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The subarctic ponds of northern Fennoscandia are often clear-water, fish-free and oligotrophic (relatively low primary production).
The ponds in the area are useful physical geography research sites, as the human impact in these areas is relatively small. These
ponds are often phosphorus-limited and serve as good indicators of air pollution. Understanding and anticipating changes in water
chemistry is particularly important for both the people and the ecosystems in the region. Changes in these ecosystems due to the
climate change, for example, can be harmful. The effects of the climate change are and will continue to be strongest in arctic and
subarctic areas. The current relatively short growing season is lengthening, so habitats and vegetation zones will either relocate or,
alternatively, organisms and plants will have to adapt to the changing conditions. Yet many of the cold-water endemic species
worldwide will become extinct. The aim of this thesis was to focus on the biomass of benthic algae growing on the rocks of
subarctic ponds. These cyanobacteria, green algae, and diatoms are important primary producers in subarctic ponds and an
important part of the food web in these waters. The biomass in this thesis refers to the actual amount of benthic biomass
expressed by the amount of dissolved nutrients (not their theoretical, potential amount). The aim of the thesis was to find out how
well the physical variables (pond area, average water temperature of the last month of measurement and median solar radiation)
and chemical variables (water metal and nutrient concentrations, pH, and conductivity) explain the benthic biomass of subarctic
ponds.

The Kilpisjärvi area is the only area in Finland that belongs to the old Caledonian orogeny range in the northern part of
Fennoscandia. All these 39 ponds were studied, and they are located in Kilpisjärvi in Finnish Lapland, in the areas of about 30 km²
of Malla Strict Nature Reserve and about 40 km² of Ailakkavaara, at altitudes of 486–882 m a.s.l. Some of the ponds are located
above and some below the tree line. Water samples were collected in August 2020, when data from continuous temperature and
radiation meters installed in the late summer of 2019 were also read. During the sampling of the ponds, the biomasses of epilithic,
rock-bearing benthic algae groups were measured with a BethoTorch field device and a water pH with a YSI PRO field meter.
Water samples were analyzed for metal concentrations by ICP-MS and nutrient concentrations by IC. The results obtained after
this spectrometric and chromatographic laboratory analyzes were analyzed statistically, including by means of a generalized linear
model (GLM).

The water chemistry of the ponds and the biomass of benthic algae are affected by many biotic and abiotic factors. Among other
things, geographical location, topography, and climate (in the polar region or the equator) affect both water chemistry and pond
biomass. The total metal concentrations in the studied ponds ranged from about 20 to 220 µg/l and the nutrient concentrations
from about 2 to 17 mg/l. Based on the results, the chemical variables explained the occurrence of 57 % diatoms, 56 % green
algae, and 27 % cyanobacteria, and the physical variables explained 28 % diatoms, 8 % green algae, and 4 % cyanobacteria.
According to the F-test, of the chemical variables, the metal concentrations in the water played the largest role in the biomass of
benthic algae. The pond area had the largest impact from the physical variables. Surprisingly, nutrients did not appear to play
much role in the benthic biomass, although the literature suggests that.

The warmer the water, the more likely cyanobacteria are the dominant species and the colder the water more likely are diatoms.
This is because the growth peak of cyanobacteria coincides with the warmest time of the year, late summer, and diatoms in
springtime immediately after the break-up of ice. The advantage of the BenthoTorch instrument was it is ease of use and speed of
measurement, but more specific results could have been obtained, for example, by microscopy of the abundance of the benthic
species. In the future, special attention should be paid to the stabilization of chlorophyll-a concentrations in the measurement of
benthic algae biomasses. This could produce results that are more consistent and comparable.
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1. Johdanto

Boreaalisen havumetsävyöhykkeen ja puuttoman arktisen vyöhykkeen välissä olevalla

subarktisella alueella olevat Pohjois-Fennoskandian lammet ovat erityisen tärkeitä

sekä paikallisille ihmisille että alueen koko ekologialle (Sorvari et al., 2000).

Vesikemian ymmärtäminen ja tutkiminen arktisilla ja subarktisilla alueilla on tärkeää,

sillä ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan niihin voimakkaimmin (Cohen et al., 2014).

Arktisilla alueilla lämpeneminen on ollut 2,5-kertaa voimakkaampaa kuin maapallon

keskimääräinen lämpötilan nousu (Cohen et al., 2014). Ilmaston lämpeneminen voi

sulattaa ikiroutaa, muuttaa jää- ja lumiaikaa, pidentää kasvukautta, lisätä alueellisen

kasvillisuuden määrää (esimerkiksi alueen pensastuminen) ja muuttaa hydrologisia

prosesseja sekä vesitasapainoa (Lento et al., 2019).  Puuttomilla subarktisilla alueilla

kasvillisuus ei juurikaan pääse varjostamaan vesiä, jolloin kasvua rajoittavana tekijänä

ovat lähinnä ravinteet (Gudmundsdottir et al., 2011b).

Arktisten alueiden pienvedet (joet, järvet, lammet, purot ja norot) ovat yleisesti ottaen

ravinneköyhiä ja suurimman osan vuodesta jään peitossa (Lento et al., 2019).

Sedimenttitutkimusten mukaan perustuottavuuden määrä arktisilla vesialueilla on

kuitenkin kasvanut ilmastonmuutoksen myötä viimeisten 150 vuoden aikana ja

kasvaneen perustuotannon on vesistöissä arveltu johtuvan pidentyneestä

kasvukaudesta (Michelutti et al., 2005). Tästä kertoo esimerkiksi se, että Pohjois-

Ruotsissa, Tornionjoella jääpeiteaika on lyhentynyt viimeisen vuosisadan aikana noin

20 vuorokaudella, jolloin lyhyempi jääaika ja lämpimämpi vesimassa mahdollistavat

suuremman valomäärän ja kumulatiivisen lämpömäärän kasvun vesipatsaassa, mitkä

puolestaan nostavat perustuottavuuden määrää (Lento et al., 2019). Ilmaston

lämpenemistä on tapahtunut luonnollisesti ilman ihmistoimintaakin, mutta ihminen on

lisännyt sen voimakkuutta, jonka seurauksena erityisesti 2000-luvulla ilmastonmuutos

on ollut voimakasta (Michelutti et al., 2005). Ilmastonmuutoksen myötä hiilen määrä

subarktisilla alueilla tulee lisääntymään ja sillä tulee olemaan positiivinen vaikutus

sekä valuma-alueiden että lampien perustuottavuuteen, ilmiöstä käytetään termiä

vihertyminen (engl. greening)  (Kivilä et al., 2019).

Monet pienvesiin vaikuttavat fysikaaliskemialliset ympäristömuuttujat ovat

riippuvaisia ilmastosta (Lento et al., 2019). Ilmastonmuutos ei aiheuta pelkästään

ilmaston keskimääräistä lämpenemistä ja rankkasateita, vaan myös sääolojen
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äärevyyttä, kuten ajoittain esiintyviä erityisen kovia pakkasia (Cohen et al., 2014).

Ilmaston lämpeneminen on näkynyt arktisissa pienvesissä myös veden lämpötilan

nousuna (Keva et al., 2021), ravinnepitoisuuksien ja makrofyyttien eli isojen

vesikasvien määrän kasvuna (Lougheed et al. 2011) sekä arktisen merijään ja keväisen

lumen voimakkaampana sulamisena, mitkä saattavat vaikuttaa myös keskileveyksien

sääolosuhteisiin muun muassa muuttuvien suihkuvirtausten ja merivirtojen kautta

(Cohen et al., 2014). Arktisen merijään vähenemisen ja suurilmastossa tapahtuvien

tulevien muutosten aiheuttamien vaikutusten mallinnus ei kuitenkaan ole helppoa ja

mallinnuksissa on myös ristiriitaisuutta (Cohen et al., 2014). Lisäksi lajille ominaiset

habitaattipiirteet vaikuttavat yksittäisten lajien esiintymisen todennäköisyyteen tietyllä

alueella, kuten myös alueen historia (Soininen, 2007), esimerkiksi jääkausi- ja

interglasiaali- eli jääkausien väliset vaiheet.

Vedellä on suhteellisen suuri ominaislämpökapasiteetti. Lämpötila pysyy

tasaisempana ja lämpötilamuutokset tapahtuvat hitaammin vedessä kuin ilmassa.

Raskainta eli tiheintä vesi on lämpötilassa +4 °C, jolloin raskaampi vesimassa painuu

pohjaan ja näin vesi kerrostuu (Boehrer & Schultze, 2008). Tyypillisesti Suomen järvet

ovat dimiktisiä (Mittikka, 2001), eli niiden lämpötilan stratifikaatio (kerroksellisuus)

purkautuu kaksi kertaa vuodessa täyskierron aikana (keväisin ja syksyisin). Matalissa

lammissa vesi ei pääse kerrostumaan lainkaan, tai ainakaan ei pitkiksi ajoiksi. Tällä

päällysveden (epilimnion) ja alusveden (hypolimnion) sekoittumisella eri

vuodenaikoina on suuri merkitys muun muassa vesikerrosten happi- ja

ravinnepitoisuusiin (Boehrer & Schultze, 2008), joilla puolestaan on suuri vaikutus

koko vesiekosysteemiin. Pitkän talven aikana esimerkiksi happi voi vähetä lammen

pohjaosista eliöiden hengitys- ja hajotustoiminnan seurauksena, jolloin puhutaan

hypoksiasta tai se voi loppua kokonaan, jolloin puhutaan happikadosta eli anoksiasta.

Tunturien ja alpiinisten alueiden pienvedet ovat hyviä indikaattoreita paikallista ja

globaalia ilmansaastumista tutkittaessa (Lougheed et al., 2011; Marchetto et al., 1995)

etenkin, jos ne sijaitsevat riittävän kaukana ihmisasutuksesta, kuten myös

ilmastonmuutosten vaikutuksia tutkittaessa (Michelutti et al., 2005). Ekologisia

muutoksia pienvesissä ja niiden ympäristöissä voidaan havaita ja ennustaa alueen

hydrologisten muutosten avulla. Napa-alueiden amiktiset (kerrokset eivät koskaan

sekoitu) pienvedet voivat olla puolivuosittain valossa ja pimeässä, sekä koko ajan jään

peitossa, kun taas lauhkeiden alueiden dimiktiset pienvedet saavat valoa päivittäin,
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mutta lämpötilat voivat vaihdella suuresti vuodenaikojen mukaan (Stevenson et al.,

1996). Etelä-Suomessa jää peittää pienvesiä noin neljän kuukauden ja Pohjois-

Suomessa noin kahdeksan kuukauden ajan vuodesta (Räike et al., 2003). Subarktiset

lammet sijaitsevat alueilla, joilla talvikausi (jolloin jää peittää lampia) on pitkä, ja

lämpötilat vaihtelevat suuresti vuodenaikojen mukaan. Vaikka valon määrä

korreloikin pohjaleväbiomassan kanssa, täytyy muistaa, että suurentunut

laidunnuspaine voi aiheuttaa korrelaation heikkenemistä tai puuttumista (Stevenson et

al., 1996). Monet pienet, matalat ja kirkkaat subarktiset lammet jäätyvät talven aikana

pohjaa myöten, joten ne ovat usein myös kalattomia. Osa hyvin korkealla sijaitsevista

lammista, joiden vesipatsaassa kerrostumista pääsee tapahtumaan, ovat niin sanottuja

kylmiä monomiktisiä lampia, eli jääpeite sulaa vain kerran vuodessa lyhyeksi ajaksi,

jolloin lämpötilakerrokset pääsevät sekoittumaan.

Lammet ovat yleisesti ottaen paljon vakaampia ympäristöjä fysikaalisesti ja

kemiallisesti kuin esimerkiksi virtavedet, ja niiden perustuottavuus on autotrofisempaa

(omavaraisempaa) kuin virtavesien (Soininen, 2007). Lampien ravinne- ja

metallipitoisuudet ovat sidoksissa myös valuma-alueen geomorfologiaan ja muihin

ominaisuuksiin kuten pH-tasoon (Rantala et al., 2017). Erityisesti kalkkipitoisten

kivilajien rapautumisprosesseilla on suuri vaikutus vesikemiaan (Boggero et al.,

1994).

Tässä tutkielmassa keskitytään subarktisten lampien pohjalevien biomassaan, sillä

pohjalevät ovat tärkeitä subarktisten lampien perustuottajia. Vesiekosysteemien

perustuottavuuden määrään ja laatuun vaikuttavat suorasti ja epäsuorasti laaja joukko

abioottisia eli elottomia ja bioottisia eli elollisia tekijöitä, joiden yhteisvaikutukset

voivat olla monimutkaisia (Stevenson et al., 1996). Tällaisia tekijöitä ovat muun

muassa valo, ravinteet ja tila, samoin kuin mekaaniset tai kemialliset häiriöt, kuten

mekaaninen kulutus tai myrkylliset yhdisteet, sekä laidunnuspaine (Stevenson et al.,

1996). Epiliittiset (kivien päällä elävät) pohjalevät saavat ravintonsa pääosin

vesipatsaasta eivätkä juurtensa avulla pohjasta, kuten esimerkiksi lammen

pohjasedimentissä elävät kasvit. Kohonnut lämpötila ja perustuottavuuden kasvu

näkyvät subarktisissa lammissa muun muassa lajistomuutoksina, esimerkiksi

sinilevien dominointina (Keva et al., 2021). Yleisimmät epiliittiset leväryhmät ovat

sinilevät (Cyanophyceae), viherlevät (Conjugatophyceae ja Chlorophyceae) sekä
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piilevät (Bacillariophyceae) (Maltais & Vincent, 1997). Tämän pro gradu -tutkielman

tutkimuskysymykset ovat:

1. Selittävätkö fysikaaliset muuttujat (lammen pinta-ala, viimeisen

mittauskuukauden keskilämpötila ja auringon mediaaninen säteilymäärä)

subarktisten lampien pohjalevien biomassaa?

2. Selittääkö subarktisten lampien vesikemia (metalli- ja ravinnepitoisuudet, veden

pH ja johtokyky) pohjalevien biomassaa?

2. Teoreettinen tausta

2.1 Subarktiset tunturilammet

Subarktisilla alueilla on melko monipuolinen biomi (eloyhteisö), aina jäätikkö- ja

ikirouta-alueista pohjoisiin metsiin, mutta niille kaikille on tyypillistä melko

samanlaiset biogeografiset (eliömaantieteelliset) ominaisuudet, alhainen

biodiversiteetti (biologinen monimuotoisuus) sekä suhteellisen yksinkertaiset

ravintoverkot (Lento et al., 2019).  Osa tunturilammista sijaitsee puurajan yläpuolella,

osa alapuolella. Korkeammilla paikoilla sijaitsevien subarktisten tunturilampien

tyypilliset ekosysteemit pitävät sisällään lähinnä matalaa kasvillisuutta ja

tunturikoivikkoja (Betula pubescens ssp. czerepanovii). Subarktiset lammet ovat

heterogeenisempiä kuin alpiiniset lammet, johtuen niiden monipuolisemmista valuma-

alueominaisuuksista kuten kasvillisuuspeitteestä, ikiroudasta ja ravinnepitoisuuksista

(Lento et al., 2019). Puurajan yläpuolella olevien lampien valuma-alueiden

kasvillisuus on niukkaa, joten ravinteita valuu vähemmän lampiin, jolloin esimerkiksi

sadannan merkitys ravinteiden lähteenä korostuu. Lento et al. (2019) ovat todenneet

kasviplanktonin eli mikroskooppisen levästön olevan runsainta (ja tutkituinta)

Fennoskandian alueella ja vähäisintä Venäjällä sekä Kanadan luoteisterritorion

alueella (Yukonissa ja Nunavutissa). Heidän mukaansa ilmastonlämpeneminen tulee

todennäköisesti lisäämään pohjoisten alueiden eliöiden monimuotoisuutta etelästä

pohjoiseen leviämisen kautta, mutta samalla stenotermisten lajien katoamista vesistä,

kun niiden lämpötilamuutoksen sietoraja ylittyy. Stenotermiset eliöt elävät kapealla

lämpötilagradientilla, eivätkä siten siedä kovin suuria lämpötilamuutoksia, kuten

eurytermiset eli laajalla lämpötilagradientilla elävät eliöt. Myös kylmien vesien

endeemiset lajit, jotka elävät vain tietyillä rajatuilla alueilla, tulevat kokemaan
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maailmanlaajuisesti sukupuuttoja, jolloin arktiset alueet kohtaavat ainutlaatuisten

arktisten lajien nettohäviötä (Lento et al., 2019). Lämpimämpi ja kosteampi ilmasto

tulee Lenton et al. (2019) mukaan aiheuttamaan pohjoisilla alueilla mineraalien

rapautumista, lisäämään maaperän orgaanisen aineksen maatumista, eroosiota sekä

sedimentoitumista, mitkä voivat aiheuttaa lammissa ja joissa laajemman mittakaavan

prosessimuutoksia, kuten veden tummumista (engl. brownification) ja

ravinnepitoisuuksien nousua.

2.2 Pohjalevät perustuottajina ja niiden merkitys lampiekosysteemeissä

Levät ovat fototrofisia (valoon päin suuntautuvia) ja tarvitsevat hiilidioksidia (CO₂),

vettä, mineraaliravinteita, valoa sekä sopivan lämpötilan elääkseen, kuitenkaan suurin

osa niistä ei siedä esimerkiksi liian suuria CO₂-pitoisuuksia (Sahoo & Seckbach,

2015). Ne lisääntyvät suvuttomasti tai suvullisesti ja ovat pääosin vesissä eläviä

autotrofeja, jotka tuottavat fotosynteesissä yhteyttämällä sokereita ja monimuotoisia

yhdisteitä vapauttaen samalla happea (Sahoo & Seckbach, 2015). Pohjalevät eli

benthos (engl. benthic algae) ovat veden pohjassa eläviä leviä, jotka kasvavat joko

kasvualustalle kiinnittyneinä tai ovat siihen yhteydessä, ja usein niistä käytetään lähes

synonyyminä termiä päällyskasvusto eli perifytoni, mihin kuitenkin sisältyvät myös

bakteerit ja sienet (Stevenson et al., 1996).

Pohjalevät voidaan jakaa eri ryhmiin esimerkiksi niiden kasvupaikan mukaan;

epiliittiset levät kasvavat kivien päällä, epifyyttiset suurkasvien ja itseään suurempien

levien pinnoilla, epipsammiset hiekassa ja epipeeliset epäorgaanisen tai orgaanisen

sedimentin päällä (Stevenson et al., 1996). Näiden lisäksi Sahoo & Seckbach (2015)

mainitsevat kirjassaan The Algae World vielä yhden ryhmän, epizooiset levät, jotka

kasvavat eliöiden päällä. Yleisimmät pohjaleväryhmät ovat sinilevät (Cyanophyta),

viherlevät (Chlorophyta), piilevät (Bacillariophyta) sekä satunnaisesti esiintyvät

punalevät (Rhodophyta), joita kaikkia voi löytyä erilaisten pienvesien, kuten jokien,

järvien ja kosteiden maiden valokerroksista (Stevenson et al., 1996). Pohjalevien

biomassalla tarkoitetaan tässä tutkielmassa pohjalevien toteutunutta biomassaa, ei

potentiaalista, teoreettista biomassaa. Pohjalevien biomassa on orgaanisen

leväaineksen massa kasvualustan pinta-alayksikköä kohden (Stevenson et al., 1996)  ̶

esimerkiksi tässä tutkielmassa klorofylli-a:n massa neliösenttimetriä kohden (μg/cm²).
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Pohjalevien biomassan lisääntyminen on valon lisäksi riippuvaista myös nitraatti-

(NO₃-), ammonium- (NH₃+) ja fosfaatti-ionien (PO₄3-) pitoisuuksista (Stevenson et al.,

1996), sillä tärkein autotrofisiin leviin vaikuttava ympäristömuuttuja on ravinteiden

saatavuus (Soininen, 2007). Vesiympäristön perustuottavuuteen vaikuttavat

pintavesissä olevien muiden liuenneiden aineiden lisäksi esimerkiksi liuenneen

epäorgaanisen typen (engl. dissolved inorganic nitrogen, DIN) pitoisuudet, mihin taas

vaikuttavat erilaiset typen sitomis- ja vapautumisprosessit, kuten ammonifikaatio,

nitrifikaatio ja denitrifikaatio (Triska et al., 1989). Ammonifikaatiossa mikrobit

vapauttavat typpeä kuolleista eliöistä muuttamalla sitä ammoniakiksi (NH3),

nitrifikaatiossa nitrifikaatiobakteerit muuttavat kemiallisilla prosesseilla ammonium-

muotoista (NH4
+) typpeä nitriitti- (NO2

-) ja nitraattimuotoon (NO3
-) ja

denitrifikaatiossa anaerobiset bakteerit hajottavat nitraatteja ja nitriittejä typpikaasuksi

(N2) tai typpioksidiksi (NO). Arktisissa lammissa epiliittinen fotosynteesi riippuu

suuresti myös epäorgaanisen hiilen määrästä (Maltais & Vincent, 1997), mikä

lisääntyy ilmastonmuutoksen myötä (Kivilä et al., 2019). Biomassa ja

nettoprimäärituotanto (engl. net primary production, NPP) on sitä vähäisempää mitä

korkeammalle merenpinnasta noustaan (Whittaker et al., 1974).

Pohjalevät ovat tärkeitä perustuottajia subarktisissa pienvesissä niiden nopean

sukkession (ajallisen vaihdunnan) ja elinkierron takia, lisäksi ne muuttavat monia

epäorgaanisia aineita orgaaniseen muotoon (Stevenson et al., 1996), joten ne ovat

tärkeä osa arktisten alueiden vesien ravintoverkkoja (Lento et al., 2019). Pohjalevät

muodostavat myös tärkeitä elinympäristöjä monille muille organismeille (Stevenson

et al., 1996) ja usein myös vakauttavat pohjahabitaatteja eli pohjien elinolosuhteita.

Vähäinenkin ravinteiden määrän lisääntyminen voi aiheuttaa huomattavia muutoksia

epiliittisiin perustuottajiin (Gudmundsdottir et al., 2011b). Pohjalevätutkimusten etuja

ovat muun muassa jo aiemmin mainittu pohjalevien nopea elinkierto, jolloin

hypoteesien testaus on suhteellisen nopeaa sekä se, että pohjalevät ovat sessiilejä eli

paikallaan pysyviä (Stevenson et al., 1996), jolloin ne eivät liiku esimerkiksi

vuorokaudenajan mukaan vertikaalisesti vesipatsaassa. Haasteen tuo pohjalevien

mahdollinen vuodenaikaisuus, jonka seurauksena niiden määrät voivat samassa

tutkimuspaikassa vaihdella suuresti eri mittausajankohtina.
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2.2.1 Sinilevät (Cyanobacteria)

Sinilevät eli sini- tai syanobakteerit ovat bakteereita, joilla on kasviplanktonlevien

tapaan kyky tuottaa happea ja siksi niitä kutsutaan sinileviksi (Ympäristöhallinnon

yhteinen verkkopalvelu, 2021). Sinilevät ovat gramnegatiivisia prokaryootteja eli

esitumallisia, jotka tuottavat happea ja ovat siten fotosynteettisiä autotrofeja

(Gademann & Portmann, 2008) ja siksi erityisen suuressa osassa elämän evoluutiota

(Sharma et al., 2011). Sinileviä käytetään muun muassa ravintona sekä ihmisille että

eläimille, mutta ne voivat tuottaa myös myrkyllisiä biokemiallisia aineita, toksiineja

ja niihin voi (bio)kertyä muun muassa metalleja ja torjunta-aineita esimerkiksi

jätevesistä ja hyönteismyrkyistä (Sahoo & Seckbach, 2015). Sinilevät voivat olla yksi-

tai monisoluisia (Sahoo & Seckbach, 2015) ja ne dominoivat usein autotrofista

biomassayhteisöä (Sharma et al., 2011; Vincent & Roy, 1993) ollen siksi

merkittävässä roolissa polaaristen alueiden lampien ja jokien perustuottavuutta,

erityisesti matalien vesien ekosysteemeissä (Vincent & Roy, 1993). Sinilevät eroavat

muista leväryhmistä siten, että alkukantaisten sinilevien soluorganismit eivät ole hyvin

järjestäytyneitä, eikä väriä tuottavat pigmenttisolut, kromatoforit ole selvästi rajattuja,

vaan niitä on sytoplasmassa eli solulimassa ympäriinsä (Sahoo & Seckbach, 2015).

Lisäksi näiden suvuttomasti lisääntyvien sinilevien tumassa ei ole membraania eli

kalvoa eikä tumajyvästä (Sahoo & Seckbach, 2015).

Sinilevillä on suuri klorofylli-a-pigmenttipitoisuus, minkä takia ne sietävät hyvin

auringonsäteilyä (Sahoo & Seckbach, 2015). Ne voivat muodostaa levälauttoja

(Hawes et al., 2008), biofilmejä ja pohjaeliöyhteisöjä yhdessä muiden organismien

kanssa (Sahoo & Seckbach, 2015). Levälauttoja muodostavat sinilevälajit selviytyvät

hyvin myös korkeilla leveyksillä, ja ovatkin usein dominoiva leväryhmä arktisissa

lammissa (Maltais & Vincent, 1997; Tang et al., 1997; Vincent & Quesada, 2012).

Osalla sinilevälajeista yhtenä kilpailuetuna on myös niiden hyvä typensidontakyky

(Maltais & Vincent, 1997; Vincent & Quesada, 2012). Muita kilpailuetuja ovat muun

muassa hyvä kuivuuden, sulamis- ja jäätymiskierron sekä UV- eli ultraviolettisäteilyn

sietokyky, mitkä kaikki auttavat niitä dominoimaan arktisia vesiä (Tang et al., 1997).

Muun muassa sinilevälaji Nostoc spp. voi hyödyntää typpikaasua ja on siksi yleinen

typpirajoitteisissa elinympäristöissä (Gudmundsdottir et al., 2011a).
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Sinileväbiomassojen määrät vaihtelevat suuresti vuodenaikojen mukaan

(Gudmundsdottir et al., 2011a). Yleisesti ottaen sinilevien kasvun lämpötilaoptimin on

oletettu olevan korkea (>20°C), jolloin lämmin kesä suosisi monien sinilevälajien

kukintaa (Tang et al., 1997). Vaikka sinilevien on arveltu suosivan enemmän lämpimiä

kasvuympäristöjä ja korkeampia optimilämpötiloja, niillä on kuitenkin laaja

lämpötilojen sietoalue, ne kestävät hyvin auringon säteilyä sekä jaksottaista kuivuutta,

eivätkä siten suosi vain nopean kasvun optimiolosuhteita (Tang et al., 1997).

Termofiilisten eli lämpöhakuisten sinilevien optimilämpötilan arvellaan olevan 45 °C

tai enemmän (Sahoo & Seckbach, 2015). Myös fotosynteesireaktiot ja siten

perustuottavuus ovat suurimmillaan lämpimissä oloissa (Vincent & Quesada, 1994).

Suurin osa polaaristen alueiden sinilevistä on psykrotrofisia (eli kykenevät

lisääntymään lämpimien olosuhteiden lisäksi myös kylmissä olosuhteissa), eikä

psykrofiilisiä (sopeutuneet elämään ja lisääntymään jatkuvasti kylmissä olosuhteissa

tai jopa edellyttävät sellaisia) (Tang et al., 1997). Tang et al. (1997) havaitsivat

sinilevien dominoivan kaikkia heidän 27 polaarista tutkimuskohdettaan ja että

sinilevät korreloivat lämpötilan kanssa siten, että leväkasvua oli havaittavissa 10–30

°C:ssa, muttei alle 5 °C:ssa, ja että sinilevät olivat pääosin psykrotrofisia

(optimikasvulämpötila oli yli 15 °C). Lisäksi he päättelivät sinilevien kasaantuvan

biomassaksi lyhyen, lämpimimmän ajanjakson aikana kesällä ja että sinilevät ovat niin

sanottuja eurytermaalisia lajeja, eli niiden ympäristönsä lämpötilatoleranssi on laaja,

jolloin ne voisivat hyvin kilpailla muiden levälajien kanssa. Heidän mukaansa

psykrotrofiset arktiset sinilevät ovat vahva kontrasti polaaristen alueiden

psykrofiilisille merellisille piileville, jotka elävät tasaisemmissa, kylmissä vesissä.

Esimerkiksi jäätiköiden sulamisvesien ja lampien psykrotrofiset sinilevät joutuvat

sietämään erilaisia stressitekijöitä, kuten auringonsäteilystä aiheutuvaa lämpötilojen

vaihtelua ja jäätymistä. Mitä suurempi niiden stressinsietokyky on, sitä paremmin ne

selviytyvät polaarisilla alueilla. Sinilevien kasvunopeus on kuitenkin erittäin hidasta

kylmissä ja maksimaalista lämpimissä olosuhteissa   ̶  mikä indikoi sitä, etteivät ne

olisikaan geneettisesti sopeutuneita kylmiin olosuhteisiin (Tang et al., 1997). Tutkijat

ovatkin arvelleet, että polaaristen alueiden sinilevät olisivat kehittäneet sopeumia,

joiden avulla ne voisivat paremmin kukoistaa myös alhaisemmissa lämpötiloissa.

Solut saattavat esimerkiksi siirtää energiavarojaan fotosynteettisistä valoreaktioista

sellaisten entsyymien tuotantoon, joilla ne voisivat toimia paremmin pimeässä.
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Sinileväbiomassojen on kuitenkin havaittu olevan suuria myös heti jäiden lähdön

jälkeen, ja kaikkein suurimpia sinileväbiomassoja on löydetty matalista vesistä, missä

isot kivet suojaavat niiden kasvua, sillä esimerkiksi myrskytuulet ja aallot voivat

vähentää niiden määrää (Maltais & Vincent, 1997). Sinileviä on satunnaisesti löydetty

myös kuumista lähteistä, kuumilta aavikoilta sekä Antarktikselta, sillä monet

makeiden vesien sinilevälajit voivat elää myös jään alla (0 °C:ssa) tai troppisilla

alueilla (26–35 °C:ssa) (Sahoo & Seckbach, 2015).

Sinilevät ovat usein hyvin nopeasti kasvavia, niiden elinkierto on melko

yksinkertainen, eivätkä ne ole niin herkkiä ympäristömuutoksille kuin viher- ja

piilevät, (Gudmundsdottir et al., 2011b). Lisäksi sinilevät korreloivat positiivisesti

pH:n kanssa ja pH yhdistetäänkin makeissa vesissä yleisesti epäorgaanisen hiilen

määrään (Gudmundsdottir et al., 2011b).

2.2.2 Viherlevät (Chlorophyta ja Charophyta)

Viherleviin kuuluvat varsinaiset viherlevät (Chlorophyta) sekä näkinpartaislevät

(Charophyta). Viherlevät ovat happea tuottavia fotosynteettisiä eukaryootteja eli

aitotumallisia, joilla on muun muassa kaksoiskalvolliset viherhiukkaset (värihiukkaset

eli plastidit), fotosynteettisiä pigmenttejä; klorofylli-a:ta, klorofylli-b:tä ja

karotenoideja (karoteenin esiasteita) sekä yhteyttämiskalvostot eli tylakoidit (Sahoo &

Seckbach, 2015). Monet viherlevät ovat makroskooppisia rihmoja päinvastoin kuin

lähes kaikki muut levät, joita esiintyy makroskooppisina vain monisoluisina massoina

(Stevenson et al., 1996). Myös arktisissa lammissa viherlevät voivat esiintyä

mattomaisina kasvustoina huolimatta niiden alhaisesta pitoisuudesta lammessa

(Rautio et al., 2011). Esimerkiksi Ulothrix -suvun viherlevien kasvun on huomattu

olevan hyvin vuodenaikaisriippuvaisia, jolloin niitä esiintyy jaksoittain (Maltais &

Vincent, 1997). Lenton et al. (2019) tutkimusten mukaan viherlevälajit Chrysophytes

ja Chlorophyceae olivat dominoivimmat kasviplanktonryhmät kaikkia

maantieteellisten alueiden lampia vertailtaessa, poikkeuksena Venäjän lammet, joita

usein miten dominoivat sinilevät. Myös viherlevät ovat tärkeitä ravinnonlähteitä ja

niillä on suuri merkitys muun muassa vesieliöiden ravintona (Sahoo & Seckbach,

2015). Joillakin viherlevälajeilla kuten Chlorella:lla, on erityisen suuri ravintoarvo,

sillä Chlorella:ssa on runsaasti lipidejä (rasva-aineita) sekä proteiineja

(valkuaisaineita) (Sahoo & Seckbach, 2015).
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2.2.3 Piilevät (Bacillariophyeceae)

Piilevät eli diatomit (Bacillariophyeceae) ovat taksonomisesti monimuotoinen,

fotosynteettisten mikrolevien ryhmä, jotka elävät laajasti erilaisissa vesiympäristöissä

(Weckström & Korhola, 2001) ja niiden elinkierto on monimutkainen (Sahoo &

Seckbach, 2015). Lenton et al. (2019) mukaan piilevät dominoivat usein arktisia vesiä

ja niitä voi olla jopa yli 100 lajia/cm². Suurimmat piileväbiomassat löytyvät yleisesti

ottaen pohjoisen pallon puoliskon lammista ja joista, leveydeltä 60–75°N ja monet

piilevälajeista ovat tyypillisiä niukkaravinteisissa vesissä, joiden pH on neutraali

(Lento et al., 2019). Ilmeistä on, että mitä pohjoisemmaksi pohjoisnapaa kohti

mennään ja mitä kylmempää vesi on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä piilevät

dominoivat sinilevien sijaan. Piilevät ovat pääosin yksisoluisia, mutta koko ja muoto

vaihtelevat suuresti, ja koolla onkin havaittu olevan korrelaatiota muun muassa veden

pH-tasoon, valo-olosuhteisiin ja ravinnepitoisuuksiin (Teittinen et al., 2018). Piilevät

tarvitsevat runsaasti valoa ja yksi niiden keinoista maksimaalisen valon saamiseksi on

kasvattaa pinta-ala mahdollisimman suureksi erilaisten muotojen ja ulokkeiden avulla

(Sahoo & Seckbach, 2015). Tärkeimpiä piileväyhteisöihin vaikuttavia veden

fysikaalisia ja kemiallisia tekijöitä ovat veden pH ja sähkönjohtavuus, valo, lämpötila,

ravinteet sekä virtavesissä virtausnopeus (Soininen, 2007).

Piilevät ilmentävät eliömaantieteellisiä ja makroekologisia (suuralueiden ekologisia)

ominaisuuksia, joten piileväyhteisöjä säätelee sekä paikalliset, sen hetkiset ekologiset

tekijät, että alueelliset, kuten historialliset, eliömaantieteelliset sekä evolutiiviset

tekijät (Soininen, 2007). Piilevistä osa kuuluu planktonisten levien ryhmään ja osa

meri- tai makeissa vesissä eläviin pohjaleviin, joten ne ovat levittäytyneet koko

vesipatsaaseen (Sahoo & Seckbach, 2015). Pinnoilla eläviä, epiliittisiä piileviä on

arktisissa vesissä biomassaltaan suhteellisen vähän, mutta ne ovat melko hyvin ja

laajasti tutkittu ryhmä, sillä piilevät toimivat hyvinä bioindikaattorilajeina ja kertovat

veden laadusta (Maltais & Vincent, 1997; Sahoo & Seckbach, 2015). Pohjalla elävät

piilevät voivat elää yksittäin, mutta voivat muodostaa myös kolonioita (Stevenson et

al., 1996). Piilevät indikoivat jo varhaisessa vaiheessa vedessä tapahtuvista

ekosysteemimuutoksista, kuten säteilymäärän, happoemästasapainon tai liuenneen

orgaanisen hiilen tai ravinteiden muutoksista (Rantala et al., 2017). Piilevillä on

erityisen suuri merkitys kylmien ja lauhkeiden alueiden merissä, joissa ne muodostavat

vesieläimille perusravinnon (Sahoo & Seckbach, 2015). Monet piilevälajit ovat
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sopeutuneet kylmiin olosuhteisiin, kuten ikiroutaan ja jäätikköoloihin (Sahoo &

Seckbach, 2015). Piilevien on havaittu reagoivan ravinteiden määrän nousuun

aineenvaihdunnan kiihtymisellä, erityisesti veden lämpötilan noustessa

(Gudmundsdottir et al., 2011b).

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että suurilla ionipitoisuuksilla (erityisesti

kalsiumilla (Ca) ja magnesiumilla (Mg)), veden pH:lla ja johtokyvyllä on voimakkain

merkitys piileväyhteisöihin (Soininen, 2007). Monilla raskasmetalleilla on inhiboivia

vaikutuksia piileviin, esimerkiksi kupari (Cu) heikentää piilevien piin (Si)

aineenvaihduntaa, elohopea (Hg), kadmium (Cd) ja lyijy (Pb) solujen jakautumista,

kromi (Cr), nikkeli (Ni) ja seleeni (Se) häiritsevät vain erittäin suurina (>1 μmol/l)

pitoisuuksina (Sahoo & Seckbach, 2015).

Piilevillä on suojanaan kova piikuori ja jotkin lajit erittävät kemikaaleja, jotka

sisältävät runsaasti tyydyttyneitä rasvahappoja kuten eikosaanihappoa (tunnetaan

myös nimillä arakidi- tai maapähkinähappo) suojautuakseen saalistajilta, esimerkiksi

merisiililtä, meritupilta tai monisukasmadoilta (Sahoo & Seckbach, 2015). Toisilla

lajeilla on suojanaan ulokkeita, esimerkiksi piikkejä. Kuolleet piilevät joko liukenevat

veteen tai uppoavat ja kertyvät vesistön pohjalle muodostaen piimaata (engl.

diatomaceous earth), jota moni teollisuuden ala voi hyödyntää, esimerkiksi

hammastahnan valmistuksessa, metallien kiillotusaineena, eristeenä paikoissa, missä

tarvitaan hyvää kuumuuden kestoa tai suodatusaineena, erityisesti sokerin (Sahoo &

Seckbach, 2015) tai kasviöljyn raffinointi- eli puhdistusprosessissa.

2.3 Metallit vesiekosysteemeissä

Hivenmetallit ovat mikroravinteita ja siten tärkeitä biokemiallisissa prosesseissa,

kuten fotosynteesissä ja hengityksessä (Huertas et al., 2014). Osa metalleista on

kuitenkin haitallisia ja myös monet hivenmetallit haitallisia suurempina pitoisuuksina.

Biokemiallisissa reaktioissa metalleilla on suuri merkitys proteostaasissa

(proteiinihomeostaasi eli proteiinien sisäinen tasapaino). Monilla aineilla on olemassa

eri muotoja, jotka vaikuttavat muun muassa niiden käytettävyyteen, eli siihen, miten

eliöt tai kasvit voivat niitä hyödyntää.  Kun ymmärretään metallien homeostaasia,

voidaan ymmärtää myös sitä, miten metallien saatavuus vaikuttaa perustuottavuuteen

(Huertas et al., 2014). Osa ioneista on liukoisia, osa pysyviä ja osa esiintyy luonnossa

vain yhdisteinä. Metalleilla on suuri merkitys sinilevien aineenvaihdunnassa,
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esimerkiksi rautaa (Fe) tarvitaan elektronien siirtoketjuissa (Shcolnick & Keren,

2006), mangaania (Mn) erityisesti valojärjestelmä II toiminnoissa (Hillier & Babcock,

2001), magnesiumia klorofyllimolekyylirenkaan keskusatomina (Jordan et al., 2001)

ja sinkkiä (Zn) hiilihappoanhydraasissa (Barnett & Scanlan, 2012).

Hivenmetalleista vesiympäristöissä helposti bio- eli eliöihin kertyviä ovat muun

muassa kadmium, lyijy, kupari ja sinkki, sekä maaperästä kadmium, sinkki ja nikkeli

(Kabata-Pendias, 2004). Vesien laatumuutoksia on tärkeää ennakoida ajoissa, sillä

muutokset voivat olla eliöille ja kasveille myös haitallisia tai tappavia. Kaikki aineet

eivät ole välttämättä yksinään esiintyessään haitallisia, mutta yhdisteenä toisen/toisten

aineiden tai yhdessä jonkin ominaisuuden kanssa niillä voi olla huomattavia

yhteisvaikutuksia. Esimerkiksi ultravioletti-B (UV-B) -säteilyn, hapen ja tiettyjen

orgaanisten aineiden vuorovaikutuksesta voi muodostua reaktiivisia

hapettumisyhdisteitä, jotka ovat erityisen myrkyllisiä monille vesieliöille (Vincent &

Roy, 1993).

Alumiinia (Al) päätyy vesiin pääosin valuma-alueisiin kohdistuneiden happosateiden

kautta, jolloin alumiinia kertyy sekä valuma-alueen maaperään että veteen, suurina

pitoisuuksina alumiini on myrkyllistä eliöille (Rosseland et al., 1990).

Alumiinipitoinen vesi on eliöille myrkyllistä myös pienempinä pitoisuuksina silloin

kun alumiiniyhdisteitä sisältävän veden pH laskee ≤ 5,3 (Boggero et al., 1994). Mitä

alhaisempi pH ja mitä korkeampi veden alumiinipitoisuus on, sitä toksisempaa eli

myrkyllisempää se on (Baker & Schofield, 1982). Alumiini vaikuttaa haitallisesti

esimerkiksi kiduksilla hengittäviin kaloihin ja selkärangattomiin aiheuttaen niille

plasma- ja hemolyyttisten ionien puutetta, jolloin niiden osmoottinen (suolan ja veden

tasapaino) säätely häiriintyy (Rosseland et al., 1990). Alumiini voi haitata myös

eliöiden lisääntymistä, jolloin esimerkiksi vesikirppulajin Daphnia Magna:n

laidunnuspaine leviin vähenee (Biesinger & Christensen, 1972). Alumiinia voi kertyä

myös kasveihin, häiriten niiden ravinteiden ottoa. Suuria alumiinipitoisuuksia

sisältävät selkärangattomat ja kasvit voivat olla näin linkkinä maaperän ravintoketjun

suuriin alumiinipitoisuuksiin (Rosseland et al., 1990). Alumiini vähentää kasvien

juurten ja vuosikasvainten kalsiumin ja magnesiumin pitoisuuksia, mutta suuren

kalsiumpitoisuuden tiedetään myös vähentävän alumiinin myrkyllistä vaikutusta

kasveihin (Rost-Siebert, 1983).
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Rauta voi stimuloida (kuten myös UV-säteily tai humusaine) vesiympäristön

perustuottavuutta valokemiallisten reaktioiden kanssa vuorovaikutuksessa ollessaan

(Häuder & Worrest, 1991). Valokemialliset reaktiot yhdessä UV-säteilyn ja

orgaanisen tai epäorgaanisen rautayhdisteen kanssa voivat myös vapauttaa rautaa

eliöiden käyttöön (O'Sullivan et al., 1991) ja tämä biologisen raudan saatavuus voi

tutkitusti ainakin meriympäristöissä kontrolloida kasviplanktonin tuotantoa (Häuder

& Worrest, 1991).

2.4 Ravinteet vesiekosysteemeissä

Minimiravinne on se organismin tarvitsema ravinne, jota on vähiten saatavilla, ja on

siten kasvua rajoittava tekijä. Aineiden liikkumis- ja saatavuusprosesseihin vaikuttavat

monet tekijät, kuten geokemialliset, ilmastolliset, biologiset sekä ihmisperäiset

prosessit (Kabata-Pendias, 2004). Epäorgaanisia ravinteita voi lampeen tulla

kaukokulkeumina ilmateitse, valuma-alueelta pinta- tai jankkomaiden (ruokamullan ja

pohjamaan välissä oleva viljelymaakerros, engl. subsurface) valumista tai

vapautumalla sedimenteistä (Stevenson et al., 1996). Monet ravinteet, kuten kalsium,

magnesium, sulfaatti (SO₄) ja pii ovat yhteydessä valuma-alueilla tapahtuviin

rapautumisprosesseihin (Tiberti et al., 2019). Epiliittisten pohjalevien

mikroympäristön ravinnepitoisuuksiin vaikuttavat suuresti myös kivien pinnalla

tapahtuvat biogeokemialliset prosessit (Maltais & Vincent, 1997), kuten kivien

rapautuminen ja aineiden liukeneminen. Aineiden liukoisuus riippuu

liukoisuustasapainosta ja liukeneminen vaatii tietyt olosuhteet, joten aineiden

siirtyminen esimerkiksi maaperästä kasveihin riippuu monista bioottisista ja

abioottisista tekijöistä (Kabata-Pendias, 2004), samoin aineiden siirtyminen vedestä

kasveihin. Lougheedin et al. (2011) tutkimusten mukaan mitä suurempia

ammoniumin, nitraatin ja liuenneen reaktiivisen fosforin pitoisuudet arktisissa vesissä

on, sitä suurempia ovat myös marginaalisten kasviplanktonien biomassat. Yhtä

merkittävää vaikutusta he eivät huomanneet olevan esimerkiksi kokonaisfosforilla.

Myös ihmiset vaikuttavat toimillaan ekosysteemien välillä tapahtuviin

ravinnesiirtymiin, joiden vaikutukset voivat olla ekosysteemeille joko hyödyllistä tai

haitallista (Soininen et al., 2015). Asutuilla ja tehdasalueilla pistemäiset

jätevesipäästöt voivat vaikuttaa vesistöjen ravinnepitoisuuksiin, mutta kauempana

ihmistoiminnasta olevilla alueilla liikkuvat eliöt, kuten suuret porotokat voivat siirtää
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vesistöihin hyvinkin merkittäviä määriä ravinteita. Tehokalastus on yksi ihmisten

tarkoituksellinen keino muuttaa ravinteiden kiertokulkua ja eliölajien välisiä suhteita.

Myös lammen sisällä voi tapahtua ravinteiden sisäistä kuormitusta, sillä esimerkiksi

pohjaeläimet ja kalat voivat sekoittaa pohjasedimenttiä, jolloin sedimentissä olevia

ravinteita vapautuu veteen, tätä prosessia kutsutaan bioturbaatioksi.

Fosfori (P) ja typpi (N) ovat merkittävimmät vesiä rehevöittävät ravinteet (Pietiläinen

& Räike, 1999). Minimiravinne voidaan arvioida esimerkiksi kohdevesistössä ja

laboratoriossa tehtävien ravinnelisäyskokeiden avulla, mutta ongelmana on usein se,

miten tuloksia voitaisiin yleistää alueellisesti ja ajallisesti laajemmiksi ja toisaalta se,

etteivät tulokset kuvaa koko vesistöä, vaan ainoastaan tiettyjä järven osia ja yleensä

vain päällyskasvustojen tuotantoa sääteleviä ravinteita (Pietiläinen & Räike, 1999).

Fosforia päätyy vesistöihin pääasiassa yhdyskuntajätevesien päästöistä ja pelloilta ja

on usein kasvua rajoittava tai säätelevä tekijä Suomen sisävesissä (Räike et al., 2003),

erityisesti suurissa järvissä ja reittivesissä (Pietiläinen & Räike, 1999).

Rehevöityminen näkyy muun muassa veden samentumisena, verkkojen

limoittumisena, aiempaa runsaampina sinileväkukintoina ja särkikalakantojen

voimistumisena (Pietiläinen & Räike, 1999).

Tundra-alueiden kasvaneet typpipitoisuudet lammissa saattavat osin johtua myös

ilman typpikertymästä, millä saattaa olla merkitystä myös vesiekosysteemien

perustuottavuuteen, autotrofiseen tuottavuuteen sekä heterotrofiseen eli

toisenvaraiseen bakteerituotantoon (Lougheed et al., 2011). Pohjalevien tehokas ja

aktiivinen ravinteiden otto vedestä selittää sen, miksi esimerkiksi jokivesien

nitraattipitoisuudet voivat vaihdella vuorokauden ajan mukaan (Triska et al., 1989).

Kokonaisfosforin on selvästi havaittu korreloivan typpeä voimakkaammin klorofylli-

a:n kanssa, mikä on osoittanut myös sen, että fosfori vaikuttaa voimakkaammin

klorofylli-a:n määrään. (Pietiläinen & Räike, 1999). Tiberti et al. (2019) havaitsivat

tutkimusjakson aikana vuosina 2008–2017 nitraatti- ja sulfaattipitoisuuksien

vähenevän huomattavasti sademäärän vähetessä, eli ilman mukana liikkuvat saasteet

kulkeutuvat kaukokulkeumina sateiden mukana maahan ja sitä kautta vesistöihin.

Lammen vesikemia kertookin itse asiassa enemmän valuma-alueiden ja ilmaston

ominaisuuksista sekä niissä tapahtuvista muutoksista, kuin lammesta ja siinä

tapahtuvista muutoksista.
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Muun muassa Kilpisjärvi on osoittautunut oligotrofiseksi eli karuksi vuosien 1990–

1997 kesä-elokuussa mitatuissa tutkimuksissa, jolloin Kilpisjärven kokonaisfosforin

(engl. total phosphorus, TP) keskipitoisuus oli 3,3 μg/l ja kokonaistypen

mediaanipitoisuus 125 μg/l päällysvedestä mitattuna, syvyydessä 0–2 m (Pietiläinen

& Räike, 1999). Tutkijat havaitsivat subjektiivisen luokittelun avulla myös

typpipitoisuuksien jakaantuneen selkeästi ryhmiin havaintopaikkojen maantieteellisen

sijainnin ja järvien koon mukaan, eli pohjoisessa, Itä- ja Keski-Suomessa oli vähiten

ja Suomen rannikkoalueilla eniten typpeä.

2.5 Lämpötilan ja virtausten vaikutus pohjaleväbiomassaan

Vaikka fosfori ja typpi ovatkin merkittävimmät vesiä rehevöittävät ravinteet, useissa

Keski- ja Etelä-Euroopan ja joissakin Suomen rehevissä sisävesissä ravinteiden määrä

voi olla niin suuri, että rajoittavina tekijöinä ovatkin muut ympäristötekijät, kuten

valon määrä, veden virtausolot tai lämpötila (Pietiläinen & Räike, 1999). Liuenneen

epäorgaanisen hiilen, typen ja fosforin määrien saatavuuden mukaan lämpötila ja

virtaukset vaikuttavat myös muun muassa aminohappojen tuotantoon ja

fosforylaatioon siten, että lämpötila vaikuttaa aineenvaihdunnan tasoon

entsyymireaktioiden kautta ja virtaukset ravinteiden kulkeutumiseen ja saatavuuteen

(Stevenson et al., 1996). Tämä tarkoittaa sitä, että lämpötilan noustessa molekyylien

kineettinen eli liike-energia lisääntyy, kunnes lämpötila nousee niin korkeaksi, että

valkuaisaineet denaturoituvat ja aineenvaihdunnan taso jälleen laskee.

Lammen veden lämpötilaan ja veteen kohdistuvaan auringon säteilymäärään

vaikuttavat muun muassa auringon säteilyn tulokulma (zeniitti) sekä lammen korkeus

merenpinnasta. Lämpötila ja ravinteiden määrä vaikuttavat eri lajeihin eri tavoin,

mutta esimerkiksi epiliittisen klorofyllin määrä korreloi positiivisesti ravinteiden

määrän kanssa, huolimatta veden lämpötilasta (Gudmundsdottir et al., 2011b). Tutkijat

huomasivat kuitenkin muun muassa sen, että vaikka Cladophora spp. -suvun

viherleväpitoisuudet kasvoivat ravinnemäärien lisääntyessä kylmässä vedessä,

pitoisuudet vähenivät lämpimässä vedessä. Vastaavasti he havaitsivat, ettei

ravinteiden lisääminen vaikuttanut sinilevien määrään kylmässä vedessä, mutta

vähensi lämpimään veteen lisättäessä. Myös Stevenson et al. (1996) huomasivat, että

vuodenaikojen mukaan vaihtelevalla lämpötilalla oli pienempi merkitys levien

kasvuun kuin ravinnepitoisuuksien vaihtelulla. Vuorokausivaihtelujen mukaan
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muuttuvien lämpötilojen vaikutukset kohdistuivat isoissa järvissä pääosin järvien

matalimpiin kohtiin, kun taas pienissä järvissä vaikutukset kohdistuivat koko

vesipatsaaseen (Stevenson et al., 1996). Erityisesti puurajan yläpuolisilla subarktisilla

alueilla voimakas tuuli voi aiheuttaa matalissa lammissa virtauksia ja siten tuuli voi

epäsuorasti vaikuttaa myös pohjasedimenttipartikkelien liikkeisiin ja ravinteiden

liikkumiseen sedimentistä vesipatsaaseen eli organismien käyttöön.

2.6 Valuma-alueen vaikutus pohjaleväbiomassaan

Kanadalaisen arktisen järven pohjasedimenttitutkimustulosten mukaan klorofylli-a-

pitoisuudet (mitkä kuvastavat perustuotannon määrää) sedimenteissä ovat nousseet jo

Pieneltä jääkaudelta (1450–1850) lähtien, mutta dramaattisemmin vasta 2000-luvulla

(Michelutti et al., 2005). Tutkimusten mukaan valuma-alueella ja erityisesti

kalkkikivi- ja silikaattirapautumisella sekä kasvien typen sidonnalla on suurimmat

vaikutukset alpiinisten vesistöjen vesikemiaan (Marchetto et al., 1995). Marchetton et

al. (1995) mukaan ultraemäksisen tai vähäisen silikaattipitoisen kalliorapautumisen

alueella eniten vesikemiaan vaikuttavat ilmasta tulevat kertymät, joihin taas

vaikuttavat suuresti ilman lämpötilat. Kallioperän minerologisten ominaisuuksien

lisäksi myös maaperän ominaisuudet ja valuma-alueen kasvillisuuden määrä, jyrkkyys

sekä auringon säteilymäärä vaikuttavat vuorilla sijaitsevien lampien vesikemiaan,

kuten ionien kulkeutumiseen ja kerääntymiseen (Kamenik et al., 2001). Kylmillä

vuosilla ja alhaisella pH:lla näyttää olevan myös yhteys, ilmeisesti johtuen siitä, että

kylmissä olosuhteissa kasvillisuutta on vähemmän, jolloin valuma-alueen

rapautuminen on voimakkaampaa (Boggero et al., 1994).

Koska valuma-alueen ominaisuudet vaikuttavat suuresti myös vesistöjen

perustuottavuuteen, valuma-alueen perustuotantoa kaukokartoittamalla esimerkiksi

normalisoidun kasvillisuusindeksin (engl. normalized difference vegetation index,

NDVI) avulla voitaisiin kustannustehokkaasti tutkia myös vesistöjen perustuotannon

hotspotteja eli keskittymiä (Soininen et al., 2015). Valuma-alueen perustuottavuutta

kaukokartoittamalla voitaisiin saada myös pidempiaikaisempaa tietoa esimerkiksi

lampien lajiyhteistöistä kuin vesikemian näyteotannoilla (Soininen et al., 2015) ja siten

tehdä yleistävämpiä johtopäätöksiä lammista ja niiden tilasta.

Vesi- ja maa- eli akvaattiset ja terrestriset ekosysteemit ovat tiiviissä

vuorovaikutuksissa toisiinsa erilaisten virtausten ja materiaalien, sekä
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toiminnallisuuksien ja energian siirtymisen, kuten ravintoverkkojen kautta (Kabata-

Pendias, 2004; Soininen et al., 2015). Erityisesti autotrofiset piilevät ovat tärkeitä

komponentteja arktisten makeiden vesien ravintoverkoissa (Weckström & Korhola,

2001). Ravinteita ja materiaalia vesiin voi tulla alloktonisesti (eli ulkoa päin) valuma-

alueilta tai ilmasta kaukokulkeutumalla sekä autoktonisesti (eli systeemin sisältä).

Soininen et al. (2015) rohkaisevatkin tulevaisuudessa tutkimaan enemmän maa- ja

vesiekosysteemien välisten ravintoverkkojen yhteyksiä ja vuorovaikutuksia.

2.7 Auringon säteilymäärän vaikutus pohjaleväbiomassaan

Spatiaaliset eli alueelliset sekä temporaaliset eli ajalliset ominaisuudet vaikuttavat

suuresti subarktisten alueiden pohjalevien saamaan valon määrään. Esimerkiksi

pimeä, jään peittämä talvikausi on pitkä ja valoisa sula-aika suhteellisen lyhyt.

Keväinen tulva-aika voi tuoda valuma-alueelta vesimassan mukana lampeen paljon

orgaanisia partikkeleja, jotka varjostavat pohjaleviä. Suurin osa levälajeista kasvaa

parhaiten valon voimakkuuden ollessa alle 10800–43200 lux, valon voimakkuus

indikoi myös pohjalevien yhteisörakenteiden muutoksia (Stevenson et al., 1996).

Seekell et al. (2015) tutkivat lineaarisen regressio -analyysin avulla arktisten ja

boreaalisten järvien perustuottavuuden ja kokonaistypen suhdetta, sekä järven valo-

olosuhteiden, keskisyvyyden ja vertikaalisen valon sammumisen vaikutuksia järven

perustuottavuuteen. He käyttivät perustuottavuuden mittarina kokonaisfosforin sijaan

kokonaistyppipitoisuutta, koska tutkittavat vedet olivat etupäässä typpi-, eivät

fosforirajoitteisia. Tulosten perusteella koko järven syvyydeltä mitattuna

perustuotanto oli suurempaa arktisissa (keskiarvo 0,141 g C / m²) kuin boreaalisissa

järvissä (keskiarvo 0,067 g C / m²). Heidän johtopäätöksensä oli, että koko järven

osalta perustuotanto oli hyvin valorajoittunutta, sillä perustuotanto oli suurinta

matalissa tai melko kirkkaissa vesissä ja pienintä syvissä tai tummemmissa vesissä, eli

toisin sanoen pohjakerroksen perustuotanto korreloi voimakkaasti valon kanssa.

Kokonaistyppi selitti osan residuaaleista eli mallin jäännösvirheistä perustuotannon ja

valon välisessä suhteessa, indikoiden typen lähinnä stimuloivan perustuotantoa.

Tutkimuksessa arktisten kirkkaiden järvien koko järven perustuottavuus (yhden

muuttujan analyyseissä) korreloi positiivisesti sekä valon (p < 0,001), että

kokonaistypen (p < 0,001) suhteen.
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UV-B-säteilyn määrä lisääntyy noin 14 1̶8 % jokaista tuhatta metriä kohden

vertikaalisesti ylöspäin mentäessä ja ultraoligotrofisissa (hyvin niukkaravinteisissa)

vesissä vedenpintaan kohdistuneesta 300 nm:n UV-B-säteilystä 1 % saavuttaa 30

metrin syvyyden (Vincent & Roy, 1993). UV-valon läpäisevyyteen luonnonvesissä

vaikuttavat muun muassa veden liukenemattomat yhdisteet (erityisesti humus) sekä

värilliset yhdisteet ja seston eli vapaasti vedessä keijuvat tai uivat orgaaniset tai

epäorgaaniset hiukkaset (Vincent & Roy, 1993). Lumipeite suojaa alla olevaa vesi- tai

maaekosysteemiä UV-B-säteilyltä, sillä lumen albedo eli heijastussuhde on erittäin

suuri. Jään albedo voi olla lunta huomattavasti heikompi (riippuen muun muassa jään

lumipitoisuudesta ja puhtaudesta), joten jää ei ole yhtä tehokas suoja kuin puhdas lumi.

Otsonikerroksen oheneminen ei kuitenkaan aiheuta äkillistä fotosynteettisen

tuotannon vähenemistä, mutta se voi herkästi yhteisötasolla aiheuttaa korkeamman

trofia- eli ravintoketjun tason muutoksia (Vincent & Roy, 1993).

Auringon UV-B-säteilyllä on monia suoria ja epäsuoria vaikutuksia vesieliöille

(Vincent & Roy, 1993). Monet meritutkimukset ovat osoittaneet, että ohentuneen

otsonikerroksen takia lisääntynyt UV-B-säteily on vähentänyt perustuottavuuden tasoa

(Häuder & Worrest, 1991). Ilmakehän ohentunut otsonikerros päästää lävitseen näitä

haitallisia lyhytaaltoisia UV-säteitä (Sahoo & Seckbach, 2015) ja erityisesti 1900-

luvun lopulla oltiin huolissaan ihmisten aiheuttamasta ohenevasta

otsonikerroksesta/otsoniaukosta, jota suurimmaksi osaksi aiheuttivat freonit eli

kloorifluorihiilivedyt (CFC-yhdisteet). Freoneja käytettiin lähinnä pohjoisella

pallonpuoliskolla, mutta vaikutukset olivat kuitenkin selvimpiä eteläisellä

pallonpuoliskolla, sillä CFC-yhdisteiden haitallista vaikutusta lisäsi Antarktiksen

äärimmäisen kylmän ilman ja stratosfäärin polaarisen pyörteen yhteisvaikutus

(Anderson et al., 1991). Tästä syystä muun muassa ponnekaasujen käyttö kiellettiin,

jolloin otsonikerroksen oheneminen saatiin pysäytettyä ja lopulta elpymään.

Vincentin & Royn (1993) mukaan UV-B-säteilyn myrkyllisyys eliöille riippuu

kolmesta asiasta: UV-B-säteilyn voimakkuudesta, kestosta ja spektrin rakenteesta.

UV-B voi tunkeutua syvälle veteen ja aiheuttaa erilaisia ongelmia eliöille, kuten

mutaatioita, avainasemassa olevien fysiologisten prosessien heikkenemistä sekä

akuuttia fysiologista stressiä tai kuoleman, sillä UV-B vahingoittaa solun proteiineja

(Vincent & Roy, 1993), jolloin ionien läpäisevyys solumembraaneissa häiriintyy,

samoin sinilevien typensidontaprosessit voivat häiriintyä (Häuder & Worrest, 1991).
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Leväsoluilla on Vincentin & Royn (1993) mukaan neljä erilaista tapaa, millä solut

voivat suojautua UV-B-säteilyä ja sen toksisia vaikutuksia vastaan. Ensimmäinen tapa

on vältellä UV-B-säteilyä valitsemalla tai vaihtamalla elinaluetta. Jotkut lajit voivat

liikkua vertikaalisesti vesipatsaassa vuorokauden ajan mukaan ja siten välttää suuria

UV-pitoisuuksia. Toinen tapa on tuottaa pigmenttejä auringon haitallisia säteitä

vastaan, jotka suodattavat UV-valon eri aallonpituuksia   ̶ esimerkiksi UV-B-säteilyn

aallonpituusalue on 280   ̶ 320 nm. Tällaisia pigmenttejä ovat muun muassa

mykosporiinimaiset aminohappoyhdisteet. Monilla leväsoluilla on monta erilaista

suojautumiskeinoa UV-säteilyn toksisia lopputuotteita vastaan, kuten

karotenoidipigmenttejä ja superoksididismutaasia (engl. superoxide dismutase).

Suurimmalla osalla leväsoluista on kuitenkin vähintään tämä neljäs keino käytössään

eli kyky tunnistaa ja korjata DNA:han ja muihin biomolekyyleihin kohdistuneet UV-

säteilyn aiheuttamat vauriot. Tällaisen vahingoittuneiden solujen korjaamisilmiön

havaitsivat esimerkiksi Kaylor et al. (2018) tutkiessaan valon vaikutusta klorofylli-

a:han sekä Sahoo & Seckbach (2015), jotka mainitsivat tutkimuksissaan muun muassa

sinilevälajin Chroococcidopsis, jonka tiedetään suojatuvan sekä kuumuutta, että UV-

ja gammasäteilyä vastaan.

Fotosynteesi voidaan jakaa kahteen eri prosessivaiheeseen, valo- ja pimeäreaktioihin

(Stevenson et al., 1996). Valo, lämpötila ja virtaukset (monien muiden tekijöiden

lisäksi) vaikuttavat suoraan pohjalevien ravinteiden ottoon ja esimerkiksi valolla on

suuri merkitys ATP:n (adenosiinitrifosfaatin) ja NADPH:n

(nikotiiniamidiadeniinidinukleotidifosfaatin) muodostumiseen valoreaktioissa

(Stevenson et al., 1996). Koska valolla on erityisen ratkaiseva merkitys fotosynteesissä

ja kasvussa, pohjalevien fysiologia, populaation kasvu ja yhteisörakenne vaihtelevat

suuresti valon määrän ja laadun mukaan, mutta on muistettava, ettei yhteyttäminen ole

lineaarista valon intensiteetin eli voimakkuuden kanssa (Stevenson et al., 1996).

2.8 Veden pH:n ja johtokyvyn vaikutus pohjaleväbiomassaan

Yleisesti ottaen fotosynteettiset prokaryootit eivät kasva happamissa olosuhteissa,

mutta esimerkiksi osa sinilevälajeista voi elää myös vesissä, joiden pH on 2 (Sahoo &

Seckbach, 2015). Vastaavasti osa levälajeista voi elää vesissä, joiden pH on 10 ja

samalla suolapitoisuus korkea (Sahoo & Seckbach, 2015). Tällaisia niin sanottuja

soodajärviä löytyy esimerkiksi Afrikasta ja Pohjois-Amerikasta, Kaliforniasta.
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Esimerkiksi Itävallan Alpeilla on veden pH-tason havaittu nousevan valuma-alueen

kasvillisuuden määrän kasvaessa (Marchetto et al., 1995). Tämä tietysti riippuu

kasvillisuuden laadusta, sillä esimerkiksi Suomessa havupuukasvillisuus laskee pH-

tasoa eli happamoittaa sekä maaperää että vettä. Koska Kilpisjärven subarktisella

alueella kasvillisuutta on melko niukasti, lampien pH-tason voisi olettaa olevan

alhaisempi kuin esimerkiksi Etelä-Suomen vesien, joiden valuma-alueiden

kasvillisuus on runsaampaa. Gudmundsdottir et al. (2011b) ovat havainneet, että

lämpimissä vesissä pH ja johtokyky ovat suurempia kuin kylmemmissä vesissä eli

niillä on merkittävä positiivinen korrelaatio (r=0,89, P=0,008). Tangin et al. (2013)

mukaan veden pH on yksi tärkeimpiä piilevien esiintymiseen vaikuttavia

ympäristötekijöitä.

2.9 Muita subarktisten lampien pohjaleväbiomassaan vaikuttavia tekijöitä

Subarktisten lampien vesikemiaan sekä pohjalevien perustuottavuuteen vaikuttavia

muita tekijöitä ovat muun muassa maantieteellinen sijainti, sijainti puurajan suhteen

sekä korkeusgradientti. Myös valuma-alueen ominaisuudet ja maankäyttö sekä

kasvillisuus, lammen vesisyöttöisyys, topografia sekä mikro- ja makroilmasto

vaikuttavat lampien vesikemiaan ja niiden pohjalevien perustuottavuuteen.

Vesisyöttöisyydellä voi olla merkitystä muun muassa lammen veden lämpötilaan,

ravinne- ja metallipitoisuuksiin ja sitä kautta myös pohjalevien biomassaan.

Lumensulamisesta pääosin vetensä saavissa sekä pohjavesisyöttöisissä lammissa voisi

olettaa veden olevan kylmempää kuin pintavesistä vetensä saavissa lammissa.

Vastaavasti voisi olettaa pohjavesisyöttöisissä lammissa olevan vähemmän ravinteita

kuin pintavesisyöttöisissä ja lumensulamisesta vetensä saavissa lammissa, koska niissä

vesi suodattuu maakerroksen läpi, jolloin myös ravinteet suodattuvat osin pois. Lampi-

ja jokiekosysteemit heijastavatkin lähinnä valuma-alueensa toimintoja ja niissä

tapahtuvia muutoksia (Lento et al., 2019). Tutkimusten mukaan 2000-luvulla

ilmastonmuutoksen myötä perustuottavuus on lisääntynyt erityisesti merten

rannikkoalueilla ja kylmillä merialueilla, mutta samaa on havaittu tapahtuvan myös

esimerkiksi Kanadan arktisissa makeissa vesissä (Michelutti et al., 2005). Hyvin

pienetkin lämpötilan ja kasvukauden pituuden muutokset voivat vaikuttaa

dramaattisesti ekologisiin prosesseihin (Lougheed et al., 2011).
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Myös tila voi rajoittaa epiliittisten pohjalevien kasvua lenttisissä vesissä (Stevenson et

al., 1996). Lenttisiä (engl. lentic) vesiä ovat kaikenlaiset seisovat vedet, kuten ojat,

vuotomaat, lammet, vuodenaikaisaltaat, suot ja järvet. Ravinteiden määrä tällaisissa

elinympäristöissä on merkittävässä roolissa sekä suorasti että epäsuorasti vaikuttaen,

sillä ravinteet vaikuttavat ratkaisevasti epiliittisten pohjalevien määrään, laatuun sekä

alueelliseen että ajalliseen levinneisyyteen (Stevenson et al., 1996).

Toisin kuin motiili kasviplankton, joka voi liikkua vesipatsaassa eri syvyyksissä, kiven

päällä paikallaan pysyvä pohjalevä on jatkuvassa altistuksessa valolle. Oligotrofisissa

lammissa valovyöhyke voi hyvin olla kesällä termokliinivyöhykkeen eli lämpötilan

harppauskerroksen alapuolella (Stevenson et al., 1996). Lisäksi erilaiset häiriöt

(abioottiset, mekaaniset tai kemialliset) voivat vaikuttaa pohjalevien biomassaan  ̶

tosin häiriö on suhteellinen käsite, sillä jollekin lajille ilmiö tai tapahtuma voi olla

häiriö, toiselle neutraali ja kolmannelle suotuisa (Stevenson et al., 1996). Tällaisia

häiriötekijöitä voisivat olla esimerkiksi lammen reunalla kasvavan ja varjostavan puun

kaatuminen/kaataminen, jolloin valo-olosuhteet muuttuvat äkillisesti, jonkin uuden

lajin tuleminen lampiekosysteemiin kilpailemaan tilasta tai muista resursseista,

patogeeniset mikrobit tai yksinkertaisesti lammen kuivuminen.

3. Tutkimusalueet

Tutkimusalueet sijaitsevat pohjoisen napapiirin pohjoispuolella, Suomen käsivarren

Lapissa, Kilpisjärven alueella (kuva 1), osittain puurajan ylä- ja osittain alapuolella.

Kilpisjärvi (69° 05’ N, 20° 87’ E) on Pohjois-Atlantin mereisen ilmaston ja Euraasian

mannerilmaston vaihettumisalueella (Sorvari et al., 2000), matkaa Kilpisjärveltä

arktiselle jäämerelle on noin 50 km. Kilpisjärven alue on hyvä

luonnonmaantieteellinen tutkimuskohde, sillä ihmisvaikutus alueella on hyvin

vähäistä johtuen harvasta asutuksesta sekä laajasta luonnonsuojelualueesta. Alueen

suurin järvi on Kilpisjärvi (noin 37 km²), jonka koillisrannalla sijaitsee muun muassa

Helsingin yliopiston biologinen tutkimusasema. Fennoskandiassa mannerilmaston

lämmin vaikutus etenkin vähemmän vuoristoisemmalla taiga-alueella on suurimpia

syitä sille, että alueen diversiteetti eli monimuotoisuus on melko korkea (Lento et al.,

2019).
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Kuva 1. Tutkimuslammet sijaitsevat Suomen Käsivarren Lapissa, lähellä Jäämerta
sekä naapurivaltioiden rajoja. Kolmen valtakunnan (Suomen, Ruotsin ja Norjan)
rajapyykki sijaitsee Käsivarren läntisimmässä kohdassa.  (Kartat Maanmittauslaitos,
2021).

Tutkimusalueita on kaksi: Mallan luonnonpuistossa oleva tutkimusalue on noin 30 km²

ja Ailakkavaaran noin 40 km² (kuva 2). Ailakkavaaran alueen tutkimuslammet

sijaitsevat vanhalla arkeeisella peruskallioalueella, korkeuksilla 544–879 m mpy

(merenpinnan yläpuolella) ja Mallan luonnonpuiston tutkimuslammet Kaledonien

reunavyöhykkeellä, 486–882 m mpy (liite 19). Lammet Ailakkavaaran alueella

sijaitsevat mediaanisesti 57 metriä ylempänä kuin Mallan luonnonpuistossa sijaitsevat

lammet. Maaperäkarttojen mukaan Ailakkavaara on magmakivistä koostuvaa

syväkivialuetta ja Mallan luonnonpuisto savi- ja hiekkakivistä koostuvaa

sedimenttikivialuetta (Maanmittauslaitos, 2021). Kaikki tutkielmaan valitut 39 lampea

sijaitsevat Suomen valtion alueella ja näytteiden keräämiselle tarvittiin

Metsähallituksen lupa. Pohjoisin näytteenottopaikka sijaitsee Korkea-Jehkas-tunturin

luoteispuolella ja eteläisin Ailakkavaaran lounaispuolella, läntisin Iso-Mallan

eteläpuolella ja itäisin Paihkasvaaran luoteispuolella (kuvat 1 ja 2).

Pienimmät tutkimuslammet olivat 0,04 ha ja suurin 2,26 ha (kuva 3). Kaikkien

tutkimuslampien pinta-alojen keskiarvo oli 0,45 ha, mediaani 0,24 ha ja keskihajonta

0,53 ha. Tutkituista 39 lammesta 72 % (28 kpl) oli pinta-alaltaan alle 0,5 ha ja 28 %

(11 kpl) yli 0,5 ha. Lampien pinta-alojen jakautumisessa oli pieniä alueellisia eroja,

sillä Mallan lampien keskiarvo ja keskihajonta olivat hieman suuremmat kuin

Ailakkavaaran (taulukko 1).
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Kuva 2. Tutkimuslammet sijaitsevat a) Mallan luonnonpuistossa (Kartta
Maanmittauslaitoksen (2021) maastokartta, jonka päälle on laitettu 50 %
rinnevarjostus ja lisätty tutkimuskohteet) ja b) Ailakkavaarassa (Kartta
Maanmittauslaitoksen (2021) maastokartta, jonka päälle on laitettu 55 %
rinnevarjostus ja lisätty tutkimuskohteet). Lampien korkeudet vaihtelivat 486   ̶ 882 m
mpy välillä. Matalimmat lammet Mallassa sijaitsivat 486 m mpy (MAL_M5 ja
MAL_M7) ja korkein 882 m mpy (MAL_132). Ailakkavaarassa korkeimmalla
sijaitseva lampi oli 879 m mpy (AIL_42) ja matalin 544 m mpy (AIL_13).

Kuva 3. Tutkimuslampien pinta-alat (ha) suuruusjärjestyksessä. Pienimmät lammet
olivat MAL_My3 ja AIL_My1 (0,04 ha) ja suurin lampi MAL_M10 (2,26 ha).
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Taulukko 1. Tutkimuslampien pinta-alojen tilastolliset tulokset alueellisesti eli Mallan
luonnonpuiston ja Ailakkavaaran alue erikseen analysoituina. Mallan tulokset olivat
hieman suuremmat.

4. Aineisto ja menetelmät

Tutkimusalueiden lammet ovat joko pintavesi-, pohjavesi-, seka- tai

lumensulamissyöttöisiä (Pajunen, 2021). Vaikkei vesisyöttöisyys kuulunutkaan

tutkimuskysymyksien muuttujiin, se haluttiin kuitenkin huomioida, koska

vesisyöttöisyyden oletettiin vaikuttavan epäsuorasti lammen pohjalevien biomassaan,

lampiveden lämpötilan kautta. Tutkimuslampien vesisyöttöisyydet on liitetty auringon

säteilymääristä kertovaan histogrammiin (liite 16). Lampien korkeudet merenpinnasta

saatiin GPS-laitteella ja tarkistettiin Google Earth -karttapalvelusta.

Tutkielman suunnittelua helpotti mind map -karttakuva (kuva 4), johon oli merkitty

kaikki tutkittavat selittävät muuttujat, mitkä voisivat joko suoraan tai epäsuorasti

vaikuttaa lammen pohjaleväbiomassaan eli perustuottavuuteen. Koska valuma-alue ei

kuulunut tämän tutkielman tutkittaviin muuttujiin, se on merkitty kuvaan sulkeissa.

Kuva 4. Tutkimuksen mind map -kuva siitä, miten eri selittävät muuttujat voisivat
mahdollisesti linkittyä joko suoraan tai epäsuorasti subarktisten lampien
pohjaleväbiomassan määrään. Lammen valuma-alue ei kuulunut tutkimuskysymyksiin
ja on siksi suluissa. Pohjalevien perustuottavuus vaikuttanee enemmänkin veden pH-
arvoon kuin toisinpäin, siksi vaaleanvihreä nuoli suluissa oikealta vasemmalle päin.

Lammen pinta-ala MALLA AILAKKAVAARA
minimi 0,04 0,04
maksimi 2,26 2,00
keskiarvo 0,50 0,40
mediaani 0,26 0,24
keskihajonta 0,58 0,49
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Ensimmäisenä analysoitiin kaikkien kemiallisten ja fysikaalisten muuttujien väliset

keskinäiset korrelaatiot Spearmanin korrelaatioanalyysin avulla (liitteet 1–3). On

luonnollista, että muuttujilla on jonkinlainen korrelaatio keskenään, mutta liian

vahvoja eli multikollineaarisia yhteisvaikutuksia tulee välttää, sillä ne häiritsevät

mallissa olevien muuttujien arviointia. Korrelaatiot tulkittiin seuraavasti:

Jos kahden muuttujan välinen korrelaatio oli liian vahva (≥0,8), poistettiin muuttuja,

jonka merkitys pohjalevien biomassaan oli kirjallisuuden mukaan vähäisempi.

Muuttujista poistettiin tällä perusteella vanadiini (V), koboltti (Co) ja uraani (U).

Edellisten lisäksi poistettiin myös magnesium, jossa perusteena oli se, että vaikka

magnesiumilla on merkitystä pohjaleväbiomassaan, erityisesti piileviin (Soininen,

2007), sen kanssa vahvasti korreloiva johtokyky on Gudmundsdottir et al., (2011b)

mukaan merkittävämpi muuttuja veden lämpötilan kanssa korreloiden. Vahvoja

negatiivisia korrelaatioita ei muuttujien välillä ollut näiden tutkimustulosten mukaan.

4.1 Lampien pinta-alat

Tutkittavien lampien pinta-alat laskettiin Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunan

mittaustyökalun avulla mahdollisimman tarkasti, pyöristettiin kahden desimaalin

tarkkuuteen ja järjestettiin koon mukaan. Kahden lammen (MAL_My3 ja AIL_My1)

pinta-alat mitattiin väärävärikuvista (kuva 5), sillä lammet oli merkitty maastokarttaan

vesikuopiksi, jolloin pinta-aloja ei voitu mitata. Maastokarttoja tutkimalla voitiin

päätellä myös lampien ja valuma-alueiden kallio- ja maaperään sekä maankäyttöön

liittyviä asioita, ja näiden mahdollisia epäsuoria vaikutuksia lampiekosysteemeihin.

Kuva 5. Tutkimuslampi MAL_My3 näkyy kuvien oikeassa laidassa. a) Maastokartassa
tutkimuskohde on merkitty sinisellä V-kirjaimella, mikä tarkoittaa vesikuoppaa. b)
Väärävärikuvassa tutkimuskohde näkyy purppuranpunaisella taustalla
tummanvihreänä alueena, jolloin pinta-ala pystyttiin laskemaan siihen tarkoitetun
mittaustyökalun avulla. (Kartat: Maanmittauslaitos, 2021.)

vahva keskivahva heikko ei korrelaatiota heikko keskivahva vahva

-0,8 -0,2-0,5 0,5 0,80,20-1 1
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4.2 Vesinäytteet

Tutkimuslampien vesinäytteet metalli- ja ravinnepitoisuusanalyysejä varten kerättiin

elokuussa 2020. Näytepulloihin ja -putkiin merkittiin näytteenottopaikka/-numero,

näytteenottopäivämäärä ja -kellonaika. Kenttälomakkeeseen merkittiin myös tietoa

näytteenottopaikasta, kuten GPS-laitteesta saadut koordinaatit ja lammen korkeus

merenpinnasta. Lisäksi kirjattiin mahdolliset lisähuomiot, joiden arveltiin olevan

merkityksellisiä joko analysoinnin tai tulosten arvioinnin kannalta, esimerkiksi sen

hetkinen sää, jos lämpötila- ja säteilymittari oli mudan tai muun orgaanisen materiaalin

peitossa tai jos lampi oli kuivunut, eikä mittari ollut enää vedenpinnan alla. Näytteet

käsiteltiin ja säilytettiin kunkin menetelmästandardin mukaisesti aina näytteenotosta

analysointiin saakka, oikeissa lämpötiloissa ja tarvittaessa kestävöitynä.

4.2.1 Kalvosuodatus ja metallianalyysit

Metallipitoisuusmääritykset tehtiin standardin ISO 17294-2:2016 (Water Quality.

Application of inductivity coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). Part 2:

Determination of selected elements including uranium isotopes.) mukaan. Analysointi

suoritettiin elokuun lopulla 2020 Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen

laitoksen laboratoriossa, Kumpulassa. Määrityksessä analysoitiin alumiini, vanadiini,

kromi, mangaani, rauta, koboltti, nikkeli, kupari, sinkki, arseeni (As), seleeni,

molybdeeni (Mo), kadmium, lyijy ja uraani. Piitä ei laitteella saatu analysoitua, vaikka

olisi ollut mielenkiintoista nähdä, miten se olisi korreloinut piileväpitoisuuksien

kanssa.

ISO 17294-2:2016-standardi edellyttää näytteen ruiskusuodatuksen (huokoskoko 0,45

μm). Standardin mukaan ruiskusuodattimella otetaan mahdollisimman tarkasti 10,0

ml:n vesinäyte, joka kestävöidään 50 μl:lla väkevää typpihappoa (HNO₃). Typpihappo

oli käyttäjän turvallisuuden vuoksi pipetoitu valmiiksi jokaisen näyteputken pohjalle.

Koska typpihapon määrä oli näin pieni, oli erityisen tärkeää kuljettaa ja säilyttää

näyteputket pystyasennossa, etenkin ennen näytteenottoa, jottei typpihappo valunut

korkin välistä pois putkea avatessa. Koska kaikissa näyteputkissa ei ollut standardin

mukaista näytemäärää, vaan määrät vaihtelivat 9,5  ̶ 12,0 ml:n välillä, jouduttiin

näytteille laskemaan myös korjauskertoimet (liite 9).

Analyysiä varten tehtiin seitsemän standardiliuosta, joiden pitoisuudet olivat 0, 50,

100, 200, 500, 1000 ja 2500 μl. Standardiliuokset valmistettiin 22.4.2020 valmistetusta
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hivenainestandardiliuoksesta, mikä sisälsi 2 % HNO₃-liuosta ja tietyt määrät eri

metalleja (muttei piitä). Jokaiseen standardiliuosputkeen lisättiin noin 1 ml

laboratoriovettä, sekä 50 μl samaa, noin 14 mol super pure -laatuista HNO₃ -liuosta

kuin näyteputkien pohjalla oli. Putket täytettiin laboratoriovedellä 10,0 ml:ksi (kuten

standardin mukaan myös näytemäärien piti olla) ja sekoitettiin hyvin.

Lisäksi valmistettiin vertailuliuos, jota ajettiin ennen näytteitä ja näytteiden jälkeen.

Kaupallista SPS-SW2 Surface Water Level 2 -liuosta (valmistettu 11/2018, Batch no.:

137) pipetoitiin 5,0 ml (1:10) näyteputkeen. Putkeen lisättiin 250 μl samaa HNO₃ -

liuosta ja samassa suhteessa (1:200) kuin standardiliuoksiinkin. Putki täytettiin

laboratoriovedellä 50,0 ml:ksi ja sekoitettiin hyvin. Ajo suoritettiin Agilent

Technologies 7800 ICP-MS-laitteella (kuva 6). Putket laitettiin analysaattoriin ja

laitteelle kerrottiin liuosten ja näytteiden paikat mittausohjelman avulla, jotta laite

osasi ottaa liuokset oikeassa järjestyksessä mittauksiin ja pesuihin.

Kuva 6. a) Agilent 7800 ICP-MS-analysaattori etuvasemmalta katsottuna. b) Liuokset
vasemmalta oikealle: standardiliuokset (7 kpl), Mallan luonnonpuiston näytteet (20
kpl + 1 rinnakkaisnäyte), 3 ajoliuosta (emäsliuos pesuun, 5 % HNO₃ -liuos ja 0,5 %
HNO₃ -liuos puhdistusmittauksiin ja pesuihin), Ailakkavaaran näytteet (20 kpl + 2
rinnakkaisnäytettä) sekä vertailuliuos. (Kuvat: Arja Ojaranta 18.8.2020.)

4.2.2 Ravinneanalyysit

Vesinäytteet ravinnepitoisuuksien analysointia varten kerättiin 250 ml:n

polyeteeninäytepulloihin, jotka huuhdeltiin huolellisesti tutkimuslammessa ennen

näytteenottoa. Näytteet säilytettiin jääkaappilämpötilassa ja pimeässä analysointiin

asti. Ravinnepitoisuudet analysoitiin Kumpulassa, geotieteiden ja maantieteen

laitoksen laboratoriossa kuten metallipitoisuudetkin. Koska ravinnepitoisuuksia
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analysoiva IC-laite oli ollut keväästä 2020 alkaen rikki, laboratorion oma henkilökunta

analysoi näytteet joulukuun lopulla 2020, kun laite oli saatu toimintakuntoon.

Vesinäytteet tutkittiin validoiduilla standardimenetelmillä SFS-EN ISO 10304-2

(Veden laatu. Liuenneiden anionien määritys ionikromatografialla. Osa 2: Bromidin,

kloridin, nitraatin, nitriitin, ortofosfaatin ja sulfaatin määritys jätevedestä) sekä SFS-

EN ISO 14911 (Veden laatu. Liuenneiden Li⁺-, Na⁺-, NH₄⁺-, K⁺-, Mn²⁺-, Ca²⁺-, Mg²⁺-,

Sr²⁺- ja Ba²⁺-ionien määritys ionikromatografialla vedestä ja jätevedestä). IC-laite

havaitsi fosfaattia vain kahdessa näytteessä ja pääosa nitraattituloksista oli alle

määritysrajan (0,096 mg/l).

4.3 Veden lämpötilan ja auringon säteilymäärän mittaus

Vesinäytteiden keräämisen yhteydessä tutkimuslammista luettiin myös heinä-

elokuussa 2019 asennettujen jatkuvatoimisten HOBO Pendant MX2202

Temperature/Light Data Logger -mittareiden (Onset Computer Corporation, 2022)

(kuva 7) tiedot. Mittareista saatua raakadataa muokattiin ja analysoitiin

tilastotieteellisin menetelmin. Lampien viimeisen mittauskuukauden (heinä-elokuun

2020) keskilämpötilat ja auringon mediaaniset säteilymäärät saatiin laskettua

jatkuvatoimisten lämpötila- ja säteilymittareiden avulla, jotka olivat noin vuoden ajan

olleet lammissa. Lammille, joille ei saatu suoraan laskettua heinä-elokuulle 2020

lämpötila- ja säteilytuloksia, laskettiin suhteelliset arvot hyödyntäen lähimmän

lammen tietoja (liite 18). Lähimmästä lammesta laskettiin keskilämpötila ja

mediaaninen säteilymäärä syksyllä 2019 ja heinä-elokuussa 2020. Myös puutteellisen

datan omaavien lampien syksyn 2019 keskilämpötila ja mediaaninen säteilymäärä

laskettiin. Viereisen lammen syksyn 2019 ja viimeisen mittauskuukauden välistä

suhdetta hyödyntäen laskettiin samaa suhdetta käyttäen arvot lammille, joille ei saatu

muuten laskettua heinä-elokuun arvoja. Lämpötila- ja säteilymäärätiedoista tehtiin

myös mittarikohtaiset histogrammit (liite 17). Keskilämpötiloista ja

mediaanisäteilymääristä laskettiin mini- ja maksimiarvot, mediaaniarvot sekä

keskihajonnat (liite 19).
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Kuva 7. Jatkuvatoimiset lämpötila- ja säteilymittarit tutkimuslammissa a) MAL_120
ja b) MAL_134. Mittarit näkyvät pieninä kirkkaanvihreinä pisteinä lampien pohjalla.
Mittarit oli kiinnitetty sopivan kokoisiin kiviin, joihin oli sidottu kestävä, mutta kevyt
naru ja narun toiseen päähän kelluva merkki (esimerkiksi ongenkoho) helpottamaan
niiden löytymistä myöhemmin. (Kuvat Arja Ojaranta 4.-7.8.2020.)

4.4 Veden pH- ja johtokykymittaus

Näytteenoton yhteydessä elokuussa 2020 mitattiin paikan päällä jokaisesta

tutkittavasta lammesta YSI PRO -kenttämittarilla (YSI Inc., 2021) veden sen hetkinen

lämpötila, pH ja sähkönjohtavuus. Helppokäyttöisiä YSI PRO -mittareita löytyi

Kumpulan geotieteiden ja maantieteen laitoksen laboratoriosta useampi, joten

molemmilla näytteitä keräävällä ryhmällä oli käytössään oma mittari, joka tarkistettiin

päivittäin seuraavan päivän mittauksia varten. Näistä mittaustuloksista käytettiin tässä

tutkielmassa ainoastaan pH- ja sähkönjohtavuustuloksia, sillä lampien lämpötiloja

haluttiin pidemmältä seurantajaksolta ja useamman kerran vuorokaudessa, joten ne

otettiin jatkuvatoimisista lämpötila- ja säteilymittareista (katso kohta 4.3).

4.5 Klorofylli-a:n mittaus

Klorofylli-a-pitoisuudet mitattiin helppokäyttöisellä BenthoTorch -kenttälaitteella

(bbe Moldaenke Gmbh, 2020) suoraan kivien pinnoilta (kuva 8).  BenthoTorch -

laitteen mittausalue on 0  ̶15 μg/cm² ja resoluutio 0,1 μg/cm² (bbe Moldaenke Gmbh,

2020). Laite kertoo erikseen sinilevien (Cyanophyta), viherlevien (Chlorophyta) ja

piilevien (Bacillariophyta) pitoisuudet, perustuen niiden erilaisiin pigmenttien

fluoresensseihin (Harris & Graham, 2015): ainoastaan sinilevillä on phycocyan -

pigmenttiä, piilevillä xanthophyll fucoxanthin -pigmenttiä ja viherlevillä erityinen

yhdistelmä klorofylli-a:ta ja -b:tä (bbe Moldaenke Gmbh, 2020).
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Kuva 8. BenthoTorch -kenttämittari, jolla voidaan mitata

pohjalevien klorofylli-a-pitoisuutta suoraan kivien

pinnoilta (bbe Moldaenke Gmbh, 2020). Laitteen avulla

saadaan nopeasti mitattua sini-, viher- ja piilevien

pitoisuudet, jotka yhteenlaskettuna ovat suoraan

klorofylli-a-pitoisuus. (Kuva: Arja Ojaranta 4.8.2020.)

BenthoTorch -laite näyttää yhteneviä tuloksia perinteisten laboratoriomenetelmien

kanssa klorofylli-a-pitoisuuden ollessa <4 μg/cm² (P < 0,01, R² = 0,50), muttei niin

yhteneviä tuloksia pitoisuuden ollessa >4 μg/cm² (P < 0,05, R² = 0,27), etenkin jos

leväkasvu on rihmamaista (Harris & Graham, 2015). On myös havaittu, että auringon

säteilyllä ja ajalla on yleisesti ottaen vaikutusta mittaustuloksiin, sillä klorofylli-a-

pitoisuudet nousevat heti kivien siirtämisen jälkeen suorasta auringonvalosta varjoon,

mutta tasaantuvat 20–30 minuutin stabiloitumisen jälkeen (Kaylor et al., 2018).

Tutkijat otaksuivat tämän johtuvan auringon säteilyn tuhoamien solujen

korjausreaktioista, eli siitä, että aluksi auringon säteilyn vahingoittamat solut alkavat

korjaantumaan varjossa eikä uusia tuhoudu, jolloin klorofylli-a-pitoisuudet nousevat.

Kun korjausreaktioita ei enää tapahdu eikä uusia soluja tuhoudu, klorofylli-a-

pitoisuudet alkavat vakiintumaan. Harris & Graham (2015) ovatkin ehdottaneet, että

eri mittausmenetelmien vertailemiseksi olisi kvantitatiivisten mittausten osalta hyvä

tehdä lisätutkimuksia, jos mittaustulos on >4 μg/cm², tai jos näyte mitataan suorassa

auringonvalossa olevalta pinnalta. Eri menetelmien välisiä eroja voivat aiheuttaa

myös paksu rihmamainen leväkasvusto, leväbiomassan luonnolliset, spatiaaliset erot

ja leväyhteisöjen rakenne sekä muut mahdolliset BenthoTorchin mittaussensoriin

vaikuttavat tekijät (Harris & Graham, 2015).

Kaikista BenthoTorch -laitteella tutkituista lammista mitattiin kymmenen kiven sini-,

viher- ja piileväpitoisuudet, mutta ei odotettu pitoisuuksien stabiloitumista, vaan

mittaukset suoritettiin joko suoraan kivistä tai 0–20 minuutissa kivien rantaan

siirtämisen jälkeen. Saaduista tuloksista laskettiin aluksi jokaisen tutkittavan lammen

pohjaleväryhmän keskiarvot, mutta koska suurimmalle osalle lammista piileville

saatiin keskiarvoksi nolla, kokeiltiin myös mediaanien laskemista. Koska mediaanit
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ovat usein tarkempia kuin keskiarvot, analyyseissä päätettiin käyttää niitä.

BenthoTorch -laitteita oli Kumpulan geotieteiden ja maantieteen laitoksella vain yksi

ja mittauksia suorittavia ryhmiä kaksi, minkä takia mittausaikataulu piti suunnitella

erityisen huolellisesti. Toisen ryhmän tutkimuslampien klorofylli-a-mittaukset

pyrittiin suorittamaan myöhemmin samana päivänä tai seuraavana päivänä, jolloin

muun muassa vesinäytteet otettiin eri ajankohtana kuin klorofylli-a-pitoisuudet

mitattiin. Mittauksia ei kuitenkaan ehditty tekemään aivan kaikista lammista ja siksi

Ailakkavaaran lampien AIL_13 ja AIL_56 tuloksiksi merkittiin viiden viereisen

lammen (AIL_15, AIL_16, AIL_28, AIL_58 ja AIL_My1) tulosten keskiarvot.

Samoin Mallan luonnonpuiston lammen MAL_120 tuloksiksi merkittiin viiden

viereisen lammen (MAL_113, MAL_114, MAL_117, MAL_119 ja MAL_126X)

tulosten keskiarvot. Laskemalla yhteen eri pohjaleväryhmien (sini-, viher- ja piilevien)

pitoisuudet, saatiin tulokseksi klorofylli-a-pitoisuudet eli pohjalevien

kokonaisbiomassat (liite 7).

4.6 Tilastolliset analyysit

Näytteistä saatua raakadataa käsiteltiin ja tuloksia analysoitiin tilastotieteellisin

menetelmin RStudio -ohjelmointiympäristössä (versio 1.2.5001) sekä Microsoft

Excelin (Excel -versio 2016) avulla. Aluksi analysoitiin kaikkien muuttujien välisiä

korrelaatioita Spearmanin korrelaatioanalyysin avulla ja liian vahvasta korrelaatiosta

poistettiin toinen muuttuja. RStudion boxplotit ja RSudion ja Excelin histogrammit

antoivat hyvän graafisen kuvan mittaustulosten jakautumisesta, ja boxploteista näki

selvästi esimerkiksi mediaanikohdat aineistoissa. Boxplottien yhtenä etuna on nähdä

selkeästi myös mahdolliset poikkeavat tulokset.

Varsinaisissa tilastollisista analyyseissä käyttökelpoisin malli oli yleistetty lineaarinen

malli eli GLM (generalized linear model), joka soveltuu muun muassa erilaisten ei-

normaalijakautuneiden aineistojen vastemuuttujien mallinnuksiin ja sitä käytetäänkin

usein ekologisia aineistoja käsiteltäessä. GLM-analyysit tehtiin pohjaleväryhmittäin

erikseen fysikaalisille ja kemiallisille muuttujille sekä kaikille muuttujille yhdessä.

GLM-mallin arviointiin käytettiin RStudion Step -komentoa, jossa Akaiken

informaatiokriteerin eli AIC-arvon (engl. Akaike’s information criteria) perusteella

valittiin sopivin GLM-malli kullekin analyysille. Lisäksi Anovan F-testin avulla

saatiin selittäville muuttujille tilastolliset merkitsevyydet (p-arvot).
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5. Tulokset

Selittävien muuttujien kanssa korrelaatioita löytyi kaikista pohjaleväryhmistä, eniten

viherleviltä. Metallipitoisuuksien korrelaatioita analysoidessa eri pohjaleväryhmien

suhteen havaittiin, että sinilevien kanssa eniten korreloi arseeni (r = 0,39), viherlevien

kanssa molybdeeni (r = -0,45) sekä mangaani (r = 0,35) ja piilevien kanssa kupari (r =

-0,28) (liite 4). Vastaavasti ravinteiden korrelaatioanalyyseissä sinilevien kanssa

eniten korreloivat ammonium (r = 0,37) ja kloori (r = 0,29), viherlevien kanssa sulfaatti

(r = -0,39) sekä kalsium (r = -0,31), piilevien kanssa millään ravinteella ei näyttänyt

olevan merkittävää korrelaatiota (liite 5). Lammen pinta-alan, viimeisen

mittauskuukauden veden keskilämpötilan ja mediaanisen säteilymäärän sekä pH:n ja

johtokyvyn korrelaatiot analysoitiin myös pohjaleväryhmittäin (liite 6). Sinilevien

kanssa eniten korreloi viimeisen mittauskuukauden säteilymäärä (r = -0,24),

viherlevien kanssa lammen pinta-ala (r = -0,34) sekä pH (r = -0,30) ja piilevien kanssa

viimeisen mittauskuukauden lämpötila (r = -0,28) sekä mediaaninen säteilymäärä (r =

-0,20).

5.1 Lampien pinta-alat

Lampien pinta-alat eivät juurikaan vaikuttaneet pohjalevien esiintymiseen (kuva 9).

Vaikka piilevillä olikin suurin R²-arvo (0,1647), ei tulos ollut merkitsevä.

Kuva 9. a) Sini-, b) viher- c)
piileväbiomassojen ja lampien pinta-
alojen riippuvuus. Piilevätuloksissa oli
yksi huomattavasti muista poikkeava
tulos (mikä vääristi melko voimakkaasti
trendiviivaa), mutta senkään R2-arvo
(0,1647) ei ollut merkitsevä, vaikkakin se
oli suurin.
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5.2 Lampien vesikemiatulokset elokuussa 2020

5.2.1 Metallit

Yleisesti ottaen metallipitoisuudet olivat alhaiset (liitteet 8 ja 10). Huomion arvoista

on, että kaikki seleenitulokset olivat alle määritysrajojen, ja että kadmium-, lyijy- ja

uraanitulokset olivat pääosin alle määritysrajojen. Mallan luonnonpuiston lammessa

MAL_M5 oli mangaania noin kymmenkertainen määrä (17,6 μg/l) kaikkien

tutkimuslampien keskiarvoon (1,5 μg/l) nähden. Saman lammen kupari- (2,0 μg/l) ja

sinkkipitoisuudet (4,7 μg/l) olivat myös korkeita tutkimuslampien keskiarvoihin (Cu

0,6 μg/l ja Zn 1,1 μg/l) verrattuna. Kokonaismetallipitoisuudet vaihtelivat noin 20 ja

220 μg/l välillä (liite 11). Lampivesistä koottiin myös alueelliset

yhteenvetohistogrammit metallien keskiarvoista ja mediaaneista (kuva 10).

Kuva 10. Mallan luonnonpuiston ja Ailakkavaaran tutkimuslampien vesien
metallipitoisuuksien yhteenvetohistogrammit. Suurimmat erot Mallan luonnonpuiston
ja Ailakkavaaran metallipitoisuuksien keskiarvoissa löytyivät lyijyn, uraanin,
mangaanin ja kromin kohdalla sekä mediaanituloksissa kuparin, koboltin ja kromin
kohdalla. Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että pääosa seleenin, kadmiumin,
lyijyn ja uraanin sekä osin myös mangaanin, kuparin ja sinkin analyysituloksista olivat
alle niiden määritysrajojen.
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5.2.2 Ravinteet

Ravinteiden analyysitulostaulukkoon on merkitty kaikkien ravinteiden minimi- ja

maksimiarvot, sekä mediaanit ja keskihajonnat (liite 12). Suurin keskihajonta oli

kalsiumilla (1,959 mg/l) ja pienin fosfaatilla (0,007 mg/l), jonka tulokset tosin olivat

kahta tulosta lukuun ottamatta alle fosfaatin määritysrajan (0,014 mg/l).

Ravinnepitoisuudet löytyvät ravinteittain liitteestä 13. Tutkimuslammen MAL_120

natrium- (1,80 mg/l), magnesium- (1,63 mg/l), kloori- (1,34 mg/l) ja

sulfaattipitoisuudet (3,55 mg/l) olivat huomattavasti korkeampia kuin muissa

tutkimuslammissa, ainoastaan lammen MAL_119 magnesiumpitoisuus oli korkeampi

(2,56 mg/l) kuin lammen MAL_120. Lampi MAL_120 sijaitsee Pikku-Mallan jyrkän

etelärinteen kostealla juurella. Fosfaattia löytyi vain kahdesta eri alueella olevasta

tutkimuslammesta, ja nitraattipitoisuudet olivat pääosin alle määritysrajan (0,096

mg/l). Lisäksi tehtiin lampikohtaiset ravinneprofiilit (liite 14), joista voidaan havaita,

että lampien kokonaisravinnepitoisuudet vaihtelivat 1,6 mg/l ja 16,6 mg/l välillä.

Suurin kokonaisravinnepitoisuus oli tutkimuslammessa MAL_119, jonka pitoisuutta

nostivat erityisesti muita tutkimuslampia suurempi kalsiumpitoisuus (10,397 mg/l vrt.

mediaani 1,562 mg/l) sekä jo edellä mainittu magnesiumpitoisuus, jotka yhdessä

muodostivat noin 78 % kyseisen lammen ravinnepitoisuudesta. Tuloksista koottiin

samanlaiset alueelliset yhteenvetohistogrammit (kuva 11) kuin metalleista.
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Kuva 11. Lampivesien
ravinnepitoisuudet
alueellisesti.
Suurimmat alueelliset
erot löytyivät fluorin,
kalsiumin ja
magnesiumin
keskiarvoissa, sekä
fluorin mediaaneissa.
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5.3 Lampien lämpötilat ja auringon säteilymäärät

Lämpötila- ja säteilymäärähistogrammien (liite 17) lämpötiloista näkee selvästi, mitkä

lammet olivat jäätyneet talvella pohjaa myöten (lämpötila laskenut alle 0 °C)  ̶

esimerkiksi lampi AIL_18. Histogrammeista näkee myös sen, mistä mittareista

paristot olivat loppuneet kesken mittausjakson, näin oli tapahtunut esimerkiksi

lammessa MAL_M5. Kesä-heinäkuun vaihteessa ja heinäkuun lopulla 2020 lähes

kaikissa histogrammeissa on selvästi havaittavissa äkilliset, mutta vain hetkelliset

lämpötilan ja/tai säteilymäärän laskukohdat. Syksyllä 2019 ei näin selkeitä muutoksia

ole havaittavissa, etenkään lämpötilan suhteen. Myös jääaika on nähtävissä

histogrammeista, keskimäärin syys-lokakuun 2019 vaihteesta kesäkuun 2020

alkupuolelle. Viimeisen mittauskuukauden keskilämpötilojen ja

pohjaleväbiomassojen riippuvuustuloksissa oli selvää hajontaa ja niiden keskinäiset

suhteet olivat ei-merkitseviä (kuva 12). Suurin R2-arvo oli piilevillä (0,0753).

Auringon säteilymäärän vaikutukset pohjaleväbiomassoihin olivat myös ei-

merkitseviä (kuva 13), sillä vaikka pohjaleväryhmistä suurin R²-arvo (0,0845) oli

piilevillä, senkin tulos oli ei-merkitsevä. Kaikkien pohjaleväbiomassojen ja

säteilymäärien riippuvuustrendit olivat laskevia.

Kuva 12. a) Sini-, b) viher- ja c)
piileväbiomassojen sekä lampien
viimeisen mittauskuukauden
keskilämpötilojen riippuvuudet.
Ainoastaan viherlevillä oli nouseva
trendi, mutta kaikkien trendit olivat ei-
merkitseviä.
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Viimeisen mittauskuukauden keskilämpötilatuloksen ylimmän ja alimman tulokset

välinen ero oli 9,8 °C ja mediaanisen säteilyn 9147 lux (kuva 14 sekä liitteet 15 ja 16)).

Suurimmat viimeisen mittauskuukauden keskilämpötilatulokset olivat lammissa

MAL_120 (17,1 °C) ja MAL_113 (16,0 °C) ja pienimmät MAL_133 (7,3 °C) ja

MAL_134 (7,8 °C), kaikki Mallan luonnonpuiston lammissa. Vastaavasti suurimmat

mediaanisen säteilymäärän tulokset olivat Ailakkavaraan lammissa AIL_18 (9509 lux)

ja AIL_39 (8498 lux) sekä Mallan luonnonpuiston lammessa MAL_126X (8244 lux).

Mediaanisissa säteilymäärämittauksissa oli kaksi erityisen alhaista, muista tuloksista

poikkeavaa tulosta: 362 lux (MAL_120) ja 419 lux (MAL_M10).

Kuva 14. Lampien viimeisen mittauskuukauden a) veden keskilämpötilat ja b)
mediaaniset säteilymäärät. Tutkimuslampien keskilämpötila vaihteli välillä 7,3 ja 17,1
°C, mediaanin (kvartiiliviiva Q2 laatikon sisällä) ollessa 12,5 °C ja keskihajonnan 2,3
°C. Mediaaninen auringon säteilymäärä vaihteli välillä 362 ja 9509 lux, mediaanin
ollessa 4475 lux ja keskihajonnan 2040 lux.

a) b)

Kuva 13. a) Sini-, b) viher- ja c)
piileväbiomassojen sekä viimeisen
mittauskuukauden auringon
säteilymäärän riippuvuudet
tutkimuslammissa. Kaikki trendit
olivat laskevia ja ei-merkitseviä.
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Mallan ja Ailakkavaaran tutkimuslampien viimeisen mittauskuukauden

keskilämpötilojen ja mediaanisen auringon säteilymäärän alueelliset tulokset

vaihtelivat selvästi keskenään (taulukko 2). Mallan alueella keskilämpötilojen

keskihajonta oli suurempi kuin Ailakkavaarassa ja keskimäärin Mallan vedet olivat

kylmempiä, vaikkakin kaikkein lämpimin lampi (MAL_120) oli myös Mallassa.

Viimeisen mittauskuukauden auringon säteilymäärien keskiarvo ja mediaani olivat

selvästi korkeammat Ailakkavaarassa kuin Mallassa.

Taulukko 2. Viimeisen mittauskuukauden keskilämpötila- (°C) ja mediaaniset
auringon säteilymäärätulokset (lux) alueellisesti.

5.4 Lampien pH ja johtokyky

Tutkimuslampien vesien pH vaihteli välillä 5,66 ja 7,34, mediaaniarvon ollessa 6,59

ja keskihajonnan 0,41, vastaavasti johtokykytulokset vaihtelivat välillä 5,2 ja 74,8

μS/cm, mediaanin ollessa 16,2 μS/cm ja keskihajonnan 13,6 μS/cm (liitteet 19 ja 20).

Viidessä lammessa pH oli alle 6 ja vain yhdessä lammessa yli 7. Korkein pH ja korkein

johtokyky oli lammessa MAL_119. Yleisesti ottaen tunturien juurella sijaitsevien

lampien johtokyvyt olivat korkeammat kuin tuntureilla sijaitsevien. Jos kolme

korkeinta johtokykytulosta Mallan luonnonpuiston alueen lammista olisi otettu pois

(MAL_119; 74,8 μS/cm, MAL_120; 48,7 μS/cm) ja MAL_M10; 47,1 μS/cm), ei

alueellisia eroja Ailakkavaaran ja Mallan lampien välillä olisi juurikaan ollut

nähtävissä (taulukko 3), sillä kaikki muut tulokset olivat alle 30 μS/cm.

Taulukko 3. Tutkimuslampien pH- ja johtokykytulokset alueellisesti. Vesien pH-taso
oli melko samalla tasolla, mutta johtokykytuloksissa oli selkeämmin eroja. Mallan
tulos 74,80 µS/cm oli yllättävän korkea ja suurensi erityisesti keskihajontaa.

MALLA Lämpötila ká Säteily med. AILAKKAVAARA Lämpötila ká Säteily med.
minimi 7,25 362 minimi 9,18 1441
maksimi 17,09 8244 maksimi 15,69 9509
keskiarvo 11,43 3990 keskiarvo 13,09 4741
mediaani 10,74 4111 mediaani 13,58 4969
keskihajonta 2,56 1904 keskihajonta 1,69 2150

MALLA pH Johtokyky AILAKKAVAARA pH Johtokyky
minimi 5,66 5,20 minimi 5,67 5,70
maksimi 7,34 74,80 maksimi 6,87 28,30
keskiarvo 6,45 20,91 keskiarvo 6,46 16,39
mediaani 6,49 14,85 mediaani 6,66 17,30
keskihajonta 0,42 17,71 keskihajonta 0,40 7,10

* *
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5.5 Lampien pohjaleväbiomassat elokuussa 2020

Pohjalevien kokonaisklorofylli-a-pitoisuudet lammissa vaihtelivat välillä 0,080 ja

1,290 μg/cm² (liite 7). Sinileväbiomassat vaihtelivat välillä 0,075 ja 0,950 μg/cm²,

viherleväbiomassat 0 ja 0,465 μg/cm² ja piileväbiomassat 0 ja 0,435 μg/cm².

Pohjaleväryhmien biomassat vaihtelivat leväryhmittäin (kuva 15). Piileväbiomassaa

oli keskimäärin vähiten ja niiden määrät vaihtelivat vähiten. Myös sini- ja

viherleväbiomassaa oli pääsääntöisesti vähän, mutta lampien välillä oli jonkin verran

enemmän eroja kuin piilevillä.

Kuva 15. a) Sinilevä-, b) viherlevä- ja c) piileväbiomassat lammissa. Mediaanikohta

merkitty punaisella viivalla. Sininen viiva kuvaa tulosten edustuksesta 2,5 %:n sekä

97,5 %:n rajaa. Piileväbiomassat olivat niin vähäisiä, että mediaaniarvo oli nolla

(näkyy kuvassa punaisen mediaaniviivan puuttumisena).

Mallassa sekä kokonaisbiomassojen mediaani (0,470 µg/cm2), että eri

pohjaleväryhmien biomassojen mediaanit (sinilevien 0,343, viherlevien 0,088 ja

piilevien 0,001 µg/cm2) olivat korkeampia kuin Ailakkavaarassa (kokonaisbiomassa

0,285, sinilevät 0,210, viherlevät 0,070 ja piilevät 0,000 µg/cm2) (taulukko 4).  Mallan

luonnonpuiston lammissa oli keskimäärin enemmän sini- ja piileväbiomassaa kuin

Ailakkavaaran lammissa, mutta viherleväbiomassojen suhteen ero oli melko pieni.

Taulukko 4. Pohjaleväbiomassojen tulokset alueellisesti Mallan luonnonpuiston ja
Ailakkavaaran alueilla. Mallan luonnonpuiston lammissa sinileväbiomassaa oli
yleisesti ottaen enemmän.

MALLA Sinilevät Viherlevät Piilevät AILAKKAVAARA Sinilevät Viherlevät Piilevät
minimi 0,115 0,000 0,000 minimi 0,075 0,000 0,000
maksimi 0,950 0,375 0,435 maksimi 0,920 0,465 0,195
keskiarvo 0,385 0,112 0,042 keskiarvo 0,248 0,108 0,016
mediaani 0,343 0,088 0,001 mediaani 0,210 0,070 0,000
keskihajonta 0,238 0,106 0,102 keskihajonta 0,187 0,117 0,046
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5.6 Tilastollisten analyysien tulokset

GLM-analyysien tuloksista (liite 21) koottiin tulostaulukko (taulukko 5). Kemialliset

muuttujat (erityisesti lammen metallipitoisuudet) selittivät sinilevien biomassaa 27 %,

viherlevien 56 % ja piilevien 57 %. Fysikaaliset muuttujat (lähinnä lammen pinta-ala)

selittivät sinilevien biomassaa 4 %, viherlevien 8 % ja piilevien 28 %.

Taulukko 5. GLM-analyysien tulokset, joihin selittävät muuttujat valittiin
ensimmäisten GLM-analyysien parhaiden AIC-arvojen perusteella. Kohdat, joissa ei
ole arvoja, eivät olleet kyseisen leväryhmän analyysissä mukana. Kemialliset ja
fysikaaliset muuttujat analysoitiin erikseen. Kemialliset muuttujat selittivät kaikkia
pohjaleväryhmiä enemmän kuin fysikaaliset muuttujat.

Tilastolliset merkitsevyydet F-testin mukaan: .p<0,1, *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

6. Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset

Sinilevät dominoivat biomassaltaan tutkittujen subarktisten lampien

pohjaleväyhteisöjä, erityisesti veden lämpötilan ollessa mittaushetkellä ≥ 15 °C. Tästä

päätellen tutkimusalueiden lammissa elävät sinilevälajit olisivat olleet psykrotrofisia

(optimilämpötila >15 °C). Myös Tang et al. (1997) havaitsivat sinilevien dominoivan

kaikkia polaarisia tutkimuskohteitaan veden lämpötilan ollessa 10–30 °C, muttei

lämpötilan laskiessa ≤5 °C:een. Pinnoilla eläviä, epiliittisiä piileviä oli biomassaltaan

tutkimuslammissa vähiten ja piileväbiomassa dominoi ainoastaan lampea MAL_M10,

jonka lämpötila mittaushetkellä oli <15 °C. Piilevät dominoivat usein lajimääriltään

Sinilevät Viherlevät Piilevät
Kemialliset muuttujat Kerroin Kerroin Kerroin
  Alumiini (Al) -0.002 -0.003 -0.000
  Kromi (Cr) -0.040 0.008 **
  Mangaani (Mn) -0.008
  Rauta (Fe) 0.003
  Nikkeli (Ni) 1.092 **
  Kupari (Cu)
  Sinkki (Zn) 0.056 ** -0.042
  Arseeni (As) -2.112 3.318 ***
  Seleeni (Se) 0.617 *
  Molybdeeni (Mo) -0.140 *
  Kadmium (Cd) 9.575 .
  Lyijy (Pb) -0.184 **
  pH -0.212 ** -0.050
  Johtokyky 0.003

Fysikaaliset muuttujat Kerroin Kerroin Kerroin
  Lammen pinta-ala -0.059 . 5.200-02 **
  Lämpötila -7.847e-03
  Auringon säteilymäärä -2.145e-05 -9.742e-06 .
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pohjoisia, 60–75 °N arktisia kylmiä vesiä ja niiden kukinnan huippu on tyypillisesti

silloin kun vesi on viileää (Lento et al., 2019) eli keväisin heti jäiden lähdön jälkeen.

Piilevien suhteellisen vähäisen biomassan määrän arktisissa pienvesissä ovat

havainneet myös Maltais & Vincent (1997) sekä Sahoo & Seckbach (2015). Koska

pohjaleväryhmien lajeja ei tässä tutkielmassa määritelty lainkaan, ei voida sanoa, mikä

leväryhmä mittaushetkellä lajimäärältään dominoi näitä noin 69° N leveydellä

sijaitsevia tutkimuslampia.

6.1 Fysikaalisten muuttujien vaikutus subarktisten lampien

pohjaleväbiomassaan

Lampien koot vaihtelivat 0,04 ja 2,26 hehtaarin välillä, mutta pienemmät, alle 0,5

hehtaarin lammet olivat edustetumpia tutkimusotannassa. Pinta-alajakauman

epätasaista edustavuutta kuvaa muun muassa aineiston alhainen mediaani- ja

keskiarvo. Suurin merkitys lammen pinta-alalla oli piilevien ja pienin sinilevien

biomassoihin. Jatkossa olisikin hyvä pyrkiä saamaan suurempi vaihtelu lampien

koossa, jolloin pinta-alan mahdollisen merkityksen voisi paremmin havaita.

Tämän tutkielman perusteella lämpötilalla ei näyttänyt olevan suoraa merkitystä

pohjalevien biomassaan, mutta epäsuorasti sillä varmastikin oli merkitystä muun

muassa aineiden liukenevuuden kautta esimerkiksi ravinteiden saatavuuteen ja siten

ravinteiden hyödyntämiseen leväbiomassojen kasvussa. Myös Kamenik et al. (2001)

ovat havainneet, että muun muassa säteilymäärällä ja veden lämpötilalla on epäsuora

vaikutus veden kemiallisiin ominaisuuksiin. Lumen sulamisesta pääosin vetensä

saavien lampien viimeisen mittauskuukauden lämpötilojen mediaanit olivat 10,3 ja 7,3

°C, pintavesisyöttöisten lampien vaihtelivat välillä 7,8 ja 17,1 °C, pohjavesisyöttöisten

9,9 ja 11,8 °C ja sekasyöttöisten lampien 10,3 ja 13,6 °C välillä. Vesisyöttöisyyden

mukaan jaettuna viimeisen kuukauden mediaanilämpötilojen mediaanit olivat

pohjavesisyöttöisillä 10,7 °C, sekasyöttöisillä 13,0 °C ja pintavesisyöttöisillä 13,4 °C,

joten hypoteesi, että lumen sulamisesta vetensä saavien ja pohjavesisyöttöisten

lampien vesien lämpötilat olisivat alhaisempia kuin seka- ja pintavesisyöttöisten,

vahvistui. Vesisyöttöisyyden merkitystä pohjaleväbiomassoihin voisi jatkossa tutkia

tarkemmin.

Auringon säteilymäärällä oli melko vähäinen merkitys pohjalevien biomassoihin.

Säteilymäärän ei-merkitsevä vaikutus sinileviin oli yllätys, sillä Sahoon & Seckbachin
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(2015) tutkimuksen mukaan sinilevien suuren klorofylli-a-pigmenttipitoisuuden

pitäisi auttaa monia sinilevälajeja sietämään säteilyä. Tulosten ristiriitaisuuden syynä

voisi olla, että koska pohjaleväryhmien lajimäärityksiä ei tehty, saattoi

sinilevälajistossa olla vain lajeja, joilla ei ollut hyvää säteilynsietokykyä. Toisaalta

säteilymäärien vaihtelu tutkimusaineistossa saattoi olla sen verran vähäistä, ettei

tilastollista merkitsevyyttä ehkä havaittu.

6.2 Kemiallisten muuttujien vaikutus subarktisten lampien
pohjaleväbiomassaan

Tutkimuslammet sijaitsevat 486–882 metriä merenpinnan yläpuolella, joten niiden

oletettiin olevan oligotrofisia, minkä arveltiin näkyvän myös vesikemian

analyysituloksissa alhaisina pitoisuuksina, etenkin korkeusgradientilla ylöspäin

mennessä. Koska osa subarktisista lammista on puurajan yläpuolella missä

kasvillisuutta vesistön ympärillä sekä vesistöissä itsessään on vähän, erityisesti

ravinnepitoisuuksien oletettiin yleisesti olevan luonnostaan melko alhaisia.

Tutkimustulokset vahvistivat edellä mainitut olettamukset. Kamenik et al. (2001)

arvioivat valuma-alueen ominaisuuksien selittävän 45 % pienvesien vesikemian

eroista. Heikkinen (2020) havaitsi omassa pro gradu- tutkielmassaan, että veden pH ja

alumiinipitoisuus, sekä ilman lämpötila selittivät parhaiten (vaikkakin epäsuorasti)

piilevälajirikkauden ja -lajiston vaihtelua korkeusgradientilla. Toisin sanoen

Heikkisen (2020) mukaan korkeus muokkasi ympäristömuuttujia (kuten sadantaa ja

ilman lämpötilaa), jotka vaikuttivat piileväyhteisöjen vaihteluun muun muassa pH:n

ja ravinteiden saatavuuden kautta. Lenton et al. (2019) mukaan piilevät ovat tyypillisiä

niukkaravinteisissa vesissä, joiden pH on neutraali, mutta tämän tutkimuksen mukaan

piileväbiomassat olivat melko vähäiset. Jatkossa olisikin syytä ottaa myös perinteiset

lajistotutkimukset mukaan analyyseihin.

Lampien metallipitoisuudet olivat yleisesti ottaen melko alhaisia, mutta vaihtelua

lampien välillä oli. Muun muassa alumiinipitoisuudet tutkimuslammissa vaihtelivat

noin 10 ja 154 μg/l välillä. Suurin kokonaismetalli- ja erityisesti alumiinipitoisuus (154

μg/l) oli lammessa AIL_18, jonka pH oli noin 5,7 ja pohjalevien kokonaisbiomassa

0,220 μg/cm2 (lampien kokonaisbiomassojen keskiarvo oli 0,458 ja mediaani 0,350

μg/cm2). Jos alumiinipitoisen lammen pH laskee ≤5,3, vedestä tulee Boggeron et al.

(1994) mukaan myrkyllistä eliöille, joten alumiinin toksisuus saattoi tässä lammessa

näkyä keskimääräistä pienempänä pohjaleväbiomassana. Metallipitoisuudet selittivät
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tässä tutkimuksessa kaikista mukana olleista muuttujista parhaiten

pohjaleväbiomassoja. Myös esimerkiksi Hillier & Babcock (2001) ovat todenneet

metalleilla olevan suurta merkitystä erityisesti sinilevien aineenvaihduntaan.

Kokonaisravinnepitoisuudet olivat alhaisia ja vaihtelivat noin 2 mg/l ja 16 mg/l välillä.

Typen ja fosforin osalta analysoitiin ainoastaan nitraatti- ja fosfaattipitoisuudet (mitkä

lähes kaikki jäivät alle määritysrajojen) sekä ammoniumpitoisuudet, mitkä myös olivat

erityisen alhaisia. Alhaiset ravinnepitoisuudet tukevat hypoteesia tutkimuslampien

oligotrofisuudesta ja tulokset olivat samansuuntaisia kuin esimerkiksi Lenton et al.

(2019) tutkimustulokset. Fosfaattia löytyi vain kahdesta tutkimuslammesta yli

määritysrajan, myös nitraattia oli hyvin vähän, vain neljässä lammessa nitraattia oli

0,13–0,8 mg/l. Myös Sorvari et al. (2000) havaitsivat tutkimuksissaan subarktisten

lampien olevan fosforirajoitteisia (kuten pääosa Suomen sisävesistä) ja että sekä

fosfaatti- että nitraattipitoisuudet esimerkiksi Kilpisjärvessä olivat hyvin alhaiset.

Kalsium nostaa veden pH-tasoa, mikä näkyi myös tämän tutkimuksen tuloksissa.

Myös natriumilla havaittiin samaa korrelaatiota pH:n kanssa, muttei aivan yhtä

selvästi. Korkein ja ainoa yli 7 pH-arvo oli lammessa MAL_119 (pH 7,3), jossa

kokonaisravinnepitoisuus oli myös tutkimuslampien suurin, erityisesti kalsiumin.

Alhaisimmat pH-arvot (noin 5,7) löytyivät sekä Mallasta että Ailakkavaarasta, eli

alueellista eroavaisuutta ei juurikaan havaittu, ei edes lampien vertikaalisen sijainnin

suhteen. Ailakkavaaran pH-arvojen mediaaniluku oli Mallan lampia vain hieman

korkeampi (Ailakkavaarassa 6,7 ja Mallassa 6,5), vaikka maaperäkartan mukaan maa-

ja kallioperissä onkin eroja, sillä Mallan alue kuuluu sedimenttikivialueeseen ja

Ailakkavaaran alue magmakivialueeseen. Jos lampien pH-tasoissa olisi ollut enemmän

vaihtelua, olisi myös muissa vesikemian tuloksissa voinut näkyä eroja, sillä lämpötilan

lisäksi myös pH vaikuttaa aineiden liukoisuuteen (Kabata-Pendias, 2004).

Johtokykytulokset vaihtelivat välillä 5,2 ja 74,8 μS/cm, mediaanin ollessa 16 μS/cm.

Vaihtelu oli itse asiassa melko vähäistä, sillä jos kolme suurinta tulosta (74,8, 48,7 ja

47,1 μS/cm) olisi poistettu, kaikki tulokset olisivat jääneet alle 30 μS/cm. Tulokset

olivat samansuuntaisia mitä esimerkiksi Heikkinen (2020) havaitsi alueen lampia

tutkiessaan (mediaani 19 μS/cm). Tämän tutkimuksen suurimmat johtokykyarvot

mitattiin Malla-tuntureiden juurella olevista lammissa (missä kasvillisuutta ja näin
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ollen myös ioneja oli enemmän) ja pienimmät arvot korkealla olevista lammista, sekä

Mallassa että Ailakkavaarassa (missä kasvillisuutta ja ioneja oli vähemmän).

Kemiallisista muuttujista erityisesti metallit ja pH vaikuttivat viherleväbiomassoihin.

Sinkillä oli viherleviin positiivinen ja pH:lla, lyijyllä ja molybdeenillä negatiivinen

vaikutus. Metallit vaikuttivat myös piileväbiomassoihin, erityisesti arseeni, kromi,

seleeni sekä kadmium, kaikki positiivisesti. Kemiallisista muuttujista ainoastaan

nikkelillä oli (positiivinen) vaikutus sinileväbiomassoihin. Nämä tutkimustulokset

tukivat melko huonosti muun muassa Sahoon & Seckbachin (2015) havaintoja siitä,

että osalla raskasmetalleista olisi inhiboivia vaikutuksia piileviin, toisaalta pitoisuudet

saattoivat olla liian pieniä inhiboimaan niitä.

6.3 Virhelähteet

Huolellinen tutkimussuunnitelman laatiminen ja taustatietojen kerääminen ennen

suunnitelman toteuttamista on suuressa roolissa onnistunutta tutkimusta. Yhtenä

suurena haasteena tutkielmassa oli se, että kaikkia muuttujia (suorasti tai epäsuorasti

vaikuttavia) on haastavaa mitata ja analysoida samalla kertaa. Yleisesti voidaan todeta,

että tutkimusnäytteitä kerättäessä olisi optimaalisinta, jos näytteet saataisiin kerättyä

samaan vuorokaudenaikaan, samoissa olosuhteissa, samalla tavalla ja saman henkilön

toimesta. Valitettavasti tämä on usein hyvin haasteellista, joten analyyseihin voi tulla

myös muun muassa ajallisia tai mittaajasta johtuvia inhimillisiä virheitä.

Tutkimuskohteena olevat subarktiset lammet olivat melko pieniä, pääsääntöisesti alle

puolen hehtaarin kokoisia. Jos tutkimuksessa olisi ollut mukana enemmän myös

suurempia (1–2 ha) lampia, lammen pinta-alan merkityksestä olisi voitu saada

parempaa tietoa. Koska subarktiset lammet ovat usein pieniä ja matalia, ne jäätyvät

usein pohjaa myöten. Lammen kokonaan jäätyessä myös jatkuvatoimiset HOBO

Pendant MX2202 Temperature/Light Data Logger -mittarit voivat jäätyä, jolloin

niiden paristot saattavat kuluvat normaalia nopeammin ja mittaus keskeytyä. Tällöin

voidaan joutua arvioimaan puutuvaa dataa, mikä saattaa merkittävästi vääristää

tuloksia. Jatkossa olisi hyvä, jos mittarit luettaisiin ja paristot vaihdettaisiin

esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa ainakin niissä lammissa, joissa jäätymisriski on

suuri.

Vaikka subarktisten alueiden sekä sadanta että haihdunta ovat melko vähäisiä,

kuumana ja kuivana kesänä vesistö saattaa kuivua niin paljon, että aineiden pitoisuudet
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voivat konsentroitua. Jos näytteenottopaikaksi valittu lampi on matala, voimakas tuuli

voi sekoittaa vettä lammen pohjaa myöten, jolloin pohjasedimenttiä ja sen mukana

tulleita ravinteita voi päätyä näytteeseen normaalia enemmän. Pohjasedimentin

sekoittuminen veteen saattaa aiheuttaa myös haasteita varjostamalla jatkuvatoimisia

mittareita, esimerkiksi orgaaninen aines voi kertyä mittarin päälle. Muutamien

jatkuvatoimisten lämpötila- ja säteilymittarien säteilymäärämittauksissa havaittiin

epäloogisuutta ja syyksi paljastui orgaanisen aineen kertyminen tai se, että mittari oli

kääntynyt sivuttain, jolloin mittari ei mitannut enää suoraa auringon säteilyä.

Metallianalyyseissä otettiin huomioon korjauskertoimet, jotka tosin olivat niin pieniä,

että niiden merkitys tutkimustuloksiin on hyvin marginaalinen. Esimerkiksi 12,0 ml:n

korjauskerroin oli 0,99916. Tämä on kuitenkin syytä ottaa huomioon, sillä tuloksissa

voi olla pieni väärien tulosten riski niiden näytteiden kohdalla, joiden näytemäärä ei

ollut standardin mukainen (10,0 ml).

Koska pohjaleväpitoisuudet mitattiin odottamatta klorofylli-a-pitoisuuksien

stabiloitumisvaihetta, joten tuloksissa on todennäköisesti tästä johtuvaa epätarkkuutta,

sillä Kaylorin et al. (2018) mukaan klorofylli-a-pitoisuudet nousevat heti kivien

rannalle siirtämisen jälkeen ja stabiloituvat vasta 20–30 minuutin jälkeen.

Tutkimuslampien klorofylli-a-pitoisuudet mitattiin hieman eri aikoina kivien

keräämisen jälkeen ja auringon valo-olosuhteet vaihtelivat mittaushetkillä, joten myös

tämä on voinut aiheuttaa tuloksiin virhettä. Jatkossa olisikin suositeltavaa ottaa

huomioon vaurioituneiden solujen korjausreaktio- sekä klorofylli-a-pitoisuuksien

stabiloitumisvaiheet ja mitata klorofylli-a-pitoisuudet vasta stabiloitumisvaiheen

jälkeen.

Biomassaltaan dominoivana pohjaleväryhmänä olivat sinilevät ja vähäisimpänä

piilevät. Koska pohjaleväryhmien eri lajeilla on erilaiset kasvusyklit ja niiden

pitoisuudet voivat olla hyvinkin riippuvaisia näytteenottohetken kasvusyklin

vaiheesta, tulokset kertovat vain mittaushetken tilanteen, eivätkä siis pidemmän

ajanjakson tilannetta. Tässä tutkielmassa pohjalevämittaukset tehtiin mahdollisesti

sinilevien parhaimpaan kasvuaikaan elokuun alkupuolella ja toisaalta piilevien

parhaimman kasvukauden ulkopuolella, jolloin sinileväpitoisuuksien korostuminen

saattaa selittyä ainakin osin vuodenaikaisuudella. Spesifisempää tietoa sekä klorofylli-

a:sta että eri pohjaleväbiomassoista olisi voinut antaa myös pidempiaikainen ja
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tiheämpi seuranta (vähintään neljä kertaa vuodessa) sekä alalajien määrittäminen,

jolloin myös mahdolliset vuodenaikaisvaihtelut olisi voitu havaita.

6.4 Johtopäätökset

Biomassojen alhaiset pitoisuudet tutkimuslammissa saattavat johtua osin myös

valitusta mittausmenetelmästä. BenthoTorch -kenttälaite mittaa pitoisuudet vain

biomassan pinnalta, ei koko biomassasta. Esimerkiksi preparaattinäytteitä

mikroskopoimalla tulokset olisivat voineet olla hyvinkin erilaisia, sillä pohjalevät

voivat jakautua epätasaisesti biomassaan, jolloin osa lajeista voi jäädä muiden lajien

peittoon. Biomassan pintaa mittaamalla saadaan tietoa vain biomassan pintaosista,

mihin laitteen valonsäde yltää. Tämä menetelmä on hyvä silloin, kuin biomassaa on

vähän, kasvusto on ohutta ja ei-rihmamaista.

Mallan ja Ailakkavaaran tutkimuslammissa ei havaittu juurikaan alueellisia

erityispiirteitä, mitkä olisivat selittäneet pohjaleväbiomassojen eroja, mutta

muutamissa yksittäisissä lammissa oli selviä eroja muihin lampiin nähden. Pohjalevien

kasvulle minimilämpötilalla lienee olevan suurempi merkitys kuin sillä, onko

lämpötila matalampi vai korkeampi, kunhan se ei ole niin korkea, että valkuaisaineet

alkavat denaturoitumaan ja siten myös entsyymitoiminta ja aineenvaihdunta

heikkenemään. Auringon säteilyllä on kirjallisuuden mukaan suuri merkitys

fotosyynteesille, sillä yhteyttävät kasvit tarvitsevat sekä valo- että pimeäreaktioita

yhteyttämisprosessissa. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan oli hieman yllättävää,

ettei säteilymäärä vaikuttanut merkittävästi pohjaleväbiomassoihin. Piileviin se

vaikutti negatiivisesti (vaikkakin melko heikosti), joten oliko säteilymäärä liian suuri

piilevien sietokyvylle?

Tämän tutkielman tutkimuskysymykset ja vastaukset niihin lyhyesti:

1. Selittävätkö fysikaaliset muuttujat (lammen pinta-ala, viimeisen

mittauskuukauden keskilämpötila ja auringon mediaaninen säteilymäärä)

subarktisten lampien pohjalevien biomassaa?

Fysikaaliset muuttujat (lammen pinta-ala, viimeisen mittauskuukauden keskilämpötila

sekä auringon mediaaninen säteilymäärä) selittivät pohjalevien biomassaa melko

vähän (kuva 16): piileviä 28 % (pinta-ala positiivisesti ja auringon säteilymäärä

negatiivisesti, viherleviä 8 % (lammen pinta-ala negatiivisesti) ja sinileviä vain 4 %.
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Auringon säteilyllä näytti olevan hieman suurempi merkitys pohjaleväbiomassojen

määrään kuin lampien viimeisen mittauskuukauden keskilämpötilalla.

2. Selittääkö subarktisten lampien vesikemia (metalli- ja ravinnepitoisuudet, veden

pH ja johtokyky) pohjalevien biomassaa?

Vesikemia (vedessä olevat metallit ja ravinteet, veden pH sekä johtokyky) selittivät

melko hyvin subarktisten lampien pohjalevien perustuottavuutta eli biomassaa:

piileviä 57 % (arseeni, kromi, seleeni ja kadmium positiivisesti), viherleviä 56 % (pH,

lyijy ja molybdeeni negatiivisesti, ja sinkki positiivisesti) ja sinileviä 27 % (nikkeli

positiivisesti).

Kuva 16. Fysikaalisten ja kemiallisten muuttujien selitysasteet subarktisten lampien
pohjaleväbiomassojen esiintymiselle. Yhteensä fysikaaliset ja kemialliset muuttujat
selittivät piileväbiomassaa 83 %, viherleväbiomassaa 64 % ja sinileväbiomassaa 31
%.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat olemaan dramaattisemmat arktisilla ja

subarktisilla alueilla ja nouseva lämpötila muuttaa vesien eliöyhteisöjä

(Gudmundsdottir et al., 2011b). Ilmastonmuutoksen myötä subarktisten alueiden

muuttuvat olosuhteet (kohoava lämpötila ja ravinteiden määrän nousu) voivat

aiheuttaa muutoksia myös ravintoverkoissa. Ravinnerikkaampi maaperä mahdollistaa

yhä pohjoisemmilla alueilla viljelyn, jolloin myös ihmisasutus ja sen myötä myös

saasteiden ja ravinteiden määrä subarktisilla alueilla lisääntyä. Osa nykyisistä eliö- ja

kasvilajeista tullaan menettämään, mutta toisaalta myös uusia lajeja leviää alueelle.

Ilmastonmuutoksen myötä koko subarktisen alueen kasvillisuuden määrä eli biomassa

Fysikaalisten muuttujien selitysasteet pohjaleväbiomassoille Kemiallisten muuttujien selitysasteet pohjaleväbiomassoille
- lammen pinta-ala - lampiveden ravinnepitoisuus
- viimeisen mittauskuukauden veden keskilämpötila - lampiveden metallipitoisuus
- viimeisen mittauskuukauden mediaaninen auringon säteilymäärä - lammen veden pH

- lammen veden johtokyky
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tulee lisääntymään ja siten myös alueen lampien vesikemia tulee muuttumaan.

Pohjalevien perustuottavuuden merkitys kokonaiskuvassa vähenee, kun vesien

makrofyyttikasvien perustuottavuuden merkitys kasvaa.

Tulevaisuudessa olisi hyvä tutkia tarkemmin ilmastonlämpenemisestä aiheutuvia eri

ekosysteemien välisiä interaktioita ja luoda skenaarioita, miten ilmastonmuutos tulee

muuttamaan valuma-alueen ja pienvesien vesikemiaa ja kasvillisuutta, sekä miten ne

muuttavat eri pohjaleväryhmien välisiä suhteita. Tutkimuslampien otantaan (erityisesti

määrään ja sijaintiin) on syytä kiinnittää huomiota, jotta lampien väliset vaihtelut

nähtäisiin paremmin. Valitsemalla tutkimuskohteiksi laajemmin erikokoisia lampia,

voitaisiin havaita, löytyisikö lammen pinta-alalla esimerkiksi epäsuoria vaikutuksia

pohjalevien biomassoihin. Tärkeintä olisi saada kerättyä ja mitattua näytteitä

useamman kerran vuodessa, jolloin saataisiin tarkempaa tietoa

vuodenaikaisvaihtelusta, havaittaisiin vuosien välisiä eroja ja mahdollisia trendejä.
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asiantuntemustaan opiskeluvuosieni aikana   ̶  erityisesti ohjaajiani Janne Soinista ja

Virpi Pajusta. Lisäksi haluan kiittää myös geotieteiden ja maantieteen laitoksen

laboratorion henkilökuntaa, erityisesti Juhani Virkasta ja Hanna Reijosta hyvästä ja

joustavasta yhteistyöstä, sekä analysointiavusta.

Vaikka kokopäivätyön ja opiskelun ohella sekä omassa elämässäni että yhteiskunnassa

tapahtuikin monia haasteellisia asioita (kuten Covid-19 ja oman uran eteneminen

uusine haasteineen ja vastuineen), maantieteen alan suuri viehätys tempaisi mukaansa

niin, että sain opiskelusta valtavasti positiivista energiaa. Tämä energia auttoi minua

jaksamaan tavoitteessani suorittaa kandidaatin ja maisterintutkinnot mielenkiintoisesta

tieteenalasta. Ihmisen täytyy uskoa itseensä ja omiin voimavaroihinsa, löytää

vahvuutensa ja ymmärtää ottaa vaikeudet haasteina, siten unelmat voivat onnistua -

vaikka ne vaatisivatkin monia suuria ponnisteluja, omien rajojen jatkuvaa rikkomista

ja aikataulujen yhä uudelleen muokkaamista. Täytyy olla rohkea, riittävän

kunnianhimoinen sekä periksiantamaton, että jonain päivänä voi olla ylpeä

saavutuksistaan ja kaikesta siitä, mitä matkan varrella on kohdannut ja oppinut.
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9. Liitteet

Liite 1. Metallien korrelaatiokeroimet kaikkiin selittäviin muuttujiin Spearmanin
korrelaation mukaan.  ≥0,8 korrelaatiot merkitty paksulla, kursivoidulla fontilla.

Liite 2. Ravinteiden korrelaatiot kaikkiin selittäviin muuttujiin Spearmanin
korrelaation mukaan.  ≥0,8 korrelaatiot merkitty paksulla, kursivoidulla fontilla.

Al V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn As Se Mo Cd Pb U
Al 1.00 0.11 0.08 0.11 0.48 0.09 0.28 0.37 0.24 0.20 -0.13 -0.36 -0.02 -0.19 -0.16
V 0.11 1.00 0.90 0.03 0.70 0.86 0.45 0.39 0.12 0.35 -0.03 0.42 0.06 0.40 0.04
Cr 0.08 0.90 1.00 -0.01 0.69 0.96 0.47 0.28 0.16 0.38 -0.11 0.33 0.03 0.52 -0.11
Mn 0.11 0.03 -0.01 1.00 0.31 0.05 0.08 0.46 0.70 0.58 -0.05 -0.20 0.13 0.07 -0.09
Fe 0.48 0.70 0.69 0.31 1.00 0.68 0.57 0.53 0.41 0.46 0.00 -0.02 0.00 0.35 -0.24
Co 0.09 0.86 0.96 0.05 0.68 1.00 0.46 0.31 0.22 0.31 -0.08 0.24 0.00 0.53 -0.13
Ni 0.28 0.45 0.47 0.08 0.57 0.46 1.00 0.32 0.19 0.32 0.27 -0.04 0.58 0.18 -0.17
Cu 0.37 0.39 0.28 0.46 0.53 0.31 0.32 1.00 0.44 0.40 0.21 -0.06 0.05 0.06 -0.07
Zn 0.24 0.12 0.16 0.70 0.41 0.22 0.19 0.44 1.00 0.54 0.04 -0.24 0.17 0.39 -0.15
As 0.20 0.35 0.38 0.58 0.46 0.31 0.32 0.40 0.54 1.00 -0.24 -0.04 0.18 -0.02 -0.18
Se -0.13 -0.03 -0.11 -0.05 0.00 -0.08 0.27 0.21 0.04 -0.24 1.00 -0.11 0.33 -0.05 -0.08
Mo -0.36 0.42 0.33 -0.20 -0.02 0.24 -0.04 -0.06 -0.24 -0.04 -0.11 1.00 -0.08 0.08 0.50
Cd -0.02 0.06 0.03 0.13 0.00 0.00 0.58 0.05 0.17 0.18 0.33 -0.08 1.00 0.07 -0.06
Pb -0.19 0.40 0.52 0.07 0.35 0.53 0.18 0.06 0.39 -0.02 -0.05 0.08 0.07 1.00 -0.05
U -0.16 0.04 -0.11 -0.09 -0.24 -0.13 -0.17 -0.07 -0.15 -0.18 -0.08 0.50 -0.06 -0.05 1.00
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pH -0.34 0.21 0.07 -0.33 -0.13 0.03 0.03 -0.06 -0.42 -0.10 0.04 0.26 0.23 -0.19 0.24
Johtokyky -0.07 0.26 0.15 -0.05 0.04 0.07 0.14 0.03 -0.13 0.27 -0.02 0.16 0.38 -0.16 0.19
Pinta-ala -0.16 0.36 0.32 -0.18 0.10 0.22 0.01 -0.01 -0.16 0.23 -0.14 0.17 -0.05 0.07 -0.05
Lämpötila, ká 0.48 -0.14 -0.23 -0.06 0.16 -0.20 0.21 0.07 0.04 -0.03 0.21 -0.28 0.04 -0.34 0.14
Säteily, med 0.35 -0.28 -0.31 0.12 0.02 -0.23 -0.05 0.14 0.14 -0.20 -0.10 -0.43 -0.04 0.09 -0.16

Na NH₄ K Mg Ca F Cl NO₃ PO₄ SO₄
Al 0.02 0.05 -0.22 0.00 -0.11 -0.17 0.21 0.01 0.27 -0.04
V 0.26 0.19 0.29 0.19 0.24 0.11 0.04 0.51 0.00 0.39
Cr 0.11 0.23 0.05 0.09 0.15 -0.12 0.07 0.52 -0.06 0.20
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Fe 0.21 0.30 0.08 0.06 -0.02 -0.18 0.22 0.27 0.07 0.19
Co 0.05 0.19 -0.03 0.06 0.07 -0.13 0.00 0.31 -0.05 0.14
Ni 0.31 0.35 -0.05 0.19 0.08 -0.09 0.11 0.18 -0.04 0.19
Cu 0.21 0.24 0.32 0.02 -0.03 0.02 0.16 0.18 0.15 0.17
Zn -0.04 0.36 0.05 -0.06 -0.18 -0.21 0.37 -0.10 0.19 -0.07
As 0.27 0.52 0.26 0.25 0.22 -0.25 0.58 0.45 0.09 0.29
Se 0.14 0.27 0.18 -0.03 -0.04 0.06 -0.10 -0.08 -0.08 -0.09
Mo 0.06 -0.11 0.24 0.03 0.19 0.46 -0.14 0.40 -0.12 0.33
Cd 0.34 0.26 0.02 0.40 0.36 -0.02 0.28 0.13 0.00 0.05
Pb -0.26 0.09 -0.20 -0.11 -0.14 -0.12 -0.14 -0.03 0.00 -0.12
U 0.06 -0.11 0.32 0.04 0.22 0.92 -0.02 -0.01 -0.06 0.34
Na 1.00 0.07 0.52 0.61 0.65 0.27 0.62 0.23 -0.12 0.69
NH₄ 0.07 1.00 0.24 -0.06 -0.03 -0.16 0.36 0.33 0.01 0.03
K 0.52 0.24 1.00 0.19 0.33 0.49 0.31 0.39 0.05 0.47
Mg 0.61 -0.06 0.19 1.00 0.90 0.13 0.42 0.07 -0.08 0.47
Ca 0.65 -0.03 0.33 0.90 1.00 0.25 0.43 0.31 -0.11 0.58
F 0.27 -0.16 0.49 0.13 0.25 1.00 -0.05 -0.03 -0.08 0.38
Cl 0.62 0.36 0.31 0.42 0.43 -0.05 1.00 0.22 0.15 0.41
NO₃ 0.23 0.33 0.39 0.07 0.31 -0.03 0.22 1.00 -0.04 0.18
PO₄ -0.12 0.01 0.05 -0.08 -0.11 -0.08 0.15 -0.04 1.00 -0.10
SO₄ 0.69 0.03 0.47 0.47 0.58 0.38 0.41 0.18 -0.10 1.00
pH 0.69 -0.27 0.41 0.60 0.77 0.39 0.13 0.16 -0.16 0.62
Johtokyky 0.74 0.00 0.39 0.92 0.99 0.27 0.50 0.29 -0.11 0.63
Pintaala 0.29 0.09 0.30 0.10 0.24 0.02 0.09 0.52 0.10 0.28
LämpötilaKa 0.26 0.03 0.02 0.18 0.04 0.21 0.31 -0.31 0.11 0.16
SäteilyMed -0.21 -0.21 -0.33 -0.14 -0.27 -0.12 -0.19 -0.32 0.10 -0.28



sinilevät viherlevät piilevät
Alumiini (Al) 0,07 0,06 -0,21*
Kromi (Cr) 0,04 0,13 0,20*
Mangaani (Mn) 0,09 0,35* 0,01
Rauta (Fe) 0,02 0,06 0,07
Nikkeli (Ni) 0,19 -0,02 0,20*
Kupari (Cu) 0,01 -0,20* -0,28*
Sinkki (Zn) 0,15 0,02 -0,09
Arseeni (As) 0,39* 0,05 0,01
Seleeni (Se) 0,07 0,08 0,17
Molybdeeni (Mo) -0,06 -0,45* -0,00
Kadmium (Cd) 0,19 -0,14 0,16
Lyijy (Pb) 0,06 0,01 0,04

* heikosti merkitsevä tulos

Liite 6. Eri pohjaleväbiomassojen ja lampien pinta-alojen, viimeisen
mittauskuukauden veden keskilämpötilan ja mediaanisen säteilymäärän, lammen pH:n
sekä johtokyvyn korrelaatiot Spearmanin korrelaatioanalyysin mukaan.

sinilevät viherlevät piilevät

Lammen pinta-ala 0,01 -0,34* 0,05

Veden keskilämpötila -0,10 0,00 -0,28*

Mediaaninen säteilymäärä -0,24* 0,06 -0,20*

pH -0,07 -0,30* -0,14

Johtokyky 0,07 -0,22* -0,13

* heikosti merkitsevä tulos

pH Johtokyky Pinta-ala Lämpötila, ká Säte ily, med
Al -0.34 -0.07 -0.16 0.48 0.35
V 0.21 0.26 0.36 -0.14 -0.28
Cr 0.07 0.15 0.32 -0.23 -0.31
Mn -0.33 -0.05 -0.18 -0.06 0.12
Fe -0.13 0.04 0.10 0.16 0.02
Co 0.03 0.07 0.22 -0.20 -0.23
Ni 0.03 0.14 0.01 0.21 -0.05
Cu -0.06 0.03 -0.01 0.07 0.14
Zn -0.42 -0.13 -0.16 0.04 0.14
As -0.10 0.27 0.23 -0.03 -0.20
Se 0.04 -0.02 -0.14 0.21 -0.10
Mo 0.26 0.16 0.17 -0.28 -0.43
Cd 0.23 0.38 -0.05 0.04 -0.04
Pb -0.19 -0.16 0.07 -0.34 0.09
U 0.24 0.19 -0.05 0.14 -0.16
Na 0.69 0.74 0.29 0.26 -0.21
NH₄ -0.27 0.00 0.09 0.03 -0.21
K 0.41 0.39 0.30 0.02 -0.33
Mg 0.60 0.92 0.10 0.18 -0.14
Ca 0.77 0.99 0.24 0.04 -0.27
F 0.39 0.27 0.02 0.21 -0.12
Cl 0.13 0.50 0.09 0.31 -0.19
NO₃ 0.16 0.29 0.52 -0.31 -0.32
PO₄ -0.16 -0.11 0.10 0.11 0.10
SO₄ 0.62 0.63 0.28 0.16 -0.28
pH 1.00 0.77 0.25 -0.05 -0.26
Johtokyky 0.77 1.00 0.25 0.11 -0.26
Pintaala 0.25 0.25 1.00 -0.13 -0.04
LämpötilaKa -0.05 0.11 -0.13 1.00 0.04
Säte ilyMed -0.26 -0.26 -0.04 0.04 1.00

Liite 3. Veden pH:n, johtokyvyn, lammen pinta-
alan, viimeisen mittauskuukauden keskilämpötilan
ja auringon mediaanisäteilymäärän korrelaatiot
kaikkiin selittäviin muuttujiin Spearmanin
korrelaation mukaan.  ≥0,8 korrelaatiot merkitty
paksulla, kursivoidulla fontilla.

Liite 4. Pohjaleväbiomassojen ja
metallien väliset korrelaatiot Spearmanin
korrelaatioanalyysin mukaan.

Liite 5. Pohjaleväbiomassojen ja
ravinteiden korrelaatiot Spearmanin
korrelaatioanalyysin mukaan.



Lampi-ID Al V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn As Se Mo Cd Pb U
MAL_My3 65,10898 0,22318 2,00343 1,2551 59,33968 1,29422 0,22717 0,69178 0,99747 0,04632 0,16 0,17422 0,002 0,05 0,07478
AIL_My1 49,32299 0,28438 2,50167 0,75 39,52771 1,63228 0,23748 2,60548 1,42333 0,02991 0,24 0,17448 0,003 0,075 0,03
AIL_42 28,32865 0,23248 1,38291 0,84573 31,00813 0,57598 0,19254 0,36208 0,59014 0,03032 0,16 0,07782 0,00209 0,05 0,02
AIL_18 154,1518 0,174058 0,717368 2,544389 55,94685 0,336649 0,231954 1,377519 1,427787 0,036681 0,16 0,031922 0,002 0,05 0,02
MAL_136 12,56773 0,23764 2,75551 0,5 28,70659 0,91599 0,13878 0,16169 0,5617 0,02966 0,16 0,98724 0,002 0,05 0,02
AIL_28 41,98633 0,164394 0,552726 0,5 18,74817 0,296464 0,138256 0,677368 0,86965 0,023719 0,16 0,316674 0,003888 0,05 0,297083
AIL_150 20,25934 0,1484 0,45936 0,83553 18,5086 0,17131 0,07574 0,45582 0,84266 0,01934 0,192 0,273 0,0024 0,06 0,024
MAL_M3 52,84549 0,23196 2,38328 1,40348 29,19337 1,09038 0,15083 0,19289 1,23414 0,02992 0,16 0,12947 0,00369 0,05 0,02
MAL_M5 38,38977 0,2538 1,53288 17,61342 59,22882 1,15394 0,19594 1,97487 4,73106 0,10119 0,16 0,07464 0,00524 0,34518 0,02
AIL_19 96,12126 0,149741 0,386882 1,640815 59,7046 0,175289 0,243218 0,648152 0,842832 0,036273 0,16 0,024599 0,002 0,05 0,02
MAL_113 90,89103 0,118431 0,584472 1,952377 30,76307 0,242303 0,142297 0,490417 3,658841 0,067267 0,16 0,032498 0,003391 0,05 0,02
MAL_M7 43,34444 0,073841 0,740351 3,616591 23,43904 0,382407 0,173116 0,249495 0,4 0,038465 0,16 0,06027 0,002 0,05 0,026542
AIL_58 25,39135 0,1701 0,7615 0,5 12,39336 0,36983 0,11392 0,71158 0,45293 0,03919 0,16 0,36174 0,00371 0,05 0,152
AIL_39 72,98376 0,23262 1,92653 0,90632 29,77088 0,91786 0,1764 0,35015 0,65511 0,03454 0,16 0,09323 0,002 0,05 0,02
AIL_22 46,02786 0,212459 1,472467 1,303077 43,20231 0,6255 0,16713 0,661021 0,4 0,04343 0,16 0,093787 0,002 0,178117 0,02
MAL_129 18,60273 0,1033 0,59695 0,76788 14,12666 0,27473 0,11646 0,3261 0,62276 0,04308 0,16 0,09189 0,002 0,05 0,02
MAL_M18 25,826 0,18107 1,86231 0,50215 15,52429 1,24381 0,12896 0,2238 0,55182 0,03257 0,16 0,06931 0,002 0,05 0,02334
MAL_134 15,3296 0,09911 0,03746 0,5 2,02406 0,01496 0,05053 0,16 0,49766 0,03829 0,16 0,51819 0,00222 0,05 0,02
AIL_75 29,99977 0,11341 0,06171 0,75 24,38859 0,01664 0,66821 0,44758 1,24701 0,03549 0,24 0,09594 0,0148 0,11775 0,03
AIL_15 13,949 0,219 0,12 0,5 2,775 0,047 0,043 0,277 0,4 0,02 0,16 0,802 0,002 0,05 1,338
MAL_126X 80,51684 0,175599 1,138016 1,916188 37,63462 0,676099 0,1749 0,811457 2,726235 0,054065 0,16 0,099974 0,002 0,06431 0,025498
MAL_117 59,21066 0,14847 0,17272 1,25562 11,02938 0,02883 0,082 0,35696 0,87344 0,03676 0,16 0,08799 0,00937 0,05 0,04393
MAL_119 37,24353 0,107968 0,108858 1,741213 9,127973 0,023396 0,113409 0,16 0,782163 0,040881 0,16 0,073049 0,008652 0,05 0,055574
AIL_149 54,07648 0,1768 1,06423 2,48543 33,9739 0,53614 0,14565 0,26842 1,6166 0,03173 0,24 0,03 0,003 0,075 0,03
MAL_120 78,83402 0,482784 5,640176 2,444453 66,16393 2,827211 0,475596 0,87616 1,421199 0,080321 0,16 0,37327 0,004799 0,170049 0,133288
MAL_137 12,08841 0,08424 0,68535 0,5 12,08053 0,21198 0,09402 0,19204 0,69642 0,04416 0,16 0,08383 0,002 0,05 0,02
AIL_70 84,4618 0,47945 6,03782 1,04688 66,1295 3,57394 0,31741 0,81926 0,95766 0,04628 0,16 0,30613 0,0038 0,05 0,02622
AIL_16 73,87739 0,135618 0,534304 1,510925 17,41875 0,176969 0,182196 0,792075 0,796104 0,032245 0,16 0,024689 0,002 0,05 0,02
MAL_132 42,55531 0,16675 2,22364 0,5 19,49051 1,80175 0,16638 0,23477 0,53153 0,02923 0,16 0,13097 0,002 0,05 0,02
AIL_85 12,22913 0,25658 0,72621 0,75 32,54768 0,33745 0,08347 0,33212 0,6 0,02278 0,24 0,23739 0,003 0,075 0,05305
AIL_40 21,93951 0,28822 0,38438 0,80464 26,13183 0,17413 0,16517 0,47909 0,44758 0,03351 0,16 0,30716 0,00311 0,05 0,02
MAL_133 9,9502 0,4911 7,65982 0,81738 67,53148 3,86664 0,28383 0,57234 2,84073 0,03024 0,16 0,33234 0,00394 2,63687 0,02
AIL_13 102,8411 0,19822 0,8407 0,74073 29,79304 0,36987 0,14525 0,579 0,9176 0,03025 0,16 0,09837 0,0027 0,05 0,02246
MAL_114 26,50201 0,13342 1,2197 0,82483 47,79638 0,53054 0,15931 0,32642 0,78776 0,03815 0,16 0,13664 0,002 0,05 0,02
AIL_56 50,56818 0,24274 0,53961 0,68573 34,08254 0,22717 0,13608 0,88356 0,7924 0,02737 0,16 0,20276 0,002 0,07312 0,17443
MAL_127 18,63124 0,092987 0,143814 0,583661 15,02632 0,055444 0,101533 0,318373 1,15243 0,061212 0,16 0,154279 0,002 0,05 0,046299
MAL_138 13,43841 0,09235 0,36082 0,5 4,48417 0,18495 0,04354 0,16 0,6374 0,03941 0,16 0,09215 0,002 0,05 0,02
AIL_40X 23,68137 0,32596 2,40683 0,5 27,59169 1,48616 0,16903 0,51515 0,40145 0,03144 0,16 0,361 0,00206 0,05 0,02291
MAL_M10 57,5771 0,6026 7,73009 0,68658 67,3229 2,70955 0,338 1,28392 0,61756 0,096 0,16 0,57116 0,00553 0,05 0,08344

minimi 9,9502 0,073841 0,03746 0,5 2,02406 0,01496 0,043 0,16 0,4 0,01934 0,16 0,024599 0,002 0,05 0,02
maksimi 154,1518 0,6026 7,73009 17,61342 67,53148 3,86664 0,66821 2,60548 4,73106 0,10119 0,24 0,98724 0,0148 2,63687 1,338
mediaani 41,98633 0,1768 0,7615 0,81738 29,19337 0,36987 0,15931 0,45582 0,7924 0,036273 0,16 0,12947 0,00209 0,05 0,02291
keskihajonta 31,810 0,121 1,948 2,741 19,334 0,972 0,117 0,502 0,922 0,018 0,025 0,212 0,003 0,415 0,214

Lampi Sinilevät Viherlevät Piilevät Kokonaisbiomassa
MAL_My3 0,280 0,030 0,000 0,310
AIL_My1 0,430 0,120 0,000 0,550
AIL_42 0,180 0,270 0,020 0,470
AIL_18 0,170 0,050 0,000 0,220
MAL_136 0,195 0,135 0,030 0,360
AIL_28 0,245 0,040 0,000 0,285
AIL_150 0,155 0,130 0,000 0,285
MAL_M3 0,170 0,145 0,020 0,335
MAL_M5 0,395 0,375 0,000 0,770
AIL_19 0,175 0,135 0,000 0,310
MAL_113 0,255 0,305 0,005 0,565
MAL_M7 0,950 0,280 0,060 1,290
AIL_58 0,210 0,020 0,000 0,230
AIL_39 0,105 0,105 0,001 0,211
AIL_22 0,150 0,140 0,000 0,290
MAL_129 0,445 0,090 0,095 0,630
MAL_M18 0,350 0,105 0,000 0,455
MAL_134 0,850 0,000 0,000 0,850
AIL_75 0,920 0,005 0,195 1,120
AIL_15 0,075 0,005 0,000 0,080
MAL_126X 0,385 0,100 0,000 0,485
MAL_117 0,365 0,080 0,000 0,445
MAL_119 0,220 0,055 0,000 0,275
AIL_149 0,370 0,465 0,025 0,860
MAL_120 0,418 * 0,012 * 0,001 * 0,431
MAL_137 0,435 0,215 0,175 0,825
AIL_70 0,250 0,100 0,000 0,350
AIL_16 0,155 0,000 0,000 0,155
MAL_132 0,315 0,120 0,005 0,440
AIL_85 0,100 0,050 0,005 0,155
AIL_40 0,360 0,275 0,060 0,695
MAL_133 0,160 0,000 0,015 0,175
AIL_13 0,223 * 0,037 * 0 * 0,260
MAL_114 0,865 0,060 0,000 0,925
AIL_56 0,223 * 0,037 * 0 * 0,260
MAL_127 0,205 0,085 0,000 0,290
MAL_138 0,115 0,050 0,000 0,165
AIL_40X 0,225 0,070 0,000 0,295
MAL_M10 0,335 0,000 0,435 0,770

minimi 0,075 0,000 0,000 0,080
maksimi 0,950 0,465 0,435 1,290
keskiarvo 0,321 0,117 0,032 0,458
mediaani 0,248 0,095 0,000 0,350
keskihajonta 0,231 0,112 0,083 0,286
*laskennallinen keskiarvo viiden viereisen lammen tuloksista.

Liite 7. Tutkimuslampien sini-, viher-
ja piileväbiomassat (kymmenen
mittaustuloksen mediaaneina), sekä
pohjalevien kokonaisbiomassat eli
klorofylli-a-pitoisuudet. Lammet on
järjestetty pienimmästä (MAL_My3)
suurimpaan (MAL_M10), yksikkönä
on µg/cm2.

Liite 8. Kilpisjärvellä 08/2020 otettujen
vesinäytteiden metallianalyysitulokset
(μg/l). Tulokset, joissa on huomioitu
korjauskertoimet (liite 9), on merkitty
värillisellä taustalla. Lammet on järjestetty
pienimmästä (MAL_My3) suurimpaan



Liite 9. Korjauskerrointaulukko vesinäytteiden metallipitoisuusanalyysejä varten.
Näytemäärä (ml) Korjauskerroin Näytteet, joissa kyseistä korjauskerrointa käytetty

12,0 0,99916 AIL_15

11,5 0,99934 MAL_7

11,0 0,99954 MAL_126X, MAL_127, AIL_16, AIL_19, AIL_28

10,5 0,99976 MAL_120, AIL_18, AIL_22

10,0 1 kaikki muut näytteet (joita ei tässä ole erikseen mainittu)

9,5 1,00026 MAL_113, MAL_119

9,0 1,00056

8,5 1,00089

8,0 1,00126

7,5 1,00168

7,0 1,00216

Liite 10. Elokuussa 2020 otettujen vesinäytteiden metallipitoisuudet. Lammet on
järjestetty pienimmästä (MAL_My3) suurimpaan (MAL_M10). Palkkien värit:
mitattu tulos sinisellä, pitoisuus alle määritysrajan punaisella.







Lampi-ID Na NH₄ K Mg Ca F Cl NO₃ PO₄ SO₄
MAL_My3 1,29 0,024 0,347 0,394 2,934 0,015 0,787 0,096 0 1,673
AIL_My1 1,312 0,017 0,622 0,41 1,562 0,031 0,538 0,096 0 0,761
AIL_42 0,994 0 0,557 0,358 1,29 0,028 0,313 0,096 0 0,742
AIL_18 0,836 0,038 0,147 0,159 0,298 0,014 0,656 0,096 0 0,312
MAL_136 0,641 0 0,189 0,083 0,552 0,008 0,487 0,259 0 0,341
AIL_28 0,762 0,022 0,427 0,243 2,027 0,032 0,626 0,096 0 1,389
AIL_150 1,347 0,023 0,582 0,378 2,691 0,021 1,006 0,096 0 0,926
MAL_M3 1,361 0,013 0,51 0,363 2,607 0,015 1,01 0,096 0 1,017
MAL_M5 0,941 0,105 0,668 0,287 0,501 0,007 1,233 0,096 0,014 0,663
AIL_19 0,66 0,026 0,176 0,156 0,324 0,013 0,5 0,096 0 0,295
MAL_113 0,773 0,021 0,43 0,173 0,272 0,009 0,948 0,096 0 0,193
MAL_M7 1,036 0 0,291 0,221 1,116 0,012 0,769 0,096 0 0,582
AIL_58 0,477 0,049 0,316 0,181 2,244 0,008 0,309 0,096 0 1,385
AIL_39 0,582 0,01 0,081 0,062 0,095 0,009 0,493 0,096 0 0,254
AIL_22 0,592 0,033 0,515 0,215 0,37 0,016 0,617 0,096 0 0,371
MAL_129 1,034 0,087 0,368 0,193 1,147 0,013 0,759 0,096 0 0,542
MAL_M18 0,709 0,035 0,239 0,12 2,095 0,008 0,582 0,125 0 0,433
MAL_134 0,628 0,024 0,192 0,063 0,459 0,011 0,525 0,096 0 0,458
AIL_75 1,364 0,078 0,268 0,383 1,508 0,022 0,605 0,096 0 0,585
AIL_15 1,022 0,01 0,73 0,331 3,541 0,121 0,606 0,096 0 1,783
MAL_126X 1,043 0,039 0,259 0,252 1,72 0,014 0,746 0,096 0 1,674
MAL_117 1,296 0,025 0,316 0,373 2,117 0,018 1,138 0,129 0 0,872
MAL_119 1,399 0 0,257 2,56 10,397 0,016 0,979 0,096 0 0,722
AIL_149 0,714 0,149 0,406 0,124 0,328 0,013 0,787 0,096 0 0,091
MAL_120 1,797 0,054 0,352 1,629 5,495 0,023 1,341 0,068 0 3,548
MAL_137 0,543 0,01 0,122 0,09 0,609 0,006 0,545 0,096 0 0,306
AIL_70 1,042 0,027 0,131 0,321 1,589 0,018 0,45 0,096 0 0,289
AIL_16 0,731 0,029 0,169 0,128 0,274 0,014 0,562 0,096 0 0,389
MAL_132 0,359 0,047 0,274 0,044 0,224 0,006 0,467 0,096 0 0,251
AIL_85 1,058 0 0,541 0,407 2,812 0,021 0,408 0,096 0 1,387
AIL_40 1,266 0,031 0,703 0,663 2,031 0,033 0,376 0,096 0 1,275
MAL_133 0,368 0,041 0,094 0,032 0,302 0,006 0,382 0,107 0 0,302
AIL_13 0,731 0,01 0,333 0,163 0,933 0,013 0,775 0,096 0,04 0,536
MAL_114 1,573 0,041 0,409 0,46 2,22 0,021 1,166 0,096 0 1,157
AIL_56 1,58 0 0,482 0,494 2,816 0,027 0,816 0,096 0 2,323
MAL_127 1,307 0,062 0,544 0,484 3,066 0,016 0,951 0,096 0 1,658
MAL_138 0,721 0 0,144 0,117 1,047 0,007 0,52 0,105 0 0,358
AIL_40X 1,172 0 0,529 0,506 1,909 0,032 0,34 0,096 0 1,176
MAL_M10 1,642 0,111 0,919 0,687 6,096 0,019 1,136 0,801 0 1,987

minimi 0,359 0 0,081 0,032 0,095 0,006 0,309 0,068 0 0,091
maksimi 1,797 0,149 0,919 2,56 10,397 0,121 1,341 0,801 0,04 3,548
mediaani 1,022 0,025 0,347 0,252 1,562 0,015 0,617 0,096 0 0,663
keskihajonta 0,372 0,034 0,200 0,452 1,959 0,019 0,275 0,115 0,007 0,720

Liite 12. Kilpisjärvellä elokuussa
2020 otettujen vesinäytteiden
ravinnepitoisuustulokset (mg /l).
Näytteet, joille IC-analysaattori ei
antanut pitoisuuspiikkiä, tulos
merkitty nollaksi. Näytteet, joiden
tulos on alle määritysrajan, on
merkitty värillisellä taustalla ja
tulokseksi on merkitty kyseinen
määritysraja. Lammet on
järjestetty pienimmästä
(MAL_My3) suurimpaan
(MAL_M10).

Liite 11. Tutkimuslampien
metalliprofiilit elokuussa 2020
otetuissa vesinäytteissä. Lammet
on järjestetty pienimmästä
(MAL_My3) suurimpaan
(MAL_M10).



Liite 13. Lampien ravinnepitoisuudet elokuussa 2020 otetuissa vesinäytteissä.
Palkkien värit: Mitatut tulokset vihreällä, pitoisuus alle määritysrajan keltaisella.
Tulos nolla näytteillä, joille IC ei antanut pitoisuutta. Lammet on järjestetty
pienimmästä (MAL_My3) suurimpaan (MAL_M10).





Liite 14. Tutkimuslampien ravinneprofiilit elokuussa 2020 otetuissa vesinäytteissä.
Lammet on järjestetty pienimmästä (MAL_My3) suurimpaan (MAL_M10).

Liite 15. (vasemmalla)
Viimeisen
mittauskuukauden
(heinä-elokuun 2020)
vesien keskilämpötilat
lammittain. Lammet on
järjestetty pienimmästä
(MAL_My3)
suurimpaan
(MAL_M10).

Liite 16. (oikealla)
Viimeisen
mittauskuukauden
(heinä-elokuun 2020)
mediaaniset auringon
säteilymäärät
lammittain. Lammet on
järjestetty pienimmästä
(MAL_My3)
suurimpaan
(MAL_M10).

Vesisyöttöisyys merkitty
värein:
pintavesisyöttöinen
sekasyöttöinen
pohjavesisyöttöinen
lumisyöttöinen



Liite 17. Lampien jatkuvatoimisten mittareiden lämpötila- (Temp, °C) ja
säteilymäärätiedot (Intensity, lux) tutkimusajanjakson 2019  ̶2020 aikana. Lammet on
järjestetty pienimmästä (MAL_My3) suurimpaan MAL_M10).
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Lampi-ID pH Johtokyky Pinta-ala Keskilämpötila Mediaanisäteilymäärä Korkeus
MAL_My3 6,878 25,5 0,04 13,14 3562 554
AIL_My1 6,738 18,7 0,04 12,88 4392 722
AIL_42 6,686 16,2 0,07 10,52 2392 879
AIL_18 5,716 8,7 0,09 13,92 9509 636
MAL_136 6,195 7,5 0,10 9,85 2994 690
AIL_28 6,669 17,9 0,10 14,96 4122 614
AIL_150 6,796 24,4 0,11 13,16 2484 572
MAL_M3 6,727 25 0,12 10,8 2911 532
MAL_M5 5,792 12,2 0,12 10,08 5610 486
AIL_19 6,076 7,7 0,14 14,75 6226 638
MAL_113 5,661 9,1 0,14 16,04 2721 525
MAL_M7 6,329 13,1 0,14 11,1 3460 486
AIL_58 6,588 17,3 0,14 9,18 1865 811
AIL_39 5,914 5,7 0,15 12,8 8489 744
AIL_22 6,198 8,9 0,16 14,25 5438 644
MAL_129 6,416 13,8 0,17 10,3 4475 796
MAL_M18 6,693 15,9 0,20 10,68 3282 715
MAL_134 6,171 6,7 0,22 7,84 1650 879
AIL_75 6,576 17,9 0,24 14 5046 655
AIL_15 6,855 28,3 0,24 13,58 3055 579
MAL_126X 6,571 17,9 0,25 10,38 8244 618
MAL_117 6,646 20,4 0,27 11,35 5640 521
MAL_119 7,336 74,8 0,27 12,1 5477 560
AIL_149 5,67 9,5 0,30 15,69 1441 579
MAL_120 6,772 48,7 0,30 17,09 362 487
MAL_137 6,095 7,9 0,33 10,27 3747 663
AIL_70 6,663 15,3 0,35 13,64 2575 632
AIL_16 6,065 7,8 0,39 13,7 6774 625
MAL_132 5,932 5,7 0,51 10,3 5751 882
AIL_85 6,872 23,3 0,51 11,75 4963 645
AIL_40 6,773 23,2 0,54 11,48 4969 876
MAL_133 6,06 5,2 0,76 7,25 5443 870
AIL_13 6,273 11,8 0,90 14,55 5204 544
MAL_114 6,641 23,5 1,07 15,24 4604 495
AIL_56 6,785 27,4 1,20 13,18 2897 598
MAL_127 6,797 27,8 1,27 13,52 4974 601
MAL_138 6,387 10,3 1,44 12,47 4475 623
AIL_40X 6,791 21,5 2,00 10,67 5591 794
MAL_M10 6,925 47,1 2,26 8,75 419 503

minimi 5,661 5,2 0,04 7,25 362 486
maksimi 7,336 74,8 2,26 17,09 9509 882
mediaani 6,588 16,2 0,24 12,47 4475 625
keskihajonta 0,407 13,6 0,53 2,31 2040 123

Liite 18. Lammet,
joiden viimeisen
seurantakuukauden
keskilämpötiloja eikä
mediaanisäteilymääriä
ollut käytettävissä,
sekä puuttuvien
arvojen laskemiseen
käytetyt viereiset
lammet.

Liite 19. Paikan päällä YSI
PRO:lla mitatut veden pH ja
johtokyky. Pinta-alat on
laskettu mittaustyökalun
avulla Paikkatietoikkunasta.
Viimeisen
mittauskuukauden
keskilämpötilat ja
mediaaniset auringon
säteilymäärät ovat laskettuja
arvoja. Punaisella taustalla
olevat arvot ovat viereisten
lampien tuloksista laskettuja
arvoja, koska niiden
tulokset puuttuivat.
Lammen korkeus
merenpinnasta (mpy) on
katsottu paikan päällä GPS-
laitteella ja tarkistettu
Google Earthista. Lammet
on järjestetty pienimmästä
(MAL_My3) suurimpaan
(MAL_M10).

Liite 20. Tutkimuslampien veden pH ja johtokyky elokuussa 2020. Lampien pH-tasot
vaihtelivat välillä 5,66 ja 7,34 ja johtokyky välillä 5,2 ja 74,8 μS/cm.



Liite 21. Pohjalevien kemiallisten ja fysikaalisten muuttujien GLM-analyysien
tulokset, joihin muuttujat on valittu ensimmäisten GLM-analyysien parhaiden AIC-
arvojen perusteella.

A) Sinilevien kemiallisten muuttujien GLM-tulokset

B) Viherlevien kemiallisten muuttujien GLM-tulokset

C) Piilevien kemiallisten muuttujien GLM-tulokset

D) Sinilevien fysikaalisten muuttujien GLM-tulokset



E) Viherlevien fysikaalisten muuttujien GLM-tulokset

F) Piilevien fysikaalisten muuttujien GLM-tulokset


