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1 Johdanto 

Metaani (CH₄) on merkittävä kasvihuonekaasu, jonka lämmityspotentiaali on hiilidi-

oksidiin verrattuna 28-kertainen sadan vuoden aikajaksolla tarkasteltuna (Myhre et al., 

2013; IPCC 2014). Vuonna 2020 metaania oli ilmakehässä keskimäärin 1891.9 ppb 

(Dlugokencky, 2020) ja sen määrä ilmakehässä on yli 2,5-kertaistunut esiteolliseen 

aikaan verrattuna (Etheridge et al., 1998; Saunois et al., 2020; Wuebbles & Hayhoe, 

2002). Metaanin merkitys kasvihuonekaasuna on kasvanut entisestään vuodesta 2007 

alkaneen kiihtyneen ilmakehän pitoisuuden kasvun vuoksi (Kirschke et al., 2013; Sau-

nois et al., 2016; Turner et al., 2019). Metaanin luonnolliset lähteet tuottavat noin kol-

manneksen globaaleista metaanipäästöistä (Nisbet et al., 2014). Luonnollisista läh-

teistä makean veden lähteet, kuten järvet ja virtavedet, ovat olleet 2000-luvulta lähtien 

kasvavan huomion kohteena, sillä niiden emissioarviot sisältävät paljon epävarmuuk-

sia (Bastviken et al., 2011; Saunois et al., 2016; Saunois et al., 2020). Makean veden 

lähteistä globaalilla tasolla järvet ovat merkittävin metaanin lähde (72 Tg CH4/v) (Bas-

tviken et al., 2011), mutta virtavesistä vapautuva metaani muodostaa myös tärkeän 

osan (27 Tg CH4/v) luonnollisista lähteistä vapautuvasta metaanista (Stanley et al., 

2016). 

 

Boreaalisella vyöhykkeellä järvet vastaavat jopa kolmanneksesta luonnollisista läh-

teistä vapautuvasta metaanista (Guo et al., 2020). Virtavesien osuus on pienempi, 

mutta merkittävä, kun tarkastelee metaanin vapautumista pinta-alayksikköä kohden 

(Stanley et al., 2016; Wallin et al., 2018). Virtavedet toimivat myös tärkeinä hiilen ja 

metaanin kuljettajina ja prosessoijina. Ilmaston lämpeneminen boreaalisella ja arkti-

sella vyöhykkeellä on globaalia ilmastonlämpenemistä nopeampaa, mikä kiihdyttää 

metaanin vapautumista etenkin järvistä (Guo et al., 2020; Wik et al., 2014; Wik et al., 

2016). Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää saada laajempaa aineistoa ja tutkimusta 

ennusteiden tueksi. 

 

Makean veden järvissä ja virtavesissä metaania muodostuu pääasiassa hapettomissa 

olosuhteissa sedimenttikerroksessa monivaiheisen ravinneketjun lopputuotteena, jossa 

metanogeeniset arkit tuottavat metaania (Bastviken et al., 2004; Bodmer et al., 2020; 

Stanley et al., 2016). Metaanin kulutus tapahtuu taas metanotrofisten bakteerien ha-

pettaessa metaania, joka monivaiheisen reaktioketjun lopputuotteena muuttuu 
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hiilidioksidiksi (Madigan et al., 2003; Thottathil et al., 2019). Metaanin tuotto ja ku-

lutus voivat vaihdella alueellisesti ja ajallisesti suuresti jopa yhden järven tai puron 

sisällä (Kankaala et al., 2006; Stanley et al., 2016; Thottathil et al., 2019). On siis 

ensiarvoisen tärkeää ymmärtää metaanin tuotantoon ja kulutukseen vaikuttavien alu-

eellisten ja ajallisten muuttujien merkitystä makean veden järjestelmissä. 

 

Tässä tutkimuksessa selvitetään pohjoisboreaalisen Pallasjärven ja sen valuma-alu-

eella sijaitsevan puron metaanivoiden alueellista ja ajallista vaihtelua vuoden 2020 ke-

säkuun ja marraskuun välisenä ajanjaksona. Lisäksi pyrkimyksenä on ymmärtää me-

taanivoiden alueellisen ja ajallisen vaihtelun syitä erilaisten selittävien muuttujien 

avulla1) järvellä: veden pintalämpötila, tuulen suunta ja nopeus, syvyys ja sedimentti-

kerroksen paksuus sekä 2) purolla: veden virtausnopeus, veden pintalämpötila ja 

maanpeite.  

 

Pallasjärvi ja sen valuma-alueen virtavedet muodostavat tärkeän osan koko valuma-

alueen metaanitaseesta. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää Pallasjär-

vessä ja sen valuma-alueen virtavesissä tapahtuvaan metaanintuotantoon ja kulutuk-

seen vaikuttavia syitä, ja sitä kuinka ne vaikuttavat alueen kokonaismetaanipäästöjen 

alueelliseen ja ajalliseen jakaantumiseen. Aiempaa kattavaa tutkimusta Pallasjärven 

valuma-alueen kasvihuonekaasupäästöistä on tehnyt muun muassa Aurela et al. (2015) 

sekä järven hiilidioksidivuosta Lohila et al. (2015). Kuitenkaan Pallasjärven ja tutki-

muspuron metaanivuon alueellista ja ajallista vaihtelua ei ole pyritty vielä kattavasti 

selvittämään. Laadukas mittaustieto ja ymmärrys tutkimusalueen sulanveden aikaisten 

metaanipäästöjen alueellisesta ja ajallisesta jakautumisesta on siis ensiarvoisen tär-

keää, sillä erilaiset globaalit ilmastomallit eivät tyydyttävästi huomioi järvien ja virta-

vesien kasvihuonekaasutasetta (Subin et al., 2012). Tämän ymmärryksen avulla voi-

daan parantaa tietämystä järvien ja virtavesien merkityksestä koko boreaalisella vyö-

hykkeellä sekä globaalilla tasolla. Tämä tutkimus pyrkii täyttämään sitä aukkoa sekä 

tuomaan oman panoksensa makean veden järvien ja purojen metaanipäästöjen tutki-

mukseen. 

 

Tämä tutkimus perustuu seuraaville tutkimuskysymyksille: 

1. Miten tutkimusalueen metaanivuot vaihtelevat alueellisesti ja ajallisesti?  

2. Mitkä syyt vaikuttavat metaanivoiden alueellisen ja ajalliseen vaihteluun?  
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2 Teoria 

Metaani (CH₄) on ilmakehän yleisin orgaaninen hivenkaasu (Wuebbles & Hayhoe, 

2002) ja toiseksi merkittävin ilmastoa lämmittävä kasvihuonekaasu heti hiilidioksidin 

(CO2) jälkeen. Se koostuu yhdestä hiiliatomista ja neljästä vetyatomista (Gas Encyclo-

pedia, 2021). Metaanin ilmastoa lämmittävä vaikutus perustuu sen kykyyn absorboida 

maanpinnalta lähtevää lämpösäteilyä. Metaani on hiilidioksidia voimakkaampi kasvi-

huonekaasu sen monimutkaisemman molekyylirakenteen vuoksi, koska sillä on use-

ampia eri värähtelytapoja absorboida enemmän eri infrapunasäteilyn taajuuksia (Chai 

et al., 2016). Toisaalta metaani on huomattavasti hiilidioksidia lyhytikäisempi. Metaa-

nin elinikä ilmakehässä on vain noin 12,4 vuotta (IPCC, 2013), kun hiilidioksidilla se 

vaihtelee sadoista vuosista tuhansiin vuosiin ja geologisessa aikaikkunassa jopa mil-

jooniin vuosiin (Archer et al., 2009; Eby et al., 2009).  Kasvihuonekaasujen ilmastoa 

lämmittävää voimakkuutta tietyllä ajanjaksolla ilmaistaan globaalilla lämmityspoten-

tiaalilla (GWP). Kasvihuonekaasujen globaaliin lämmityspotentiaalin voimakkuuteen 

vaikuttaa kaasun kyky absorboida auringon infrapunasäteilyä verrattuna hiilidioksi-

diin. Metaanin globaali lämmityspotentiaali on noin 84-kertainen hiilidioksidiin ver-

rattuna 20 vuoden tarkastelujaksolla ja 28-kertainen 100 vuoden tarkastelujaksolla. 

 

2.1 Metaanin tuotto ja kulutus 

Metaania syntyy 1) orgaanisen aineksen hajotessa hapettomissa olosuhteissa, kuten 

vesistöjen pohjassa, soilla ja kosteikoilla, 2) termogeenisesti pitkäaikaisten, miljoonia 

vuosia kestävien geologisten prosessien seurauksena, jolloin se varastoituu maaperään 

ja voi vapautua sieltä muun muassa merenpohjan sedimenteistä tai fossiilisten poltto-

aineiden käyttöönotossa sekä 3) pyrogeenisesti epätäydellisissä palamisreaktioissa ku-

ten metsäpaloissa ja fossiilisten polttoaineiden polttamisessa (Kirschke et al., 2013).  

 

Metaanin biologista muodostumisprosessia kutsutaan metanogeneesiksi, joka on pit-

kän monivaiheisen ravinneketjun viimeinen vaihe (Davidson & Schimel, 1995). Siinä 

hapettomissa olosuhteissa toimivat mikrobit muodostavat hiilen eri yhdisteistä loppu-

tuotteena metaania. Nämä mikrobit ovat metanogeenisiä arkkeja, jotka ovat erikoistu-

neet käyttämään tiettyjä substraatteja metaanin valmistuksessa, joista tärkeimmät ovat 

asetaatti ja vety (Bräuer et al., 2004; Brooks Avery et al., 2003). Eloperäisistä lähteistä 

vapautuva metaani vastaa kolmannesta kaikesta ilmakehään vapautuvasta metaanista 
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(Nisbet et al., 2014). Vapautuvan metaanin määrään orgaanisista lähteistä, kuten 

soista, järvistä ja virtavesistä, vaikuttaa suuresti metanogeenisen ja metanotrofisen ak-

tiivisuuden välinen suhde (Kankaala et al., 2006; Knoblauch et al., 2008; Shelley et 

al., 2017). Metanogeenisten arkkien tuottaman metaanin ja metanotrofien kuluttaman 

metaanin erotus on metaanin nettovuo.  

 

2.2 Metaanin tuotto makean veden järjestelmissä 

Makean veden järvissä ja virtavesissä suurin osa metaanista syntyy hapettomissa olo-

suhteissa järvien (Bartlett et al., 1988; Bastviken et al., 2004) tai purojen ja jokien 

(Bodmer et al., 2020; Stanley et al., 2016) sedimenttikerroksessa, kun erilaiset mikro-

organismit hajottavat orgaanista aineista hapettomissa olosuhteissa (Segers, 1998). 

Hapellisissa olosuhteissa metaanin syntyminen makean veden järjestelmissä on sel-

västi vähäisempää verrattuna hapettomiin olosuhteisiin (Bastviken, 2009, s. 783–805; 

Oswald et al., 2015). Hapettomissa olosuhteissa metaanin syntyminen on tulosta mo-

nien mikro-organismien syntrofisesta reaktiosta, jossa glukoosi ensin fermentoituu 

asetaatiksi, hiilidioksidiksi ja vedyksi reaktioyhtälöllä: 

 

C6H12O6 + 2H2O → 2CH3COO- + 2H+ + 2CO2 + 4H2 (1) 

 

tai asetaatiksi, formiaatiksi ja vedyksi (Thauer, 1998): 

 

C6H12O6 + 2H2O → 2CH3COO- + 2HCOO- + 4H+ + 2H2 (2) 

 

Prosessin viimeisen vaiheen suorittavat metanogeeniset arkit, jotka ovat erikoistuneet 

käyttämään vain tiettyjä substraatteja energiantuotannossaan (Thauer, 1998), joista 

asetaatti ja vety ovat merkittävimmät makean veden järvissä ja kosteikoilla (Bräuer et 

al., 2004; Brooks Avery et al., 2003) sekä virtavesissä (Stanley et al., 2016). Metano-

geneesi tapahtuu seuraavilla reaktioyhtälöillä (Thauer, 1998): 

 

CH3COO-+H+ → CO2+CH4 (3) 

4H2 + CO2 → CH4 + 2H2O  (4) 
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jossa metaanin tuottaminen asetaatista (yhtälö 3) tapahtuu lähes yksinomaan hapetto-

missa olosuhteissa tai vedystä ja hiilidioksidista hapellisissa olosuhteissa (yhtälö 4) 

(Angel et al., 2011). Makean veden järvissä ja virtavesissä metaanin tuottaminen ta-

pahtuu pääasiassa asetaatin avulla hapettomissa olosuhteissa. 

 

2.3 Metaanin kulutus makean veden järjestelmissä 

Metaanin kulutuksesta makean veden järjestelmissä vastaavat metaania hapettavat me-

tanotrofiset bakteerit. Metaanin hapettuminen on mikrobiaalinen metabolinen pro-

sessi, jossa metaani hapettuu monivaiheisen reaktioketjun jälkeen hiilidioksidiksi 

(Bürgmann, 2011). Metanotrofiset bakteerit toimivat pääasiassa hapellisissa olosuh-

teissa ja tarvitsevat metaanin hapettamiseen kahta substraattia, happea ja metaania 

sekä sopivat lämpötilaolosuhteet (Bastviken, 2009; Hanson & Hanson, 1996; Thottat-

hil et al., 2019). Hapetusreaktion käynnistymiseen tarvitaan lisäksi tiettyjen entsyy-

mien läsnäoloa, joista tärkein on metaanimono-oksygenaasi -entsyymi (MMO), joka 

toimii reaktion katalysoijana (Bürgmann, 2011). Reaktioketju alkaa seuraavalla kaa-

valla (Hanson & Hanson, 1996): 

 

CH4 + O2 + NADH2 → CH3OH + H2O + NAD+,  (5) 

 

jossa NADH2 on pelkistetty nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi (NADH) tai -fosfaatti 

(NADPH). Tämän jälkeen reaktioketju jatkuu metanolin (CH3OH) muuttumisella for-

maldehydiksi (CH2O) eli metanaaliksi ja siitä edelleen formiaatiksi (HCOO–) ja lo-

pulta hiilidioksidiksi (Bürgmann, 2011; Madigan et al., 2003). Metaanin hapetuksen 

nopeus riippuu tarvittavien substraattien, metaanin ja hapen määrästä, joista metaanin 

määrä on yleensä reaktionopeutta rajoittava tekijä (Thottathil et al., 2019). Hapettuvan 

metaanin määrä makean järvissä ja virtavesissä vaihtelee suuresti (Bastviken et al., 

2008; Bodmer et al., 2020; Kankaala et al., 2007), sillä esimerkiksi yhden järven eri 

osissa tarvittavien substraattien määrät ja lämpötila saattavat vaihdella suuresti (Bas-

tviken et al., 2008; Kankaala et al., 2007).   

 

2.4 Metaanin vapautuminen järvistä 

Järven sedimenttikerroksessa syntynyt metaani vapautuu ilmakehään vesikerroksen 

läpi diffuusion kautta, kuplinnan avulla tai vesikasvien välityksellä (Bastviken et al., 
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2004) (ks. kuva 1). Metanogeneesissä tuotettu metaani siirtyy diffuusion vaikutuksesta 

sedimenttikerroksesta veteen, josta se lopulta vapautuu diffuusion avulla ilmakehään. 

Ennen ilmakehään vapautumistaan osa metaanista ehtii kuitenkin hapettua metaania 

hapettavien bakteerien toiminnan seurauksena (Kankaala et al., 2006). Metaanin ha-

pettuminen alkaa heti kun se päätyy hapellisiin olosuhteisiin, joko hapelliseen sedi-

menttikerrokseen ja/tai siirtyy vähähappisesta vedestä happipitoisempaan (Bastviken 

et al., 2002). Voimakkainta metaanin hapettuminen on harppauskerroksessa eli ter-

mokliinissä, jossa molempia substraatteja, happea ja metaania, on hyvin metanotrofis-

ten bakteerien saatavilla (Blees et al., 2014; Kankaala et al., 2007; Oswald et al., 2015). 

Järvissä, jonka niukkahappinen alusvesi (hypolimnion) vesikerros on suuri ja ter-

mokliini on lähellä pintaa, on metaanilla vähemmän aikaa hapettua matkalla pintaan 

ja näin ollen potentiaalinen metaanipäästö on suurempi. Diffuusion voimakkuus riip-

puu veden ja ilmakehän metaanipitoisuuden erosta sekä vaihtokertoimesta. Vaihtoker-

roin kuvaa veden ja ilman välistä fyysistä virtausta ja on tuulen nopeuden funktio (Bas-

tviken et al., 2004).   

 

Metaania voi vapautua sedimenttikerroksesta suorana päästönä kuplinnan avulla. Siinä 

metaani vapautuu järven pohjan sedimenteistä suorana vuona ilmakehään ilman, että 

se juurikaan ehtii hapettua matkalla (Bastviken et al., 2004). Metaani voi purkautua 

kuplintana ilmakehään vain, jos kaasun paine ylittää veden- ja ilmanpaineen (Fendin-

ger et al., 1992). Kuplintana vapautuva metaani on merkittävämpi päästöjen vapautu-

misreitti matalissa ja pienissä järvissä (Holgerson & Raymond, 2016; Kankaala et al., 

2013). Niissä veden kerrostuneisuus on vähäisempää, minkä vuoksi järven pohjan se-

dimenttikerroksen lämpötila pääsee kohoamaan ja lisää näin metanogeenisten arkkien 

aktiivisuutta sekä veden paine matalassa vedessä on vähäisempi (Kankaala et al., 

2013). Isommissa ja syvemmissä järvissä kuplinnan kautta vapautuvan metaanin mer-

kitys vähenee, sillä niissä päällysvesi (epilimnion) ulottuu syvemmälle kuin matalam-

missa järvissä (Kankaala et al., 2013). Lisäksi syvyys kasvattaa veden painetta ja vai-

keuttaa näin kuplien vapautumista. 

 

Metaania voi päätyä ilmakehään myös vesikasvien kuljettamana (Milberg et al., 2017; 

Ström et al., 2003). Etenkin erilaiset putkilokasvit (Tracheobionta), kuten pullosara 

(Carex rostrata) sekä järviruoko (Phragmites australis) kuljettavat sedimenttikerrok-

sessa syntynyttä metaania ilmakehään (Milberg et al., 2017).  
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Veden lämpökerrostuneisuus voi aiheuttaa järvissä metaanin varastoitumista hypolim-

nioniin, josta sitä voi vapautua suhteellisen suuria määriä kevään ja syksyn täyskierron 

aikaan (Bastviken et al., 2004; Michmerhuizen et al., 1996). Talven aikana hypolim-

nioniin varastoitunut metaani voi keväällä vapautua nopeasti heti jäiden lähdön jälkeen 

(Jammet et al., 2015). Syksyllä samankaltainen nopea metaanin vapautuminen voi ta-

pahtua, kun kesän aikana veden kerrostuneisuus hajoaa pintaveden jäähdyttyä ja se-

koituttua syvempään veteen, jolloin hypolimnioniin varastoitunut metaani pääsee va-

pautumaan ilmakehään (Bastviken et al., 2004). Järvissä tapahtuu kevään ja syksyn 

täyskierron lisäksi vuorokauden lämpötila- ja tuuliolosuhteista johtuen veden pinta-

kerroksen sekoittumista (Podgrajsek et al., 2014).  

 

 

Kuva 1. Metaanipäästöjen reitit ja metaanidynamiikka veden lämpötilan mukaan kerrostuneessa jär-

vessä. Kuvan selitys (ks. Teoria 2.4). Kuva tehty seuraten Bastviken et al. (2002) ja Bastviken et al. 

(2004). 

 

2.5 Metaanin vapautuminen puroista 

Metaanin syntyminen ja vapautuminen ilmakehään virtavesistä tapahtuu samalla ta-

valla kuin järvissä. Metaani syntyy pääsääntöisesti hapettomissa olosuhteissa puron tai 

joen sedimenttikerroksessa (Bodmer et al., 2020; Stanley et al., 2016). Kuten järvissä 

myös virtavesissä metaanin syntymiseen tarvitaan orgaanista ainesta, hapettomat olo-

suhteet ja tiettyjen substraattien (vety, asetaatti, hiilidioksidi) läsnäoloa järjestelmässä, 

jotta metanogeeniset arkit voivat tuottaa metaania (Stanley et al., 2016). Metaani voi 

poistua puroista ja joista ilmakehään kuplinnan ja diffuusion avulla tai vesikasvien 

kuljettamana. Virtavedet toimivat myös tärkeinä metaanin kuljettajina; muualla tuo-

tettu metaani voi kulkea joen tai puron mukana ja vapautua diffuusion avulla 
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myöhemmin (Stanley et al., 2016). Esimerkiksi osa suoalueilla tuotetusta metaanista 

liukenee veteen ja saa aikaan veden ylikyllästymisen (supersaturation) ja vapautuu 

myöhemmin diffuusion avulla ilmakehään. Virtavesissä ei tapahdu veden lämpöker-

rostumista kuten suurimmassa osassa järviä (ks. Teoria 2.4), sillä virtauksen vuoksi 

vesi sekoittuu jatkuvasti eikä näin ehdi kerrostua.  

 

3 Aineisto 

3.1 Tutkimusalue 

Tutkimusalue sijaitsee pohjoisboreaalisen vyöhykkeen pohjoisosassa Suomen 

Lapissa, noin 180 km napapiirin rajalta pohjoiseen. Alue sijaitsee Kittilän ja Muonion 

kuntien rajalla, osittain Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alueella (ks. kuva 2). Tut-

kimusalueen ilmasto ja kasvillisuus ovat tyypillisiä pohjoisboreaaliselle vyöhykkeelle. 

Keskimääräinen vuotuinen sademäärä tutkimusalueella on noin 521 mm ja ilman kes-

kilämpötila -1,0 °C tarkastelujaksolla 1981-2010 Alamuonion sääasemalla (67°58 ́N, 

23°41 ́E, 254 m merenpinnasta, n. 35 km tutkimusalueelta) mitattuna (Pirinen et al., 

2012). Lumipeite tulee alueelle keskimäärin lokakuun 24. päivä ja sulaa toukokuun 

14. päivä (Ilmatieteen laitos, 2021). Tutkimusjaksolla tuuli puhalsi pääsääntöisesti jär-

ven mittausasemalla koillis-lounaisakselilla (ks. liite 12). Keskimääräinen tuulen no-

peus oli 3,0 m/s ja maksimi tuulen nopeus 11,5 m/s. Tutkimusalueen valuma-alueen 

maanpeite vaihtelee tunturien puuttomasta tundrasta kuusi- (Picea abies) ja mäntyval-

taisiksi (Pinus sylvestris) metsiksi, suometsiksi ja Lompolonjänkkän lettoavosuoksi 

(Aurela et al., 2015; Lohila et al., 2015). Yleisimmät habitaatit alueella (maa-alasta) 

ovat havumetsät (53%), puustoiset suot ja avosuot (15%) sekä puuttomat tunturialueet 

(14%) (Lohila et al., 2015). 

 

Tutkimusalueen mittauspisteet jakautuvat Pallasjärven (J1-J12) ja siihen laskevan pu-

ron, Lompolonjänkkänojan, mittauspisteisiin (PB, PE, PG, PK, PN, PP; ks. mittaus-

pisteiden sijainti, liite 1). Järveä (ks. taulukko 1) tarkastellaan kahdessa osassa: kapei-

den saarten rajaamaa Pallaslompoloa ja järven selänpuoleista osaa. Puropisteitä on 

kuusi ja ne sijaitsevat noin 3,6 km pitkän puropätkän varrella (ks. kuva 3). Puro kulkee 

pääosin alueelle tyypillisten suometsien sekä Lompolonjänkkän avosuon halki ja sen 

mittauspisteet ovat sijoittuneet puron latvoilta järvelle edustaen alueelle ominaista suo- 

ja metsämaisemaa. Tutkimuspuro kerää vetensä suurimmaksi osaksi sen valuma-
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alueen soilta, jotka sijaitsevat etelä-, luoteis- ja pohjoisosassa sekä valuma-alueen kes-

kiosissa. Lompolonjänkkällä on Ilmatieteen laitoksen virallinen mittausasema, joka 

toimii osana kansainvälistä ICOS-mittausasemien (Intergrated Carbon Observation 

System) verkostoa. Siellä on Ilmatieteen laitoksen ylläpitämä vuomittausasema, jolla 

on ollut käynnissä jatkuva hiilidioksidi- ja metaanivoiden mittaus vuodesta 2005 läh-

tien. 

 

Järven mittauspisteet ovat sijoittuneet Pallasjärven eteläosaan, missä sijaitsevat kaikki 

12 mittauspistettä (ks. kuva 3). Järven mittauspisteistä kahdeksan sijoittuu Pallasjärven 

eteläpäässä sijaitsevan Pallaslompolon alueelle ja neljä järvenselän puolelle. Järvellä 

sijaitsee myös Ilmatieteen laitoksen jatkuvatoiminen mittausasema Pallaslompolon 

kaakkoispuolella sijaitsevassa niemessä.  Pallasjärvi on kirkasvetinen (näkösyvyys 5,2 

m) niukkaravinteinen oligotrofinen järvi (Lohila et al., 2015). Järvi kerää suurimman 

osan vedestänsä kuudesta purosta, joista neljä laskee vetensä järven selän puoleiselle 

alueelle keräten vetensä lounaassa ja lännessä sijaitsevilta tunturi- ja suoalueilta. Loput 

kaksi puroa (mukaan lukien tutkimuspuro) laskevat vetensä järven eteläpäähän Pallas-

lompoloon. Toinen puroista, Lompolonoja, kerää vetensä pääasiassa suoalueilta sekä 

lounaassa sijaitsevilta tuntureilta (Lohila et al., 2015) ja tutkimuspuro läheisiltä suo-

alueilta. Vedet laskevat edelleen Pallasjärvestä itään Ounasjokeen ja sitä kautta Kemi-

jokeen ja lopuksi Pohjanlahteen. Pallasjärven mittauspisteet lähtevät kahtena linjana 

tutkimuspuron suulta poispäin, pisteiden J5-J12 sijoittuessa Pallaslompolon alueelle ja 

pisteiden J1-J4 sijaitessa järvenselän puoleisella alueella.  
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Kuva 2. Pallasjärven valuma-alue ja valuma-alueen virtavesien verkosto sekä tutkimuspuro. Tutki-

muspuro kulkee yläjuoksulla boreaalisen havumetsän halki, jota rikkovat pienet suoalueet. Alajuok-

sulla se kulkee Lompolonjänkkän avosuon halki laskien lopulta Pallasjärveen. Pallasjärvi jakaantuu 

kahteen vesialtaaseen: kapeiden saarien rajaamaan matalaan Pallaslompoloon ja muuhun järveen. 

Kartta luotu QGIS -ohjelmalla (kartta-aineisto: peruskartta 1:10 000 ja ortoilmakuvat: Maanmittaus-

laitos 2021; maarajat: Natural Earth, 2021; tutkimuspuro ja järven valuma-alueen muut vedet digi-

toitu peruskarttaan käyttäen Maanmittauslaitoksen peruskarttaa 1: 10 000). 
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Kuva 3. Tutkimusalue, jossa järven ja puron mittauspisteet sekä puron valuma-alue rajattuna. Kartta 

luotu QGIS -ohjelmalla (kartta aineisto: peruskartta 1:10 000 ja ortoilmakuvat: Maanmittauslaitos 

2021; tutkimuspuro digitoitu karttaan käyttäen Maanmittauslaitoksen 1:10 000 peruskarttaa). 
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Taulukko 1. Pallasjärven ja sen valuma-alueen ominaisuuksia sekä ilmastollisia tekijöitä kammiomit-

tausten ajalta (*Järviwiki, 2013;**Retkikartta, Metsähallitus 2021;***Ilmatieteen laitos, Kenttärovan 

sääasema 2021). 

Pallasjärvi   

Pinta-ala (km2)* 17,3 

Valuma-alue (km2)* 105 

Järvisyys (%)* 17,1 

Tilavuus (km3) 0,155 

Syvyys (m)* 36 

Keskisyvyys (m)* 9 

Korkeus merenpinnasta** 266,6 

2010-2020 kesä- syyskuun keskimääräinen sademäärä (mm)*** 78,8 

2010-2020 kesä- syyskuun keskimääräinen lämpötila °C *** 10,6 

2020 kesä- syyskuun keskimääräinen sademäärä (mm)*** 71,6 

2020 kesä- syyskuun keskimääräinen lämpötila °C *** 11,3 

 

3.2 Aineiston keruu 

Aineiston keruu pro gradu -työhön tapahtui osana työharjoittelua Ilmatieteen laitok-

selle kesällä ja syksyllä 2020. Järvi- ja puropisteiden metaanivuomittaukset toteutettiin 

kammiomittausmenetelmällä määrätystä mittauspisteestä joka toinen viikko kesäkuun 

puolesta välistä elokuun loppuun ja joka viikko syyskuussa. Lisäksi puropisteet mitat-

tiin kerran marraskuun alussa otollisten lumi- ja jääolosuhteiden vuoksi. Kammiomit-

tausten yhteydessä toteutettiin oheismittaukset, joilla pyrittiin selittämään metaani-

vuota. Näitä mittauksia olivat veden virtausnopeus puropisteillä sekä veden 10 cm 

lämpötila ja kammion keskilämpötila järvellä ja purolla. Lisäksi järvellä mitattiin sy-

vyys mittauspisteiden kohdalta kerran 31.10. ja sedimenttikerroksen paksuus 

23.3.2021. Syvyysmittauksen tulokset kalibroitiin koko mittausajalle vedenpaineantu-

rin (HOBO® U20-001-04 Data Logger; Onset Computer Corporation, Massachusetts, 

Yhdysvallat) mittaustietojen avulla. 

 

Keräämäni aineiston lisäksi käytössä oli Ilmatieteen laitoksen tuuliaineistoa järven 

mittausasemalta, joka sijaitsee pienessä niemessä Pallaslompolon ja järven selän vä-

lissä (ks. järven mittausasema, kuva 3).  Tuulen suunta ja nopeus on mitattu ultraää-

nianemometrillä (uSonic-3 Scientific, METEK, Elmshorn, Saksa). Puropisteiden me-

taanivuon mallinnuksessa käytettiin CORINE-maanpeiteaineistoa (Räsänen et al., 

2021). Aineistossa maanpeite oli jaoteltu kolmeen kategoriaan: metsään, puustoiseen 
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suohon ja avosuohon. Kullekin puropisteelle laskettiin maanpeitteiden osuudet kunkin 

pisteen yläpuoliselle valuma-alueelle ulottuvan puoliympyrän alalta (Ø 50, 100, 150, 

200 m) sekä pisteen valuma-alueen koon mukaan.  

 

3.2.1 Metaanivuomittaukset 

Järvi- ja puropisteiden metaanivuomittaukset toteutettiin kammiomittausmenetelmällä 

määrätystä mittauspisteestä joka toinen viikko kesäkuun puolesta välistä elokuun lop-

puun ja joka viikko syyskuussa. Järvipisteiden mittausjakso sijoittuu aikavälille 16.6.-

24.9. ja puropisteiden 18.6.-25.9. Lisäksi puropisteet mitattiin kerran 5.11., sillä lumen 

määrä salli maastossa liikkumisen eikä mittauspuro ollut tuolloin jäässä. Kammiomit-

tauksien metaanivoiden mittausinstrumenttina toimi LI-7810 CH4/CO2/H2O Trace Gas 

Analyzer (LI-COR Biosciences, Nebraska, Yhdysvallat). Jokaista järven mittauspis-

tettä kohden mittauksia kertyi kymmenen, lukuun ottamatta 3.7. tehtyjä mittauksia, 

jolloin pisteet J9-J12 jäivät mittaamatta teknisten ongelmien vuoksi. Kutakin puropis-

tettä kohden kertyi 11 mittauskertaa, lukuun ottamatta mittauskertaa 18.6., jolloin piste 

PG jäi mittaamatta teknisten ongelmien vuoksi (ks. metaanivuotaulukko, liite 2). 

 

Mittauskammiona käytettiin järvellä kelluvaa suorakulmion muotoista alumiinikam-

miota (60 x 60 x 30 cm; leveys x syvyys x korkeus), jonka uppoama oli 10 cm. Järvi-

kammion kokonaistilavuus oli 108,0 dm3 ja uppoaman kanssa 72,0 dm3. Kammion 

reunoille oli asennettu styroksista tehdyt kellukkeet. Purolla käytössä oli ympy-

rälieriön (halkaisija: 31,5 cm; korkeus: 30,5 cm) muotoinen kelluva alumiinikammio 

(kokonaistilavuus 23,36 dm3, uppoaman kanssa 17,91 dm3), joka kapenee hieman 

ylöspäin (ks. mittauskammiot, kuva 4). Kammioihin oli asennettu 12V tuulettimet se-

koittamaan ilmaa; järvikammion tuulettimen mitat olivat 80 x 80 x 25 mm ja puro-

kammion 40 x 40 x 10 mm. Tuulettimien pyörimisnopeus ei ollut säädettävissä, vaan 

se pyöri aina vakionopeudella. Järvikammion tuulettimesta ei ollut tarkkoja tietoja saa-

tavilla, mutta vastaavissa tuulettimissa (mm. Fractal, Silent Series R3 80 mm, Askim, 

Ruotsi) kierrosnopeus oli noin 1600 rpm ja ilman virtausnopeus 0,57 m³/min. Puro-

kammion tuulettimena toimi Sunon KDE1204PFB2-8 (Sunon, Kaohsiung, Taiwan) 

jonka kierrosnopeus on 6500 rpm ja ilman virtausnopeus 0,175 m³/min. Tuulettimien 

virtausnopeudet olivat suhteessa kammioiden tilavuuksiin suunnilleen samankokoiset; 

järvikammion kolme kertaa suurempi tilavuus oli huomioitu tuulettimen noin kolme 

kertaa suurempana virtausnopeutena. Kaasuanalysaattorin sisäänottoletkussa 
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käytettiin filtteriä (1 µm), jonka halkaisija oli 60 mm. Metaanivuomittauksien pituus 

oli 5 min kullakin mittauskerralla. Tällä pyrittiin varmistamaan vuomittauksen laatu 

laskettaessa lineaarisella regressiolla (ks. lisää, Korkiakoski et al., 2017). Mittauksen 

paikka varmistettiin järvellä Garmin GPSMAP 64x- laitteella (Garmin, Schaffhausen, 

Sveitsi), puron mittauspisteet merkittiin maastoon puutolpilla ensimmäisen GPS-pai-

kannuksen yhteydessä. Vaihtelevista tuuliolosuhteista johtuen järven mittauspaikko-

jen kohdalla havaittiin noin 5-10 m virhemarginaali sijainnissa. Mittauksien välillä pi-

dettiin aina vähintään 1 min tauko, jolloin kammion ilman annettiin vaihtua kunnolla. 

Uutta mittausta aloitettaessa kammiota heilutettiin voimakkaasti, millä varmistettiin 

ilman vaihtuminen kammion sisällä ennen mittauksen aloittamista. Lisäksi metaani-

vuo ”esitarkistettiin” mittauksen aikana kännykästä Wi-Fi yhteydellä kaasuanalysaat-

toriin. Jos metaanin pitoisuuskehitys kammion sisällä osoittautui epänormaaliksi, mit-

taus toistettiin.  

 

Metaanivuomittauksissa kuplimiseen tai kammion vuotamiseen liittyvät virheet olivat 

oletettavasti pieniä, sillä vettä vasten kammio menee aina tiiviisti ja veteen laskuvai-

heessa se ei aiheuta epänormaalia metaanin purkautumista ilmakehään, kuten saattaa 

käydä esimerkiksi suolta tehtävissä kammiomittauksissa. Järvimittauksissa havaittiin 

kuitenkin, että matalassa (alle 1 m) vedessä puron suulla (piste J8), jossa oli runsaasti 

vesikasvillisuutta, vuomittaus piti joskus toistaa kammion metaanipitoisuuden epänor-

maalin käytöksen vuoksi. Tähän todennäköisesti vaikutti ankkurin pohjasta irrottama 

pohjakarike. Näillä edellä kuvatuilla toimenpiteillä varmistettiin mittauksen hyvä 

laatu.  
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Kuva 4. Tutkimuksessa käytetyt mittauskammiot. Kuvassa A purokammio pisteellä PE ja kuvassa B 

järvikammio ja tämän tutkimuksen tekijä Pallasjärvellä (kuva A: Samuel Haverinen, B: Elli-Noora 

Kamppuri). 

 

3.2.2 Muut kenttämittaukset 

Metaanivuomittauksien yhteydessä suoritettiin oheismittauksia, jotka toimivat selittä-

vinä muuttujina metaanivuolle. Järvellä ja purolla mitattiin veden pintalämpötila 10 

cm syvyydeltä sekä kammion sisälämpötila vuomittauksen alussa ja lopussa. Veden 

pintalämpötilan mittauksen kesto oli noin 30-60 s, kunnes mittarin lukema oli tasaan-

tunut. Kammion sisälämpötila mitattiin välittömästi vuomittauksen alkaessa ja toisen 

kerran sen loppuessa. Saaduista arvoista laskettiin myöhemmin kammion sisälämpö-

tilan keskiarvo. Mittausvälineinä toimi HH376 RTD Thermometer (Omega Enginee-

ring Inc, Connecticut, Yhdysvallat) veden 10 cm pintalämpötilan mittauksessa ja kam-

mion sisälämpötilan 344 Lämpömittari (Suomen Lämpömittari Oy, Helsinki, Suomi). 

Lisäksi puron mittauspisteillä mitattiin metaanivuomittauksen yhteydessä veden vir-

tausnopeuden maksimi-, minimi- ja keskiarvo. Virtausmittarina käytettiin MiniWa-

ter20 Open Channel Water Flow Meter- mittaria (Omni Instruments Ltd., Dundee, Yh-

distynyt kuningaskunta). Mittauksen kesto oli 6 s, mikä oli laitteen oletusasetuksena. 

Kestoa testattiin usean kerran ja havaittiin, että keston pidentäminen ei vaikuta mer-

kittävästi virtaustuloksiin. 

 

Tutkimusjärvellä suoritettiin muiden kenttämittauksien lisäksi 23.3. järven pohjan se-

dimenttikerroksen paksuuden mittaus (ks. kuva 5). Mittaus suoritettiin käyttämällä 5,4 

m pitkää mittausseivästä, jonka toinen pää oli terävä ja vastakkainen pää oli leveä, 
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halkaisijaltaan noin 10 cm. Mittaus suoritettiin upottamalla seiväs jäähän kairatusta 

reiästä leveä pää edellä pohjaan. Saatu syvyyslukema kirjattiin ylös ja tämän jälkeen 

työnnettiin terävä pää sedimenttikerroksen läpi kovaan mineraalimaahan asti, kunnes 

mittausseiväs pysähtyi. Saatu syvyys kirjattiin ylös. Sedimenttikerroksen paksuus saa-

tiin näiden kahden mittauksen erotuksesta. Mittaus suoritettiin järven jokaisen mittaus-

pisteen kohdalla.  

 

 

Kuva 5. Sedimenttikerroksen mittaus tutkimusjärvellä. Kuvassa tämän tutkimuksen tekijä suorittamassa 

mittausta pisteellä J12 (kuva: Samuel Haverinen). 

 

4 Tilastollinen analyysi ja mallinnus 

Aineiston tilastollinen analysointi ja mallinnukset tehtiin R- ohjelmointikielellä (v 

4.0.5) käyttäen RStudio-ohjelmistoa (R Core Team, 2020) ja Excel 1.0 (Microsoft Cor-

poration, 2018). Metaanin vuolaskelmat suoritettiin Python 3.7:lla (Python Core 

Team, 2019) Suomen Ilmatieteen laitoksen toimesta.  Alustava tutkiva analysointi suo-

ritettiin luomalla RStudiolla ja Excel 1.0:lla viiva- ja pistediagrammeja sekä laatikko-

kuvaajia. Jatkoanalysointi suoritettiin RStudion avulla luomalla korrelaatiomatriiseja 

ja ajamalla lineaarisia sekamalleja metaanivuota selittävien muuttujien avulla, joilla 

pyrittiin selittämään metaanivuota. Kaikki tutkimuksessa käytetyt Python- ja R- pake-

tit löytyvät liitteestä 3. Tutkimuksen karttojen tekemiseen on käytetty QGIS 3.14 -

ohjelmistoa (QGIS.org, 2021). 

 

Aineiston esikäsittelyssä laskettiin metaanivoiden ja niitä selittävien muuttujien kor-

relaatiot. Korrelaatioanalyysissä käytettiin Pearsonin korrelaatioanalyysiä. 



 

18 
 

Korrelaatiomatriisit suoritettiin R:n paketilla ”PerformanceAnalytics” (Peterson, 

B.G.& Carl, P. 2020). Lineaaristen sekamalliajojen jälkeen malliin jääneiden muuttu-

jien ja metaanivuon väliset korrelaatiot laskettiin uudelleen korrelaatiomatriisia käyt-

täen. 

 

4.1 Metaanivoiden laskeminen 

Tutkimuksen metaanivuot laskettiin sovittamalla lineaarinen yhtälö viiden sekunnin 

pitoisuuden keskiarvoon, joka perustui sekunnin välein mitattuun pitoisuusaineistoon 

(ks. Korkiakoski et al. 2017). Aineiston sovitus tapahtui käyttämällä lineaarista reg-

ressiota (yhtälö 6). 

 

C(t) = alin + blint, (6) 

 

jossa C kuvaa metaanin (CH4) pitoisuuden muutosta ajassa, alin ja blin ovat parametrejä 

ja t on aika sulkeutumisajan alusta. Kulmakerroin blin on yhtä suuri kuin pitoisuuden 

muutos ajassa. Mitatun pitoisuusaineiston sovituksen jälkeen metaanivuot laskettiin 

muotoon µg CH₄ m-² t-1 kaavalla, jota Korkiakoski et al. (2017) on käyttänyt (yhtälö 

7). 

 

𝐹 = (
d𝐶(𝑡)

d𝑡
)

𝑡 = 0

𝑀𝑃𝑉

𝑅𝑇𝐴
, (7) 

 

jossa metaanivuo on F, lineaarisen regression kulmakerroin (ppm s−1) on 

(
d𝐶(𝑡)

d𝑡
)

𝑡 = 0

, metaanin (CH4) molekyylimassa on M (g mol-1), P on ilmanpaine (Pa), 

universaalia kaasuvakiota (8,314 J mol−1K−1) merkitsee R, kammion sulkeutumisajan 

keskilämpötila on T (K), V on kammiontilavuus (m3; ks. kammioiden mitat 3.2.1) ja A 

on kammion peittämän alueen pinta-ala (m2). Lasketuissa metaanivoissa positiivinen 
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vuoarvo tarkoittaa kaasun vapautumista ilmakehään ja negatiivinen arvo metaanin 

imeytymistä (ks. kaikki vuot, liite 2).  

 

4.2 Lineaariset sekamallit 

Metaanivuota ja sitä mahdollisesti selittäviä muuttujia mallinnettiin lineaarista seka-

mallia käyttäen. Mallinnus tapahtui R:n lme4 -paketin (Bates et al., 2015) avulla. Tut-

kimuksessa käytetty lineaarisen sekamallin kaava oli: 

 

VCH4= β0 + β1M1 + …βnMn + βn+1(u+e),  (8) 

 

jossa VCH4 on metaanivuo, β0 on mallin intersepti, β1 - βn ovat sovitusparametrejä, M 

on ympäristömuuttuja (ks. taulukko 2), u on satunnaisefekti ja e on mallivirhe. 

 

Taulukko 2. Lineaarisissa sekamalleissa käytetyt metaanivuota selittävät ympäristömuuttujat jaotel-

tuina järven ja puron muuttujiin. * Kullakin puoliympyrän halkaisijan maanpeitteen %-osuudella ajet-

tiin oma malliajo jokaisella maanpeitteellä erikseen. 

 

 

Mallinvalintastrategia mukaili yleisesti käytettyä ”top-down” -metodia (Verbeke & 

Molenberghs, 2000, s. 100-103; West et al., 2014, s. 39-42), jossa lähdetään liikkeelle 

mahdollisimman monimutkaisesta yliparametrisoidusta mallista sulkien pois malliin 

soveltumattomat muuttujat. Mallin valinta tapahtui seuraavasti: 1) tarkistettiin 
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muuttujien väliset ristikorrelaatiot (correlation of fixed effects), jonka jälkeen karsittiin 

liian voimakkaasti keskenään korreloivista (r > 0,7) muuttujista toinen pois. 2) 

Akaiken informaatiokriteerin (AIC) perusteella poistettiin mallista malliarvoa pienem-

mät muuttujat yksi kerrallaan poistamalla ensin pienimmän arvon saanut muuttuja. 

Yhden muuttujan poiston jälkeen toimenpide toistettiin tarvittaessa. 3) P-arvojen tar-

kastelussa poistettiin mallista 0,1 tai sitä suuremman p-arvon omaavat muuttujat yksi-

tellen. 4) Tarkistettiin residuaalit silmämääräisesti, että ne olivat normaalisti jakaantu-

neet, käyttämällä ”plot”- komentoa. Tällä varmistettiin aineiston oikea jakautuminen. 

Edellä kuvatulla mallin valinta metodilla päästiin parhaaseen ja yksinkertaisimpaan 

malliin sekä järvi- että puropisteiden metaanivoiden mallinnuksessa.  

 

Järven mittauspisteille malliajoja tehtiin erikseen Pallaslompolon alueen ja järven sel-

käpuolen pisteille sekä lisäksi tehtiin malli, joka käsitti kaikki järven mittauspisteet. 

Puropisteille malliajoja tehtiin kaksi: kaikille pisteille ja pisteet PB, PE, PG, PK käsit-

tävä malli. Pyrkimyksenä oli saada luotua onnistunut malli myös pisteille PN ja PP, 

mutta se ei onnistunut aineiston rajallisuuden vuoksi. Useiden eri mittauspistejoukko-

jen malliajojen tarpeellisuus, niin järven kuin puron metaanivoiden selityksessä, oli 

välttämätöntä pisteiden metaanivoiden suuruusluokan selkeän vaihtelun vuoksi (ks. 

tutkielman tulokset 5.2). 

 

5 Tulokset 

Tutkimusalue jakaantuu järvipisteisiin ja puropisteisiin, joita tarkastellaan erillisinä 

kokonaisuuksina. Järven kaikkien mittauskertojen voiden keskiarvo oli 139 µg CH₄ m-

² t-1 ja puropisteiden vastaavasti 796 µg CH₄ m-² t-1. Pisteiden välillä oli kuitenkin mer-

kittävää alueellista vaihtelua. Tutkimusalueen järvi- ja puropisteiden kaikkien mittaus-

kertojen kaikki metaanivuot olivat positiivisia lukuun ottamatta puropisteen PB yhtä 

poikkeusta 29.6., jolloin mitattiin negatiivinen vuo -7,6 µg CH₄ m-² t-1. Järven ja puron 

mittauksissa kaikki mitatut vuot tapahtuivat diffuusiona veden ja ilmakehän välillä. 

Kuplintana tapahtuvaa metaanin vapautumista ei havaittu mittauksissa. 

 

5.1 Järven metaanivuota selittävien muuttujien korrelointi 

Veden 10 cm pintalämpötila (L10) korreloi positiivisesti järven metaanivuon kanssa 

järven selänpuolen pisteillä ja Pallaslompolon alueella, missä korrelaatio oli vahvinta 
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(ks. taulukko 5). Veden pintalämpötilan korrelointi metaanivuon kanssa oli tilastolli-

sesti erittäin merkitsevää (p  0,001). Syvyys korreloi negatiivisesti (-0,41) kun tar-

kastelussa olivat kaikki järven mittauspisteet, mutta alueita erikseen tarkasteltuna ei 

korrelaatiota metaanivuon ja syvyyden väliltä löytynyt. Tuulen x-komponentti ei 

osoittanut korrelaatiota metaanivuon kanssa. Y-komponentti sen sijaan korreloi nega-

tiivisesti järven selänpuolen, Pallaslompolon sekä kaikki pisteet huomioon ottavassa 

tarkastelussa. Tuulikomponenttien korrelointi metaanivuon kanssa vaihteli tilastolli-

sesti merkitsevästä (p < 0,01) erittäin merkitsevään (p  0,001). Sedimenttikerroksen 

paksuus ei korreloinut järven selänpuolella ja Pallaslompolossa, mutta kaikkia pisteitä 

tarkastellessa se osoitti heikkoa positiivista korrelointia (r = 0,27). 

 

Taulukko 5. Pallasjärven mittauspisteiden metaanivoiden (µg CH₄ m-² t-1) tilastollisia tunnuslukuja sekä 

metaanivuota selittävien muuttujien korrelointi metaanivuon kanssa Pearsonin mukaan. Järven mit-

tauspisteet jaoteltu kolmeen ryhmään voiden selkeän alueellisen jakaantumisen vuoksi (ks. Tulokset 

5.2). Muuttujien selitteet: L10 (veden 10 cm pintalämpötila), S (syvyys [m]), KAxtuuli (keskimääräinen 

tuulen suunta x-komponentilla mittausta edeltävän puolen tunnin aikana), KAytuuli (keskimääräinen tuu-

len suunta y-komponentilla mittausta edeltävän puolen tunnin aikana) ja SP (sedimenttikerroksen pak-

suus [cm]). 

 

  

5.2 Metaanivoiden alueellinen vaihtelu 

Eri mittauspisteiden metaanivuot erosivat selvästi toisistaan. Järven mittauspisteiden 

metaanivuot jakautuivat selkeästi kahteen ryhmään: 1) kapeiden saarien osittain eris-

tämään, matalaan Pallaslompoloon (J5-J12) ja 2) järven selänpuoleisiin syvempiin pis-

teisiin (J1-J4). Pisteiden J1-J4 metaanivuot olivat pieniä, vaihdellen 0,4 (28.8., J3) – 
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230 (10.8., J4) µg CH₄ m-² t-1 välillä. Järven selänpuoleisten pisteiden voiden keskiarvo 

koko mittausajalta oli 36 µg CH₄ m-² t-1. Pallaslompolon pisteiden metaanivuot olivat 

selvästi suurempia ja osoittivat suurempaa vaihtelua. Vuot vaihtelivat J5-J12 pisteissä 

24 (17.9., J12) – 548 (16.6., J10) µg CH₄ m-² t-1 välillä. Mittausajan voiden keskiarvo 

Pallaslompolon pisteissä oli 193 µg CH₄ m-² t-1 (ks. kuva 6). Pisteiden J1-J4 vuot olivat 

alhaiset, mutta voiden suuruudet alkoivat kasvamaan Pallaslompolon puolella. Huo-

mioitavaa on myös, että pisteissä J8 ja J9, jotka olivat lähellä tutkimuspuron suuta, 

vuot olivat huipussaan, joiden jälkeen alkoi laskeva trendi pisteissä J10-J12. 

 

Puropisteiden metaanivuot vaihtelivat pisteiden välillä suuresti matkalla latvavesiltä 

järvelle. Puropisteissäkin havaittiin metaanivoiden jakaantuminen kahteen ryhmään. 

Pisteissä PB, PE, PG ja PK metaanivuot olivat pieniä verrattuna pisteiden PN ja PP 

metaanivoihin (ks. kuva 7). Vuon suuruus vaihteli yläjuoksun PB pisteen 23 µg CH₄ 

m-² t-1 voiden keskiarvosta lähes 90 kertaa suurempaan alajuoksun PP pisteen 2034 µg 

CH₄ m-² t-1 voiden keskiarvoon. Piste PB edelleen erottui pisteistä PE, PG ja PK huo-

mattavan pieninä metaanivoina. PE-, PG- ja PK-pisteiden keskivuot olivat kaikki yli 

10 kertaa suurempia kuin pisteen PB, ja keskenään kokoluokaltaan melko samansuu-

ruisia: 285 (PE), 229,3 (PG) ja 338 (PK) µg CH₄ m-² t-1. 
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Kuva 6. Alueellinen vaihtelu järven mittauspisteiden metaanivoiden välillä, jossa poikkiviiva kuvaa me-

diaania, laatikon alareuna alaneljännestä, yläreuna yläneljännestä ja janojen päät suurinta ja pienintä 

arvoa. Muusta aineistosta poikkeavat arvot on merkitty erikseen tummalla pisteellä. 

 

 

Kuva 7. Puron mittauspisteiden metaanivoiden alueellinen vaihtelu (ks. kaavion tulkinta, kuva 6).  
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5.3 Metaanivoiden ajallinen vaihtelu 

Järvi- ja puropisteiden metaanivoiden ajalliset vaihtelut erosivat toisistaan selkeästi. 

Järven mittauspisteiden metaanivuot olivat keskimäärin suurimmillaan alkukesästä ja 

pienenivät loppukesää ja syksyä kohti mentäessä (ks. kuva 8). Puron mittauspisteiden 

vuot vaihtelivat 18.6.-1.9. välisenä aikana selkeästi pisteiden välillä ja mitään selkeää 

trendiä ei ollut havaittavissa. Kuitenkin 1.9. jälkeen kaikkien mittauspisteiden vuot 

pienenivät lukuun ottamatta PP:n 25.9. ja PG:n 5.11. metaanivoita (ks. kuva 9).  

 

Järven metaanivoiden keskiarvot vaihtelivat kesä-heinäkuussa välillä 135 (3.7.) – 239 

(16.6.) µg CH₄ m-² t-1. Elokuun ensimmäisen mittauksen (10.8.) jälkeen kaikkien mit-

tauspisteiden (J1-J12) vuot laskivat, minkä jälkeen yhdenkään pisteen vuo ei enää yl-

tänyt samalle suuruudelle kuin aikaisemmin. Tämä kehityssuunta pisteiden voiden 

keskiarvosta käy ilmi selvästi. Poikkeuksen tähän tekee ainoastaan piste J9, jossa mi-

tattiin vielä suhteellisesti suuri vuo 31.8. Mittauskerralla 10.8. voiden keskiarvo oli 

huipussaan ollen 223 µg CH₄ m-² t-1 ja putosi tämän jälkeen tasolle 73 µg CH₄ m-² t-1 

(28.8.-24.9.). Järven selänpuolen pisteissä J1-J4 vuot laskivat lähelle nollaa 10.8. mit-

tauskerran jälkeen, voiden keskiarvon vaihdellen välillä 1,9 (28.8.) ja 14 µg CH₄ m-² 

t-1 (24.9.). Viimeisen mittauskerran (24.9.) kaikkien pisteiden voiden keskiarvo oli 55 

µg CH₄ m-² t-1. 

 

Puropisteiden voiden keskiarvo oli suurimmillaan 1.9. mittauskerralla, jolloin se oli 

1438 µg CH₄ m-² t-1. Pisteiden väliset huippuvuot ajoittuivat välille 29.7. ja 1.9. väli-

sille mittauskerroille, joiden aikana voiden keskiarvo vaihteli 650 ja 1438 µg CH₄ m-² 

t-1 välillä. Pisteiden PB ja PG huippuvuot ajoittuivat 29.7. mittauskerralle ja pisteiden 

PE, PK, PN ja PP huippuvuot mittauskerroille 11.8. ja 1.9. Tämän jälkeen kaikkien 

pisteiden metaanivuot pienenivät suhteessa pistekohtaiseen huippuvuohon. Mittaus-

pisteiden voiden keskiarvo oli alimmillaan viimeisellä mittauskerralla (5.11.), jolloin 

se oli 244 µg CH₄ m-² t-1. 
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Kuva 8. Pallasjärven metaanivoiden ajallinen vaihtelu mittauspisteittäin koko mittausjaksolta. Aineisto 

on jaettu neljän pisteen ryhmiin: järven selänpuolen pisteet (A), Pallaslompolon pisteet (B ja C) sekä 

kaikkien pisteiden voiden keskiarvot (µg CH₄ m-² t-1), jossa on mukana veden pintalämpötilojen keskiar-

vot (D). Huomaa kaavio C (J9-J12), jossa tarkastelu alkaa 13.7. mittauskatkoksen vuoksi (ks. metaani-

vuot, liite 2) sekä metaanivuon skaalan vaihtuminen kuvaajasta toiseen. 

 

 

Kuva 9. Puron mittauspisteiden metaanivoiden ajallinen vaihtelu koko mittausajalta (18.6.-5.11.) sekä 

mittauskertojen voiden keskiarvo (µg CH₄ m-² t-1).  
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5.4 Metaanivuota selittävät tekijät 

5.4.1 Pallasjärvi 

Järven metaanivuota selittämään tehtiin kolme erilaista lineaarista sekamallia (ks. tau-

lukko 3): 1) kaikille järven mittauspisteille (J1-J12), 2) järven selänpuolen alueen pis-

teille (J1-J4) ja 3) Pallaslompolon alueen pisteille (J5-J12). Malliajoa tehdessä huo-

mattiin, että yksi yhteinen kaikki pisteet käsittävä malli ei kykene selittämään käytet-

tävissä olevilla muuttujilla metaanivoiden käyttäytymistä parhaalla mahdollisella ta-

valla. Tämän vuoksi päädyttiin tekemään kolme eri mallia. Kaikissa malliajoissa ve-

den pintalämpötila jäi lopulliseen malliin karsinnan jälkeen. Syvyys putosi pois järven 

selänpuoleisia pisteitä (J1-J4) selittävästä mallista, mutta jäi koko järven (J1-J12) ja 

Pallaslompolon (J5-J12) malleihin mukaan. Sedimenttikerroksen paksuus putosi mal-

likarsinnassa kaikista järven malliajoista pois. Tuulikomponentti vaihteli alueesta toi-

seen. Koko järven mallissa molemmat komponentit (x ja y) ovat mukana, mutta Pal-

laslompolon mallissa mukana on vain x-komponentti ja järven selänpuoleisten pistei-

den mallissa y-komponentti. Selittävistä muuttujista molemmat tuulikomponentit (x ja 

y) sekä syvyys vaikuttivat metaanivuohon negatiivisesti. Malleissa ainoastaan veden 

pintalämpötilalla oli metaanivuota kasvattava vaikutus (ks. malliparametrit, liite 4.). 

Malliajoilla saavutettiin R2
m = 0,45-0,51 selitysaste metaanivoille käytettävissä ole-

villa muuttujilla. Kaikki muuttujien karsinnan jälkeen jäljelle jääneet lopulliset mal-

liajot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p  0,001).  

 

Taulukko 3. Pallasjärven lineaariset sekamalliajot. Järven mittauspisteet on jaettu kolmeen ryhmään, 

joille malliajot on suoritettu: 1) kaikki mittauspisteet, 2) järven selän puoleiset pisteet (J1-J4) sekä 3) 

Pallaslompolon pisteet (J5-J12). Taulukossa kunkin ryhmän paras ja viimeinen malli. Metaanivuota 

selittävät muuttujat yhtälöissä: L10 (veden 10 cm pintalämpötila), S (syvyys), KAxtuuli (keskimääräinen 

tuulen suunta x-komponentilla mittausta edeltävän puolen tunnin aikana) ja KAytuuli (keskimääräinen 

tuulen suunta y-komponentilla mittausta edeltävän puolen tunnin aikana). 
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5.4.2 Puro 

Puron sekamallien mittauspisteryhmät jaettiin metaanivoiden selkeiden suuruusluok-

kaeroavaisuuksien mukaan (ks. tulokset 5.2) puron kaikki mittauspisteet sisältävään ja 

puron yläjuoksun pisteet sisältävään sekamalliin (ks. taulukko 4). Metaanivoita selit-

tämään tehtiin kaksi sekamalliajoa kullekin pisteryhmälle eri maanpeitemuuttujien 

vuoksi. Kaikista malliajoista karsiutui pois puron keskivirtaama ja jäljelle jäi 10 cm 

vedenpinnan lämpötila sekä vallitseva maanpeitemuuttuja. Näiden kahden selittävän 

muuttujan avulla saavutettiin malleille R2
m = 0,45-0,55 selitysaste. Paras koko puron 

metaanivuota selittävä malli sisälsi vain maanpeitemuuttujan avosuon pinta-alan va-

luma-alueella. Tällä yhden selittävän muuttujan mallilla saavutettiin R2
m = 0,55 seli-

tysaste. Puron yläjuoksun pisteiden vuota (PB, PE, PG, PK) selitti parhaiten malli, 

jossa oli veden pintalämpötila sekä maanpeitemuuttuja puustoisen suon osuus 100 Ø 

m puoliympyrän alueella. Veden pintalämpötila toimi metaanivuota kasvattavana te-

kijänä kaikissa malleissa, joista se ei karsiutunut pois. Avosuon osuus puoliympyrän 

alueella sekä pinta-ala valuma-alueella toimivat molemmissa kaikki mittauspisteet kä-

sittävissä malleissa metaanivuota kasvattavina muuttujina. Yläjuoksun mallissa puus-

toisen suon osuus 100 m puoliympyrän alueella toimi metaanivuota pienentävänä te-

kijänä, mutta sen osuus valuma-alueen pinta-alasta kasvattavana tekijänä (ks. mallipa-

rametrit, liite 5). Kaikki tutkimuspuron mittauspisteet ja yläjuoksun pisteet käsittävät 

lopulliset mallit olivat tilastollisesti merkitseviä (p  0,01) tai erittäin merkitseviä (p  

0,001).  

 

Taulukko 4. Tutkimuspuron lineaariset sekamalliajot. Puron mittauspisteet on jaettu kahteen ryhmään, 

joille malliajot on suoritettu: 1) kaikki mittauspisteet (PB-PP) käsittävään malliin ja 2) yläjuoksun pis-

teet (PB, PE, PG, PK) käsittävään malliin. Molemmilla maanpeitemuuttujilla (Ø% ja ha) on omat mal-

liajonsa. Metaanivuota selittävät muuttujat yhtälöissä: L10 (veden 10 cm pintalämpötila), MP%avosuo200m 

(maanpeite avosuon %-osuus 200 m Ø), MPavosuo (maanpeite avosuon pinta-ala (ha) puron valuma-

alueella, MP%puust.suo100m (maanpeite puustoisen suon %-osuus 100 m Ø) ja MPpuust.suo (maanpeite puus-

toisen suon pinta-ala (ha) puron valuma-alueella). 
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6 Tulosten tarkastelu 

Pallasjärven ja puropisteiden metaanivoissa havaittiin molemmissa jakaantuminen 

kahteen ryhmään. Järven pisteet jakaantuvat selkeästi metaanivoiltaan pieniin järven 

selän puoleisiin pisteisiin (J1-J4) ja voiltaan suurempiin Pallaslompolon pisteisiin (J5-

J12). Puron metaanivuot jakaantuivat selkeästi yläjuoksun pisteiden (PB, PE, PG, PK) 

mataliin voihin ja alajuoksun pisteiden (PN, PP) suurempiin voihin. Järven metaani-

vuot olivat huipussaan kesä-heinäkuun mittausjaksolla ja elokuun alussa (10.8.) vuot 

laskivat kaikissa pisteissä lukuun ottamatta pistettä J9, jossa mitattiin vielä suhteellisen 

suuri vuo 31.8. Puron yläjuoksun pisteiden vuot olivat huipussaan kesä-heinäkuussa 

lukuun ottamatta pistettä PE, jonka huippuvuo mitattiin 27.8. Alajuoksun pisteistä 

PN:n metaanivuo oli huipussaan 29.6., ja 11.8. lähtien voilla oli laskeva trendi syksyä 

kohti mentäessä. Piste PP:n vuo oli korkeimmillaan 1.9., minkä jälkeen se laski jyr-

kästi mittausjakson loppua kohti. 

 

6.1 Pallasjärven metaanivuon alueellista ja ajallista vaihtelua selittävät te-

kijät 

Mitatuista metaanivuota selittävistä muuttujista veden syvyys on tärkein alueellista 

vaihtelua selittävä tekijä. Ajallista vaihtelua selittää pääasiassa pintaveden lämpötilan 

vaihtelut. Kuten aiemmin todettiin, alueellisesti metaanivuot jakaantuvat kahteen sel-

keästi havaittavaan ryhmään: 1) syvään järven selänpuoleiseen osaan sekä 2) matalaan 

ja suojaisaan Pallaslompoloon (ks. kuva 6). Ajallisesti suurimmat vuot sijoittuvat ke-

säkuun puolen välin ja elokuun alun välille (ks. kuva 8). 

 

6.1.1 Veden lämpötila 

Pintaveden keskilämpötila korreloi voimakkaasti keskimääräisen metaanivuon kanssa 

(r = 0,88) ja niiden välinen ajallinen vaihtelu noudattelee selkeästi yhtenevää trendiä 

(ks. kuva 8 D). Keskimääräisessä metaanivuossa tapahtuu selkeä pudotus 10.8. (223 

µg CH₄ m-² t-1) ja 28.8. (59 µg CH₄ m-² t-1) mittauskertojen välillä. Samalla aikavälillä 

veden pintalämpötilan keskiarvo tipahtaa lähes neljä astetta (3,8 °C). Lineaaristen se-

kamalliajojen tulokset osoittavat myös veden pintalämpötilan nousun vaikuttavan me-

taanivuohon sitä kasvattavasti. Kaikissa järven sekamalliajoissa veden pintalämpötilan 

parametriarvot olivat positiiviset (ks. liite 4). Metaanivoissa ei havaittu selkeää kasvua 

syyskuussa, vaikka pintalämpötilojen laskun oletettiin käynnistävän veden täyskierron 
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ja vapauttavan termokliinin alapuolelle varastoituneesta vesikerroksesta metaania, ku-

ten muissa tutkimuksissa (Juutinen et al., 2009; Natchimuthu et al., 2016). Tämä to-

dennäköisesti johtuu veden pintakerroksen lämpötiloista, jotka eivät mittausjaksolla 

ehtineet viiletä tiheysmaksimin (+4 °C) tienoille, mikä olisi käynnistänyt täyskierron. 

Alimmillaan mittauspisteiden pintaveden keskilämpötila oli +5,8 °C (ks. kuva 8 D) ja 

alin mitattu lämpötila oli +4,5 °C (ks. liite 7), jotka molemmat mitattiin viimeisellä 

mittauskerralla 24.9. 

  

Tutkimuksessa havaittiin, että muuttujana veden pintalämpötila toimi metaanivuota 

kasvattavana tekijänä. Tämä tukee yleistä teoriaa, jonka mukaan nouseva veden läm-

pötila nopeuttaa mikrobitoimintaa ja näin kiihdyttää metaanin tuotantoa järven sedi-

menttikerroksessa (Duc et al., 2010; J & M, 1976) ja näin ollen korreloi positiivisesti 

metaanivuon kanssa (Borrel et al., 2011).  Boreaalisen vyöhykkeen järvissä veden läm-

pötilan metaanivuota kasvattavaa vaikutusta ovat raportoineet muun muassa Jansen et 

al. (2020) ja Natchimuthu et al. (2016). Tämän tutkimuksen metaanivuota selittävistä 

muuttujista veden pintalämpötila oli ainoa, joka toimi järvellä metaanivuota kasvatta-

vana muuttujana ja oli selkeä ajallista vaihtelua selittävä tekijä. 

 

6.1.2 Syvyys 

Järven selänpuoleisilla pisteillä (J1-J4) mittauskauden keskisyvyys oli 3,4 m ja Pallas-

lompolon alueella 1,5 m. Mittauspisteiden J2-J4 keskisyvyys oli 4,0 m. Syvyys ei kui-

tenkaan korreloinut Pallaslompolon eikä myöskään järven selänpuolen mittauspisteillä 

metaanivuon kanssa (ks. taulukko 5), mutta osoitti negatiivista korrelaatiota (r = -

0,41***) järven kaikkia pisteitä tarkastellessa. Voi olla, että tarkasteltaessa erikseen 

Pallaslompolon pisteitä tai järven selänpuolen pisteitä syvyys ei vaihtele tarpeeksi pal-

jon, jotta se selittäisi metaanivuon vaihtelua merkitsevästi. Kaikkia pisteitä tarkastel-

taessa syvyyden vaihtelun skaala taas on suurempi, jolloin sen selitysaste kasvaa. 

Tämä viittaa vahvasti siihen, että syvyys määrittää alueellista vaihtelua, kun siirrytään 

matalan Pallaslompolon pisteistä (ka. syv. 1,5 m) syvempiin järven selänpuolen pis-

teisiin (ka. syv. 3,4 m). Järven selkäpuolen suhteellisen korkea keskisyvyys viittaa to-

dennäköisesti siihen, että suuri osa vapautuvasta metaanista ehtii hapettua hiilidioksi-

diksi kulkiessaan vesikerroksen läpi ennen vapautumistaan ilmakehään. Matalassa ve-

dessä sedimenttikerroksessa tuotettu metaani pääsee vapautumaan nopeammin 
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ilmakehään ja vuo on suurempaa, koska metaanin hapettumiselle jää vähemmän aikaa 

kuin syvemmässä vedessä (Bastviken et al., 2008; Holgerson & Raymond, 2016). Jär-

ven sekamalliajoissa syvyys säilyy mukana kaikissa paitsi järven selänpuolen pisteet 

käsittävässä mallissa (ks. taulukko 3), joissa syvyyden parametriarvot ovat odotetusti 

negatiivisia (ks. liite 4). Tämä osoittaa myös, että syvyys oli tärkein metaanivuon alu-

eellista vaihtelua selittävä tekijä tässä tutkimuksessa. 

 

6.1.3 Tuuli 

Tuulen nopeuden on havaittu aiemmissa tutkimuksissa korreloivan positiivisesti me-

taanivuon kanssa ja vahvistavan diffuusion kautta tapahtuvaa metaanivuota (Jammet 

et al., 2017; Sieczko et al., 2020). Tuuli vaikuttaa vuohon sekoittamalla pintavettä kaa-

supitoisempaan syvempään veteen ja näin voimistamalla pystysuuntaista metaanin 

siirtoa (Heiskanen et al., 2014). Tässä tutkimuksessa tuulen vaikutus metaanivuohon 

on hieman ristiriitainen, mutta aineiston perusteella tuulen y-komponentilla oli metaa-

nivuota pienentävä vaikutus järven selänpuoleisen alueen pisteillä. Sekamallien para-

metrit (ks. liite 4) ja muuttujien väliset korrelaatiot (ks. taulukko 5) osoittavat, että 

pohjois-eteläsuuntainen tuuli (y-komponentti) vaikuttaa metaanivuohon järven selän-

puoleisilla pisteillä sitä pienentävästi. Pallaslompolon alueen mittauspisteillä tuulen y-

komponentti korreloi negatiivisesti metaanivuon kanssa, mutta ei päätynyt sekamal-

leissa metaanivuota selittäväksi tekijäksi. Sen sijaan tuulen x-komponentti päätyi se-

littäväksi tekijäksi Pallaslompolon pisteiden sekamallille (ks. taulukko 3) vaikka se ei 

korreloi metaanivuon kanssa (ks. liite 9).  Huomionarvoista on kuitenkin sekamal-

liajoissa vallitsevan tuulikomponentin vaihtuminen järven selänpuolen pisteistä (y) 

siirryttäessä Pallaslompolon puolelle (x). Tähän mahdollisesti vaikuttaa Pallaslompo-

lon rajautuminen muusta järvestä kapeiden saarien vuoksi ”suljetuksi järjestelmäksi”, 

josta vesi pääsee heikosti vaihtumaan järven selänpuoleisen osan kanssa vain kahden 

matalan salmen kautta. Tutkimuksessa havaittiin, että tuuli suunnastaan ja nopeudes-

taan riippumatta vaikuttaa metaanivuohon sitä pienentävästi. Tähän viittaavat tuulen 

x- ja y-komponenttien negatiivinen korrelaatio vuon kanssa sekä tuulen saamat nega-

tiiviset parametriarvot sekamalliajoissa.  

 

Samankaltaisia tuloksia, jossa tuulen vaikutusta ei olla havaittu tai se on negatiivinen, 

ovat havainneet muun muassa (Repo et al., 2007), joiden toinen mittausjärvi osoitti 

positiivista korrelointia tuulen ja metaanivuon välillä ja toinen hieman negatiivista. 
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Tuulen vaikutusta metaanivuohon eivät havainneet myöskään (Podgrajsek et al., 

2014), mutta huomioitavaa on, että heidän tutkimusjärvensä Tämnären (Lockelsbo, 

Ruotsi 60°09'N 17°20'E) suuresta koostaan (38 km2) huolimatta on matala järvi (maks. 

syv. 2 m & ka. syv. 1,3 m.), jossa vesi ei todennäköisesti pääse kerrostumaan. Pallas-

järvellä tuuli ajallisena muuttujana ei todennäköisesti vaikuttanut metaanivuohon, sillä 

lämpötila oli sitä paljon voimakkaampi ajallista muutosta ajava muuttuja.  

 

6.1.4 Sedimenttikerroksen paksuus 

Sedimenttikerroksen paksuudella ei havaittu olevan merkittävää vaikutusta metaani-

vuohon. Se ei osoittanut korrelaatiota Pallaslompolon pisteiden eikä järven selänpuo-

len pisteiden kanssa, mutta heikkoa positiivista korrelaatiota (r = 0,27; p  0,01). kaik-

kia pisteitä tarkastellessa. Sekamalleissa se karsiutui pois eikä jäänyt merkittäväksi 

muuttujaksi yhteenkään malliajoon. Heikko positiivinen korrelaatio järven kaikkia pis-

teitä tarkastellessa voi kuitenkin viitata siihen, että paksumpi sedimenttikerros tarjoaisi 

paremmat olosuhteet metaanin tuotannolle. Tähän voisi todennäköisesti vaikuttaa Pal-

laslompoloon laskevien purojen kuljettama orgaaninen aines, joka näkyy paksumpana 

sedimenttikerroksena kuin järven selänpuolen pisteissä (ks. liite 7).  

 

6.1.5 Tutkimusjärven metaanivuon vertailu muihin boreaalisen vyöhykkeen jär-

viin 

Mittausjaksolla Pallasjärven mitatut metaanivuot ovat alhaisia verrattuna muihin bo-

reaalisen vyöhykkeen järviin (ks. taulukko 6). Suurimmat vuot mitattiin Pallaslompo-

lon alueelta (4,6 mg CH₄ m-² vrk-1), jotka nekin ovat alhaisia verrattuna muihin. Järven 

selänpuolen pisteiden metaanivuo (0,85 mg CH₄ m-² vrk-1) on hyvin matala verrattuna 

muihin boreaalisen vyöhykkeen järviin. Pallasjärven suhteellisen mataliin metaanivoi-

hin vaikuttaa todennäköisesti järven suuri koko (17,3 km2), syvyys (36 m) ja keski-

syvyys (9 m), joiden kaikkien on todettu globaalisti korreloivan negatiivisesti dif-

fuusion avulla vapautuvan metaanivuon kanssa (Holgerson & Raymond, 2016; Li et 

al., 2020). Boreaalisella vyöhykkeellä on myös todettu syvyyden vaikuttavan negatii-

visesti metaanivuohon (Natchimuthu et al., 2016; Wik et al., 2016), mikä selittää tut-

kimusjärven alhaista metaanivuota verrattuna muihin boreaalisen vyöhykkeen järviin. 
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Taulukko 6. Tutkimusjärven metaanivoiden vertailu muihin boreaalisen vyöhykkeen järviin. Yläindek-

sien selitteet: a) Pallasjärvi, b) Pallaslompolo, c) 43 järven aineistosta rajattu järvet kasvillisuus-

vyöhykkeen mukaan (pohjois -ja eteläboreaalinen; ks. määrittely Gregory-Eaves et al. (2000)), sekä 

valikoimalla jedoma-ikirouta-alueella sijaitsevat järvet pois, d) A= pinta-ala, e) valikoitujen järvien 

pinta-alojen keskiarvo ja f) valikoitujen järvien maksimisyvyyksien keskiarvo. 

 

 

6.2 Puron metaanivuon ajallista ja alueellista vaihtelua selittävät tekijät 

Tutkimuspuron metaanivuon ajallista vaihtelua selitti parhaiten pintaveden lämpötila 

ja alueellista vaihtelua maanpeitteen vaihtelut puron eri osissa. Ajallisesti suurimmat 

vuot sijoittuivat elokuulle ja syyskuun alkuun (ks. kuva 9). Alueellisesti vuot jakaan-

tuivat kahteen selkeästi toisistaan eroavaan ryhmään (ks. kuva 7): puron yläjuoksun 

(PB, PE, PG, PK) mataliin voihin ja alajuoksun (PN ja PP) suurempiin voihin. 

 

6.2.1 Lämpötila 

Lämpötila oli ainoa metaanivuon ajalliseen muutokseen vaikuttava tekijä käytetyistä 

vastemuuttujista. Sen vaikutus metaanivuohon oli positiivinen sekamallien paramet-

riarvojen mukaan (ks. liite 5). Lisäksi se osoitti heikkoa positiivista korrelaatiota me-

taanivuon kanssa kaikkia puron pisteitä tarkastellessa (ks. liite 10). Tämä viittaa siihen, 

että lämpötila toimisi ainakin osittain metaanin tuotantoa kasvattavana tekijänä pu-

rossa tai sitä lähellä olevassa maaperässä lisäämällä metaania tuottavien arkkien aktii-

visuutta. Lämpötilan metaanivuota kasvattavaa vaikutusta boreaalisen vyöhykkeen 

puroissa ovat havainneet muun muassa Campeau & Del Giorgio (2014). Toisaalta yk-

siselitteistä yhteyttä lämpötilan ja metaanivuon välillä ei ole aina havaittu (Wallin et 

al., 2014). Tässä tutkimuksessa lämpötila selittää vain osittain tai heikosti puron 
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metaanivuon ajallista vaihtelua, sillä sekamalliajoissa se saa vain pienen painoarvon 

malliparametrejä tarkastellessa verrattuna maanpeitemuuttujiin.  

 

6.2.2 Maanpeite 

Tässä tutkimuksessa havaittiin maanpeitteen vaikuttavan merkittävästi puron metaa-

nivuon alueelliseen jakaantumiseen ja vuon suuruuteen. Mittauspisteillä (PB, PE, PG, 

PK), joilla metsä tai puustoinen suo olivat vallitsevat maanpeitemuuttujat, vuot olivat 

huomattavasti pienempiä kuin pisteillä (PN ja PP), joilla vallitseva maanpeite oli 

avosuo (ks. liite 11). Mittauspisteiden yläjuoksun alueen avosuon osuus puoliympyrän 

alueella oli ainoa maanpeitemuuttuja, joka korreloi positiivisesti metaanivuon kanssa 

kaikkia puropisteitä tarkasteltaessa (ks. liite 10). Se korreloi positiivisesti kaikissa puo-

liympyrän kokoluokissa (50 m, 100 m, 150 m ja 200 m). Kaikkien puropisteiden se-

kamallissa valuma-alueen pinta-alan (ha) maanpeitteenä toimii ainoana selittävänä 

muuttujana saaden R2
m = 0,55 selitysasteen. Muissa tutkimuksissa on myös havaittu 

yhteys puron lähialueen maanpeitteen ja metaanivuon välillä. Etenkin purojen, jotka 

virtaavat suoalueiden ja kosteikkojen halki on huomattu omaavan suuremman metaa-

nipitoisuuden (Wallin et al., 2018) ja vapauttavan enemmän metaania ilmakehään 

(Crawford et al., 2014) kuin metsäisten alueiden halki kulkevat purot (Crawford et al., 

2014; Wallin et al., 2018). Tämä viittaa todennäköisesti, että osa suoalueella tuotetusta 

metaanista päätyy puroon, jossa se liukenee veteen. Tällöin veden metaanipitoisuus 

nousee ja vesi ylikyllästyy metaanista ja vapautuu myöhemmin diffuusion avulla il-

makehään. 

 

6.2.3 Veden virtausnopeus 

Veden virtausnopeudella ei havaittu olevan yhteyttä puron metaanivuohon. Kaikissa 

tutkimuspuron sekamalliajoissa virtausnopeus putoaa mallikarsinnan ensimmäisessä 

vaiheessa pois. Virtausnopeus ei osoittanut myöskään korrelointia vuon kanssa, vaikka 

voisi olettaa turbulentimman veden helpottavan metaanin vapautumista ja kasvattavan 

näin vuota, sillä suuremman virtausnopeuden on havaittu kasvattavan metaanivuota 

(Lundin et al., 2013). Virtausnopeuden kasvun havaittu myös tuottavan päinvastaisia 

tuloksia, muun muassa Campeau & Del Giorgio (2014), jotka havaitsivat jopa negatii-

visia vaikutuksia virtausnopeuden ja veden metaanipitoisuuden välillä, mikä indikoi 

myös negatiivista vaikusta vapautuvaan vuohon.  
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6.2.4 Tutkimuspuron metaanivuon vertailu muihin boreaalisen vyöhykkeen pu-

roihin  

Tutkimuspuron metaanivuot olivat melko alhaisia verrattuna muiden boreaalisen vyö-

hykkeen pieniin puroihin (ks. taulukko 7). Pelkkiä alajuoksun pisteiden (PN ja PP) 

metaanivoita tarkasteltaessa vuot olivat verrattain suuria verrattuna muihin puroihin. 

Yläjuoksun pisteiden (PB, PE, PG, PK) voita verrattaessa muiden purojen voihin, oli-

vat ne suhteellisen pieniä. Syitä tähän oli vaikea määritellä sillä purojen metaani-

vuohon vaikuttaa monet alueellisesti ja ajallisesti muuttuvat tekijät, jotka vaikuttavat 

metaanin tuotantoon ja kulutukseen purossa (Stanley et al., 2016). Kuten tämäkin tut-

kimus osoitti voi metaanivuo vaihdella lyhyellä matkalla yhden puron sisällä verrattain 

suuresti. 

 

Taulukko 7.Tutkimuspuron vertailu muihin boreaalisen vyöhykkeen puroihin ja jokiin. Yläindeksin se-

litteet: a) Lompolonjänkkänojan, b) tutkimuspuron neljä ensimmäistä pistettä puron latvoilta järvelle 

päin mentäessä, c) tutkimuspuron kaksi järveä lähinnä olevaa mittauspistettä, d) valikoitujen purojen 

keskimääräinen pituus, e) artikkelissa ei mainita puron pituutta, mutta pituus on mitattu QGIS-ohjel-

mistolla Maanmittauslaitoksen 1;10 000 peruskartasta. 
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6.3 Tulosten luotettavuustarkastelu 

6.3.1 Mittalaitteiden tarkkuus 

Licor -kaasuanalysaattorin (LI-7810 CH4/CO2/H2O Trace Gas Analyzer) kaasumit-

tauksen tarkkuus oli 0,25 ppb (1σ) 2 ppm:n metaanipitoisuudessa ja mittausalue 0,1-

100 ppm. Sensorin suurimman ryöminnän (maximum drift) arvoksi oli ilmoitettu < 1 

ppb vrk-1 (viim. kalibrointi suoritettu keväällä 2019) (Licor Instruction Manual, 2020). 

Vaikka kalibroinnista on kulunut aikaa, sillä ei ole kuitenkaan varsinaisesti merkitystä 

tuloksiin, koska metaanipitoisuuden absoluuttiset arvot eivät ole tulosten kannalta 

olennaisia, vaan suhteellinen muutos. 

 

Syvyysmittauksen tuloksien kalibroitiin käytetyn vedenpaineanturin (HOBO® U20-

001-04 Data Logger) tyypillinen virhe oli 0,3 cm ja mittauksen resoluutio oli < 0,14 

cm (ONSET, 2021). Tuulen suunta ja nopeus mitattiin ultraäänianemometrillä (uSo-

nic-3 Scientific, METEK), jonka tarkkuus oli 0,1 m/s tuulen nopeudella 5 m/s (ME-

TEK, 2014). Veden 10 cm pintalämpötilan mittaamiseen käytetyn lämpömittarin 

(HH376 RTD Thermometer, Pt100) tarkkuus oli ±0,05 % tuloksesta +0,1 °C 

(OMEGA, 2010). Veden virtausnopeuden mittaamiseen käytetyn (MiniWater20 Open 

Channel Water Flow Meter) propellityyppisen virtausmittarin tarkkuus oli ± 0,1 m/s 

ja mittausalue 0,02–5 m/s (OMNI Instruments, 2021). 

 

6.3.2 Mittausten luotettavuus 

Tässä tutkimuksessa ei ole eritelty vesikasvien vaikutusta metaanivuohon, sillä oligot-

rofisella ja verrattain syvällä Pallasjärvellä vesikasvien määrä on vähäinen ja niitä 

esiintyy vain kapealla rantakaistaleella. 

 

Metaanivuossa tapahtuvia muutoksia vuorokauden eri aikoina ei ole tässä tutkimuk-

sessa eritelty. Yön aikana tapahtuvia kammiomittauksia ei suoritettu, vaan kaikki mit-

taukset on suoritettu järvellä 10 tunnin aikaikkunassa välillä 12.00-22.00 ja purolla 9 

tunnin aikaikkunassa välillä 11.00-20.00. Näin ollen vuorokauden aikana tapahtuvia 

vaihteluita vuossa ei tarkastella eritellysti. 

 

Järvellä mittauspisteeltä toiselle siirtyminen aiheutti todennäköisesti pientä veden pin-

takerroksen sekoittumista. Tällä ei todennäköisesti ollut suurta vaikutusta vuohon, 
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koska mittaukset tapahtuivat päivällä, jolloin veden pintakerros oli sekoittunut. Kova 

tuuli aiheutti järvellä veneen liikkumista ja näin ollen mittauspaikan sijainnissa todet-

tiin noin 5-10 m virhemarginaali. Purolla virtausnopeuden mittauksessa havaittiin pie-

niä vaihteluita mittauspaikan suhteen, ja tämän vuoksi mittaus pyrittiin suorittamaan 

mahdollisimman tarkasti aina samasta kohdasta ja tarvittaessa toistamaan. 

 

7 Johtopäätökset 

Tämä tutkimus pyrki selvittämään pohjoisboreaalisen Pallasjärven ja yhden sen va-

luma-alueen puron metaanivoiden alueellista ja ajallista vaihtelua sekä mahdollisia 

syitä tähän vaihteluun. Globaalilla tasolla ja boreaalisella vyöhykkeellä tietämys jär-

vien ja virtavesien merkityksestä metaanin lähteinä sisältää vielä paljon epävarmuuk-

sia. Tämä tutkimus kykeni tuomaan lisää tietoa järvien ja virtavesien merkityksestä 

metaanin lähteinä sekä havainnollistamaan metaanivuon alueellista ja ajallista vaihte-

lua yhden järven ja puron sisällä. Tutkimuksessa havaittiin, että Pallasjärvi ja tutki-

muspuro osoittautuivat metaanin lähteiksi. Metaanivoiden alueellinen ja ajallinen 

vaihtelu oli kuitenkin verrattain suurta, niin järvellä kuin purolla. Suurimmat vuot mi-

tattiin järvellä matalan Pallaslompolon lahden alueella ja pienimmät syvemmällä jär-

ven selänpuoleisella alueella. Purolla suurimmat vuot mitattiin puron alajuoksun pis-

teillä, joiden läheisyydessä avosuon osuus maanpeitteestä oli suurta ja pienimmät ylä-

juoksun pisteillä, joissa vallitsevia maanpeitteitä olivat metsä tai puustoinen suo. Ajal-

lisesti suurimmat vuot sijoittuivat järvellä kesäkuun puolivälin ja elokuun alun välille. 

Purolla taas suurimmat vuot mitattiin elokuun aikana ja syyskuun alussa.  

 

Järvellä alueellisen vaihtelun syyt johtuivat todennäköisesti järvialtaan syvyyden vaih-

teluista, mikä tuli ilmi etenkin matalan Pallaslompolon ja syvemmän järven selänpuo-

len pisteiden välillä. Syvyyden kasvaessa suurempi osa metaanista ehtii hapettua mat-

kalla vesikerroksen läpi ennen vapautumistaan ilmakehään. Purolla alueellista vaihte-

lua selitti parhaiten maanpeitteen vaihtelu puron eri osissa. Avosuon osuus maanpeit-

teestä toimi vuota kasvattavana muuttujana ja metsän osuus vuota pienentävänä. Tämä 

viittaa siihen, että osa suoalueilla tuotetusta metaanista päätyy puroon ja vapautuu 

myöhemmin ilmakehään. 
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Ajallista vaihtelua järvellä selitti parhaiten lämpötila ja jossain määrin myös tuulen 

suunta ja nopeus. Lämpötila korreloi vahvasti metaanivuon kanssa, mikä viittaa siihen, 

että se kiihdyttää metaanin tuotantoa järven pohjan sedimenttikerroksessa, ja näin lisää 

vapautuvan metaanin määrää. Purolla ajallista muutosta selitti parhaiten lämpötila, 

mikä todennäköisesti kiihdyttää metaanin tuotantoa puron sedimenttikerroksessa ja lä-

heisillä suoalueilla, ja sitä kautta vaikuttaa vuota kasvattavasti. 

 

Tämä tutkimus osoittaa, että metaanivuo yksittäisen järven ja puron eri osissa voi vaih-

della verrattain suuresti, niin alueellisesti kuin ajallisestikin. Pallasjärvi muodostaa tär-

keän osan sen valuma-alueella tapahtuvasta metaanin vapautumisesta. Tulevaisuu-

dessa olisi tärkeää saada selvitettyä vielä kattavammin metaanivuon suuruuden vaih-

telut järven eri osissa ja eri aikoina, jotta voidaan varmemmin tietää Pallasjärven vai-

kutus alueen metaanitaseeseen.  Tämän tutkimuksen perusteella on siis ensiarvoisen 

tärkeää saada lisää laadukasta tutkimustietoa metaanin tuotantoon ja kulutukseen vai-

kuttavista tekijöistä järven ja puron eri osissa sekä siitä, miten tuotannon ja kulutuksen 

vaihtelut vaikuttavat metaanivuon alueelliseen ja ajalliseen vaihteluun.  

 

Jatkotutkimuksissa olisi syytä keskittyä laajentamaan mittauspisteiden kattamaa alu-

etta, jotta ne edustaisivat paremmin järven eri alueita ja syvyysvaihteluita sekä samalla 

laajentamaan mittausjaksoa koskemaan koko sulavesikautta sekä kaikkia vuorokau-

denaikoja, jotta ymmärrys ajallisesta vaihtelusta tarkentuisi. Puromittauksissa olisi tär-

keää keskittyä laajentamaan mittauksia valuma-alueen muihin virtavesiin ja selvittää 

purojen välisiä mahdollisia eroavaisuuksia. Laadukkaan tutkimustiedon avulla voi-

daan ymmärtää paremmin makean veden järvien ja virtavesien merkitystä metaaniläh-

teinä paikallisella tasolla, boreaalisella vyöhykkeellä sekä globaalilla tasolla. 
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Liitteet 
 

Liite 1. Tutkimusalueen mittauspisteiden koordinaatit. 

Järvi 
   

Puro 
  

Mittauspiste N E 
 

Mittaus-

piste N E 

J1 68.005067 24.204117 
 

PB 67.97697 24.22865 

J2 68.005733 24.204300 
 

PE 67.98260 24.22587 

J3 68.006150 24.204183 
 

PG 67.98597 24.22462 

J4 68.006733 24.204083 
 

PK 67.99087 24.22023 

J5 68.004467 24.203117 
 

PN 67.99731 24.20804 

J6 68.003667 24.202550 
 

PP 67.99979 24.20270 

J7 68.003133 24.201900 
    

J8 68.002367 24.201383 
    

J9 68.003000 24.199883 
    

J10 68.003883 24.198333 
    

J11 68.004317 24.196483 
    

J12 68.005900 24.194633 
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Liite 2. Tutkimuksen kammiomittauksien ajankohdat ja metaanivuot (µg CH₄ m-² t-1) pisteittäin järveltä 

ja purolta. 

Järvi 
        

Pvm J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 

16.6 94.977 125.151 81.740 38.057 494.361 175.247 128.714 380.987 

3.7 62.404 48.231 44.275 54.814 267.926 239.003 219.852 145.226 

13.7 55.479 53.266 62.897 55.081 432.105 263.247 303.919 266.267 

28.7 28.079 21.304 28.795 42.871 79.958 137.989 243.796 667.393 

10.8 52.773 60.073 60.758 229.736 350.365 294.975 219.196 469.745 

28.8 2.270 2.989 0.382 1.974 34.852 36.964 148.400 124.718 

31.8 6.463 4.353 2.508 2.333 83.849 168.279 189.198 185.710 

13.9 2.860 1.683 2.294 1.878 76.544 144.919 179.612 246.227 

17.9 3.049 11.191 7.063 7.885 32.835 29.184 89.555 79.359 

24.9 11.611 15.616 9.155 20.167 55.038 58.754 45.836 199.325 

         

 
J9 J10 J11 J12 

    
16.6 392.084 548.031 216.942 192.514 

    
3.7 nan nan nan nan 

    
13.7 306.216 274.941 316.637 283.995 

    
28.7 218.719 309.850 232.950 352.932 

    
10.8 394.054 205.006 142.824 199.516 

    
28.8 150.153 74.307 75.408 60.781 

    
31.8 422.171 89.284 150.964 174.440 

    
13.9 99.726 146.352 79.907 52.197 

    
17.9 99.672 43.736 42.633 23.693 

    
24.9 118.714 44.537 49.909 35.421 

    

         
Puro 

        
Pvm PB PE PG PK PN PP 

  
18.6 31.336 228.473 nan 425.877 1836.223 1028.986 

  
29.6 -7.635 265.759 534.684 410.474 3717.933 1381.469 

  
14.7 55.635 204.406 203.332 384.201 2069.702 916.175 

  
29.7 127.128 278.328 553.767 413.318 1284.999 1241.087 

  
11.8 19.529 431.397 171.465 468.469 3216.116 2559.358 

  
27.8 6.609 549.917 63.813 397.188 1875.247 3423.220 

  
1.9 4.544 535.199 223.097 431.121 1856.431 5575.908 

  
11.9 7.968 377.879 160.443 311.935 1455.189 2980.862 

  
18.9 3.815 149.399 64.476 270.595 1526.532 737.673 

  
25.9 0.666 49.726 14.538 156.202 730.864 1937.771 

  
5.11 4.595 55.259 303.452 51.832 461.017 587.820 
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Liite 3. Tutkimuksessa käytetyt Pythonin ja R:n paketit ja niiden käyttötarkoitukset.  

 

 

Liite 4. Tutkimusjärven lineaaristen sekamalliajojen malliparametrit. 
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Liite 5. Tutkimuspuron lineaaristen sekamalliajojen malliparametrit. 

  

 

Liite 6. Järven kaikki mittauspisteet (J1-J12) sisältävän sekamallin muuttujien välinen korrelointi. Kor-

relaatio matriisissa jokaisen muuttujan jakauma näkyy pylväinä ja kuvaajan alaosassa näkyy kahden 

muuttujan välinen sirontakuvia, jossa sovitettu viiva. Korrelaatio arvot ovat ylhäällä ja niiden perässä 

merkitsevyystaso tähtinä (*** 0,001; ** 0,01; * 0,05). Muuttujien selitykset: L_10cm_C (veden 10 cm 

pintalämpötila), Syvyys_m (syvyys), Ka_tuuli_x_ms (keskimääräinen tuulen suunta x-komponentilla 

mittausta edeltävän puolentunnin aikana) ja Ka_tuuli_y_ms (keskimääräinen tuulen suunta y-kom-

ponentilla mittausta edeltävän puolentunnin aikana). 
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Liite 7.Pallasjärven mittauspisteiden metaanivuota selittävien muuttujien tilastollisia tunnuslukuja. 

Muuttujien selitteet: L10 (veden 10 cm pintalämpötila), S (syvyys [m]), KAxtuuli (keskimääräinen tuu-

len suunta x-komponentilla mittausta edeltävän puolentunnin aikana), KAytuuli (keskimääräinen tuulen 

suunta y-komponentilla mittausta edeltävän puolentunnin aikana) ja SP (sedimenttikerroksen paksuus 

[cm]). 
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Liite 8. Järven selänpuoleiset mittauspisteet (J1-J4) sisältävän sekamallin muuttujien välinen korre-

lointi. Ks. selite liite 6. 

  

 

Liite 9.Pallaslompolon mittauspisteiden (J5-J12) sisältävän sekamallin muuttujien välinen korrelointi. 

Ks. selite liite 6. 
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Liite 10. Tutkimuspuron metaanivuon korrelointi eri selittävien muuttujien kanssa.  
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Liite 11. Tutkimuspuron mittauspisteiden maanpeitemuuttujat ja pisteiden mittauskertojen metaanivuon 

(CH₄ m-² t-1) keskiarvo. Selite: %-merkki maanpeitemuuttujan perässä tarkoittaa mittauspisteestä ylä-

juoksulle mitatun puoliympyrän alueen maanpeitteen osuutta, ha-merkki tarkoittaa pisteen valuma-alu-

een maanpeitteen kokoa hehtaareina. 
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Liite 12. Tuulen nopeus ja suunta järven mittausasemalla tutkimusjakson aikana (16.6.-24.9.).  


