolella (Dittmann 1990; Gutierrez ym. 

2003). 

 

Simpukat myös muuttavat veden virtauksia ja eläimet hyötyvät tästä monin tavoin. 

Virtausten heikentyminen simpukkamatriisissa ja sen välittömässä läheisyydessä 

pienentää monien pienten eliöiden riskiä joutua veden mukana pois kuljetetuiksi 

(Gutierrez ym. 2003; Norkko ym. 2006). Simpukkakasvusto muuttaa 

virtausolosuhteita myös siten, että vesipatsaassa olevat partikkelit ja simpukoiden 

tuottama orgaaninen aines, niiden ulosteet ja pseudoulosteet, laskeutuu 

helpommin pohjaan ja kerääntyy etenkin simpukoiden lomaan (Norling & Kautsky 

2007; Norling & Kautsky 2008). 

 

Eliöt hyötyvät sedimentoitumisen lisääntymisestä kahdella tavalla. Eliöt, jotka 

käyttävät ravinnokseen sedimentin orgaanista ainesta, saavat enemmän ravintoa 

kuin sitä paljaalle pohjalle kertyisi (Kotta ym. 2009). Lisäksi sedimentin kertyminen 

mahdollistaa alueelle kolonisaation sellaisiltakin eliöiltä, jotka esiintyvät yleensä 

pehmeillä pohjilla sedimenttiin kaivautuneina (Thiel & Ullrich 2002; Tsuchiya 2002). 

Näin simpukat olemassaolollaan ja toiminnallaan luovat koville pohjille olosuhteet, 

jotka ovat osin pehmeiden pohjien kaltaiset. 

 

Tietyssä mielessä voisikin sanoa, että simpukkayhteisöissä on elementtejä sekä 

kovista että pehmeistä pohjista. Tämä mahdollistaa kovien ja pehmeiden pohjien 

eliöiden esiintymisen samalla alueella, jolloin lajien määrä simpukkayhteisöissä on 

yleensä suurempi kuin kovilla tai pehmeillä pohjilla. (Alvarado & Castilla 1996; Jones 

ym. 1994; Norling & Kautsky 2008; Tokeshi & Romero 1995.) 

 

 

1.5 Simpukoihin assosioituneet lajit 
 

Koska simpukat ovat monesti perustajalajeja, jotka pelkällä olemassaolollaan ovat 

edellytys koko habitaatin muodostumiselle, ovat ne hyvin tärkeitä muille eläimille. 

Simpukat muodostavat rungon, jonka puitteissa erilaisten lajien on mahdollista elää 

ja ekologisten vuorovaikutusten syntyä. 
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Simpukkayhteisöihin assosioituneina on maailmalla tehtyjen tutkimusten mukaan 

löydetty kymmeniä, jopa satoja eri eliölajeja (Bustamante & Branch 1996; Kotta ym. 

2009; Tsuchiya 2002; Tsuchiya & Nishihira 1986). Tutkimustulokset eivät tosin ole 

suoraan verrattavissa keskenään, sillä niissä on käytetty erilaisia menetelmiä 

näytteiden ottoon, ja lajeja on tunnistettu vaihtelevilla taksonomisilla tarkkuuksilla. 

Lisäksi assosiaation voimakkuus vaihtelee eläinlajista toiseen. Jotkut eläimet ovat 

ehdottoman riippuvaisia simpukoista, kun taas toiset eläimet voisivat elää niitä 

ilmankin. Joka tapauksessa tavattuja lajeja on runsaasti, ja ne ovat edustaneet miltei 

kaikkia selkärangattomia eläinryhmiä (Lintas & Seed 1994). 

 

Tavatut eläinryhmät voidaan jakaa kolmeen funktionaaliseen ryhmään (Lintas & 

Seed 1994): 

 

 1. Simpukoihin kiinnittyneet eliöt 

 2. Vapaasti liikkuvat eläimet 

 3. Sedimenttiin kaivautuvat eläimet 

 

Vaikka lajit maailmanlaajuisesti vaihtelevat, samat funktionaaliset ryhmät ja 

selkärangattomien ryhmät ovat kaikkialla edustettuina. 

 

Simpukoiden kuorilla elää kiinnittyneinä runsaasti erilaisia eläimiä, kuten 

sammaleläimiä, polyyppieläimiä, merirokkoja, sekä muita simpukoita, jotka 

suodattavat simpukoiden tapaan ravintonsa vesipatsaasta. Ne hyötyvät 

simpukoista, sillä simpukat lisäävät kiinnittymiseen soveltuvaa pintaa paljaaseen 

pohjaan verrattuna (Lohse 1993; Miyamoto & Noda 2004). Lisäksi osa näistä 

eläimistä ei voi kiinnittyä suoraan kallioon vaan niillä on tarkat vaatimukset 

alustansa suhteen. Nämä eläimet ovat siis täysin riippuvaisia simpukoiden niille 

tarjoamasta kiinnitysalustasta (Lohse 1993). Toiset eläimet eivät ole yhtä valikoivia, 

mutta hyötyvät simpukoista silti huomattavasti, sillä eläessään simpukoiden kuorilla 

ne nousevat pohjaa korkeammalle ja niiden ravinnonsaanti tehostuu (Laihonen & 

Furman 1986). 
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Eläinten lisäksi monet levät hyötyvät simpukoiden tarjoamasta sekundaarisesta 

kiinnityspinnasta, etenkin pehmeillä pohjilla joilla ei ilman simpukoita olisi lainkaan 

levien kiinnittymiselle sopivaa pintaa (Koivisto & Westerbom 2010; Kotta ym. 2009; 

Norling & Kautsky 2007; Norling & Kautsky 2008). 

 

Simpukoiden lomassa elää runsaasti erilaisia vapaasti uivia tai alustaa pitkin 

ryömiviä eläimiä kuten katkoja, siiroja ja kotiloita (Hammond & Griffiths 2004; 

Norling & Kautsky 2007; Svane & Setyobudiandi 1996). Niiden käyttämä ravinto 

vaihtelee sedimentistä ja simpukoiden pinnalla kasvavista mikroskooppisista levistä 

muihin simpukkayhteisöissä eläviin eläimiin (Little & Kitching 1996). 

Vuorovesirannoilla simpukoiden lomassa elävät eläimet ovat useimmiten 

aktiivisimmillaan simpukkamaton ollessa veden alla. Näille eläimille 

simpukkamatriisi tarjoaa ravinnon lisäksi turvaa saalistajilta, veden virtauksilta, ja 

äärimmäisiltä sääilmiöiltä (Gutierrez ym. 2003).  

 

Simpukkamatriisiin sedimentoitunut aines on useille lajeille elintärkeää. Esimerkiksi 

monet madot ja pienet simpukat elävät sedimentissä käyttäen ravintonaan joko 

sedimentin orgaanista ainesta, tai vedestä suodattamiaan partikkeleita (Thiel & 

Ullrich 2002). Monilla aallokkoisilla alueilla sedimenttiä ei kerry simpukkamattojen 

ulkopuolelle, ja näin ollen simpukat ovat sedimentistä riippuvaisille eliöille elinehto 

(Koivisto ym. 2011; Kotta ym. 2009). 

 

Simpukkalaikuista löytyneet lajit vaihtelevat muun muassa laikun iän ja koon 

mukaan (Lintas & Seed 1994; Tsuchiya & Nishihira 1985; Tsuchiya & Nishihira 1986). 

Nuoremmista simpukoista koostuvat laikut ovat matalampia kuin vanhoista 

yksilöistä koostuvat laikut, ja niissä olevat raot ja kolot ovat pienempiä. Tämän 

vuoksi suuret lajit, tai tietyn lajin suuret yksilöt, saattavat hakeutua muualle. Pieniltä 

tai nuoremmista simpukoista koostuvilta laikuilta on yleensä löydetty vähemmän 

lajeja kuin suurilta tai vanhemmista simpukoista koostuvilta laikuilta (Koivisto ym. 

2011; Lintas & Seed 1994; Tsuchiya & Nishihira 1985; Tsuchiya & Nishihira 1986). 

Simpukkalaikut eivät välttämättä kuitenkaan assosioituneelta faunaltaan ole 
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samanlaisia, vaikka ne muistuttaisivatkin toisiaan rakenteeltaan ja olosuhteiltaan 

(Hammond & Griffiths 2004; Svane & Setyobudiandi 1996). Lisäksi syvyyden on 

osoitettu korreloivan positiivisesti lajirunsauden kanssa (Koivisto & Westerbom 

2012; Saier 2002). Tähän syynä on se, etenkin vuorovesirannoilla, että fysikaalinen 

stressi on sitä voimakkaampaa, mitä lähempänä pintaa simpukat esiintyvät. 

 

 

1.6 Itämeri ja simpukat 
 

Itämeressä tilanne on hyvin toisenlainen kuin valtamerissä. Itämeressä 

suolapitoisuus laskee Tanskan salmien lähes valtameriä vastaavasta Pohjanlahden ja 

Suomenlahden perukoiden käytännössä makeaan veteen (Alenius ym. 1998). 

Alhainen suolapitoisuus rajoittaa mereisten lajien esiintymistä, ja mitä kauemmas 

Tanskan salmista Itämerellä siirrytään, sitä harvempi mereinen laji alueella selviytyy 

(Segerstråle 1957; Westerbom ym. 2002; Westerbom ym. 2019).  

 

Itämeressä ainut laajoja kasvustoja muodostava, alustaansa kiinnittyvä kovien 

pohjien simpukkalaji on sinisimpukka, jonka esiintyminen rajoittuu alueille, joilla 

veden suolapitoisuus on 4,5 promillea tai enemmän (Segerstråle, 1942). Itämerellä 

tavattavan sinisimpukan ajateltiin pitkään olevan atlantinsinisimpukka (Mytilus 

edulis Linnaeus 1758). Nykyään sen on kuitenkin osoitettu olevan 

atlantinsinisimpukan ja tyynenmerensinisimpukan (Mytilus trossulus Gould 1850) 

risteymä (Mytilus trossulus x edulis) (Väinölä & Strelkov 2011). Vaikka 

varhaisemmassa tutkimuksessa käytetäänkin nimeä M. edulis, käytetään tässä 

työssä jatkossa nimeä Mytilus trossulus, mikä on nykyään vakiintunut käytäntö 

Itämeren sinisimpukoista puhuttaessa. 

 

Käytännössä sinisimpukan levinneisyys rajoittuu idässä Kotkan edustalle ja 

pohjoisessa Vaasan tienoille, ja simpukoiden biomassa ja yksilömäärät pienenevät 

suolapitoisuuden vähentyessä (Westerbom ym. 2002; Westerbom ym. 2008). 

Alhaisessa suolapitoisuudessa suuri osa simpukoiden suodattaman ravinnon 

energiasta kuluu suolatasapainon ylläpitämiseen (Riisgård ym. 2013), minkä vuoksi 

simpukat jäävätkin Itämeressä mereisiä serkkujaan pienemmiksi ja suurimmatkin 
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Suomen vesiltä tavattavat sinisimpukkayksilöt ovat harvoin yli neljän senttimetrin 

pituisia (Kautsky 1982; Öst & Kilpi 1997).  

 

Itämeren kalliorannat jaetaan usein kolmeen vyöhykkeeseen. Pinnasta noin metrin 

syvyyteen ulottuu rihmalevävyöhyke, jolla esiintyy yksivuotisia viher- rusko- ja 

punaleviä. Seuraavana vyöhykkeenä on rakkohauruvyöhyke, joka on nimetty 

vyöhykkeellä yleisen monivuotisen ruskolevän, rakkohaurun (Fucus vesiculosus 

Linnaeus 1753) mukaan. Rakkohauruvyöhykkeen ylärajan määrittää talvisen 

jääpeitteen alaraja, ja sen alaraja määräytyy saatavilla olevan valon mukaisesti noin 

4-7 metrin syvyyteen. Rakkohauruvyöhykkeen alapuolella on punalevävyöhyke, joka 

muodostuu monivuotisista, verrattain pienistä punalevistä jotka pystyvät 

hyödyntämään syvimmälle yltävät, näkyvän valon siniset aallonpituudet. (Kautsky 

1989; Kautsky & Kautsky 1989; Kiirikki 1996b.) 

 

Toisin kuin valtamerten vuorovesirannoilla, joissa vyöhykkeiden rajat ovat usein hyvin 

selkeät, on pohjoisen Itämeren kalliorantojen vyöhykkeisyys häilyvämpää. Valtamerten 

rannoilla biologiset tekijät ovat suuressa roolissa vyöhykkeiden alarajojen 

määräytymisessä (Little & Kitching 1996). Itämeren vyöhykkeisyyden muodostumisessa 

biologisten tekijöiden merkityksen on sen sijaan katsottu olevan varsin vähäinen (Kautsky 

& van der Maarel 1990; Kiirikki 1996b). Toisaalta fysikaaliset tekijät ovat merkittävässä 

roolissa etenkin levävyöhykkeiden ylärajojen muodostumisessa (Kiirikki 1996b). 

 

Sinisimpukat muodostavat Itämerellä usein hyvinkin laajoja, yhtenäisiä mattoja, 

joilla simpukkayksilöitä saattaa olla neliömetrin alalla jopa kymmeniä tuhansia 

(Vuorinen ym. 2002). Ne eivät kuitenkaan muodosta Itämeressä yhtä, selkeää 

vyöhykettä kuten valtamerten kalliorannoilla, vaan niitä esiintyy 

rakkohauruvyöhykkeestä punalevävyöhykkeen alapuolelle asti. Valtameristä 

poiketen Itämeressä ylärajan simpukoiden esiintymiselle asettaa talvinen jääpeite, 

ja alarajaa simpukoiden esiintymiselle ei oikeastaan ole: kunhan simpukoille on 

tarjolla kiinnittymiseen soveltuva alusta, on niiden mahdollista elää hyvinkin syvällä 

(Tulkki 1960; Vuorinen ym. 2002). Vaikka sinisimpukoita onkin Itämerellä tavattu 
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kymmenien metrien syvyydeltä, laajimmat simpukkaesiintymät löytyvät yleensä 3 – 

12 metrin syvyydeltä (Öst & Kilpi 1997). 

 

Koska maailmalla tärkeät sinisimpukoiden selkärangattomat saalistajat, kuten 

meritähdet ja kuningaskotilot puuttuvat alhaisen suolapitoisuuden vuoksi 

kokonaan, sinisimpukoihin kohdistuva saalistuspaine on Itämerellä huomattavasti 

vähäisempää (Kautsky 1982). Sinisimpukoilla on kuitenkin täälläkin saalistajia. 

Monet kalalajit kuten särki (Rutilus rutilus Linnaeus 1758) ja kampela (Platichthys 

flesus Linnaeus 1758) sekä vesilinnut, joista tärkeimpänä haahka (Somatera 

mollissima Linnaeus 1758), käyttävät sinisimpukoita ravinnokseen (Lappalainen ym. 

2004; Westerbom ym. 2018; Öst & Kilpi 1998). Vaikka saalistajia onkin, on 

saalistuksen kuitenkin katsottu olevan merkityksetön tekijä 

simpukkapopulaatioiden muovaajana (Kautsky 1982), ja sinisimpukoita onkin 

kutsuttu “ravintoverkon umpikujaksi” (Kautsky 1981). Tällä on tarkoitettu sitä, että 

suurin osa simpukoiden tuottamasta biomassasta ei päädy muiden, ylempänä 

ravintoverkossa olevien eläinten käyttöön vaan kuoltuaan kerääntyy meren 

pohjaan. Vaikka tätä ajatusta, etenkin saalistuksen vähäistä merkitystä 

simpukkapopulaatioiden säätelijänä, onkin myöhemmin kritisoitu etenkin 

sinisimpukoiden levinneisyyden äärirajoilla (Lappalainen ym. 2005; Westerbom ym. 

2018; Westerbom & Jattu 2006), vaikuttaa kuitenkin siltä, että saalistuksella ei ole 

Itämeressä simpukkayhteisöihin läheskään yhtä suurta vaikutusta kuin valtamerissä 

(Kautsky & van der Maarel 1990). 

 

Aallokon vaikutus Itämeren simpukkayhteisöjen muovaajana on kuitenkin yhtä 

merkittävä kuin valtamerissä, ja aallokon vaikutusmekanismit ovat samanlaiset: 

aallokko vaikuttaa sedimentaatioon, simpukoiden ravinnonsaantiin ja alustastaan 

irtoamiseen (Dahlhoff ym. 2002; Hunt & Scheibling 1996; Hunt & Scheibling 2001b). 

Aallokon absoluuttinen voima Itämeressä on kuitenkin pienempi kuin valtamerissä, 

mutta Itämeren sinisimpukat tuottavat vähemmän ja ohuempia byssusrihmoja kuin 

lajitoverinsa valtamerien rannikoilla (Reimer & Harms-Ringdahl 2001).  
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Aallokko muovaa sinisimpukkayhteisön rakennetta monella tavalla. Suojaisilla 

rannoilla simpukkayksilöt ovat isompia ja simpukkayhteisöt lähempänä pintaa kuin 

avoimilla rannoilla. Aallokon voiman kasvaessa simpukoiden keskikoko pienenee ja 

simpukkayhteisö siirtyy syvemmälle (Vuorinen ym. 2002; Westerbom & Jattu 2006). 

Avoimuus myöskin korreloi positiivisesti yksilötiheyden kanssa, ja tämä korrelaatio 

vahvistuu syvyyden kasvaessa – avoimilla rannoilla yksilöitä on enemmän, mutta 

niiden keskikoko on pienempi kuin suojaisilla rannoilla (Vuorinen ym. 2002; 

Westerbom & Jattu 2006). Simpukkayhteisön biomassan huippu saavutetaan 

avoimuusgradientin keskivaiheilla, missä erilaiset aallokosta johtuvat stressitekijät 

ovat pienimmillään: Aallokko ei ole niin voimakasta, että se helposti irrottaisi 

simpukoita eikä myöskään niin pientä, että se aiheuttaisi lisääntyneen 

sedimentaation tai heikentyneen ravinnonsaannin kautta ongelmia simpukoille 

(Vuorinen ym. 2002; Westerbom & Jattu 2006). 

 

Koska kovien pohjien sinisimpukkayhteisöt ovat Itämerellä niin yleisiä ja laajoja, ne ovat 

erittäin tärkeitä elinympäristöjä muille Itämeressä esiintyville lajeille. Ne tarjoavat 

Itämeressä samat hyödyt niihin assosioituneille lajeille kuin valtamerissäkin, pääasiassa 

kiinnittymispintaa, suojaa ja ravintoa (Norkko ym. 2006; Radziejewska 1986). Niiltä 

tavattavien lajien lukumäärän perusteella ne vetävät vertoja toiselle Itämeren 

kalliorannoilla hyvin yleiselle, mutta enemmän tutkitulle habitaatille, 

rakkohauruvyöhykkeelle (Jansson ym. 1982; Koivisto & Westerbom 2010; Norling & 

Kautsky 2008). Itämeren simpukkayhteisöihin assosioituneina tavattavat lajit edustavat 

lähes kaikkia niitä selkärangattomien eläinten ryhmiä mitä valtameriltäkin tavataan, ja 

niistä on erotettavissa samat funktionaaliset ryhmät kuin valtameristäkin. Itämeren 

sinisimpukkayhteisöjä on kuitenkin tutkittu varsin vähän, ja suurin osa tehdystä 

tutkimuksesta on kvalitatiivista (ks. kuitenkin Koivisto & Westerbom 2010 ja Koivisto ym. 

2011).  
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1.7 Tutkimuskysymykset ja hypoteesit 
 

Kuten mm. Krooks pro gradu -tutkielmassaan (2011) on osoittanut, muuttuu kovien 

pohjien eliölajisto Suomenlahdella mentäessä lännestä kohti itää. Muutoksen syynä on 

laskeva suolapitoisuus. Tässä tutkimuksessa tutkittiin, onko sama ilmiö havaittavissa 

pienemmässä mittakaavassa n. 60 km matkalla suolapitoisuuden pienentyessä vain 

joillain kymmenyksillä. 

 

On myös osoitettu, että läntisellä Suomenlahdella avoimuudella on selkeä vaikutus 

sinisimpukoiden biomassaan ja lukumäärään (Vuorinen ym. 2002; Westerbom & Jattu 

2006), ja että sinisimpukkayhteisöt ovat tärkeitä elinympäristöjä lukuisille eliölajeille 

(Koivisto & Westerbom 2010; Koivisto & Westerbom 2012). Tässä tutkimuksessa 

tarkasteltiin, kuinka avoimuus vaikuttaa rakkohauruvyöhykkeen sinisimpukkayhteisön 

rakenteeseen ja lajikoostumukseen. 

 

Koska sinisimpukka elää Suomenlahdella levinneisyytensä äärirajoilla (Westerbom ym. 

2002), se reagoi herkästi pieniinkin muutoksiin ympäristössään (Westerbom ym. 2019). 

Tässä työssä selvitettiin sitä, kuinka avoimuuden ja suolapitoisuuden muutokset yhdessä 

vaikuttavat rakkohauruvyöhykkeen sinisimpukkayhteisön rakenteeseen ja 

lajikoostumukseen. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1) Tapahtuuko kovien kalliopohjien rakkohauruvyöhykkeen sinisimpukkayhteisöiden 

eliölajikoostumuksessa muutoksia siirryttäessä lännestä itään? 

2) Vaikuttaako avoimuus kovien kalliopohjien rakkohauruvyöhykkeen 

sinisimpukkayhteisöiden eliölajikoostumukseen? 

3) Vaikuttavatko edellä mainitut tekijät yhdessä kovien kalliopohjien 

rakkohauruvyöhykkeen sinisimpukkayhteisöiden eliölajikoostumukseen? 
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Hypoteesini: 

 

1) Idässä eliölajeja on vähemmän kuin lännessä, ja lajien yksilömäärät ovat 

pienempiä. 

2) Avoimilla alueilla eliölajeja on vähemmän kuin suojaisilla alueilla, ja lajien 

yksilömäärät ovat pienempiä. 

3) Edellä mainittujen tekijöiden yhteisvaikutusta ei ole, koska suolapitoisuuden 

muutos on niin pieni näin lyhyellä etäisyydellä. 
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2. Aineisto ja menetelmät 

 

2.1 Tutkimusalue 

 

Tutkimus tehtiin läntisellä Suomenlahdella alueella, joka ulottui Hangon länsipuolelta 

Tammisaaren edustalle. Alue jaettiin kolmeen merialueeseen: Hangon saaristo Russarön 

saaren länsipuolella, Tvärminnen saaristo Tvärminnen edustalla ja Tammisaaren saaristo 

Jussarön saaren itäpuolella. Etäisyys läntisimmän (H42; N:6632213, E:258647) ja 

itäisimmän (J41; N:6638823, E:313199) näytepisteen välillä on noin 60 kilometriä 

(koordinaatit muodossa ETRS-TM35FIN). 

 

Saaristo tällä alueella on erittäin rikkonaista, ja koostuu lukuisista saarista, luodoista ja 

karikoista. Tämän johdosta olosuhteet, liittyen erityisesti avoimuuteen ja aallokon 

voimakkuuteen, saattavat vaihdella merkittävästi jopa lyhyilläkin etäisyyksillä. 

 

 

2.2 Näytteenottopisteet ja niiden avoimuuden määrittäminen 

 

Kuvassa 2 kaikki näytteenottopisteet, ja nuolella merkittynä vallitseva tuulensuunta. 

 

 

Kuva 2. Näytteenottopisteet. Vallitseva tuulensuunta merkitty kuvaan nuolella. 
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Pisteet nimettiin siten, että nimen ensimmäinen merkki kertoo alueen (H = Hangon 

länsipuoli, T = Tvärminnen edusta ja J = Jussarön itäpuoli), toinen merkki kertoo 

avoimuusvyöhykkeen (1 = suojainen, 2 = melko suojainen, 3 = melko avoin, 4 = avoin) ja 

kolmas merkki kertoo rinnakkaisen näytteenottopisteen numeron (1, 2 tai 3). Esimerkiksi 

piste T32 tarkoittaa toista Tvärminnen edustan melko avoimen vyöhykkeen näytepistettä. 

Liitteessä 1 on taulukoituna kaikki näytteenottopisteet ja niiden koordinaatit. 

 

Jokaiselta kolmelta merialueelta valittiin kolme linjaa, jotka kulkivat sisäsaaristosta 

ulkosaaristoon. Jokaiselta näistä linjoista valittiin neljä näytteenottopistettä, jolloin 

näytepisteiden kokonaismääräksi tuli 36. Näytepisteet valittiin niiden avoimuuden, eli 

eksponaation perusteella. Eksponaatio määritettiin käyttämällä Baardseth-menetelmää 

(Baardseth 1970) jota on aikaisemminkin käytetty Suomen saaristossa (Ruuskanen ym. 

1999; Westerbom & Jattu 2006). Baardseth-menetelmässä kartalle (1:50 000) asetetaan 

läpinäkyvä kiekko, jonka keskipiste sijoitetaan täsmälleen halutun näytteenottopisteen 

kohdalle. Kiekon säde vastaa 7,5 kilometriä, ja se on jaettu 40 sektoriin, jotka kukin 

vastaavat yhdeksää astetta. 

 

Avoimuus, eli eksponaatio, määritettiin laskemalla kiekosta niiden sektorien lukumäärä, 

joilla ei ole kiekon alla olevassa kartassa havaittavissa minkäänlaista maa-aluetta, kuten 

kareja, luotoja, saaria tai mannerta. Eksponaatioarvo ”0” vastaa siis täysin suojaista 

pistettä, ja eksponaatioarvo ”40” täysin avointa pistettä. Koska kiekkoa pyörittämällä 

samaltakin näytepisteeltä voidaan saada erilaisia eksponaatioarvoja, määritettiin kunkin 

pisteen eksponaatioarvoksi kaikkein suurin mahdollinen arvo. Saariston huomattavasta 

rikkonaisuudesta johtuen täsmällisesti saman eksponaatioarvon omaavien, 

näytteenottoon soveltuvien kohteiden löytäminen on äärimmäisen vaikeaa. Mantereen 

läheisyyden ja rikkonaisen saariston vuoksi tutkimusalueelta on käytännössä mahdotonta 

löytää kohteita, joiden eksponaatioarvo olisi yli 22. Tämän vuoksi tutkimuksessa käytettiin 

seuraavia eksponaatioarvoja havaintopaikkojen avoimuusvyöhykkeiden määrittämisessä: 

0-2 (erittäin suojainen), 7-9 (suojainen), 13-16 (avoin), 18-22 (erittäin avoin). 
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2.3 Muut fysikaaliset tekijät 

 

Rakkohauruyhteisöjen eliölajikoostumukseen vaikuttavat myös muut fysikaaliset tekijät 

kuin Baardseth-menetelmällä mitattava avoimuus (Lindegarth & Gamfeldt 2005; 

Ruuskanen ym. 1999). Muita mahdollisesti vaikuttavia fysikaalisia tekijöitä ovat muun 

muassa aallokon voimakkuus mihin vaikuttaa avoimuuden lisäksi pohjan topografia ja 

vallitseva tuulensuunta, pohjan laatu ja sen kaltevuus, meren suolapitoisuus ja veden 

lämpötila. 

 

Pohjan topografia huomioitiin siten, että näytteenottopisteiksi valittiin vain pisteitä, joilta 

löytyi vähintään 15 metrin syvyistä vettä enintään noin sadan metrin etäisyydeltä 

rannasta. Näin esimerkiksi loivasti syvenevät, matalat rannat eivät tulleet valituiksi tähän 

tutkimukseen. Näytteenottopisteet valittiin siten, että näytteet voitiin kaikissa pisteissä 

ottaa joko tasaiselta, tai vain hieman kaltevalta kalliopinnalta. Vallitseva tuulen suunta 

tutkimusalueella on lounaasta koilliseen (Soomere 2003), ja näytteet otettiin karien, 

luotojen tai saarien eteläpuolelta.  

 

Suolapitoisuutta tai veden lämpötilaa näytteenottopisteiltä ei mitattu. Suolapitoisuus 

vaihteli tutkimusalueella saariston ulommilla alueilla elokuussa 2005 välillä 5,36 – 6,14 ‰, 

korkeimpien suolapitoisuuksien ollessa lännessä ja matalimpien idässä. Tiedot perustuvat 

Suomen ympäristökeskuksen pitkän ajan seurantatietoihin, jotka ovat kaikkien saatavilla 

osoitteessa www.syke.fi/avointieto. 

 

 

2.4 Näytteenotto 

 

Näytteiden otto ja niiden käsittely tehtiin elo- ja syyskuun aikana vuonna 2005 käyttäen 

Tvärminnen eläintieteellistä asemaa tukikohtana. Ensimmäinen näytteenottosukellus 

tehtiin 3.8.2005, ja viimeinen 30.9.2005. Koska näytteet noudettiin usean viikon aikana, 

hajautettiin näytteenottoa siten, että toisiaan seuraavina näytteenottopäivinä näytteet 

noudettiin eri merialueilta ja eksponaatiovyöhykkeiltä.  
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Kaikilta 36 näytteenottopisteeltä noudettiin viisi alanäytettä noin kolmen metrin 

syvyydeltä sukeltamalla paineilmasukellusvälineillä. Näytteet otettiin kalliopohjalta 

käyttämällä ”Kautsky” –noudinta. Kautsky-noutimessa on 20 cm * 20 cm alumiinikehikko, 

jonka korkeus on viisi senttimetriä, ja jonka yksi 20 cm pitkä sivu on avoin. Kehikon 

avoimeen sivuun on kiinnitetty pitkä, erittäin pienisilmäisestä verkkokankaasta tehty 

pussi, joka voidaan sitoa monesta kohdasta kiinni siten, että yhteen pitkään pussiin 

voidaan ottaa useita näytteitä peräkkäin. (Kautsky 1989.)  

 

Näytteet otettiin siten, että kaikkiin näytteisiin saatiin mukaan rakkohaurua (Fucus 

vesiculosus). Tämä tehtiin siksi, että alustaan kiinnittyvien levien on havaittu veden 

mukana liikkuessaan aiheuttavan ns. ”ruoska-efektin” kautta mekaanista stressiä 

ympäristöönsä (Kiirikki 1996a). Tämä vaikutus vakioitiin siten, että kaikissa näytteissä oli 

rakkohaurua. Näytettä noudettaessa noudin asetettiin pohjaa vasten, ja noutimen 

sisäpuolella oleva aines raaputettiin metallilastalla varovaisesti pussiin. Tämän jälkeen 

pussia huljuteltiin vedessä, jotta kaikki kerätty aines saatiin pussin perälle, minne näyte 

suljettiin sitomalla pussi kiinni. Tämän jälkeen pussiin otettiin seuraava näyte. 

 

Vaikka näytteenotossa pyrittiinkin satunnaisuuteen, ei se aina onnistunut johtuen 

näytteenoton erityispiirteistä: näytteet otettiin sukeltaen, jolloin näytteiden keräämiseen 

käytettävissä oleva aika oli varsin rajallinen, ja pinnan alla näkyvyys on varsin vaihtelevaa. 

Lisäksi huomioon piti ottaa pohjan erityispiirteet: Jotta näytteet olisivat vertailukelpoisia, 

piti pohjan olla mahdollisimman tasainen, jotta kehikon ja pohjan väliin ei jäisi tilaa. 

Pohjan uurteita ja kuoppia piti välttää, ja pohjan tuli olla kaltevuudeltaan yhteneväistä. 

Lisäksi näytteitä ei otettu aivan toistensa vierestä, vaan ne pyrittiin ottamaan vähintään 

kymmenen metrin etäisyydeltä toisistaan. 

 

Näytteenottopäivän ajan näytteet säilytettiin pusseissaan ämpäreissä merivedessä. 

Päivän päätteeksi pussit sidottiin laituriin, ja niitä säilytettiin meressä auringolta 

suojattuna, kunnes ne käsiteltiin viimeistään kolmantena päivänä näytteenoton jälkeen. 

 

 



20 
 

2.5 Näytteiden käsittely 

 

Näytteet käsiteltiin Tvärminnen eläintieteellisen aseman laboratoriossa. Laboratorioon 

tuotiin yksi pussisarja, joka sisälsi yhdeltä näytepisteeltä otetut alanäytteet. Alanäytteet 

tyhjennettiin pussista omiin ämpäreihinsä huolehtien siitä, että pussin reunoihin 

mahdollisesti takertunut aines otettiin talteen. Näytteitä säilytettiin ämpäreissä 

merivedessä, kunnes ne käsiteltiin. 

 

Näytteissä oleva rakkohauru huuhdeltiin tarkoin merivettä käyttäen ämpäriin, jotta siihen 

mahdollisesti takertuneet eliöt saatiin talteen. Tämän jälkeen rakkohauru siirrettiin 

syrjään sen kuivapainon määrittämistä varten. 

 

Tämän jälkeen näytteet siivilöitiin varovaisesti viisi eri silmäkokoa omaavan siiviläsarjan 

läpi. Siivilöiden silmäkoot olivat 9,5 mm, 4 mm, 2 mm, 1 mm ja 0,5 mm. Siivilöinnin 

jälkeen siivilöillä oleva aines laitettiin valkeisiin, ruutuihin jaettuihin kaukaloihin eliöiden 

laskemista varten. Kaukaloihin lisättiin merivettä helpottamaan näytteen käsittelyä. Koska 

näytteitä oli säilytetty merivedessä, ja koska näytteet käsiteltiin viimeistään kolmantena 

päivänä näytteenotosta, oli valtaosa näytteiden eläimistä elossa. Jos näytteessä oli 

runsaasti ainesta, käsiteltiin se osissa. 

 

Kaukaloista kerättiin sinisimpukoita lukuun ottamatta kaikki eläimet talteen pinsettejä ja 

pipettiä apuna käyttäen, kukin taksoni omalle petrimaljalleen. Keräämisen yhteydessä 

eläimet myös laskettiin. Kun jäljellä oli vain sinisimpukoita, laskettiin ne käyttäen apuna 

klikkilaskuria. Tyhjiä kuoria, eli kuolleita simpukoita ei huomioitu. Simpukoiden 

laskemisen yhteydessä mahdollisesti aikaisemmin huomaamatta jääneet eläimet 

poimittiin petrimaljoille ja lisättiin laskuihin. 

 

Jokaiselta ritilältä poimittiin satunnaisesti sinisimpukoita simpukoiden biomassan 

määrittämistä varten. Biomassan määrittämistä varten talteen otetut simpukat 

yhdistettiin siten, että jokaiselta näytteenottopaikalta oli sinisimpukoita viidessä eri 

kokoluokassa viiden eri siivilän mukaisesti. Simpukoiden pituudet mitattiin työntömitalla 
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0,1 millimetrin tarkkuudella, ja biomassa laskettiin käyttämällä kaavaa jolla voi pituuksien 

avulla laskea sinisimpukoiden lihaskuivapainon (Westerbom ym. 2002). 

 

Näytteiden rakkohauru kuivattiin viiden vuorokauden ajan lämpökaapissa 60°C 

lämpötilassa, minkä jälkeen rakkohauru punnittiin tarkkuusvaa’alla. 

 

 

2.6 Näytteiden analysointi 

 

Näytteiden suuren määrän vuoksi löydetyt eläimet määritettiin paljaalla silmällä lajilleen, 

tai lähimmälle taksonomiselle tasolle, pienin siiviläkoko suurennuslasia ja 

stereomikroskooppia apuna käyttäen. Esimerkiksi leväsiirojen (Idotea spp.), leväkatkojen 

(Gammarus spp.) ja sukkulakotiloiden (Hydrobia spp.) tunnistaminen lajilleen on vaikeaa 

ja aikaa vievää, joten niiden tunnistaminen jätettiin heimotasolle. 

 

Tilastotieteellisessä testauksessa käytettiin kunkin näytepisteen viiden alanäytteen 

keskiarvoja, sillä tutkimusasetelmasta johtuen alanäytteet eivät ole toisistaan 

riippumattomia rinnakkaisnäytteitä. Havaittujen taksonien lisäksi tilastolliset analyysit 

tehtiin myös havaittujen taksonien kokonaismäärälle sekä sinisimpukan ja rakkohaurun 

biomassalle, ja kaikkien eläinlajien yhteenlasketulle yksilömäärälle, josta oli vähennetty 

sinisimpukat. Tämä siksi, että valtaosassa näytteitä sinisimpukoiden yksilömäärä oli yhtä 

tai jopa kahta kertaluokkaa suurempi, kuin seuraavaksi runsaimman lajin yksilömäärä, ja 

näin ollen muiden eläinten vaikutus olisi jäänyt sinisimpukoiden varjoon. 

 

 

2.7 Tilastotieteellinen testaus 
 

Tilastolliset testit jaetaan parametrisiin ja ei-parametrisiin testeihin (Ranta ym. 1991). 

Parametriset testit, kuten usein tämän kaltaisissa tutkimuksissa käytettävät 

varianssianalyysit, vaativat aineistolta normaalisuutta sekä varianssien homogeenisuutta 

(Dytham 2003). Tästä syystä ennen käytettävän testin valintaa on aineistosta ensin 

tutkittava, täyttyvätkö normaalisuuden ja homogeenisuuden vaatimukset (Dytham 2003). 
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Aineiston normaalijakautuneisuus tutkittiin Kolmogorov-Smirnov ja Shapiro-Wilks  

–testeillä. Testien perusteella valtaosa aineistosta ei ole normaalisti jakautunutta, joten 

parametrisia testejä ei voitu käyttää, edes muunnoksen jälkeen. Koska parametrisista 

testeistä luovuttiin, ei varianssien homogeenisuutta tarvinnut testata. 

 

Alueen ja avoimuuden vaikutusta lajien esiintyvyyteen testattiin Kruskal-Wallis –testillä, 

joka on ei-parametriselle aineistolle soveltuva yksisuuntainen varianssianalyysi, joka 

perustuu havaintojen järjestyslukuihin (Dytham 2003). Kruskal-Wallis –testi kertoo 

ainoastaan sen, löytyykö ryhmien väliltä merkitseviä eroja. Mikäli Kruskal-Wallis –testillä 

löytyi merkitseviä eroja, tehtiin post hoc –analyysi käyttäen Dunn-testiä Bonferroni 

korjauksella, jotta saatiin selville mitkä ryhmät eroavat toisistaan (Dytham 2003).  

 

Koska Kruskal-Wallis –testillä ei voi selvittää kahden muuttujan, tässä tapauksessa alueen 

ja eksponaation, mahdollista yhteisvaikutusta, käytettiin sen selvittämiseen Scheirer Ray 

Hare –testiä, joka on Kruskal-Wallis –testin laajennos yhteisvaikutuksen esiin saamiseksi 

(Holmes ym. 2006). Scheirer Ray Hare –testi antaa yksittäisille muuttujille täsmälleen 

samat H-arvot kuin Kruskal-Wallis –testikin, minkä lisäksi se laskee H-arvot myös kahden 

muuttujan yhteisvaikutukselle. Scheirer Ray Hare –testi on Kruskal-Wallis –testin tapaan 

ei-parametriselle aineistolle soveltuva varianssianalyysi, joka perustuu havaintojen 

järjestyslukuihin (Holmes ym. 2006). 

 

Koska käytössä olleessa tilasto-ohjelmassa (IBM SPSS Statistics 25.0.0.1) ei Scheirer Ray 

Hare –testiä ollut tehtiin testi kahdessa vaiheessa Dythamin esittämällä tavalla (Dytham 

2003). Ensin aineisto järjestettiin suuruusjärjestykseen ja havainnot korvattiin 

järjestysluvuilla, minkä jälkeen järjestetylle aineistolle ajettiin SPSS:llä kaksisuuntainen 

ANOVA. Seuraavaksi tuloksille laskettiin taulukkolaskentaohjelmassa H-arvot, joiden 

avulla määritettiin merkitsevyydet Chi Square –taulukon avulla. (Dytham 2003.) 

 

Tutkimuksessa testattiin myös lajimäärän sekä havaittujen lajien yksilömäärien 

korrelaatiota avoimuuden, sinisimpukan biomassan ja rakkohaurun biomassan kanssa. 

Myös rakkohaurun biomassan korrelaatiota testattiin avoimuuden, alueen ja 
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sinisimpukan biomassan kanssa. Korrelaatiota testattiin Spearmanin testillä, joka 

perustuu järjestyslukuihin ja joka sopii aineistolle, joka ei täytä normaalisuuden ehtoja 

(Ranta ym. 1991). Avoimuusindeksi kuvaa lisääntyvää avoimuutta, jolloin Spearmanin 

korrelaatiota voidaan käyttää, sillä eksponaatioarvot kuvaavat todellista muutosta 

ympäristössä.  
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3. Tulokset 

 

3.1 Havaitut taksonit 

 

Koko tutkimusalueelta tunnistettiin eliöitä 31 eri taksonista. Eniten tavattiin nilviäisiä, 11 

taksonia, joista ylivoimaisesti runsaslukuisin oli sinisimpukka (M. trossulus). Toiseksi 

runsain ryhmä olivat äyriäiset, kahdeksan taksonia, joista yleisimpinä leväkatkat 

(Gammarus spp.). Muut tavatut eläintaksonit jäivät yksilömääriltään melko harvalukuisiksi 

nilviäisten ja äyriäisten rinnalla.  

 

Eniten taksoneita (24 taksonia) havaittiin näytteenottopisteeltä J21 Trekobb, ja vähiten 

(15) pisteiltä H31 Lerorna ja H32 Mattörar. Suurin kaikkien eläinyksilöiden yhteenlaskettu 

lukumäärä (19 757 yksilöä) havaittiin pisteeltä T12 Rävskär, ja pienin (2714) pisteeltä J33 

Trutlandet. Kun sinisimpukkayksilöt vähennettiin kaikista yksilöistä, eniten yksilöitä  

(12 203 yksilöä) oli pisteellä H12 Klippingsten, ja vähiten (475) pisteellä H33 Yttre 

Vaktlandet. Sinisimpukoiden lisäksi ainoat taksonit, joita tavattiin tuhansittain yksittäisillä 

näytteenotopaikoilla, olivat sukkulakotilot (Hydrobia spp.) ja leväkatkat (Gammarus spp.) 

Kaikki tavatut taksonit listataan seuraavalla sivulla taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Havaitut taksonit, niiden yksilömäärien keskiarvot ja keskivirhe. Lisäksi 

sinisimpukan ja rakkohaurun biomassan keskiarvot ja keskivirhe. 

 
Taksoni Yksilömäärä KA Keskivirhe 

MOLLUSCA Mytilus trossulus 1090 74,25 

 
Mya arenaria 1,7 0,24 

 
Cerastoderma glaucum 19,1 4,27 

 
Macoma balthica 16,5 1,95 

 
Hydrobia spp. 183,7 31,29 

 
Potamopyrgus antipodarum 6,5 1,37 

 
Theodoxus fluviatilis 38,2 5,4 

 
Radix peregra 0,3 0,13 

 
Lymnea stagnalis 0 0,01 

 
Alderia modesta 0,1 0,03 

 
Limapontia capitata 1,4 0,52 

CRUSTACEA Gammarus spp. 137,4 12,4 

 
Calliopius laeviusculus 0,4 0,13 

 
Leptocheirus pilosus 0 0,01 

 
Mysidae 0,3 0,08 

 
Jaera spp. 40,9 3,03 

 
Idotea spp. 30,1 2,44 

 
Ostracoda 0 0,02 

 
Balanus improvisus 65,6 8,3 

POLYCHAETA Hediste diversicolor 0,7 0,33 

 
Fabricia sabella 0,1 0,03 

 
Polychaeta 0 0,02 

OLIGOCHAETA Oligochaeta 5 0,78 

NEMATODA Nematoda 10,3 1,67 

HYDRACHNIDIA Hydracahnidia 21 2,06 

INSECTA Chironomidae 8,1 0,95 

 
Insecta 0,3 0,06 

ANNELIDA Piscicola geometra 0,5 0,16 

PLATYHELMINTES Turbellaria 0,1 0,04 

NEMERTEA Cyanophthalma obscura 2,7 0,3 

 Fucus vesiculosus biomassa 13,4 g. 0,85 

 Mytilus trossulus biomassa 6,3 g. 0,81 
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3.2 Lajikoostumus eri alueilla 

 

3.2.1 Taksonien lukumäärä sekä kokonaisyksilömäärät 

 

Kruskal-Wallis –testit tehtiin näytteenottopisteiden alanäytteiden keskiarvoille. 

Pienimmät taksonimäärät havaittiin alueella 1 (Hanko), ja suurimmat alueella 3 (Jussarö) 

(kuva 3), mutta testien perusteella taksonien kokonaismäärä ei eroa tilastollisesti 

merkitsevästi alueiden välillä (H=1,47, df=2, p=NS, N=36). 

 

 

Kuva 3. Kruskal-Wallis –testi. Taksonien kokonaismäärän mediaanit, keskihajonta ja 

havaintojen vaihteluväli alueittain (H=1,47, df=2, p=NS, N=36). Alue 1 = Hanko, 2 = 

Tvärminne, 3 = Jussarö. 

 

 

Alueet eivät myöskään eronneet toisistaan eläinyksilöiden kokonaismäärän kohdalla. 

Näytteenottopisteiden alanäytteiden keskiarvoilla joista sinisimpukat on poistettu tehty 

Kruskal-Wallis –testi (kuva 4) ei löytänyt tilastollisesti merkitseviä eroja alueiden väliltä 

(H=2,31, df=2, p=NS, N=36). Kruskal-Wallis –testi tehtiin myös siten, että simpukkayksilöt 

olivat mukana kokonaisyksilömäärässä (kuva 5). Merkitsevää vaikutusta ei myöskään 

tällöin havaittu (H=4,15, df=2, p=NS, N=36). 
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Kuva 4. Kruskal-Wallis –testi. Eläinten kokonaisyksilömäärän (sinisimpukka poistettu) 

mediaanit, keskihajonta ja havaintojen vaihteluväli alueittain (H=2,31, df=2, p=NS, N=36). 

Alue 1 = Hanko, 2 = Tvärminne, 3 = Jussarö. 

 

 

 

Kuva 5. Kruskal-Wallis –testi. Eläinten kokonaisyksilömäärän (sinisimpukka mukana) 

mediaanit, keskihajonta ja havaintojen vaihteluväli alueittain (H=4,15, df=2, p=NS, N=36). 

Alue 1 = Hanko, 2 = Tvärminne, 3 = Jussarö.  

 

 

3.2.2 Yksittäiset taksonit 

 

Valtaosalla taksoneista ei ollut alueiden välisiä eroja, mutta viiden taksonin osalta niitä 

löydettiin. Neljän taksonin osalta alueiden väliltä havaittiin eroja yksilömäärissä, ja 

sinisimpukan osalta biomassassa. Kruskal-Wallis –testillä löydetyt merkitsevät erot 

esitetään taulukossa 2. 



28 
 

 

Taulukko 2. Kruskal-Wallis –testillä havaitut merkitsevät erot alueiden välillä. 

 
N H-arvo df p 

Mytilus trossulus biomassa 36 7,697 2 * 

Idotea spp. 36 8,544 2 * 

Lymnea stagnalis 36 6,364 2 * 

Mysidae 36 11,828 2 ** 

Hydrachnidia 36 6,032 2 * 

*** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,01, * ≤ 0,05, NS p > 0,05 

 

 

Kruskal-Wallis –testin jälkeen tehtiin post hoc –analyysi merkitseville tuloksille käyttäen 

Dunn-testiä Bonferroni korjauksella, jotta saataisiin selville, mitkä alueet erosivat 

toisistaan. Eniten toisistaan eroavat alueet 1 (Hanko) ja 3 (Jussarö), joiden välillä löytyi 

eroja kaikkien taksonien kohdalla, joilla Dunn-Bonferroni eroja löysi. Idotea spp. kohdalla 

eroja löytyi myös alueiden 1 (Hanko) ja 2 (Tvärminne) väliltä. Alueet 2 ja 3 eivät tämän 

testin perusteella eroa toisistaan. Huomionarvoista on se, että Dunn-Bonferroni –testillä 

L. stagnalis ei osoita merkitseviä eroja minkään alueen välillä, vaikka Kruskal-Wallis  

–testillä ero löytyikin. Tämä johtunee siitä, että Dunn-Bonferroni post hoc –testinä on 

varsin konservatiivinen (Dytham 2003). Taulukossa 3 esitetään parittaisten vertailujen 

tulokset. 

 

Taulukko 3. Lajikohtaiset parittaiset vertailut alueiden välillä Dunn-Bonferroni post hoc –

testin perusteella. Numerot viittaavat alueisiin 1 = Hanko, 2 = Tvärminne, 3 = Jussarö. 

 
1 - 2 1 - 3 2 - 3 

Mytilus trossulus biomassa NS * NS 

Idotea spp. * * NS 

Lymnea stagnalis NS NS NS 

Mysidae NS *** NS 

Hydrachnidia NS * NS 

*** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,01, * ≤ 0,05, NS p > 0,05 
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3.3 Lajikoostumus eri avoimuusvyöhykkeillä 

 

3.3.1 Taksonien lukumäärä sekä kokonaisyksilömäärät 

 

Kruskal-Wallis –testit tehtiin näytteenottopisteiden alanäytteiden keskiarvoille. Suojaisilla 

ja melko suojaisilla vyöhykkeillä havaitaan enemmän taksoneita kuin avoimemmilla 

alueilla (kuva 6), ja testien perusteella avoimuus vaikuttaa erittäin merkitsevästi 

havaittujen taksonien lukumäärään (H=20,57, df=3, p<0,001, N=36).  

 

 

Kuva 6. Kruskal-Wallis –testi. Taksonien kokonaismäärän mediaanit, keskihajonta ja 

havaintojen vaihteluväli avoimuusvyöhykkeittäin (H=20,57, df=3, p<0,001, N=36). 

Avoimuusvyöhyke 1 = suojainen, 2 = melko suojainen, 3 = melko avoin, 4 = avoin.  

 

 

Suurimmat yksilömäärät tavattiin avoimuusvyöhykkeeltä 1 (kuva 7), mutta Kruskal-Wallis 

–testin perusteella eläinyksilöiden kokonaismäärän (josta simpukat poistettu) vaihteluita 

avoimuus ei kuitenkaan selitä (H=7,549, df=3, p=0,056, N=36). Kruskal-Wallis –testi tehtiin 

myös siten, että simpukkayksilöt olivat mukana kokonaisyksilömäärässä (kuva 8). 

Merkitsevää vaikutusta ei myöskään tällöin havaittu (H=5,08, df=3, p=0,166, N=36). 
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Kuva 7. Kruskal-Wallis –testi. Eläinten kokonaisyksilömäärän (sinisimpukka poistettu) 

mediaanit, keskihajonta ja havaintojen vaihteluväli avoimuusvyöhykkeittäin (H=7,549, 

df=3, p=0,056, N=36). Avoimuusvyöhyke 1 = suojainen, 2 = melko suojainen, 3 = melko 

avoin, 4 = avoin. 

 

 

 

Kuva 8. Kruskal-Wallis –testi. Eläinten kokonaisyksilömäärän (sinisimpukka mukana) 

mediaanit, keskihajonta ja havaintojen vaihteluväli alueittain avoimuusvyöhykkeittäin 

(H=5,08, df=3, p=0,166, N=36). Avoimuusvyöhyke 1 = suojainen, 2 = melko suojainen, 3 = 

melko avoin, 4 = avoin. 

 

 

Jotta saataisiin selville, mitkä avoimuusvyöhykkeet eroavat toisistaan lajimäärän suhteen, 

tehtiin merkitsevän Kruskal-Wallis –tuloksen jälkeen post hoc –analyysi käyttäen Dunn-

testiä Bonferroni korjauksella. Tämä testi vertailee eri näytteitä toisiinsa pareittain, jotta 

saadaan selville mitkä parit toisistaan eroavat. Analyysin perusteella lajimäärän suhteen 
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merkitsevästi toisistaan eroavat avoimuusvyöhykkeet 1 ja 3 (p<0,001), 1 ja 4 (p=0,005) 

sekä avoimuusvyöhykkeet 2 ja 3 (p=0,049).  

 

Taulukko 4. Taksonien kokonaismäärä. Parittaiset vertailut avoimuusvyöhykkeiden välillä 

Dunn-Bonferroni post hoc –testin perusteella. Numerot viittaavat avoimuusvyöhykkeisiin:  

1 = suojainen, 2 = melko suojainen, 3 = melko avoin, 4 = avoin. 

Pari Testisuure Keskivirhe p Korjattu p 

1 – 2 7,00 4,951 0,157 0,944 

1 – 3 21.11 4,951 0,000 0,000 

1 – 4 16,67 4,951 0,001 0,005 

2 – 3 13,11 4,951 0,008 0,049 

2 – 4 9,67 4,951 0,051 0,305 

3 – 4 -3,44 4,951 0,487 1,000 

 

 

Koska kokonaisyksilömäärän vaihtelu ei ollut tilastollisesti merkitsevää, ei parittaisia 

vertailuita tehty. 

 

 

3.3.2 Yksittäiset taksonit 

 

Kruskal-Wallis –testillä löydettiin merkitseviä eroja 12 eri taksonin kohdalla tutkittujen 

avoimuusvyöhykkeiden välillä. Huomattava osa nilviäisistä, kaikkiaan kuusi taksonia 

kaikista 11 löydetystä, reagoi avoimuuteen merkitsevästi. Vaikka äyriäisiä löydettiin 

kaikkiaan kahdeksan eri taksonia, ainoastaan leväkatkoilla (Gammarus spp.) eroja 

havainnoissa voidaan selittää merkitsevästi avoimuudella. Taulukossa 5 on esitettynä 

taksonit, joilla merkitseviä eroja havaittiin.  
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Taulukko 5. Lajit, joilla erot havainnoissa eri avoimuusvyöhykkeiden välillä selittyvät 

avoimuudella Kruskal-Wallis –testin mukaan. 

 
N H-arvo df p 

Fucus vesiculosus biomassa 36 12,092 3 ** 

Mya arenaria 36 18,708 3 *** 

Cerastoderma glaucum 36 19,625 3 *** 

Macoma balthica 36 20,508 3 *** 

Hydrobia spp. 36 22,651 3 *** 

Potamopyrgus antipodarum 36 10,118 3 * 

Theodoxus fluviatilis 36 13,380 3 ** 

Limapontia capitata 36 8,881 3 * 

Gammarus spp. 36 12,602 3 ** 

Hediste diversicolor 36 15,597 3 *** 

Oligochaeta 36 11,337 3 ** 

Cyanophthalma obscura 36 12,581 3 ** 

*** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,01, * ≤ 0,05, NS p > 0,05 

 

 

Kruskal-Wallis –testin jälkeen suoritettiin post hoc –analyysi merkitseville tuloksille 

käyttäen Dunn-testiä Bonferroni korjauksella, jotta saataisiin selville, mitkä 

avoimuusvyöhykkeet kullakin taksonilla erosivat toisistaan. Kymmenellä taksonilla 12:sta 

havaitaan eroja avoimuusvyöhykkeiden 1 ja 4 välillä, ja seitsemällä vyöhykkeiden 1 ja 3 

välillä. Avoimuusvyöhykkeet 2 ja 3, sekä 2 ja 4 eroavat toisistaan yhden eläinlajin 

kohdalla, ja rakkohaurulla eroja havaitaan vyöhykkeiden 1 ja 2 sekä 2 ja 4 välillä. 

Vyöhykkeiden 3 ja 4 välillä eroja ei havaita lainkaan. Taulukossa 6 esitetään parittaisten 

vertailujen tulokset. 
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Taulukko 6. Lajikohtaiset parittaiset vertailut avoimuusvyöhykkeiden välillä Dunn-

Bonferroni post hoc –testin perusteella. Numerot viittaavat avoimuusvyöhykkeisiin:  

1 = suojainen, 2 = melko suojainen, 3 = melko avoin, 4 = avoin.  

 
1 - 2 1 - 3 1 - 4 2 - 3 2 - 4 3 - 4 

Fucus vesiculosus biomassa * NS NS NS ** NS 

Mya arenaria NS *** ** NS NS NS 

Cerastoderma glaucum NS *** * NS NS NS 

Macoma balthica NS *** * * NS NS 

Hydrobia spp. NS ** *** NS * NS 

Potamopyrgus antipodarum NS NS ** NS NS NS 

Theodoxus fluviatilis NS * ** NS NS NS 

Limapontia capitata NS * NS NS NS NS 

Gammarus spp. NS NS ** NS NS NS 

Hediste diversicolor NS NS *** NS NS NS 

Oligochaeta NS NS ** NS NS NS 

Cyanophthalma obscura NS * ** NS NS NS 

*** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,01, * ≤ 0,05, NS p > 0,05 

 

 

3.4 Alueen ja avoimuuden yhteisvaikutus lajikoostumukseen 

 

Havaittujen taksonien kokonaismäärässä (N=36, H=2,38, df=6, p=0,882) tai 

kokonaisyksilömäärässä (N=36, H=2,26, df=6, p=0,895) ei Scheirer Ray Hare –testillä 

havaittu alueen ja avoimuuden yhteisvaikutusta. Yhteisvaikutusta havaittiin ainoastaan 

yhdellä tutkituista muuttujista (Idotea spp. N=36, H=12,62, df=6, p=0,0495), ja sekin oli 

varsin heikko. 

 

 

3.5 Korrelaatiot 

 

Kruskal-Wallis –testillä saatiin selville eroavatko alueet ja avoimuusvyöhykkeet toisistaan, 

minkä jälkeen Dunn-Bonferroni post hoc –testillä selvitettiin mitkä parit toisistaan 

eroavat. Korrelaatioita tutkimalla selvitettiin se, minkälaisia havaitut erot ovat. 
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Havaittujen taksonien kokonaismäärä (Rs = -0,729, p < 0,001, N=36) korreloi negatiivisesti 

avoimuuden kanssa (kuva 9), eli kun avoimuus lisääntyy, havaitaan taksoneita 

vähemmän. Kaikkien taksonien yhteenlaskettu kokonaisyksilömäärä ei korreloinut 

avoimuuden kanssa (Rs = -0,100, p = 0,563, N = 36). Korrelaatiota kaikkien lajien 

kokonaisyksilömäärän ja avoimuuden välillä ei havaittu silloinkaan, kun simpukkayksilöt 

oli poistettu kokonaisyksilömäärästä (Rs = -0,285, p = 0,093, N = 36).  

 

 

Kuva 9. Taksonien määrän ja avoimuuden korrelaatio. (Rs = -0,729, p < 0,001, N=36). 

 

 

Yksittäisistä taksoneista 15:lla havaittiin korrelaatioita avoimuuden, 

sinisimpukkabiomassan tai rakkohaurun biomassan kanssa. Avoimuuden kanssa 

korrelaatioita löytyi 13 taksonilta, joista 11 antoi myös Kruskal-Wallis –testillä 

merkitsevän tuloksen. Avoimuuden kanssa positiivisesti korreloi kolme taksonia, muilla 

yhdeksällä taksonilla havaittu korrelaatio oli negatiivinen, ja kuusi näistä yhdeksästä 

taksonista oli nilviäisiä. Korrelaatiot avoimuuden kanssa olivat pääsääntöisesti varsin 

voimakkaita. 
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Kuusi taksonia korreloi positiivisesti sinisimpukoiden biomassan kanssa. Kaikilla näillä 

kuudella taksonilla havaittiin myös negatiivinen korrelaatio avoimuuden kanssa. 

Negatiivisia korrelaatioita simpukkabiomassan suhteen ei havaittu. 

 

Rakkohaurun biomassan kanssa korreloi kaksi taksonia, joista toinen positiivisesti, ja 

toinen negatiivisesti. Kaikki havaitut merkitsevät korrelaatiot esitetään taulukossa 7 

(N=36).  

 

Taulukko 7. Havaitut merkitsevät korrelaatiot (N=36).  

 
Avoimuus 

M. trossulus 
biomassa 

F. vesiculosus 
biomassa 

 rs p rs p rs p 

Taksonien lukumäärä -0,729 *** -0,284 NS -0,171 NS 

Mya arenaria -0,685 *** 0,488 *** 0,057 NS 

Cerastoderma glaucum -0,629 *** 0,155 NS -0,288 NS 

Macoma balthica -0,647 *** 0,362 * 0,051 NS 

Hydrobia spp. -0,823 *** 0,409 * 0,156 NS 

Potamopyrgus antipodarum -0,544 *** 0,031 NS 0,195 NS 

Theodoxus fluviatilis -0,639 *** 0,246 NS 0,195 NS 

Limapontia capitata -0,456 ** 0,381 ** -0,091 NS 

Gammarus spp. 0,652 *** -0,215 NS -0,153 NS 

Mysidae -0,357 * -0,297 NS 0,228 NS 

Jaera spp. 0,266 NS 0,072 NS -0,355 * 

Hediste diversicolor -0,634 *** 0,387 * 0,231 NS 

Oligochaeta 0,493 ** -0,248 NS 0,004 NS 

Nematoda 0,260 NS -0,125 NS 0,397 * 

Turbellaria 0,361 * 0,173 NS -0,156 NS 

Cyanopthalma obscura -0,559 *** 0,367 * 0,056 NS 

*** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,01, * ≤ 0,05, NS p > 0,05 
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4. Tulosten tarkastelu 

 

4.1 Havaitut taksonit 
 
Koko tutkimusalueelta tunnistettiin eläimiä 31 taksonista. Nilviäisiä oli määrällisesti 

eniten, 11 taksonia. Seuraavaksi eniten äyriäisiä, kahdeksan taksonia. Monisukasmatoja 

löydettiin kolme taksonia, hyönteisiä kaksi ja muita taksoneita yksi kutakin. 

Selkärangattomia eläimiä löytyi kaikista edellä mainituista funktionaalisista ryhmistä 

(Lintas & Seed 1994). Havaitut taksonit ja niiden lukumäärä ovat linjassa Itämerellä 

aiemmin tehdyissä tutkimuksissa saatujen tuloksien kanssa (Koivisto & Westerbom 2010; 

Koivisto & Westerbom 2012; Kotta ym. 2009; Norling & Kautsky 2008). 

 

 

4.2 Lajikoostumus eri alueilla ja avoimuusvyöhykkeillä 

 

Ensimmäinen hypoteesini oli seuraava: 

 

1) Idässä eliölajeja on vähemmän kuin lännessä, ja lajien yksilömäärät ovat pienempiä. 

 

Kolme tutkittua aluetta eivät kuitenkaan eroa merkitsevästi toisistaan havaittujen 

taksonien kokonaismäärän, tai eliöiden kokonaisyksilömäärän osalta. Näin ollen 

ensimmäinen hypoteesi on tämän aineiston perusteella hylättävä. 

 

Yksittäisten taksoneiden kohdalla tilastollisesti merkitseviä eroja kuitenkin havaittiin. 

Löydetyistä taksoneista viidellä eroavaisuudet havainnoissa voidaan selittää alueella (M. 

trossulus, Idotea spp., L. stagnalis, Mysidae ja Hydrachnidia). Dunn-Bonferroni –testin 

perusteella Hanko ja Jussarö, kaikkein läntisin ja kaikkein itäisin alue erosivat tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan taksonien yksilömäärissä. Hangon alueella sinisimpukoita oli 

enemmän kuin Jussarössä, muita eläimiä oli puolestaan Jussarössä enemmän kuin 

Hangossa. 
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Ainoastaan sinisimpukka käyttäytyi odotusten mukaisesti alueiden välillä, ja simpukoiden 

yksilömäärä väheni itää kohti mentäessä. Tämä ei ole yllättävää, sillä suolapitoisuuden on 

osoitettu olevan tärkein simpukoiden kokojakaumaa ja kasvunopeutta määrittävä tekijä 

(Westerbom ym. 2002), ja suolapitoisuuden pienentyessä sinisimpukoiden koko pienenee 

(Gruffydd ym. 1984; Westerbom ym. 2008). Sinisimpukoita esiintyy alueilla, joiden 

suolapitoisuus on keskimäärin enemmän kuin 4,5 ‰ (Segerstråle 1942). Alhainen 

suolapitoisuus heikentää sinisimpukoiden kykyä käyttää energiaa kasvuun, sillä suuri osa 

saadusta energiasta kuluu suolatasapainon ylläpitämiseen (Riisgård ym. 2013). Suomessa 

sinisimpukat ovatkin pienentyneet suolapitoisuuden laskemisen vuoksi (Öst & Kilpi 1997). 

 

Vaikka alhainen suolapitoisuus saattaa olla vahingollista myös muille tavatuille lajeille 

kuten rakkohaurulle (Ruuskanen& Kiirikki 2000; Takolander ym. 2017), eivät ne vaikuta 

olevan yhtä herkkiä tutkimusalueella tavatuille suolapitoisuuksille kuin sinisimpukka, 

eivätkä niiden yksilömäärät pienentyneet itään mentäessä. Odotusten vastaisesti neljällä 

taksonilla yksilömäärät kasvoivat itään mentäessä, ja esimerkiksi L. stagnalis alun perin 

makean veden lajina varmasti jopa hyötyy alhaisesta suolapitoisuudesta.  

 

Avoimuusvyöhykkeet eroavat toisistaan havaittujen taksoneiden kokonaismäärän 

suhteen. Eniten toisistaan eroavat avoimuusvyöhykkeet 1 ja 3, sekä 1 ja 4. Merkitsevä 

tulos, joskin heikko, saatiin myös avoimuusvyöhykkeiden 2 ja 3 välille. Avoimuuden 

kasvaessa havaittujen taksonien kokonaismäärä vähenee ja negatiivinen korrelaatio oli 

erittäin merkitsevä. Eläinyksilöiden kokonaismäärän vaihteluita avoimuusvyöhyke sen 

sijaan ei Kruskal-Wallis –testin mukaan selitä, eikä kokonaisyksilömäärä korreloinut 

avoimuuden kanssa. 

 

Näin ollen hypoteesi 2: ”Avoimilla alueilla eliölajeja on vähemmän kuin suojaisilla alueilla, 

ja lajien yksilömäärät ovat pienempiä.” osoittautuu tämän aineiston perusteella 

ensimmäiseltä osaltaan todeksi, mutta toiselta osaltaan vääräksi. 

 

Avoimuusvyöhykkeiden välillä löydettiin merkitseviä eroja 12 taksonilta. 

Avoimuusvyöhykkeiden 2 ja 4 välillä oli eroja vain sukkulakotiloilla (Hydrobia spp.), kaikki 

muut eläimillä havaituista eroista löydettiin avoimuusvyöhykkeiden 1 ja 3 sekä 1 ja 4 
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väliltä. Myös sukkulakotiloilla eroavaisuudet vyöhykkeiden 1 ja 3 sekä 1 ja 4 välillä olivat 

merkitsevämpiä kuin 2 ja 4 välillä havaitut. Eli suojaiset ja avoimet paikat erosivat 

toisistaan merkittävällä tavalla lajikoostumuksen lisäksi myös monen lajin yksilömäärien 

kohdalla. Tätä havaintoa tukee myös Spearmanin korrelaatio. Kaikki eläintaksonit, joiden 

esiintymistä voitiin selittää avoimuusvyöhykkeellä, myös korreloivat avoimuuden kanssa, 

lisäksi korrelaatiota löydettiin kahdelta muulta lajilta joilta Kruskal-Wallis –testi ei 

merkitsevää eroa löytänyt. Kymmenen taksonia korreloi avoimuuden kanssa 

negatiivisesti, ja näistä seitsemällä korrelaatio oli erittäin merkitsevä. Ainoastaan kolme 

taksonia korreloi avoimuuden kanssa positiivisesti. Eli kymmenen taksonin havaitut 

yksilömäärät kasvoivat avoimuuden pienentyessä, ja kolmella ne kasvoivat avoimuuden 

lisääntyessä. Suurin lajimäärä löydettiin kaikkein suojaisimmalta avoimuusvyöhykkeeltä. 

 

Tässä tutkimuksessa saadut tulokset sopivat hyvin yhteen aiempien tutkimusten kanssa. 

Sedimentaation on todettu lisääntyvän avoimuuden pienentyessä, millä on suotuisa 

vaikutus monille selkärangattomille eläimille (Koivisto ym. 2011; Norling & Kautsky 2008). 

Lisäksi avoimuusgradientin keskivaiheilla simpukkabiomassan on osoitettu olevan 

suurempi kuin avoimilla alueilla (Westerbom & Jattu 2006), mikä lisää habitaatin 

rakenteellista monimuotoisuutta edistäen muiden eläinten menestymistä. Negatiivisesti 

avoimuuden kanssa korreloineet eläimet olivatkin pääosin sedimenttiin kaivautuvia 

nilviäisiä ja matoja tai vapaasti liikkuvia nilviäisiä, ja suurimmalla osalla taksoneista 

korrelaatiot olivat erittäin merkitseviä. Sen sijaan ainut erittäin merkitsevästi avoimuuden 

kanssa positiivista korrelaatiota osoittava taksoni oli leväkatkat, Gammarus spp., jotka 

ovat vapaasti uivia äyriäisiä. Eli vaikka eläinyksilöiden kokonaismäärässä ei muutosta 

olekaan havaittavissa avoimuuden kasvaessa, eliöyhteisön rakenne kuitenkin muuttuu. 

Sedimentistä riippuvaisten eläinten laji- ja yksilömäärä vähenee, kun taas vapaasti uivilla 

taksoneilla määrä lisääntyy. Taksonien kokonaismäärä kuitenkin laskee, sillä sedimentistä 

riippuvaisia eläintaksoneita on enemmän. 

 

Rakkohaurulla sen sijaan merkitsevät eroavaisuudet, vaikkakin melko heikot, löytyivät 

vyöhykkeiden 1 ja 2 sekä 2 ja 4 välillä. Rakkohaurun biomassa olikin suurin 

avoimuusvyöhykkeellä 2, eikä korrelaatioita avoimuuden kanssa havaittu. 
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Tämän tutkimuksen perusteella alueella ja avoimuudella ei ole havaittavaa 

yhteisvaikutusta havaittujen taksonien eikä eläinyksilöiden kokonaismääriin tällä 

tutkimusalueella. Yksittäisiä taksoneita tarkasteltaessa yhteisvaikutusta havaittiin 

ainoastaan leväsiiroilla (Idotea spp.), ja vaikutus oli vain niukin naukin merkitsevä  

(p = 0,0495).  

 

Hypoteesi 3: ”Edellä mainittujen tekijöiden yhteisvaikutusta ei ole, koska 

suolapitoisuuden muutos on niin pieni näin lyhyellä etäisyydellä” on siis tämän aineiston 

perusteella tosi. 

 

 

4.3 Korrelaatiot sinisimpukan ja rakkohaurun biomassan kanssa 
 

Koska sinisimpukan ja rakkohaurun tiedetään olevan Itämerellä erittäin tärkeitä 

avainlajeja jotka molemmat vaikuttavat monimuotoisuuteen positiivisesti (Kotta ym. 

2009; Råberg & Kautsky 2007), tutkittiin myös sitä, löytyykö havaituilta eläintaksoneilta 

korrelaatioita sinisimpukan tai rakkohaurun kanssa. 

 

Rakkohaurun biomassan kanssa korreloi positiivisesti yksi taksoni (Nematoda), ja 

negatiivisesti yksi (Jaera spp.). Perinteisen käsityksen mukaan rakkohauru on erityisen 

tärkeässä asemassa Itämeren perustajalajina (Jansson ym. 1982; Kautsky ym. 1992), 

mutta tässä tutkimuksessa sen vaikutukset muuhun lajistoon jäivät varsin vähäisiksi. 

Saman suuntaisia tuloksia on saatu aiemminkin, esim. Saarinen ym. (2018) havaitsivat 

rakkohauruun assosioituneina vähemmän selkärangattomia eläimiä kuin muilla tutkituista 

viidestä levälajista. Myöskään Wikström ja Kautsky (2007) eivät havainneet merkittävää 

eroa lajirunsaudessa alueilla, joilla rakkohaurua löytyi, verrattuina alueisiin joilta se oli 

hävinnyt. He eivät myöskään havainneet lajeja joita olisi löytynyt ainoastaan rakkohaurun 

assosioituneina, joskin tavattujen lajien yksilömäärät ja biomassa olivatkin pienempiä 

alueilla joilla rakkohaurua ei ollut (Wikström & Kautsky 2007). 

 

Sinisimpukkabiomassan kanssa korreloi positiivisesti kuusi taksonia. Korrelaatio oli kaikilla 

melko heikko. Negatiivisia korrelaatioita sinisimpukkabiomassan kanssa ei havaittu. 

Sinisimpukoiden kasvava biomassa lisää simpukkamatriisin rakenteellista 
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moniulotteisuutta, millä on suotuisa vaikutus moniin lajeihin. Positiivisesti 

sinisimpukoiden biomassan kanssa korreloivat taksonit ovat kaikki sellaisia, jotka elävät 

sedimentissä. Merkille pantavaa on se, että kaikilla näistä kuudesta havaittiin merkitsevä 

negatiivinen korrelaatio myös avoimuuden kanssa, ja viidellä näistä taksoneista 

korrelaatio oli erittäin merkitsevä. Tämä vihjaa myös negatiiviseen korrelaatioon 

sinisimpukkabiomassan ja avoimuuden välillä. Tätä ei kuitenkaan havaittu. Myöskään 

Kruskal-Wallis –testi ei löytänyt avoimuudella selitettäviä eroja sinisimpukoiden 

biomassassa. Miksi näitä yhteyksiä ei havaittu? 

 

 

4.4 Johtopäätökset 
 

Sekä monivuotisten levävyöhykkeiden, että simpukkayhteisöiden on todettu maailmalla 

olevan erittäin tuottavia ekosysteemeitä (Duarte 2017; Engel ym. 2017). Suomessa 

tilanne vaikuttaa olevan hieman erilainen, simpukkayhteisön ollessa heterotrofinen 

systeemi siinä missä rakkohauruvyöhyke on autotrofinen (Rodil ym. 2019). Tässä työssä 

keskityttiin eliöyhteisöön, jossa on läsnä sekä rakkohaurua, että sinisimpukoita. 

Kokonaiskuvan saamiseksi on tärkeää ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat eliöyhteisön 

rakenteeseen. 

 

Avoimuudella on suuri vaikutus rakkohauruvyöhykkeen sinisimpukkayhteisöiden 

eliölajikoostumukseen läntisellä Suomenlahdella. Suojaisimmilla vyöhykkeillä on 

enemmän eliölajeja kuin avoimilla, ja avoimuuden kasvaessa tavattu lajisto muuttuu 

sedimentin suosijoista vapaasti uiviin eläimiin. Havainnot tukevat sekä aiemmin 

Suomenlahdella tehtyjä tutkimuksia (Vuorinen ym. 2002; Westerbom & Jattu 2006), että 

valtameristäkin saatuja tuloksia (Bustamante & Branch 1996; Hammond & Griffiths 2004). 

Aallokon voiman on todettu olevan paras selkärangattomien eläinten biomassan 

ennustaja kovilla pohjilla maailman merillä (Ricciardi & Bourget 1999), ja niin tilanne 

vaikuttaa olevan myös läntisellä Suomenlahdella. 

 

Kuitenkin tämän tutkimuksen tulokset ovat siltä osin ristiriidassa aiempien tutkimusten 

kanssa, että avoimuudella ei näytä olevan vaikutusta sinisimpukoiden määrään tai 

biomassaan. Aiemmissa tutkimuksissa nimenomaan on havaittu, että sinisimpukoiden 
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biomassa saavuttaa huippunsa avoimuusgradientin keskivaiheilla, ja simpukoiden 

yksilömäärä on korkeimmillaan avoimilla alueilla (Hammond & Griffiths 2004; Vuorinen 

ym. 2002; Westerbom & Jattu 2006). Silmäiltäessä alkuperäisiä havaintoja, oli 

sinisimpukoiden biomassa Hangossa avoimuusvyöhykkeellä 2 lähes kertaluokkaa 

suurempi kuin muilla alueilla, ja avoimuusvyöhykkeellä 1 noin kolminkertainen. Eli 

vaikuttaisi siltä, että Hangon alueella myös sinisimpukat olivat jakautuneet 

avoimuusgradientille aiempien tutkimusten ennustamalla tavalla – sen sijaan Tvärminnen 

tai Jussarön alueella tätä ilmiötä ei havaittu. 

 

Syy yllättävään tulokseen löytynee valitusta tilastotieteellisestä lähestymistavasta. Valitut 

testit eivät havainneet avoimuutta selittäväksi tekijäksi sinisimpukkabiomassan kohdalla, 

sillä ainoastaan Hangossa näyttää siltä, että avoimuudella on biomassan suhteen 

merkitystä. Suurta rinnakkaisnäytteiden määrää painotettaessa Kruskal-Wallis –testi ei 

havainnut avoimuusvyöhykkeiden 1 ja 2 merkittävää eroa Hangossa 

avoimuusvyöhykkeiden 1 ja 2 kanssa muilla alueilla, ja koska Kruskal-Wallis –testissä 

tutkittiin avoimuuden vaikutusta kautta kaikkien alueiden, ei Hangon alueen poikkeavuus 

tullut esiin. Sen sijaan mutkan kautta, Spearmanin korrelaatiolla, tästä saatiin vihjeitä, sillä 

simpukkabiomassan ja yksittäisten taksoneiden runsauden suhdetta tutkittaessa 

avoimuudella ja alueella ei ole merkitystä.  

 

Aikaisemmassa tutkimuksessa on havaittu, että kovien pohjien eliölajiyhteisöt muuttuvat 

Itämeren alueella merkittävästi pitkillä etäisyyksillä suolapitoisuuden laskiessa 

(Grabowska & Kukliński 2016; Krooks 2011). Tässä tutkimuksessa tarkasteltu etäisyys  

länsi – itä –suunnassa (n. 60km) ei sen sijaan vaikuttanut merkitsevästi 

rakkohauruvyöhykkeen sinisimpukkayhteisöiden lajikoostumukseen tai 

kokonaisyksilömääriin. Yksittäisten lajien kohdalla viitteitä muutoksesta on kuitenkin jo 

havaittavissa. Eroavaisuuksia havaittiin kaikkein läntisimmän (Hanko) ja kaikkein 

itäisimmän (Jussarö) alueen välillä. Yksittäiset lajit – tärkeimpänä mereistä alkuperää 

oleva sinisimpukka – ovat jo alkaneet reagoida suolapitoisuuden pienenemiseen, mutta 

yhteisötasolla vaikutukset lajistoon tullevat ilmi vasta suuremmilla etäisyyksillä, kuten 

Grabowska ja Kukliński (2016), sekä Krooks (2011) ovat osoittaneet. 
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Suolapitoisuus vaihtelee tutkimusalueella vuoden kierron mukaan siten, että pitoisuudet 

ovat korkeimmillaan talvella, kun pakkasten takia makean veden valuntaa ei juurikaan 

ole, ja matalimmillaan alkukesällä (esim. Alenius ym. 1998). Tämän vuotuisen vaihtelun 

lisäksi suolapitoisuudet saattavat kuitenkin vaihdella paikallisesti erittäin merkittävästi 

lyhyelläkin aikavälillä, etenkin mantereelta laskevien jokien läheisyydessä. Vaikka tämän 

tutkimuksen aikana ulompana saaristossa koko tutkimusalueella mitattiin alimmillaan 

5,36 ‰ suolapitoisuuksia, kirjattiin lähellä mannerta olevalla Tvärminnen Storfjärdenin 

mittausasemalla 11.08.2005 kolmen metrin syvyydestä 3,976 ‰ lukemat – yli 1 ‰ 

vähemmän kuin edellisenä, tai seuraavana mittauspäivänä (Helsingin Yliopiston 

Tvärminnen eläintieteellisen aseman CTD data).  

 

Vaikka sinisimpukan on todettu lisääntyvän Itämeressä läpi vuoden, totesi Sunila (1981) 

lisääntymisen olevan voimakkaimmillaan heinäkuun alussa. Antsulevich ym. (1999) 

totesivat harvinaisen kylmän alkukesän jälkeen valtaosan lisääntymisestä tapahtuneen 

heinä-elokuun vaihteessa, kun aikaisempina vuosina lisääntyminen on tapahtunut kaksi-

kolme viikkoa aikaisemmin. Sinisimpukat siis lisääntyvät alkukesällä vesien lämmettyä, 

samoihin aikoihin kuin suolapitoisuudet ovat yleisesti matalimmillaan (Alenius 1998). 

Matalan suolapitoisuuden vuoksi levinneisyytensä äärirajoilla esiintyvät sinisimpukat 

saattavat olla erittäin herkkiä jopa varsin lyhytaikaiselle suolapitoisuuden laskulle, etenkin 

lisääntymisaikaan. Rakkohaurulla lyhyenkin altistuksen alhaiselle suolapitoisuudelle on 

todettu aiheuttavan kasvuhäiriöitä (Ruuskanen & Kiirikki 2000), mutta tutkimuksia 

erittäin alhaisen suolapitoisuuden (<4,5 ‰) vaikutuksesta sinisimpukan toukkiin ei ole 

tehty. Yaroslavtseva & Sergeeva (2006) havaitsivat alhaisen suolapitoisuuden (8,0 ‰) 

vaikuttavan haitallisesti nimenomaan nuorimpiin simpukantoukkiin mereisessä 

populaatiossa. Kenties Itämeressäkin kaikkein nuorimmat toukat ovat erityisen alttiita 

suolapitoisuuden äkillisille heilahduksille? Siitä onkin saatu viitteitä, mm. Westerbom ym. 

(2019) havaitsivat simpukantoukkien olevan herkkiä alhaiselle suolapitoisuudelle, mutta 

hekään eivät selvittäneet kuinka nimenomaan kestoltaan lyhytaikaiset suolapitoisuuden 

muutokset toukkiin vaikuttavat. Sinisimpukka Itämeren avainlajina on tässä 

tutkimuksessa havaituista eläinlajeista ainut, jolla suolapitoisuuden vaikutusta 

makrotasolla kasvuun ja levinneisyyteen on perusteellisesti tutkittu (Westerbom ym. 
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2002). Seuraavaksi olisikin syytä keskittyä mikrotasoon, lyhytkestoisen mutta voimakkaan 

suolapitoisuuden laskun vaikutukseen lisääntymismenestykseen. 

 

Post hoc ergo propter hoc? Tässä tutkimuksessa monella yksittäisellä taksonilla havaittiin 

erittäin voimakas negatiivinen korrelaatio avoimuuden kanssa, ja näistä taksoneista moni 

korreloi myös positiivisesti sinisimpukkabiomassan kanssa. Tunnetusti ”korrelaatio ei 

implikoi kausaliteettia”, mutta tässä tapauksessa on kuitenkin perusteltua epäillä, että 

moni havaituista taksoneista viihtyy suojaisemmilla alueilla nimenomaan siksi, että 

suojaisemmilla alueilla on enemmän sinisimpukkaa. Sedimentistä riippuvaiset eläimet 

eivät voi esiintyä kovilla pohjilla ilman simpukkamatriisia ja sen onkaloihin kertynyttä 

sedimenttiä (Gutierrez ym. 2003; Norkko ym. 2006), ja mitä suurempia simpukat ovat, 

sitä enemmän niiden lomaan kertyy sedimenttiä, ja sitä enemmän löytyy niihin 

assosioituneita taksoneita (Koivisto & Westerbom 2010; Tsuchiya & Nishihira 1985). 

Aikaisempi tutkimus on osoittanut simpukoiden biomassan olevan suurempaa ja 

simpukoiden olevan isompia suojaisilla kuin avoimilla alueilla (Hammond & Griffiths 2004; 

Vuorinen ym. 2002; Westerbom & Jattu 2006), mutta tämä tutkimus on ristiriidassa 

niiden kanssa. Tämän tutkimuksen aineisto antaa vihjeitä siitä, että Hangon alueella 

simpukat esiintyvät aiemman tutkimuksen ennustamalla tavalla, mutta vähintäänkin 

Tvärminnen ja Jussarön alueella tilanne on toinen. Herääkin kysymys, miksi näin on? 

 

Myös rakkohaurun vähäinen merkitys lajistoon herättää kysymyksiä. Kenties 

tutkimusasetelmaan liittyvät seikat vaikuttavat tulokseen: suuria rakkohauruyksilöitä ei 

ole mahdollista Kautsky-noutimella näytteeksi saada. On kuitenkin mahdollista, että 

rakkohauru ei olekaan niin tärkeässä asemassa kuin aiemmin on luultu, ja monissa 

tutkimuksissa sen merkitys lajistolle on vaikuttanut melko vähäiseltä (Saarinen ym. 2018; 

Wikström & Kautsky 2007). Rakkohaurun, kuten muidenkin levien, läsnäolon on havaittu 

lisäävän sinisimpukkayhteisöistä löydettyjen lajien lukumäärää sekä yksilömääriä (Koivisto 

& Westerbom 2010; Kotta ym. 2009), mutta ainakin Koivisto ja Westerbom (2010) 

todistivat sen johtuneen ainoastaan rakenteellisen monimuotoisuuden lisääntymisestä – 

keinotekoisella levällä eri lajeja tavattiin jopa enemmän kuin oikealla levällä. Rakkohauru 

on vähentynyt Itämerellä dramaattisesti viimeisten vuosikymmenten aikana, sillä 

rehevöityneessä vedessä valo ei tunkeudu yhtä syvälle kuin aiemmin, minkä vuoksi 



44 
 

rakkohaurulle soveltuvaa pohjaa on tarjolla vähemmän kuin ennen (Sahla ym. 2020). 

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ainakin Itämeren selkärangattomiin rakkohaurun 

vähenemisellä on pelättyä pienempi vaikutus. 

 

Avoimuuden ja tutkimusalueiden välistä yhteisvaikutusta lajikoostumukseen tai 

yksilömääriin ei tässä tutkimuksessa havaittu. Yksittäisistä lajeistakin yhteisvaikutus 

havaittiin vain yhdellä lajilla, ja sekin oli varsin heikko. Kenties yhteisvaikutuksiakin 

havaittaisiin, jos tutkittavien alueiden etäisyys toisistaan olisi suurempi – koska alueet 

näillä etäisyyksillä eivät eronneet toisistaan, ei yhteisvaikutuksiakaan ole? 

 

 

4.5 Miten tästä eteenpäin? 

 

Tämä tutkimus pyrki selvittämään, muuttuvatko eliöyhteisöt melko lyhyellä matkalla 

siirryttäessä lännestä itään noin 60 kilometriä, ja vaikuttaako avoimuus niihin. 

Avoimuudella olikin havaittava vaikutus, ja aluetasolla vaikutuksesta saatiin myös 

viitteitä. Tämän tutkimuksen asetelma ei kuitenkaan kykene vastaamaan tyhjentävästi 

asetettuihin kysymyksiin, ja lisätutkimusta tarvitaan. 

 

Jatkossa tulisi keskittyä siihen, minkälaisia vaikutuksia avoimuudella on kullakin alueella, 

ja siihen kuinka eliöyhteisöt muuttuvat samalla avoimuusvyöhykkeellä lännestä itään 

mentäessä. Suolapitoisuuden äkillisen, lyhytkestoisen heikentymisen vaikutus etenkin 

perustajalajin, sinisimpukan lisääntymismenestymiseen olisi tärkeää ymmärtää 

paremmin, varsinkin nyt kun ilmastonmuutoksen myötä Itämeren suolapitoisuuden on 

ennustettu laskevan (Meier 2006). Näin voitaisiin saada tarkempaa tietoa Itämeren 

kalliopohjien rakkohauruvyöhykkeen sinisimpukkayhteisöitä muovaavista tekijöistä ja 

prosesseista.  

 

Pyrkimys yhä paremmin ymmärtää niitä yksittäisiä fysikaalisia ja biologisia prosesseja 

jotka eliöyhteisöissä vaikuttavat on ensiarvoisen tärkeää kokonaiskuvan 

hahmottamiseksi, sillä kaikki eliölajit ovat jatkuvasti vuorovaikutussuhteissa sekä 

ympäristönsä, että toisten lajien kanssa – luonnossa kun yksikään eliölaji ei elä tyhjiössä.  
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5. Kiitokset 

 

Kiitokset ohjaajalleni Mats Westerbomille kärsivällisyydestä ja tuesta sekä avusta pitkän 

prosessin aikana. Suuret kiitokset myös Jaanika Blomsterille avusta käytännön asioissa, ja 

Jyrki Lappalaiselle tilastotieteen opastuksessa. Ville Karvinen ja Oskari Pirttikoski 

ansaitsevat myös kiitoksensa kannustuksesta ja avusta, ja rakkaalle vaimolleni Anetelle 

vuolaat kiitokset tuesta ja kodin pystyssä pitämisestä prosessin aikana. Anu Riihimäki ja 

Olli Mustonen olivat mukana kenttätyössä, mistä heille kiitokset. Viimeisenä kiitokset 

ansaitsee vielä meteorologi, vihdoin-FM Pekka Pouta, jota ilman koko työ olisi aivan 

takuuvarmasti jäänyt syntymättä. 
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