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1. Johdanto 
Pohjoisella pallonpuoliskolla on viime vuosikymmeninä havaittu pintavesien 

ruskeentumista eli veden värin muuttumista tummemmaksi (Freeman et al. 2001; 

Monteith et al. 2007). Tämän ajatellaan johtuvan lisääntyneistä veden 

metallimääristä ja liuenneista eloperäisistä hiiliyhdisteistä (Porcal et al. 2009; 

Temnerud et al. 2014). Veden värin muutoksella arvellaan olevan laajoja vaikutuksia 

niin vesieliöstöön, veden juomakelpoisuuteen, vedenpuhdistukseen kuin globaaliin 

hiilen kiertoonkin (Evans et al. 2005), ja aiheeseen liittyvää tutkimusta tehdään 

jatkuvasti enemmän.  

Vesistöihin liittyvissä tutkimuksissa käytetään tavallisesti elottomien muuttujien 

ohella indikaattorilajeja, joiden esiintymistä arvioimalla voidaan tehdä päätelmiä 

ympäristön tilasta (Dixit et al. 1992). Pintavesissä seuratuin eliöryhmä ovat piilevät. 

Niiden etuina ovat nopea elinkierto, laaja levinneisyys, voimakas riippuvuus 

elinympäristön elottomista tekijöistä sekä lajinmäärityksen mahdollistava piikuori 

(Stevenson & Pan 1999). Piilevät kuvaavat ympäristön tilaa usein viikkojen±

kuukausien viiveellä, mikä mahdollistaa pidemmän aikavälin ilmiöiden seurannan. 

Tunnettuja piilevien esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat pH, veden ravinne- ja 

ionipitoisuudet, lämpötila sekä valon määrä (Round et al. 1990; Passy et al. 2006; 

Eloranta et al. 2007). Veden väri on voimakkaasti kytköksissä useaan näistä 

tekijöistä, ja vaikka piileviä on käytetty jo vuosikymmeniä veden laadun mittareina, 

on veden värin yhteydestä piileviin vain niukasti tutkimustietoa.   

Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään:  

1. Miten veden väri vaikuttaa piileväyhteisöjen lajirunsauteen ja lajiston 

koostumukseen?  

2. Miten veden väri vaikuttaa yksittäisten piilevälajien esiintymiseen 

happamissa virtavesissä?   

Tutkimuskysymyksiin vastatakseni olen kerännyt aihetta käsittelevää kirjallisuutta 

teoreettiseksi viitekehykseksi sekä koonnut ja analysoinut kattavan vesi- ja 

lajimuuttujiin pohjautuvan aineiston yhteensä 44 näytepisteeltä pohjoisboreaaliselta 

alueelta Keski-Suomen happamista virtavesistä. 
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2. Teoreettinen viitekehys 
2.1. Piilevät 

Piilevät ovat yksisoluisia, mikroskooppisen pieniä ruskeita leviä, jotka ovat suuresta 

lajimäärästä johtuen ekologialtaan hyvin monipuolinen ryhmä (Dixit et al. 1992). 

Niiden luokittelu perustuu piioksidista muodostuneen lasimaisen kuoren muotoihin 

ja yksityiskohtiin. Kuori koostuu kannesta ja pohjasta, joissa on lajityypillisiä 

kuviointeja (kuva 1). Kuvioinnit voivat olla säteittäis-, poikittais- tai 

pitkittäissymmetrisiä, ja koostuvat muun muassa huokosista ja paksunnoksista. Niillä 

on piileville erilaisia toiminnallisia tarkoituksia, ja ne voivat olla yhteydessä 

esimerkiksi levien aineenvaihduntaan tai liikkumiseen (Round et al. 1990).  

Kuva 1.Tutkimuksessa esiintyneitä piileviä mikroskooppikuvissa. Ylhäällä vasemmalla 
Eunotia tetraodon ja oikealla Gomphoneva acuminatum, alhaalla Cymbella lanceolata. 
Solut eivät ole toistensa suhteen mittakaavassa. Kuvaaja Jessica Laaka. 
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Piilevät muodostavat merkittävän osan vesistöjen tuottajista, ja niitä esiintyy kaikissa 

akvaattisissa ja soveltuvissa kosteissa maaympäristöissä. Ne voivat elää keijustossa, 

kiinnittyneinä erilaisiin pohjan ja kasvillisuuden materiaaleihin tai sedimentin sisällä 

(Round et al. 1990). Niiden kyky sopeutua erilaisiin ympäristössä tapahtuviin 

muutoksiin, kuten rehevöitymiseen, saastumiseen ja happamoitumiseen, vaihtelee eri 

lajien välillä (Round et al. 1990; Stevenson & Pan 1999). Jokaisella lajilla on 

ympäristöolosuhteiden suhteen omat optimi- ja sietoalueensa (kuva 2), jolloin 

lajistossa tapahtuvia muutoksia tarkkailemalla voidaan tehdä päätelmiä ympäristön 

tilasta (Stevenson & Pan 1999). Piileviä onkin käytetty jo kauan ilmentäjä- eli 

indikaattorilajeina (Dixit et al. 1992; Eloranta et al. 2007). Niiden etuna on laajan 

levinneisyyden, nopean elinkierron ja lajinmäärityksen kuoleman jälkeenkin 

mahdollistavan piikuoren lisäksi se, että ne kuvaavat ympäristön tilaa viikkojen tai 

kuukausien aikaväliltä. Sen sijaan elottomat kemialliset ja fysikaaliset muuttujat 

voivat vaihdella lyhyen ajan sisällä merkittävästi, esimerkiksi sateiden seurauksena 

(Stevenson & Pan 1999).  

Kuva 2. Lajin yleisyys ympäristömuuttujan suhteen. Laji saavuttaa maksimirunsautensa 
ympäristömuuttujan optimin kohdalla ja keskihajonta muodostaa lajin sietokyvyn rajat 
(muokattu: Battarbee et al. 1999). 

 

Piilevien esiintymiseen vaikuttavat ympäristön fysikaaliset ja kemialliset tekijät, 

kuten veden lämpötila, virtausnopeus, ravinteisuus, happamuus, veden ionit ja 

metallit sekä valon määrä ja veden väri (Round et al. 1990; Kalff 2002; Eloranta et 

al. 2007). Lämpötila vaikuttaa piilevien aineenvaihduntaan, kasvuun ja 
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hapenkulutukseen (DeNicola 1996). Muiden tuottajien tapaan piilevät tarvitsevat 

kasvuunsa ravinteita, joista voimakkaimmin kasvua rajoittavat tyypillisesti typpi ja 

fosfori (Eloranta et al. 2007; Lavoie et al. 2008). Ravinteiden ja piilevien 

lajirunsauden välillä on tutkimuksissa havaittu yhteyksiä, ja kokeellisissa 

tutkimuksissa niiden lisääminen veteen on lisännyt piilevien määrää ja lajirunsautta 

(Gregory-Eaves et al. 1999; Passy 2010; Larson et al. 2015). Toisaalta hyvin 

runsasravinteisissa vesissä lajirunsauden on havaittu vähenevän, jos ravinteisuus yhä 

lisääntyy (Eloranta et al. 2007). Tärkeimpänä piileviin vaikuttavana ympäristö-

tekijänä pidetään kuitenkin veden happamuutta, jolla on myös monimutkaisia 

yhteyksiä veden väriin ja ioni- sekä metallipitoisuuksiin (Battarbee et al. 1999; 

DeNicola 2000; Passy et al. 2006; Hargan et al. 2015; Soininen et al. 

2016). Seuraavissa kappaleissa esittelen tarkemmin näiden tekijöiden vaikutuksia 

piileviin, painopisteen ollessa veden värissä. 

 

2.2. Happamuus 

Veden happamuusasteen suuren merkityksen johdosta piilevät on perinteisesti jaettu 

viiteen ryhmään happamuudensietokyvyn mukaan: alkalibiontit, alkalifiilit, 

indifferentit, asidofiilit ja asidobiontit (Battarbee et al. 1999; taulukko 1).   

Taulukko 1. Piilevien perinteinen jako luokkiin lajin happamuudensietokyvyn mukaan 
(Battarbee et al. 1999).  

 

Näistä indifferentin luokan tilalle on ehdotettu myös luokkia circumneutraali tai 

neutrofiili, sillä nämä korostavat paremmin lajien taipumusta suosia neutraalia vettä, 

vaikka ne sietävätkin jonkin verran vaihtelua pH-arvon 7 molemmin puolin 

(Battarbee et al. 1999; Eloranta et al. 2007). Luokittelujen ongelmana on kuitenkin 

vaikeus sijoittaa lajit yksiselitteisesti tiettyihin ryhmiin, ja lajien muut kuin 

lineaariset vasteet ympäristömuuttujiin (Battarbee et al. 1999). Esimerkiksi osaa 

happamuuteen sopeutuneista lajeista voi esiintyä myös neutraalimmissa 

ympäristöissä, vaikka niiden osuus yhteisön lajeista onkin tällöin vähäisempi 
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(Eloranta et al. 2007). Yleisesti kirjallisuudessa hyvin happamuutta sietäviksi 

piileväsuvuiksi mainitaan Eunotiat, Frustuliat, Pinnulariat ja Tabellariat (Battarbee 

& Charles 1986; Stevenson & Pan 1999; DeNicola 2000). Alhaisen pH:n ilmentäjinä 

on pidetty esimerkiksi Actinella punctataa, Anomoeoneis seriansia, Eunotia exiguaa, 

Eunotia incisaa, Frustulia rhomboidesta, Navicula subtilissimaa ja Tabellaria 

binalista (DeNicola 2000; Rosen et al. 2000; Eloranta et al. 2007; Smucker & Vis 

2009).  

Happamuus vaikuttaa piileviin sekä suoraan että välillisesti (Stevenson & Pan 1999; 

DeNicola 2000). Voimakkaan happamuuden voidaan ajatella olevan vesieliöille 

äärimmäinen tai stressaava olosuhde, johon eliöiden täytyy sopeutua elääkseen 

(Stevenson & Pan 1999; Witkowski et al. 2011). Vaikka happamuutta hyvin sietävät 

lajit voivatkin elää happamissa ympäristöissä normaalisti, ovat ne silti herkkiä 

ympäristön muille stressitekijöille (Stokes 1986). Siten happamuuden vaikutukset 

piileviin voivat välittyä myös eliöyhteisö- ja ekosysteemitasolla. Happamien 

elinympäristöjen lajirunsaus on usein vähäisempää kuin neutraalimpien 

elinympäristöjen, ja niihin on liitetty myös vähäisempi monimuotoisuus, suurempi 

kuolleisuus ja yksinkertaisemmat ravintoverkot (Pound et al. 2013). Vähäisemmän 

lajirunsauden on ajateltu johtuvan siitä, että vain harvat lajit ovat onnistuneet 

sopeutumaan ympäristön happamuuteen. Toisaalta myös happamien ympäristöjen 

tavallisesti pienemmillä ravinnepitoisuuksilla ja ravinteiden muuttumisella 

kemiallisesti väärään muotoon on ajateltu olevan merkitystä (Witkowski et al. 2011). 

Ekosysteemitasolla vähäinen lajirunsaus alentaa happamien ekosysteemien kykyä 

palautua häiriötilanteista (Stokes 1986; Witkowski et al. 2011).   

Osan happamuuden vaikutuksista ajatellaan välittyvän raskasmetallien liukenemisen 

kautta (DeNicola 2000). Raskasmetallit ja alumiini voivat olla myrkyllisiä leville ja 

aiheuttaa yksilötasolla solujen epämuodostumia tai kertyä solun sisälle (Schmitt et al. 

2001; Falasco & Badino 2011). Alumiinin osalta myös kemiallisella muodolla on 

merkitystä, ja erityisesti liuennut alumiini reagoi herkästi muiden yhdisteiden kanssa. 

Veden happamuus säätelee alumiinin liukoisuutta ja kemiallista muotoa (Gensemer 

& Playle 1999). Haitallisuus on pienimmillään pH 4:ssä ja suurimmillaan pH 6:ssa, 

jolloin alumiinin liukoiset muodot ovat vallitsevia (Gensemer 1991; Gensemer & 

Playle 1999; Passy et al. 2006).   
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Happamuusasteen lisäksi alumiinin haitallisuuteen vaikuttaa myös happamoitumisen 

tapa ja siihen liittyvä liuenneiden veden väriä muodostavien eloperäisten 

hiiliyhdisteiden määrä (Witkowski et al. 2011). Syyt veden happamuuteen voivat olla 

joko luonnollisia tai ihmisen aiheuttamia. Luonnollisista syistä eniten vaikuttavat 

kallioperän, maaperän ja kasvillisuuden laatu, kun taas ihmisen aiheuttama 

happamoituminen johtuu erilaisista päästöistä tai ympäristön muokkauksesta 

(Battarbee et al. 1999; DeNicola 2000; Camargo & Alonso 2006). Ihmistoiminnan 

vaikutuksen alaisissa vesistöissä on usein suuremmat pitoisuudet raskasmetalleja ja 

epäorgaanisia happoja, kuten rikki- tai typpihappoja (Witkowski et al. 2011). 

Luonnollisesti happamoituneissa vesissä eloperäiset humushapot suojaavat 

vesieliöitä alumiinin ja raskasmetallien myrkyllisiltä vaikutuksilta, sillä ne 

muodostavat näiden kanssa vesieliöille ja leville vaarattomia yhdisteitä (Passy et al. 

2006; Witkowski et al. 2011; Pound et al. 2013). Happamuuden aiheuttajalla 

näyttäisikin olevan yhteys vesistön lajikoostumukseen ja -runsauteen. Luonnollisesti 

happamoituneissa vesistöissä useampien piilevälajien on havaittu sietävän 

matalampaa pH:ta epäorgaanisesti happamoituneisiin vesistöihin verrattuna (Pound 

et al. 2013). Alumiinin vaikutus lajirunsauteen onkin ollut vähäisempi happamissa 

vesissä silloin, kun liuennutta eloperäistä hiiltä on ollut paljon (Passy 2006; Passy et 

al. 2006). Yhteydet pH:n, liuenneen eloperäisen hiilen, alumiinin ja piileväyhteisöjen 

välillä eivät ole kuitenkaan hyvin tunnettuja, varsinkaan happamissa virtavesissä 

(Passy et al. 2006).  

 

2.3. Veden väri 

Yhteyttävinä eliöinä myös valon määrä ja laatu sekä veden väri ovat tärkeitä piileviin 

vaikuttavia tekijöitä (Fallu et al. 2002; Kalff 2002; Passy et al. 2006; Saulnier-Talbot 

et al. 2020). Vedessä valon kulkeutumiseen vaikuttava aines voidaan luokitella 

liukoisuuden pohjalta veden väriksi (< 0,45 µm) ja sameudeksi (> 0,45 µm) (Bennett 

& Drikas 1993; Evans et al. 2005). Niiden erottaminen vaatii suodattamista, ja veden 

värin luotettava määrittäminen onnistuu vain laboratoriomenetelmin. Tyypillisesti 

tämä tehdään vertaamalla suodatettua ja puhdasta vesinäytettä standardoituun 

väriskaalaan tai mittaamalla spektrometrillä näytteen valon absorbointikykyä 436 nm 

aallonpituudella, mutta muitakin aallonpituuksia on käytetty (Cuthbert & del Giorgio 

1992; Bennett & Drikas 1993; Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. 2011).   
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Suurin osa veden väristä muodostuu liuenneiden eloperäisten hiiliyhdisteiden (DOC) 

ja raudan vaikutuksesta (kuva 3). Eloperäiset aineet värjäävät veden kellertäväksi, 

rauta punertavaksi, ja yhteisvaikutuksena saadaan värjäytyneille vesille tyypillinen 

tummanruskea värisävy (Kalff 2002; Weyhenmeyer et al. 2014).   

Kuva 3. Yksinkertaistettuna veden väriin vaikuttavat tekijät ja niiden suhteet toisiinsa. Veden 
väriin vaikuttavat eniten rauta ja liuenneen orgaanisen hiilen yhdisteet. 

 

Veden väriä muodostava liuennut eloperäinen hiili (DOC, dissolved organic carbon) 

on osa kaikesta veteen liuenneesta orgaanisesta materiaalista (kuva 3). Se koostuu 

suurimmaksi osaksi suurimolekyylisistä humushapoista ja fulvisista hapoista, jotka 

ovat kemiallisesti vakaina yhdisteinä heikosti eliöiden hyödynnettävissä (Kalbitz et 

al. 2000; Kalff 2002; Clark et al. 2010). Loput DOC:sta koostuu pienimolekyylisistä 

yhdisteistä, kuten hiilihydraateista ja proteiineista, jotka ovat suurimolekyylisistä 

yhdisteistä poiketen usein eliöiden käytettävissä (Clark et al. 2010).  

Liuenneen eloperäisen hiilen ohella ferriraudan (Fe(III)) määrä vaikuttaa veden 

väriin (Kalff 2002). Raudan ja liuenneen eloperäisen hiilen määrät ovat yleensä 

vesistöissä positiivisesti korreloituneita. Suurimmat veden väriluvut mitataan, kun 

veden rautapitoisuus on suuri ja rauta on sitoutuneena liuenneeseen eloperäiseen 

hiileen (Köhler et al. 2013; Weyhenmeyer et al. 2014). Rauta ja hiili muodostavatkin 

yhdessä monimutkaisia kemiallisia yhdisteitä, jotka antavat tummille vesille 

tyypillisen tummanruskean värisävyn (Kritzberg & Ekström 2012; Weyhenmeyer 

2014; Xiao et al. 2015). Luonnollisesti happamoituneissa ympäristöissä raudan 
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määrän lisääntyminen lisää sen sitoutumista eloperäiseen hiileen, jolloin vettä 

värjäävien yhdisteiden määrä kasvaa.  

Veden väriä muodostavan DOC:n syntymiseen vaikuttavat hajottajien ja entsyymien 

toiminta sekä kasvien kasvua säätelevät ympäristötekijät, kuten lämpötila, kosteus, 

ravinteisuus ja maatuvan eloperäisen aineksen määrä ja laatu (Kalbitz et al. 2000; 

Clark et al. 2010). Suurimolekyyliset hapot syntyvät eloperäisen aineksen hajotessa 

hitaasti ja epätäydellisesti, kun taas pienimolekyyliset hapot syntyvät kasvien 

juurissa, maaperässä ja vedessä elävissä pieneliöissä (Kalff 2002; Clark et al. 2010). 

Myös pienimolekyylisten hiiliyhdisteiden ajatellaan edistävän suurimolekyylisen 

DOC:n syntyä (Clark et al. 2010). Raudan määrään vesistöissä vaikuttaa 

keskeisesti kallioperän ja mineraalikerrosten rautapitoisuus sekä ympäristön 

happamuus (Kalff 2002; Kritzberg & Ekström 2012).   

DOC:n hajoamista ja DOC-pitoisuuksien vähenemistä ohjaavat maaperän ja veden 

kemialliset muuttujat, kuten pH ja tiettyjen kationeiden ja anioneiden (mm. Al3+, 

SO4
2- ja NO3-) määrät (Kalbitz et al. 2000; Evans et al. 2012). Nämä ionit ja metallit 

lisäävät humushappojen saostumista ja vähentävät liuenneen eloperäisen hiilen 

määrää, ja DOC onkin voimakkaan negatiivisesti korreloitunut sulfaatti- ja 

kloridipitoisuuksien kanssa (Monteith et al. 2007). Kemiallisten muuttujien vaikutus 

riippuu kuitenkin liuenneen eloperäisen hiilen molekyylirakenteista, eivätkä 

esimerkiksi fulviset hapot saostu (Clark et al. 2010).  

Tavallisesti liuenneen eloperäisen hiilen pitoisuus on suurimmillaan 

vähäravinteisilla, kosteilla ja viileillä alueilla, ja se on vahvasti yhteydessä valuma-

alueen turvealueiden määrään (Kalbitz et al. 2000; Fallu et al. 2002; Passy et al. 

2006; Clark et al. 2010; Passy 2010). Myös vesistöjen raudan määrän on havaittu 

olevan yhteydessä valuma-alueen suoalueiden määrään (Larson et al. 2015). Siten on 

mahdollista, että suoalueet vaikuttavat piilevien levinneisyyteen ja lajirunsauteen 

happamissa olosuhteissa merkittävästi (Soininen et al. 2016). Ruotsissa on havaittu, 

että raudan vaikutus veden väriin voi olla pohjoisessa suurempaa kuin etelässä. Tätä 

saattaa selittää pohjoisten elinympäristöjen pienempi tuotanto, jolloin liuenneen 

eloperäisen hiilen merkitys veden värin lähteenä saattaa olla vähäisempi (Kritzberg 

& Ekström 2012). Suomessa aihetta ei ole tutkittu, mutta DOC:n tiedetään 

aiheuttavan suurimman osan veden väristä ja raudan noin kolmasosan. Jos 
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eloperäisen hiilen suhde rautaan on alle 4,5, tiedetään raudan kuitenkin olevan 

Suomessa merkittävämpi veden värin lähde (Xiao et al. 2015).  

Veden väriin vaikuttavien aineiden pitoisuuksissa on myös huomattavaa ajallista 

vaihtelua. DOC-pitoisuudet voivat veden kiertokulkuun ja biologiseen tuotantoon 

liittyvän vaihtelun johdosta muuttua vuodenaikojen välillä huomattavasti, ja ovat 

tyypillisesti suurimpia syksyisin �.DOELW]�HW�DO��������:RUUDOO�HW�DO��������âNHUOHS�HW�

al. 2020). Myös veden rautapitoisuus vaihtelee vuodenaikojen mukaan, ja 

keskimäärin 25 % vuosittaisesta veden värin vaihtelusta voi olla raudan aiheuttamaa 

(Kritzberg & Ekström 2012). Humusaineiden määrä on suurimmillaan maaperän 

pintakerroksissa, joista ne päätyvät veden mukana vesistöihin. Rankkasateiden 

aikana tämä kuljetus lisääntyy, kun perusvalunta maaperän mineraalikerroksen läpi 

muuttuu pintavalunnaksi (Evans et al. 2005). DOC-pitoisuus voi muuttua myös 

veden määrän muuttuessa: esimerkiksi pitkän kuivuusjakson jälkeen pitoisuudet 

voivat olla suurempia haihdunnan takia (Kalbitz et al. 2000; Clark et al. 2010). 

Kuivat jaksot voivat lisätä myös rautapitoisuuksia vähäisemmän valunnan takia. 

Valunta on tällöin peräisin syvemmistä maaperä- tai turvekerroksista (Kritzberg & 

Ekström 2012). Rautapitoisuus laskee myös veden viipymän seurauksena, ja 

virtaavissa vesissä rautapitoisuuksien on havaittu olevan suurempia kuin järvissä 

(Weyhenmeyer et al. 2014). Myös ihmistoiminta voi vaikuttaa veden väriin. Sekä 

DOC-pitoisuuden että veden värin muutokset on pystytty yhdistämään ajallisesti 

esimerkiksi maankäytön muutoksiin, kuten metsähakkuisiin (Kalbitz et al. 2000; 

Kritzberg 2017).  

Veden värillä on havaittu myös pitkän aikavälin muutoksia. Viimeisinä 

vuosikymmeninä boreaalisella vyöhykkeellä vesistöjen väriluku on noussut, minkä 

arvioidaan johtuvan joko ilmastonmuutoksesta (Freeman et al. 2001; Worrall & Burt 

2004), ihmisen aiheuttaman epäorgaanisen happamoitumisen vähenemisestä 

(Monteith et al. 2007; Vuorenmaa & Forsius 2008), muutoksista maankäytössä 

�.UL]EHUJ������� âNHUOHS� HW� DO�� ������ WDL� HGHOOl�PDLQLWWXMHQ� \KGLVWHOPLVWl� �)RUVEHUJ�

1992; Evans et al. 2005; Porcal et al. 2009; Temnerud et al. 2014).  

Ilmastonmuutoksen nostama lämpötila lisää perustuotannon määrää, helpottaa 

entsyymien toimintaa ja nopeuttaa hajotustoimintaa, jolloin maaperään kertyy 

enemmän eloperäisiä hiiliyhdisteitä (Freeman et al. 2001; Worrall et al. 2003; 
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Finstad et al. 2016). Lisääntyneiden sateiden ja valunnan seurauksena nämä päätyvät 

vesistöihin vaikuttaen veden väriin (Worrall & Burt 2004). 

Toisaalta ilmastonmuutoksen aiheuttamat kuivuusjaksot voivat nostaa DOC-

pitoisuuksia (Worrall et al. 2003). Ne voivat myös paljastaa uusia turvekerrostumia 

alttiiksi hajoamiselle ja kiihdyttää hajottavien entsyymien aktiivisuutta. Tällöin 

maaperän hiiliyhdisteiden määrä kasvaa, ja ne voivat huuhtoutua kuivuusjaksojen 

jälkeisissä sateissa vesistöihin (Worrall et al. 2003; Worrall & Burt 2004).  

Veden värin tummeneminen voi johtua myös ihmisen aiheuttaman epäorgaanisen 

happamoitumisen vähenemisestä. Epäorgaaninen happamoituminen voi kirkastaa 

vesistöjä lisäämällä eloperäisten hiiliyhdisteiden ja metallien saostumista (Kalff 

2002). Onkin esitetty, että aiempaa korkeammat DOC-pitoisuudet kuvastaisivat 

vesistöjen elpymistä alkuperäiseen tilaansa (Evans et al. 2005, 2006). 

Happamoittavat rikkipäästöt ovat jo lähestymässä teollista vallankumousta 

edeltänyttä tasoa, eikä niiden odoteta enää juuri vähenevän (Finstad et al. 2016). 

Veden väriä aiheuttavien eloperäisten hiiliyhdisteiden ja raudan pitoisuuksien 

lisääntyminen on kuitenkin monimutkaisten tapahtumasarjojen seurausta, eikä 

tiedeyhteisö ole yksimielinen siihen johtavista syistä (Evans et al. 2006, 2012; 

Kritzberg 2017). 

 

2.4. Veden värin vaikutus piileviin 

Osassa tutkimuksia veden väri tai liuenneen eloperäisen hiilen määrä on ollut 

suurimpien piilevien lajikoostumusta ja -runsautta selittävien tekijöiden joukossa 

(Wunsam et al. 2002; Fallu et al. 2002; Passy et al. 2006; Saulnier-Talbot et al. 

2020). Veden väriä muodostavat eloperäiset hiiliyhdisteet vähentävät valon 

kulkeutumista vedessä, mikä voi vaikeuttaa piilevien yhteyttämistä ja vähentää 

yhteyttävän kerroksen paksuutta (Cuthbert & del Giorgio 1992; del Giorgio & Peters 

1994). Toisaalta humusaineet absorboivat näkyvästä valosta erityisesti lyhyitä 

aallonpituuksia, mikä valon ohella vaikuttaa yhteyttämiseen veden lämpötilan kautta. 

Lyhyet aallonpituudet absorboituvat tehokkaasti lämmöksi, jolloin tummat vedet 

lämpenevät nopeammin ja niiden lämpötilakerrostuneisuus on voimakkaampaa kuin 

kirkkaissa vesissä (Kalff 2002; Eloranta et al. 2007; Clark et al. 2010). Toisaalta 
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sekä liuennut eloperäinen hiili että rauta suojaavat vesieliöitä UV-säteilyn haitallisilta 

vaikutuksilta (Maloney et al. 2005).  

Humushapot lisäävät veden värin lisäksi vesistöjen happamuutta, joka on piileville 

keskeinen ympäristötekijä (Porcal et al. 2009; Clark et al. 2010; Passy et al. 2006). 

Lisäksi useammat piilevälajit kestävät happamampaa elinympäristöä, jos vedessä on 

runsaasti eloperäistä ainesta. Veden väriä muodostavien eloperäisten hiiliyhdisteiden 

ja humushappojen suuri määrä vähentää myös raskasmetallien ja alumiinin haitallisia 

vaikutuksia piileviin (Kalff 2002; Passy et al. 2006; Pound et al. 2013). Ne 

vähentävät virtavesistä anioneja, muuttavat alumiinin olomuotojen suhteita ja sitovat 

metalleja itseensä (Porcal et al. 2009; Pound et al. 2013). Tästä johtuen esimerkiksi 

alumiinin ja eloperäisten hiiliyhdisteiden määrät ovat vahvasti korreloituneita (Passy 

et al. 2006). Lisäksi eloperäiset hiiliyhdisteet vaikuttavat ravinteiden, kuten raudan, 

typen ja fosforin saatavuuteen, joskaan vaikutukset eivät ole vielä tarkasti 

ymmärrettyjä (del Giorgio & Peters 1994; Porcal et al. 2009; Passy 2010; Larson et 

al. 2015). Myös veden väriä muodostavasta raudasta suurin osa on sitoutunut 

humukseen tai eloperäiseen ainekseen (Köhler et al. 2013). Kokeellisten 

tutkimusten perusteella rauta on yksi piilevien kasvua lisäävä ravinne ei-happamissa 

virtavesissä, ja sen lisääminen veteen johtaa piilevien määrän ja lajirunsauden 

lisääntymiseen. Samassa tutkimuksessa todettiin, että suurin osa lajeista reagoi 

raudan lisäämiseen positiivisesti, ja lajirunsaus on suurimmillaan typpi-fosfori-rauta-

käsittelyn yhteydessä. Pelkän raudan vaikutus on hieman suurempi kuin pelkän typen 

tai fosforin (Larson et al. 2015).  

Kokonaisuutena veden väriä muodostavien eloperäisten hiiliyhdisteiden, eloperäisen 

happamoitumisen ja piilevien lajirunsauden välillä on useimmiten positiivinen 

yhteys, ja piilevien lajirunsauden on havaittu olevan suurimmillaan, kun eloperäinen 

happamuus on korkeimmillaan (Passy et al. 2006; Pound et al. 2013). Eloperäisten 

hiiliyhdisteiden aiheuttamat muutokset ovat hyödyllisiä piilevien 

monimuotoisuudelle, ja sitä lisäämällä mahdollisesti myös korkeammille 

trofiatasoille ja jopa kokonaisille ekosysteemeille (Passy 2010; Pound et al. 2013; 

Larson et al. 2015).  

Muuttunut valon määrä ja laatu antaa kilpailuedun sellaisille piileville, jotka 

menestyvät paremmin vähäisemmässä valossa ja joiden yhteyttämisen 
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pigmenttikoostumus vastaa suurempia aallonpituuksia (Kalff 2002). Aiemmissa 

tutkimuksissa ei ole kuitenkaan löytynyt selvää yhdenmukaisuutta sille, millä 

piilevälajeilla on parhaat mahdollisuudet menestyä tummissa vesissä. 

Tutkimuskirjallisuudessa mainittuja happamien ja tummien vesien lajeja ovat 

esimerkiksi Fragilaria virescens, Synedra tenera, Cymbella lapponica, C. minuta, 

Fragilaria pinnata ja useat Eunotia-suvun lajit, kuten Eunotia minor, E. tenella, E. 

implicata, E. circumborealis, E. soleirolii, E. bilunaris, E. incisa ja E. meisteri (Fallu 

et al. 2002; Eloranta et al. 2007: Pajunen et al. 2016).  

 

3. Aineisto ja menetelmät 
Tutkimusaineisto koostuu vesi- ja piilevänäytteistä sekä maastomittauksista, jotka 

kerättiin virtavesistä Keski-Suomen maakunnan alueelta (kuva 4, taulukko 2).  

Kuva 4. Tutkimusalueen sijainti Keski-Suomen maakunnassa sekä näytepisteiden sijainnit. 
Näytepisteiden numeroiden selitykset löytyvät taulukosta 2 (Suomen tilastokeskus 2013; 
Suomen ympäristökeskus 2016b). 
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Taulukko 2. Näytepisteinä toimivat virtavedet ja niiden sijainti kuntatasolla. 

 

Keski-Suomi valittiin näytteenottoalueeksi useista syistä. Alueella on runsaasti järviä 

MD� QLLWl� \KGLVWlYLl� YLUWDYHVLl�� MRWND� RYDW� KDSSDPXXVDVWHHOWDDQ� S+� § 6,5 (Soininen 

2002) mahdollistaen happamien virtavesien löytymisen. Lisäksi alueella on runsaasti 

sekä kirkasvetisiä että humuspitoisia vesiä (Suomen ympäristökeskus 2016a). Keski-

Suomi on myös eteläiseen ja läntiseen Suomeen verrattuna harvaan asuttua, jolloin 

ihmistoiminnan vaikutukset jäävät vähäisemmiksi. Muihin harvempaan asuttuihin 

alueisiin verrattuna näytteiden säilymistä vaatineet kylmäketjut pystyttiin Keski-

Suomessa järjestämään sosiaalisten verkostojen avulla luotettavimmin. 

Kenttätyöt ajoittuivat 13 vuorokauden jaksolle kesällä 2018 (7.7.±19.7.2018). 

Näytteenottojakson sää oli sateeton ja lämmin: helleraja ylittyi kahdeksana 

peräkkäisenä päivänä jakson aikana. Jaksoa edeltävästi satoi vain 8 mm vettä 

jakautuen yhdeksälle päivälle, aiemmin kesäkuussa sen sijaan satoi 65 mm vettä. 

Sään suhteen jakso oli siten onnistunut, sillä suuret sään vaihtelut heikentäisivät 

kenttämittausten luotettavuutta, ja mahdolliset rankkasateet voisivat vaikuttaa 

merkittävästi vesikemiallisiin tuloksiin lisääntyneen valunnan seurauksena.   

Näytepisteiden määräksi valittiin 50. Tämä arvioitiin optimaaliseksi tilastolliset 

analyysit sekä pro gradu -työhön sopiva työmäärä huomioiden. Näytepisteiden 

valinnassa käytettiin Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Herttaa (Suomen 

ympäristökeskus 2016a). Hertta-tietokannasta etsittiin kaikki Keski-Suomen 

virtavedet, joiden keskimääräinen pH 2000-luvulla oli alle 6,5 neutraalia tai 

emäksisyyttä suosivan lajiston poissulkemiseksi. Löydettyjen 62 puron sijainnit 

vietiin paikkatieto-ohjelmaan (QGIS), jossa niitä analysoitiin kolmessa eri 

väriluokassa (väriluku < 150, 150±300 ja > 300 Pt/l). Maastokartan uomaverkosto-
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vektoreiden avulla todettiin, että useat pisteistä sijaitsivat samassa 

uomaverkostossa ja maantieteellisesti lähellä toisiaan. Otantaharhan ja spatiaalisen 

autokorrelaation välttämiseksi läheisistä saman uomaverkoston pisteistä valittiin vain 

osa näytepisteiksi.  

Jos lähekkäiset virtavedet erosivat toisistaan selvästi happamuuden ja väriluvun 

suhteen, valittiin molemmat. Jos virtavedet erosivat toisistaan vain joko 

happamuuden tai väriluvun suhteen, painotettiin valinnassa happamampia ja 

kirkkaampia puroja, joita oli aineistossa vähiten. Lisäksi valinnassa painotettiin 

latvapuroja sekä suurempaa etäisyyttä taajama-alueisiin ja kaupunkeihin sekoittavien 

tekijöiden vähentämiseksi. Ihmistoiminnan vaikutuksen alaisia vesiä ei voitu 

kuitenkaan täysin sulkea pois, sillä harvat virtavedet Keski-Suomessa ovat täysin 

luonnontilaisia. Lopulta aineistoon valikoitui 25 Hertta-näytepistettä, joiden 

keskimääräiset väriluvut vaihtelivat 35±600 Pt/l. Riittävän näytemäärän ja 

maantieteellisen kattavuuden muodostamiseksi valittiin näiden lisäksi 25 

näytepistettä karttatulkinnalla maastokartan koskipaikoista painottaen edellä 

mainittuja kriteerejä.   

Suunnitelluista 50 näytepisteestä osa jouduttiin maastossa hylkäämään. Osa oli liian 

vuolaita ja vaarallisia näytteenottopaikoiksi. Osassa veden pH oli noussut yli 6,5, 

vesi oli seisovaa tai jokiuoma oli kokonaan kuivunut kuivan ja kuuman kesän 

takia. Hylättyjen pisteiden läheltä pyrittiin samasta uomastosta löytämään 

karttatulkinnalla toinen näytteenottopaikka. Kaikissa tapauksista tämä ei onnistunut, 

ja lopulta näytteitä saatiin kerättyä 44 pisteeltä (kuva 4; taulukko 2). Esimerkki 

toteutuneesta näytepisteestä kuvassa 5. 
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Kuva 5. Kuvassa näytepiste 41 (Jurvonjoki, Äänekoski). Kuvattu 19.7.2018 klo 15.50 
pohjoiseen päin. Kuvaaja Atte Laaka. 

Jokaiselta näytepisteellä mitattiin veden happamuus, lämpötila ja sähkönjohtavuus 

YSI-YHGHQODDWXPLWWDULOOD��-RV�KDSSDPXXV�ROL�WXWNLPXNVHQ�NULWHHULHQ�PXNDLQHQ��S+���

6,5), otettiin levä-, vesi-, ICP-MS- ja DOC-näytteet yleisten näytteenotto-ohjeiden 

mukaisesti (International Organization for Standardization 1988; Suomen 

Standardisoimisliitto SFS ry. 1995, 1996a, 1996b, 1997, 1999, 2000a, 2000b, 2011; 

Eloranta et al. 2007). Piilevänäytteet harjattiin kymmenen noin metrin välein 

sijaitsevan kiven pinnalta, kestävöitiin etanolilla ja säilytettiin jääkaappilämpötilassa 

myöhempiä laboratoriotöitä varten. Kivien ottokohdilta arvioitiin varjostuksen määrä 

(0±100 %) ja pohjan materiaali sekä mitattiin veden virtausnopeus, uoman syvyys ja 

leveys. Vesinäytteenotossa näytepullot huuhdeltiin kolmesti näytteellä ennen 

varsinaista näytteenottoa, jäädytettiin mahdollisimman nopeasti saman päivän aikana 

ja sulatettiin vasta juuri ennen analysointia. ICP-MS-massaspektrometri- ja DOC-

näytteet happokestävöitiin maastossa koeputkiin 0,45 µm kalvosuodattimen läpi ja 

säilytettiin jääkaappilämpötilassa näytteenoton jälkeen. 
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3.1. Laboratorioanalyysit 

Näytteet analysoitiin Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen 

tutkimuslaboratoriossa syksyllä 2018 ja DOC-näytteiden osalta Lammin biologisella 

tutkimusasemalla keväällä 2019.   

Veden värin muuttujien mittaus oli keskeistä työn aihepiirin kannalta, joten veden 

väri määritettiin kahdella eri menetelmällä: väriluvulla ja spektrometrillä. Veden 

väriluku saadaan vertaamalla suodatettua näytettä (< 0,45 µm) standardoituun 

väriskaalaan puhtaan veden avulla (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. 

2011). Spektrometrillä veden värin mittaaminen perustuu kemiallisten yhdisteiden 

kykyyn absorboida ja emittoida elektromagneettista säteilyä. Veden väri määritettiin 

suodatetun (< 0,45 µm) näytteen absorbanssilla aallonpituudella 436 nm SFS-EN 

ISO 7887 -standardin mukaisesti. Molempien menetelmien tulkinnassa tummat 

näytteet saavat suuria ja kirkkaat näytteet pieniä arvoja, ja molemmat käytetyistä 

menetelmistä ovat yleisesti käytössä veden värin arvioinnissa (Suomen 

Standardisoimisliitto SFS ry. 2011). Veden väriä epäsuoraan kuvaamaan määritettiin 

vedestä liuenneen orgaanisen hiilen (DOC) määrä, sillä orgaaninen hiili on suurimpia 

veden väriin vaikuttavia tekijöitä. Kalvosuodattimien loppumisen vuoksi näytteet 

saatiin vain 19 ensimmäisestä näytepisteestä. DOC-analyyseista vastasi Helsingin 

yliopiston Lammin biologinen asema. 

  

Hivenaineet mitattiin Agilent 7800 ICP-MS -massaspektrometrillä ISO 17294-2 

standardin mukaisesti (International Organization for Standardization 1988). 

Menetelmässä aineet erotetaan toisistaan plasmasuihkun avulla, jolloin aineiden 

pitoisuudet voidaan selvittää erittäin tarkkaan, tyypillisesti yksikköä miljoonaa (ppm) 

tai miljardia (ppb) kohti. Pitoisuudet analysoitiin 17 hivenaineelta: rauta, alumiini, 

pii, fosfori, vanadiini, kromi, mangaani, koboltti, nikkeli, kupari, sinkki, arseeni, 

seleeni, molybdeeni, kadmium, lyijy ja uraani. Näistä erityisesti raudalla ja 

alumiinilla tiedetään olevan veden väriin liittyviä vaikutuksia. Veteen liuenneista 

ioneista mitattiin Metrohm MIC-12 -ionikromatografilla natrium (Na+), kalium (K+), 

kalsium (Ca2+), magnesium (Mg2+), fluoridi (F-), kloridi (Cl-), nitraatti (NO3
-) ja 

sulfaatti (SO4
2-) standardien SFS-EN ISO 10304-1 ja SFS-EN ISO 14911 mukaisesti 

(Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. 1995, 2000b). Menetelmissä näytteen 

määritettävät aineet erotettiin toisistaan erillisiksi vyöhykkeiksi eluenttivirran 



 

20 
 

mukana, jolloin vyöhykkeistä voitiin tunnistaa mitattavat ionit ja niiden 

määrät. Lisäksi ionikromatografin tulosten avulla määritettiin näytepisteiden 

ionibalanssi.  

Vesinäytteiden pH ja alkaliniteetti mitattiin automaattisella Titroline 5000 -titraajalla 

standardien SFS 3005 ja SFS-EN ISO 9963-2 mukaisesti (Suomen 

Standardisoimisliitto SFS ry. 1996b, 2000a). Alkaliniteetti tarkoittaa veden kykyä 

reagoida vetyionien (H+) kanssa ja se on keskeinen luonnonvesien 

puskurikapasiteetin indikaattori. Veden kokonaistypen ja kokonaisfosforin määrät 

selvitettiin hajottamalla näytteiden orgaaniset ja epäorgaaniset aineet suljetulla 

märkäpoltolla autoklaavissa. Kokonaistypen määrityksessä noudatettiin standardia 

SFS-EN ISO11905-1 ja kokonaisfosforin määrityksessä standardia SFS-EN 1189 

(Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. 1997, 1999). Laboratorioanalyysien 

oikeellisuus tarkistettiin hyödyntämällä rinnakkais- ja vertailunäytteitä, 

nollamittauksia sekä ionibalanssia, ja analyysit todettiin valideiksi.  

Piilevänäytteistä tehtiin kestopreparaatit märkäpolttamalla orgaaninen aines pois 

vetyperoksidin avulla, jonka jälkeen preparaatit huuhdeltiin ja pipetoitiin näytteiksi. 

Peitinlasi kiinnitettiin objektilasiin Naphraxilla®. Preparaateista tunnistettiin ja 

laskettiin 500 solua satakertaisella suurennoksella immersioöljymikroskoopilla. 

Tunnistuksessa hyödynnettiin useaa alan perusteosta (Krammer & Lange-Bertalot 

1986±1991; Lange-Bertalot & Metzeltin 1996) ja käytettiin niiden mukaista 

nimistöä. Kaikki tutkimuksessa esiintyvät lajit kuvattiin mikroskooppikameralla, 

jotta toisten näytteiden lajeihin ja epäselviin tapauksiin voitiin palata jälkikäteen, 

mikä lisäsi lajintunnistuksen tarkkuutta ja toistettavuutta. Lisäksi jokainen sivuttain 

oleva solu kuvattiin ja mitattiin. Dokumentointi mahdollisti lajien jälkikäteen 

määrittämisen lisäksi myös tunnistamattomien lajien erottamisen toisistaan, mikä on 

lajirunsauden kannalta olennainen tieto. Toisistaan poikkeaviksi tunnistetut, mutta 

lajitasolle määrittämättömät lajit kirjattiin lisäämällä järjestysluku sukunimen perään, 

esimerkiksi seuraavasti: Eunotia sp. #1, Eunotia sp. #2.   
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3.2. Tilastolliset analyysit 

Aineiston esikäsittelyyn käytettiin Microsoft Excel-taulukkolaskentaohjelmaa ja 

tilastolliseen analysointiin ja mallinnukseen R-ohjelmointikieltä (R Core Team 

2022). R:ssä käytettiin aineiston tarkasteltuun ja analysointiin paketteja corrplot 

(Wei & Simko 2021), PerformanceAnalytics (Peterson & Carl 2020) ja ggplot2 

(Wickham 2016), ekologiseen mallinnukseen pakettia vegan (Oksanen et al. 2020) ja 

muuttujakorjattujen tunnuslukujen laskemiseen pakettia modEvA (Barbosa et al. 

2021).   

Tutkimuksen ensisijainen tavoite oli mallintaa veden värin vaikutusta 

piileväyhteisöjen lajirunsauteen ja -koostumukseen. Yhteisötason tarkempien 

vaikutusten arvioimiseksi laskettiin näytepisteiden lajirunsaus sekä Shannonin ja 

Pieloun indeksit. Nämä ovat ekologisissa tutkimuksissa yleisimmin käytettyjä 

lajiyhteisöä kuvaavia muuttujia, jotka painottavat eri asioita. Shannonin indeksi on 

informaatioteoriaan pohjautuva lajien monimuotoisuutta kuvaava indeksi, Pieloun 

indeksi kuvaa lajien suhteellisten osuuksien jakautumista eli lajien tasaisuutta ja 

lajirunsaus ottaa huomioon pelkän näytepisteen kokonaislajimäärän (Morris et al. 

2014; Borcard et al. 2018).   

Veden värin ja muiden ympäristömuuttujien vaikutusten selvittämiseen käytettiin 

korrelaatiotestejä, lineaarisia malleja (linear models, LM), yleistettyjä lineaarisia 

malleja (generalized linear models, GLM) sekä redundanssianalyyseja (redundancy 

analysis, RDA).   

Korrelaatiotesteillä verrattiin ympäristöä ja piileviä kuvaavia muuttujia keskenään, 

sekä tarkistettiin kaikkien ympäristömuuttujien keskinäisten yhteyksien voimakkuus. 

Sallitun kollineaarisuuden rajana pidettiin tavanomaisesti käytettyä r < |0,7|. Lisäksi 

korrelaatioanalyysien ja kirjallisuuskatsauksessa esitetyn ekologisen tiedon pohjalta 

jatkoanalyyseista pudotettiin vähiten merkitsevät ympäristötekijät. Korrelaatio- 

kertoimena laskettiin Pearsonin ja Spearmanin korrelaatiokertoimet, joista 

normaalijakautuneissa aineistoissa käytettiin Pearsonia ja muissa tapauksissa 

Spearmania. 

Jatkoanalyyseihin valituille ympäristötekijöille muodostettiin piileväyhteisöjä 

kuvaavia muuttujia selittävät lineaariset mallit. Malleille laskettiin regressiosuoran 

yhtälö, selitysaste R2, tilastollinen merkitsevyys p ja visualisoitiin malli ja 
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regressiosuora hajontakuviolla yhteyden tarkemmaksi arvioimiseksi. Koska 

ympäristömuuttujat olivat tilastollisten tunnuslukujen ja histogrammien pohjalta 

usein heikosti normaalijakautuneita, muunnettiin ne pH:ta lukuun ottamatta 

normaalijakautuneemmiksi 10-kantaisella logaritmilla. Voimakkaimmin 

korreloituneista muuttujista muodostettiin mallit sekä alkuperäisellä että 

logaritmisoiduilla aineistolla vertailua varten. Logaritmisoidulla aineistolla 

lineaarisen mallin taustaoletusten toteutuminen havaittiin paremmaksi plot lm()-

funktion antamilla residuaalien ominaisuuksia kuvaavilla kaavioilla, joten 

lineaarisissa malleissa käytettiin logaritmisoituja ympäristömuuttujia.  

Yleistetyt lineaariset mallit (GLM) ovat lineaarisia malleja (LM) kehittyneempiä 

malleja, joita voidaan käyttää luotettavammin monissa lineaarisille malleille 

ongelmallisissa tilanteissa. Niillä ei ole samanlaisia vaatimuksia lineaariselle 

yhteydelle selittävän ja selitettävän muuttujan välillä tai selitettävän muuttujan 

normaalijakautuneisuudelle (Guisan et al. 2002; Legendre & Legendre 2012). 

Tutkimuksessa monimuuttujamallityypiksi valittiin siksi GLM. Yleistettyjen 

lineaaristen mallien taustaodotukset huomioiden analyyseissa käytettiin ei-

logaritmisoituja ympäristömuuttujia. Eri mallien vertailussa käytettiin selitysastetta 

D2, muuttujakorjattua selitysastetta D2
a sekä AIC-arvoja (Akaike information 

criterion). AIC on mallin osuvuutta kuvaava muuttuja. Sen varsinainen lukuarvo ei 

ole itsessään merkittävä, mutta mallien vertailussa pienempi arvo kuvaa paremmin 

osuvaa mallia (Legendre & Legendre 2012). Paras malli etsittiin poistamalla kaikki 

muuttujat sisältävästä mallista vähiten merkitseviä muuttujia yksi kerrallaan. Lisäksi 

kaikille yksittäisille ympäristötekijöille laskettiin oma malli, johon lisättiin 

muuttujapariksi vuorotellen kaikki mahdolliset ei-kollineaariset muuttujat. Näistä 

parhaiten selittäviin muuttujapareihin lisättiin sekä aiemmissa LM-, GLM- että 

RDA-malleissa korostuneita muuttujia, kunnes saavutettiin piste, jossa mallien 

suorituskyky lähti heikkenemään.  

Redundanssianalyysi (RDA) on ekologiassa tavallinen analyysimenetelmä, jossa 

kahta tai useampaa taulukkoa samanaikaisesti vertaamalla voidaan tehdä päätelmiä 

taulukoiden samankaltaisuudesta tai suhteista (Legendre & Legendre 2012). 

Tutkimuksessa verrattiin ympäristömuuttujista ja selitettävästä lajiaineistosta 

koostuvia muunnettuja taulukoita. Ympäristömuuttujilla oli tyypillisesti eri yksiköt, 

joten aineisto yhtenäistettiin keskittämällä muuttujat keskiarvon 0 ympärille 
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keskihajonnalla 1 (Legendre & Legendre 2012; Borcard 2018). Lajiaineistossa 

ongelmana oli, että suuresta lajimäärästä johtuen jokainen näytepiste sisälsi runsaasti 

nollia (lajia havaittiin 0 solua). Tällöin RDA löytää taulukoiden ja näytepisteiden 

välillä yhteyksiä lähinnä useiden lajien samanaikaisen puuttumisen johdosta, vaikka 

ekologisesti merkittävää yhteyttä ei olisi. Ongelma vältettiin tekemällä aineistolle 

Hellingerin muunnos (Legendre & Gallagher 2001). Molemmat muunnokset tehtiin 

decostand()-funktiolla. Piilevälajeista analyyseihin valittiin lajit, jotka esiintyivät yli 

viidessä mutta alle 40 näytepisteessä, jotta lajin äärimmäinen runsaus tai 

harvinaisuus ei vääristäisi tuloksia. Redundanssianalyyseilla etsittiin piilevien 

esiintymistä parhaiten selittävä malli käyttämällä funktiota ordistep(). Menetelmässä 

tietokone laskee parhaan mallin käyttämällä p-arvoja ja näennäisiä AIC-arvoja 

takaapäin poistavalla menetelmällä ja toistamalla tämän useita kertoja (Oksanen et al. 

2020). Lisäksi rakennettiin sekä kirjallisuuden että aiemmin kuvattujen analyysien 

pohjalta merkittävimmiksi todetuista muuttujista koostuvia malleja, joiden 

suorituskykyä vertailtiin visuaalisesti ja muuttujakorjattuja R2-arvoja (R2
a) käyttäen.  

Kaikissa analyyseissa tilastollisen merkitsevyyden rajaksi valittiin p < 0.05. Tulokset 

on esitetty normaalijakautuneissa aineistoissa keskiarvona ja keskihajontana (ka., 

SD), lopuissa mediaanina ja ala- ja yläneljänneksen vaihteluvälinä (med., IQR). 

RDA-analyysien kuvaajat on kokonaismallia lukuun ottamatta esitetty selitettävien 

muuttujien osalta skaalattuna, jolloin kuvaajassa vastemuuttujien (lajit) väliset 

yhteydet ovat tarkkoja. Tällöin voidaan tehdä päätelmiä siitä, mitkä lajit esiintyvät 

usein keskenään samoissa näytepisteissä. Selittävien muuttujien väliset suhteet ovat 

tällä skaalaustavalla suuntaa antavia, mutta merkittävät poikkeamat tarkkoihin 

suhteisiin esitetään tekstissä. Kokonaismallissa skaalaus on selittävien muuttujien 

mukainen, jolloin eri ympäristötekijöiden keskinäisten suhteiden arviointi 

mahdollistuu. 
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4. Tulokset 
Vesi- ja lajitiedot saatiin 44 näytepisteestä, DOC 19 näytepisteestä. Tärkeimmät 

näytepisteiden tunnusluvut löytyvät taulukosta 3. Näytteenottokohtina toimineet 

virtavedet olivat keskimäärin leveydeltään 1,3±7,5 m, syvyydeltään alle 35 cm ja 

virtausnopeudeltaan 0,3 m/s. Piilevien kannalta tärkeimmistä fysikaalisista 

muuttujista lämpötila vaihteli pääosin muutaman asteen sisällä (med. 19,0 °C, IQR 

17,2±20,6 °C). Kemiallisista muuttujista pH oli keskimäärin 5,9 (SD 0,4) ja 

maksimissaan 6,5. Myös ionipitoisuudet vaihtelivat selvästi, ja usean niistä kohdalla 

aineistossa on nähtävissä selkeä vinouma (taulukko 3).  

Taulukko 3. Tärkeimmät näytepisteitä kuvaavat tunnusluvut. Liuenneen orgaanisen hiilen 
(DOC) osalta on huomioitava pienempi näytemäärä. 

 

Veden väri vaihteli näytepisteiden välillä kirkkaasta hyvin tummaan sekä väriluvulla 

(37,5±375,0 mgPt/l) että absorbanssilla (0,04±0,54 a) mitattuna. DOC vaihteli noin 

10 ja 40 mgC/l välillä. Kun veden väriä kuvaavia menetelmiä verrattiin keskenään, 

havaittiin, että väriluku ja absorbanssi korreloivat keskenään voimakkaasti (r = 0,96, 
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p < 0,001). Niissä 19 näytepisteessä, joista DOC oli saatavilla, tämä korreloi sekä 

veden väriluvun että absorbanssin kanssa kertoimella r = 0,87 (p < 0,001). DOC 

puuttui kuitenkin yli puolesta näytepisteitä. Jatkotarkastelussa aineisto puolitettiin 

absorbanssin suhteen, jolloin havaittiin ero korrelaatioissa kirkkaamman (r = 0,95, p 

< 0,001) ja tummemman (r = 0,91, p < 0,001) puoliskon välillä eli yhteys ei ollut 

lineaarinen. Jatkoanalyyseihin valittiin siksi veden väriä kuvaamaan objektiivisesti 

PLWDWWX�DEVRUEDQVVL��WlVWl�HWHHQSlLQ�³YHGHQ�YlUL´��  

Piileviä näytepisteiltä määritettiin yhteensä 216 lajia, jotka löytyvät liitteestä I. 

Yhteensä 75 piilevälajia esiintyi yli viidessä, mutta alle 40 näytepisteessä, täyttäen 

ennalta määritetyt lajistoanalyysien kriteerit. 136 lajia esiintyi viidessä tai 

harvemmassa näytepisteessä ja 75 lajia vain yhdessä näytepisteessä, useimmiten vain 

yksittäisten solujen verran. Yli 40:ssä näytepisteessä esiintyi viisi lajia: Achnanthes 

subatomoides, Eunotia bilunaris, Eunotia minor, Fragilaria capucina ja 

Gomphoneva parvulum. Yksittäisellä näytepisteellä lajirunsaus oli tyypillisesti 39 

(SD 11,7). Lajiston monimuotoisuutta kuvaavan Shannonin indeksin arvot 

vaihtelivat näytepisteissä hyvin niukkalajisesta melko lajirunsaaseen (0,72±3,41) ja 

lajien tasaisuutta kuvaava Pieloun indeksi epätasaisesti ja tasaisesti jakautuneiden 

lajistojen välillä (0,22±0,85). Piilevälajistoa kuvaavat Shannonin indeksi ja Pieloun 

indeksi korreloivat keskenään voimakkaan lineaarisesti (r = 0,95, p < 0,001). 

Lajirunsaus korreloi sekä Shannonin indeksin (r = 0,63, p < 0,001) että Pieloun 

indeksin (r = 0,36, p < 0,05) kanssa, mutta yhteys oli heikompi ja näytepistekohtaista 

vaihtelua havaittiin enemmän. Kaikki muuttujat valittiin jatkoanalyyseihin.  

 

4.1. Veden värin ja ympäristömuuttujien keskinäiset yhteydet 

Veden väriä ja ympäristömuuttujia ristiintaulukoidessa havaittiin, että aineistossa 

esiintyi kollineaarisuutta (taulukko 4). Veden värillä havaittiin useaan keskeiseen 

ympäristömuuttujaan vahva korrelaatio, joka osan muuttujista kanssa ylitti ennalta 

määritellyn sallitun kollineaarisuuden rajan r = |0,7|. Veden väri korreloi voimakkaan 

positiivisesti alumiini-, rauta- ja lyijypitoisuuksien kanssa (r > 0,80, p < 0,001) sekä 

kokonaisfosforipitoisuuden kanssa (r = 0,70, p < 0,001). Voimakas negatiivinen 

korrelaatio oli sulfaattipitoisuuden kanssa (r = -0,76, p < 0,001). Heikompia 

korrelaatiota löytyi positiivisena kokonaistyppipitoisuuden ja negatiivisena pH:n (r = 
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0,65 ja r = -0,60, p < 0,001) sekä lämpötilan ja kloridipitoisuuden kanssa (r = -0,35 

ja r = -0,33, p < 0,05). Muiden muuttujien kanssa korrelaatiot olivat r < |0,3| ja vailla 

tilastollista merkitsevyyttä.  

Taulukko 4. Tärkeimpien muuttujien keskinäiset korrelaatiot. Aineisto on logaritmisoitu 
pH:ta lukuun ottamatta ja korrelaatiokertoimena on käytetty Pearsonin korrelaatiokerrointa. 

 

Muista tärkeimmistä lajistoa selittävistä muuttujista alumiini-, lyijy- ja 

rautapitoisuudet korreloivat vahvasti keskenään, rauta myös kokonaistyppi- ja 

kokonaisfosforipitoisuuksien kanssa (kaikissa r §� ����� p < 0,001). pH korreloi 

voimakkaimmin sähkönjohtavuuden ja sulfaattipitoisuuden (r = 0,68 ja 0,65, p < 

0,001) sekä heikommin veden värin ja eri ionien kanssa (r < |0,6|). Sulfaattipitoisuus 

oli voimakkaimmassa yhteydessä veden värin ja pH:n kanssa, muiden keskeisten 

muuttujien kanssa r §� _���±0,55|. Lämpötilan ja uomaan liittyvien muuttujien 

korrelaatiot muihin muuttujiin olivat kauttaaltaan vähäisempiä, r < |0,5|, ja pääosin 

vailla tilastollista merkitsevyyttä.  

 

4.2. Veden värin ja muiden ympäristömuuttujien yhteys piileviin 

Ympäristömuuttujien vaikutusta piileviin tarkasteltiin aluksi korrelaatioilla ja 

lineaarisilla regressiomalleilla, joiden korrelaatiokertoimet ja lineaarisen 

regressiomallin selitysasteet ja merkitsevyysarvot löytyvät taulukosta 5.  

Shannonin indeksin kanssa voimakkain korrelaatio ja selitysaste oli veden värillä (r 

= 0,52, R2 = 0,27, p < 0,001). Seuraavaksi suurimmat korrelaatiokertoimet ja 

selitysasteet havaittiin useilla ioneilla, joista positiivisesti Shannonin indeksin kanssa 

korreloivat rauta-, alumiini-, lyijy-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuudet ja 

negatiivisesti sulfaatti- ja kloridipitoisuudet. pH:n yhteys indeksiin oli ionitasoja ja 
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veden väriä heikompi, mutta tilastollisesti merkitsevä (r = -0,36, R2 = 0,13, p = 0,02). 

Lämpötilan, varjostusasteen ja uomaan liittyvien muuttujien (uoman leveys, syvyys 

tai veden virtausnopeus) yhteydet Shannonin indeksiin olivat hyvin heikot ja 

ainoastaan virtausnopeuden osalta tilastollisesti merkitsevät. DOC:n suhteen 

tilastollisesti merkittävää yhteyttä ei löytynyt. 

Taulukko 5. Ympäristömuuttujien korrelaatiokertoimet ja lineaaristen regressiomallien 
selitysasteet ja merkitsevyysasteet suhteessa piilevälajistoa kuvaaviin indekseihin. Aineisto 
on ympäristömuuttujien osalta logaritmisoitu pH:ta lukuun ottamatta ja 
korrelaatiokertoimena on käytetty Pearsonin korrelaatiokerrointa. 

 

Pieloun indeksi korreloi muuttujien kanssa samansuuntaisesti, mutta pääosin 

Shannonin indeksiä voimakkaammin (taulukko 5). Korrelaatio oli 

voimakkainta veden värin kanssa (r = 0,65), tämän selittäessä 43 % Pieloun indeksin 

vaihtelusta (p < 0,001). Kuten Shannonin indeksinkin suhteen, sulfaatti-, alumiini-, 

lyijy- ja rautapitoisuuksien yhteydet Pieloun indeksiin olivat seuraavaksi selvimmät. 

Sen sijaan pH:n yhteys Pieloun indeksiin oli Shannonin indeksiin nähden 

voimakkaampi (r = -0,52, R2 = 0,27, p < 0,001) ja lähes samaa tasoa useiden ionien 

kanssa. Lämpötilan ja uomaan liittyvien muuttujien sekä DOC:n korrelaatiot Pieloun 

indeksin kanssa olivat olemattomia ja mallit vailla tilastollista merkitsevyyttä.  

Indekseistä poiketen lajirunsaus ei korreloinut tilastollisesti merkitsevästi veden 

värin (r = -0,11, R2 = 0,01, p = 0,47), yhdenkään ionin tai pH:n (r = 0,20, R2 = 0,04, 
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p = 0,20) kanssa. Lajirunsaudella havaittiin tilastollisesti merkitsevä korrelaatio vain 

lämpötilaan (r = 0,46), jonka avulla saattoi selittää 21 % lajirunsauden vaihtelusta (p 

< 0,001).   

Taulukko 6. Veden värin kanssa merkittävästi korreloivat piilevälajit. Taulukossa on esitetty 
19 lajia, joiden korrelaatio veden värin kanssa oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0.05). Näille 
lajeille tehtiin lineaariset ja yleistetyt lineaariset mallit, joiden avulla tarkasteltiin lajien 
yhteyttä veden väriin ja happamuuteen. Veden värin vaihtelu selitti eniten Achnanthes 
minutissiman ja Eunotia meisterin esiintymistä. Korrelaatiokeroimena on käytetty 
Spearmania lajiston epätasaisen jakautumisen vuoksi. 

 

Veden värin vaikutuksia tarkasteltiin myös lajitasolla. Analysoiduista 75 lajista 

tilastollisesti merkittävä korrelaatio veden värin ja näytepisteissä esiintyvän 

solumäärän kanssa löytyi 19 lajilla. Näille muodostettiin lineaarinen regressiomalli 

sekä yleistetty lineaarinen regressiomalli sekä veden värin että pH:n kanssa (taulukko 

6).  

Kyseisillä lajeilla veden väri selitti solumäärän vaihtelua tilastollisesti merkitsevästi 

79 %:lla (15/19) joko lineaarisella tai yleistetyllä lineaarisella mallilla. Samoilla 

lajeilla pH:n vaikutus oli tilastollisesti merkitsevä 53 %:lla (10/19), ja vain 

viidesosalla (4/19) korjattu selitysaste D2
a oli suurempi kuin veden värillä.  

Suurimmat selitysasteet havaittiin Achnanthes minutissimalla (D2
a = 0,59), useilla 

Eunotia-suvun lajeilla (E. meisteri D2
a = 0,50), Navicula minimalla, Gomphonema 
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acuminatumilla sekä Pinnularia appendiculatalla (taulukko 5). Osalla lajeista vain 

toisella muuttujalla havaittiin merkittävä selitysaste. Näistä pelkällä veden värillä oli 

merkitystä erityisesti E. exigualle ja E. septentrionalikselle, pelkällä pH:lla E. 

incisalle. 

 

4.3. Useiden ympäristömuuttujien samanaikainen yhteys piileviin 

Veden värin vaikutusten tarkastelua jatkettiin muodostamalla yleistettyjä lineaarisia 

malleja aineiston kollineaarisuus (taulukko 4) huomioiden.   

Shannonin indeksin vaihtelua parhaiten selittävissä malleissa esiintyi tyypillisesti pH, 

virtausnopeus ja veden väri tai jokin tämän kanssa voimakkaasti korreloiva 

ionipitoisuus (tyypillisesti rauta- tai kloridipitoisuus). Lämpötilan lisääminen 

malleihin paransi mallia osassa tapauksista. Virtausnopeutta lukuun ottamatta 

uomaan liittyvien muuttujien lisääminen järjestelmällisesti heikensi malleja. pH:n ja 

kloridipitoisuuden osalta toisen asteen termin sisällyttäminen paransi osuvuutta 

järjestelmällisesti, toisin kuin suurimman osan ionipitoisuuksista ja veden värin 

osalta. Pelkän veden värin ja sen neliön sisältävä malli selitti Shannonin indeksin 

vaihtelusta 28,9 % (AIC 116,9) ja mallilla veden väri + veden väri2 + pH + pH2 

saatiin selitysaste D2
a = 0,38 (AIC 115,1). Mallin osuvuutta paransi tehokkaimmin 

virtausnopeus, joka sisältyi kaikkiin kolmeen parhaimmin Shannonin indeksiä 

selittävään malliin (taulukko 6). Osuvimmin Shannonin indeksin vaihtelua selitti 

malli pH + pH2 + virtaus + Cl + Cl2 (D2
a = 0,40, AIC 108,8). Kyseinen malli ei 

enää kohentunut lisäämällä muita muuttujia, vaan sekä D2
a- että AIC-arvot 

huononivat.  
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Taulukko 7. Parhaimmat lajistoindeksejä kuvaavat GLM-mallit selitysasteineen ja mallin 
osuvuutta kuvaavan AIC-arvon kanssa. 

 

Pieloun indeksiä parhaiten selittävät mallit koostuivat lähinnä samoista muuttujista 

kuin parhaiten Shannonin indeksiä selittävät mallit (taulukko 7). Myös toisen asteen 

termien lisääminen noudatti samoja periaatteita. Perusmalli veden väri + veden väri2 

+ pH + pH2 selitti 47,6 % Pieloun indeksin vaihtelusta (AIC 102,0). Parhaiten 

indeksin vaihtelua selitti malli pH + pH2 + virtaus + 62ౙð (D2
a = 0,57, AIC 92,9). 

Tämän mallin osuvuus ei enää parantunut muiden muuttujien lisäämisen jälkeen.   

Lajirunsauden suhteen pelkkä veden värin tai pH:n sisältävä malli ei osoittautunut 

tilastollisesti merkitseväksi, eikä veden värin lisääminen parantanut yhdenkään 

mallin osuvuutta. Yksittäisistä muuttujista lajirunsautta selittivät tilastollisesti 

merkitsevästi vain lämpötila ja sähkönjohtavuus, ja parhaiten selittävät mallit 

koostuivat näiden sekä syvyyden yhdistelmistä (taulukko 7). Malli lämpötila + 

lämpötila2 selitti 24,5 % (AIC 119,5) ja sähkönjohtavuus + sähkönjohtavuus2 15,5 % 

(AIC 124,7) lajirunsauden vaihtelusta. Kaikista muuttujayhdistelmistä paras 

selitysaste ja osuvuus saatiin mallilla lämpötila + lämpötila2+ syvyys + 

sähkönjohtavuus + sähkönjohtavuus2. Tälläkin selitysaste jäi huomattavasti 

Shannonin ja Pieloun indeksejä selittäviä malleja alhaisemmaksi, ollen 28 % (AIC 

116,7).  

Laajemmin ympäristömuuttujien tärkeyttä yksittäisille lajeille ja koko 

lajistolle selvittiin redundanssianalyyseilla (RDA). Pelkän veden värin vaikutus 

arvioitiin ositetulla RDA-analyysilla, jossa käytettiin muuttujana veden väriä ja 

vakioitiin malli lämpötilan, pH:n ja typen kokonaismäärän suhteen. Tässä mallissa 
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veden väri selitti muuttujamäärällä korjattuna 6,6 % lajien esiintymisen vaihtelusta (p 

< 0,001). Lajisto jakautui mallissa taulukon 6 tuloksia mukaillen: Eunotia-suvun 

lajeilla, Pinnularia appendiculatalla ja P. subcapitatalla sekä Navicula minimalla oli 

positiivinen yhteys veden väriin, Eunotia meisterin erottuessa joukosta. Achnanthes 

minutissimalla oli voimakkaan negatiivinen yhteys veden väriin. Uutena lajina 

analyysissa erottui positiivisella yhteydellä Eunotia muscicola, ja Achnanthes 

oblongellan ja veden värin välinen yhteys oli positiivisempi kuin 

korrelaatiokertoimet ja aiemmat mallit viittasivat.  

Kun RDA-malliin tuotiin kaikki ympäristömuuttujat, jotka eivät olleet veden värin 

kanssa kollineaarisia, malli selitti muuttujilla korjattuna 36,0 % lajiston vaihtelusta (p 

< 0,001) (kuva 6).  

Kuva 6. RDA-malli kaikilla selittävillä muuttujilla, jotka eivät ole kollineaarisia (r > |0,7|) 
veden värin kanssa. Skaalaus selittävien muuttujien mukaan, jolloin ympäristömuuttujien 
väliset suhteet ovat vertailtavissa. Esimerkiksi lämpötilan ja piin suhde on käytännössä 
täysin vastakkainen. Punaisilla rasteilla on merkittynä lajien paikat, joista parhaiten 
erottuvat on nimetty. 
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Mallissa RDA akseli 1 oli eniten yhteydessä veden väriin ja akselin selitysaste oli 

33,9 % (p = 0,001) ja RDA 2 akselin selittäessä vain noin 6,5 % lajistosta (p = 

0,005). Mallissa merkitseviä muuttujia olivat veden väri, pii, kloridi ja 

sähkönjohtavuus. Mallin kuvaajasta pystyttiin kuitenkin päättelemään 

ympäristömuuttujien suhteita ja merkityksiä verrattuna toisiinsa (kuva 6). Mallista 

huomattiin esimerkiksi, että pii ja lämpötila olivat tärkeät, mutta lähes vastakkaiset 

muuttujat. Samoin veden väri oli lähes vastakkainen happamuuden, kloridin sekä 

sähkönjohtavuuden kanssa.  

Ordistep-komennolla automatisoidusti tilastollisesti merkittävimmistä muuttujista 

luotuun RDA-malliin kuului veden väri, kokonaistyppi- ja piipitoisuus sekä 

lämpötila (kuva 7).  

Kuva 7. Ordistep-funktiolla automaattisesti laskettu RDA-malli lajistoon vaikuttavista 
muuttujista. Tärkeimmät muuttujat olivat veden väri, typpipitoisuus, piipitoisuus ja 
lämpötila. Skaalaus on vastemuuttujan mukaisesti. Tällöin lähekkäin sijaitsevat lajit 
esiintyvät useammin samoissa näytepisteissä, ja lajien ja ympäristömuuttujien välisiä 
suhteita voidaan arvioida. Ympäristömuuttuijen keskinäiset suhteet ovat suuntaa-antavia. 
Osaa lajeista ei ole nimetty kuvaajan selkeyden vuoksi. Lajilyhenteiden selitteet löytyvät 
liitteestä I. 
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Ordistep-malli selitti lajien vaihtelusta 15,0 % (p < 0,001) ja kokonaismallin lisäksi 

kaikki mallin muuttujat olivat tilastollisesti merkitseviä. Useat Eunotia-suvun lajit 

esiintyivät keskenään samoissa näytepisteissä, joilla oli positiivinen yhteys veden 

väriin. Vastaavasti Achnanthes minutissiman ja usean muun saman suvun lajin 

yhteys veden väriin oli negatiivinen. Useat Nitzschia-suvun lajit esiintyivät 

tyypillisesti negatiivisessa±neutraalissa suhteessa veden väriin ja osalle oli 

merkitystä kokonaistyppipitoisuudella. Positiivisella yhteydellä piipitoisuuteen ja 

veden väriin oman ryhmänsä muodosti Pinnularia appendiculata.   

Ekologisesti tärkeimpiä ympäristömuuttujia sisältävistä malleista parhaimmaksi 

todettiin malli veden väri + pH + lämpötila + kokonaistyppipitoisuus, joka selitti 32,6 

% lajien esiintymisen vaihtelusta (p < 0,001) (kuva 8). Myös tässä tapauksessa 

kokonaismalli muuttujineen oli tilastollisesti merkitsevä. 

Kuva 8. Ekologisesti tärkeimpiä ympäristömuuttujia sisältävä RDA-malli, jossa muuttujina 
ovat veden väri, pH, lämpötila ja typpipitoisuus. Skaalaus on vastemuuttujan mukaisesti. 
Tällöin lähekkäin sijaitsevat lajit esiintyvät useammin samoissa näytepisteissä, ja lajien ja 
ympäristömuuttujien välisiä suhteita voidaan arvioida. Ympäristömuuttuijen keskinäiset 
suhteet ovat suuntaa-antavia. Lajilyhenteet löytyvät liitteestä I. 
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Tässä pH:n sisältävässä mallissa erottuu selkeämmin lajijoukkoja, joiden osuudet 

näytepisteen solumäärästä käyttäytyvät samankaltaisesti eri näytepisteissä ja 

suhteessa muuttujiin (kuva 8). Useat Eunotia-suvun lajit, Pinnularia appendiculata 

sekä Achnanthes oblongella esiintyivät usein muista lajeista erillään ja erottuivat 

positiivisella yhteydellä tummempaan veden väriin ja voimakkaampaan 

happamuuteen. A. minutissiman kanssa samankaltaisesti esiintyviä lajeja ei 

esiintynyt, ja lajin yhteys happamuusasteeseen ja väriin oli vahvan 

negatiivinen. Omana joukkonaan erottuu Navicula heimansioides, Fragilaria 

construens, Achnanthes linearis, Tabellaria flocculosa ja Frustulia rhomboides.  

 

5. Pohdinta 
Tutkimuksessani analysoin veden värin vaikutusta piileväyhteisöihin ja -lajeihin. 

Veden väri oli tärkeimpiä piileväyhteisöjen monimuotoisuutta ja lajiston tasaisuutta 

selittäviä tekijöitä, mutta yhteyttä lajirunsauteen ei havaittu. Värin vaikutuksilla oli 

suurta suku- ja lajikohtaista vaihtelua (kuva 9). Muina tärkeinä muuttujina 

korostuivat pH sekä osa ioni- ja hivenainepitoisuuksista, joiden osalta tulokset olivat 

linjassa aiempaan kirjallisuuteen. Veden värin huomiointi vesistötutkimuksissa on 

tärkeää, mutta sopivimman mittausmenetelmän valintaan täytyy kiinnittää huomiota.  

Kuva 9. Yksinkertaistettu kaavio veden värin vaikutuksista piilevälajistoon. Nuolen paksuus 
kuvastaa vaikutuksen suuruutta. 
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Veden väri oli tärkeimpiä piileväyhteisöjen monimuotoisuutta ja lajitasaisuutta 

selittäviä muuttujia kaikilla analyysimenetelmillä. Korrelaatioilla ja lineaarisilla 

malleilla veden väri oli tärkein lajiyhteisöä selittävä muuttuja. Myös 

monimuuttujamalleissa (GLM) se oli keskeinen muuttuja lähes kaikissa malleissa ja 

RDA:n ordiplot-funktion avulla veden väri todettiin tilastollisesti tärkeimmäksi 

muuttujaksi. Ositetulla RDA:lla pelkkä veden väri selitti lähes 7 % kaikkien lajien 

esiintymisestä. Tummempi veden väri lisäsi merkittävästi piileväyhteisön 

monimuotoisuutta ja lajiston tasaisuutta, jolloin yksittäiset lajit eivät muodostuneet 

lajiyhteisöä hallitsevaksi. Kirkkaissa vesissä yksittäisellä lajilla oli selvästi suurempi 

osuus, mutta eroa lajirunsaudessa ei havaittu. Yleisesti veden värin merkitystä 

piileville on aiemmin tutkittu niukasti, mutta se on aiemminkin osassa tutkimuksista 

todettu tärkeäksi ympäristömuuttujaksi (Fallu et al. 2002; Passy et al. 2006; Saulnier-

Talbot et al. 2020). Myös tummien ja kirkkaiden vesistöjen yhteisökoostumuksessa 

on havaittu samankaltaisia eroja (Wunsam et al. 2002; Passy et al. 2006).   

Lajirunsauden osalta voi vaikuttaa yllättävältä, että veden värin lisäksi mitkään 

muutkaan tärkeimmät muuttujat, kuten pH tai ionit, eivät nousseet merkitseviksi, 

vaan lajirunsautta selitti tilastollisesti merkitsevästi vain lämpötila ja 

sähkönjohtavuus. Koska muilla vastemuuttujilla tulokset ovat hyvin linjassa 

aiemman kirjallisuuden kanssa samaa aineistoa ja menetelmiä käyttäen, on 

metodologinen virhe epätodennäköinen. Todennäköisin selitys tuloksille liittyy 

lajirunsauden määritelmään ja piilevien sietoalueisiin (kuva 2). Lajirunsaus ei 

huomioi solujen osuutta näytepisteessä, vaan sekä yhden solun verran esiintyvä että 

näytteen valtalaji saavat saman laskennallisen arvon. Siten, vaikka 

ympäristötekijän muuttuessa lajin esiintyvyys tippuisi sadasta yhteen yksilöön, ei 

muutos näy lajirunsaudessa. Todennäköisimmin tuloksia selittää se, että 

näytepisteiden väliset erot happamuudessa, pH:ssa ja ionitasoissa riittivät 

merkittävästi muuttamaan piilevälajien välisiä suhteita, mutta eivät riittäneet 

ylittämään lajien sietoalueita, jolloin eroa lajirunsaudessa ei havaittu. pH:n suhteen 

tämä oli jopa toivottua neutraalia ja emäksistä ympäristöä suosivan lajiston 

poissulkemiseksi. Indeksejä vertailevissa tutkimuksissa lajirunsauden onkin havaittu 

havaitsevan näytepisteiden välisiä eroja esimerkiksi juuri Shannonin indeksiä 

heikommin (Morris et al. 2014). Siten enemmän informaatiota sisältävien 

monimuotoisuusindeksien käyttö tutkimuksissa voikin olla järkevää.   
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Veden värin merkitys piileville vaihteli merkittävästi eri lajien välillä: osalle lajeista 

veden väri oli tärkein esiintymistä selittävä muuttuja ja selvästi esimerkiksi pH:ta 

merkittävämpi, osalle vaikutus oli olematon. Myös vaikutuksen suunta erosi lajien ja 

sukujen välillä. Voimakkain vaikutus lajien esiintymiseen havaittiin tummiin vesiin 

painottuvilla Eunotia-suvun lajeilla ja kirkkaisiin vesiin painottuvalla Achnanthes 

minutissimalla. Eunotia-suvun lajeista voimakkaimmin korostui E. meisteri. 

Samansuuntaisia havaintoja veden värin suuresta merkityksestä Eunotia-suvun 

lajeille ja A. minutissimalle on tehty myös aiemmin (Fallu et al. 2002; Eloranta et al. 

2007). Wunsam et al. (2002) tutkimuksessa A. minutissima oli kirkkaiden happamien 

vesien hallitseva valtalaji. Myös suomalaisissa virtavesissä tehdyssä tutkimuksessa 

veden värin suhteellinen tärkeys lajin esiintymiselle oli suurinta E. meisterillä, joka 

oli erityisen runsas tummissa vesissä (Pajunen et al. 2016). Samassa tutkimuksessa 

esitettiin neljä muuta mahdollista veden väriä ennustavaa lajia, joista kaksi kuului 

Eunotia-sukuun ja yksi oli A. minutissima. Toisessa veden värille indikaattorilajeja 

etsineessä tutkimuksessa suurin selitysaste havaittiin Eunotia incisalla (Fallu et al. 

2002), joka oli voimakkaimmin veden värin kanssa korreloivien lajien joukossa 

myös tässä tutkimuksessa. Toisaalta nyt E. incisan suhteen pH:lla havaittiin vielä 

veden väriäkin suurempi vaikutus, ja lajia onkin pidetty myös happamuuden 

indikaattorilajina (Rosen et al. 2000; Kovács et al. 2006; Bennett et al. 2010). 

Tulokseni vahvistavat Eunotia-suvun lajien ja A. minutissiman merkitystä 

mahdollisina veden värin indikaattorilajeina. Muiden tutkimuksessa havaittujen, 

voimakkaasti veden värin kanssa yhteydessä olleiden lajien osalta tarvitaan 

vielä lisää tutkimusta. Osa niistä saattaa kuitenkin olla lupaavia indikaattorilajeja, 

joita voitaisiin käyttää veden väriä koskevissa jatkotutkimuksissa. Tulokset myös 

korostavat suku- tai lajikohtaisen arvioinnin merkitystä piilevätutkimuksessa.  

Veden värin suuren vaikutuksen ohella tutkimuksessa korostui pH:n merkitys 

erityisesti monimuuttujamalleissa ja RDA:ssa. Korrelaatioanalyyseissa ja lineaarisilla 

malleilla pH:n merkitys oli erityisesti Shannonin indeksin suhteen muita muuttujia 

vähäisempi, minkä selittää yhteyden epälineaarisuus. Tätä tukee se, että 

monimuuttujamalleissa toisen asteen termi oli järjestelmällisesti pelkkää pH:ta 

selittävämpi ja merkitsevämpi. Toisin kuin veden värin osalta, pH:n merkitys 

piileville on laajasti tunnettu (Battarbee et al. 1999; Passy et al. 2006; Hargan et al. 

2015). pH:n merkityksen osalta on huomionarvoista, että sen ja veden värin 
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vaikutuksia vertaillessa havaittiin, että osalla lajeista veden väri oli pH:ta 

huomattavasti merkittävämpi selittävä tekijä. Toisaalta näissä tapauksissa lajit 

saattoivat olla kaikissa näytepisteissä pH:n suhteen sietoalueensa sisällä, sillä 

tutkimuksessa keskityttiin vain happamiin virtavesiin. Tämän ymmärtäminen on 

keskeistä myös koko tutkimuksen tuloksissa pH:n merkityksen suuruutta 

arvioitaessa.  

Jokaisesta näytepisteestä analysoitiin myös 38 muuta ympäristömuuttujaa. Näistä 

piileväyhteisöjen koostumusta voimakkaimmin selittäviksi havaittiin rauta-, 

alumiini-, sulfaatti-, lyijy-, kloridi-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuudet. 

Yleistetyissä lineaarisissa malleissa erottui myös virtausnopeus. RDA:ssa pH:n ja 

veden värin sisältävät mallit paranivat hieman lämpötilan, kokonaistyppi- tai 

piipitoisuuden avulla.  Tulokset ovat hyvin linjassa aiempiin 

havaintoihin. Hivenaineista ja ioneista raudan (Larson et al. 2015), alumiinin 

(Gensemer & Playle 1999), lyijyn (Schmitt et al. 2001) ja kokonaisfosforin ja -typen 

(Soininen 2002; Lavoie et al. 2008; Larson et al. 2015) tiedetään olevan piileviin 

merkittävästi vaikuttavia tekijöitä. Myös lämpötilan vaikutus oli odotettu, sillä se 

tehostaa yhteyttämistä (DeNicola 1996).   

Näitä yhteyksiä tulkitessa on kuitenkin muistettava aineistossa esiintynyt voimakas 

kollineaarisuus, jolloin osa yhteyksistä saattaa todellisuudessa kuvata välillisesti 

toista muuttujaa. Rautapitoisuus oli voimakkaasti korreloitunut veden värin 

kanssa, mikä oli odotettavissa (Passy 2010). Rauta on yksi tärkeimmistä veden väriin 

vaikuttavista tekijöistä ja muodostaa Suomessa noin kolmasosan veden väristä 

(Kritzberg & Ekström 2012; Weyhenmeyer 2014; Xiao et al. 2015). Vaikka se toimii 

piilevien kasvua lisäävänä ravinteena (Larson et al. 2015), saattoi osa veden värin 

vaikutuksesta kuvata laajemmin raudan merkitystä. Tutkimuksessani raudan 

itsenäistä vaikutusta ei voida kuitenkaan poissulkea, ja osassa monimuotoisuutta 

selittävistä malleista rauta oli veden väriin verrattava ympäristötekijä. Osittain 

suoraa ja osittain DOC:in liittyvää vaikutusta on ehdotettu myös aiemmin (Passy 

2010). Myös alumiini- ja lyijypitoisuuksien ja veden värin väliset korrelaatiot olivat 

odotettavissa, sillä humusyhdisteisiin sitoutuu alumiinia ja raskasmetalleja, ja niiden 

keskinäiset korrelaatiot on todettu vahvoiksi (Gensemer & Playle 1999; Passy et al. 

2006; Porcal et al. 2009; Pound et al. 2013). Toisaalta alumiinin ja raskasmetallien 

myrkyllisyys vesieliöille on vähäistä humushappamissa vesissä (Passy et al. 2006). 
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Siten näiden osalta vaikutus saattaa esiintyä todellista suurempana veden väriin 

liittyvän korrelaation johdosta. Tätä tukee se, että kyseiset muuttujat olivat värin 

lisäksi voimakkaasti korreloituneita vain keskenään, ja monimuuttujamalleissa ja 

RDA:ssa veden väri oli järjestelmällisesti niitä selittävämpi muuttuja. Suuren 

kollineaarisuuden johdosta yhdistelmämalleja ei kuitenkaan voitu muodostaa eikä 

tarkkoja syy-seuraussuhteita voida päätellä. Näiden tutkiminen vaatisi erilaisen 

koeasetelman, mutta toisi lisää tietoa monimutkaisista veden väriin ja 

raskasmetalleihin liittyvistä yhteyksistä ja niiden vaikutuksista piileviin.  

Odottamaton tutkimuslöydös oli, että epäorgaanisen happamoitumisen vaikutukset 

näkyivät aineistossa ja selittivät piileväyhteisön rakennetta, vaikka vesistöjen 

happamuuden syitä ei lähdetty tutkimuksessa varsinaisesti selvittämään. 

Tutkimuksessa sulfaatti- ja kloridipitoisuudet nousivat kuitenkin keskeisiksi piilevien 

monimuotoisuutta ja lajitasaisuutta selittäviksi muuttujiksi heti veden värin ja 

rautapitoisuuden jälkeen. Toisin kuin muilla ioneilla ja metalleilla, erityisesti kloridin 

korrelaatio veden värin kanssa jäi vähäiseksi, mikä tukee itsenäisen vaikutuksen 

mahdollisuutta, sillä selitysaste oli silti suuri. Kyseiset ionit ovat päästöistä 

syntyneitä epäorgaanisen happamoitumisen aiheuttajia, ja niiden vaikutukset 

piileville ja korrelaatiot veden värin kanssa olivat aiemmin havaitun kaltaisesti 

negatiivisia (Monteith et al. 2007; Porter-Goff et al. 2013). Aineistossa myös E. 

exiguaa esiintyi yli kolmasosassa näytepisteistä kohtalaisen suurella solumäärällä 

(liite I). Laji on aiemmin yhdistetty hyvään sulfaattien-, alumiinin- ja raskasmetallien 

sietoon, ja lisääntynyt näytepisteissä ympäristön kuormituksen kasvaessa (Verb & 

Vis 2000; Passy 2006; Passy et al. 2006). Myös kloridigradientin merkitys 

piileväyhteisöille ja yksittäisille lajeille on aiemmin havaittu virtavesissä (Porter-

Goff et al. 2013).  

Veden värin suuri merkitys ja boreaalisella vyöhykkeellä käynnissä oleva veden 

värin ruskeentuminen huomioiden veden värin vaikutuksia on tärkeää tutkia 

enemmän. Veden väriä voidaan kuitenkin kuvata eri tavoilla, joten oikean 

menetelmän valinta on tulosten tulkinnan kannalta välttämätöntä. Tutkimuksessa 

veden väriä kuvasivat väriluku, absorbanssi, DOC ja epäsuorasti rautapitoisuus. 

Muuttujia vertailtiin keskenään, ja veden väriä kuvaamaan valittiin absorbanssi. 

Väriluvun ja absorbanssin välisen voimakkaan korrelaation, ja tutkimuksesta pois 

jätettyjen väriluvulla toistettujen analyysien pohjalta valinta ei vaikuttanut keskeisiin 
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tuloksiin. Absorbanssin valinnalle oli tutkimuksessani useita perusteluja. Se mitataan 

objektiivisesti, toisin kuin väriluku, joka perustuu subjektiiviseen tulkintaan lisäten 

mittaukseen liittyvää harhaa. Lisäksi tummissa vesissä väriluvun ja absorbanssin ero 

oli kirkkaita vesiä suurempi, mikä todennäköisesti selittyy suurella laimentamisen 

tarpeella. Tulkinta-asteikon riittämiseksi tummissa vesissä näytettä piti laimentaa 

noin 25-kertaisesti. Tällöin asteikkoon vertaamalla arvioidun väriluvun lisääntyessä 

viidellä lopullinen väriluku saattoi muuttua jopa sadalla yksiköllä. Samasta syystä 

johtuen tummissa vesissä väriluvun asteikko muuttui portaittaiseksi (125 ± 250 ± 375 

± 500 mg Pt/l), eikä portaiden välisiä arvoja ollut mahdollista erottaa toisistaan. 

Objektiivisesti mitatulla absorbanssilla tällaisia ongelmia ei ole, joten on oletettavaa, 

että se antaa erityisesti tummissa vesissä värilukua luotettavampia ja tarkempia 

tuloksia. Absorbanssin ongelmana voidaan kuitenkin pitää vain yhden aallonpituuden 

huomioimista. Koska raudan ja fulvisten happojen määrät vaikuttavat veden sävyyn, 

saattaa yhden aallonpitoisuuden käyttäminen osassa tapauksista kuvata veden väriä 

puutteellisesti (Cuthbert & del Giorgio 1992; Bennett & Drikas 1993). Siten tulevissa 

tutkimuksissa on tärkeä valita veden väriä kuvaava muuttuja tutkimusaineiston vesiin 

sopivaksi, tai mitata väri molemmilla menetelmillä. DOC saatiin valitettavasti vain 

19 näytepisteestä, jonka vuoksi tilastollinen voima ei riittänyt sen käyttämiseen 

analyyseissa. Jos DOC olisi ollut käytettävissä, olisi esimerkiksi lajien suhteen ollut 

mahdollista selvittää, vaikuttaako niihin enemmän rautapitoisuus vai liuennut 

orgaaninen hiili. Näin voitaisiin arvioida myös sitä, miksi veden väri on lajiston 

monimuotoisuudelle hyväksi: johtuuko vaikutus raudasta ravinteena, liuenneen 

orgaanisen hiilen suojelevasta vaikutuksesta ja raskasmetallien sitomiskyvystä vai 

valon spektrin muuttumisesta. 

 

5.1. Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet 

Tutkimuksessa oli useita vahvuuksia. Näytepisteiden suunnittelussa pyrittiin 

välttämään järjestelmällisesti sekoittavia tekijöitä, kuten ihmistoiminnan, samaan 

uomaverkostoon liittyvän autokorrelaation ja pH:n vaikutuksia. Aineiston keräysaika 

oli lyhyt, ja säätiloista ja sateista johtuva vesikemiallinen virhe saatiin 

todennäköisesti minimoitua. Näytteet kerättiin standardoitujen menetelmien 

mukaisesti, niiden säilyttäminen oikeassa lämpötilassa onnistui jakson helteisyydestä 

huolimatta, ja suurin osa valituista ja kerätyistä muuttujista oli objektiivisesti 
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mitattuja. Siten näytteenottoon liittyvä harha saatiin minimoitua. Näytteiden 

analysointi tapahtui kansainvälisten standardien mukaisesti asianmukaisessa 

laboratoriossa, ja mittausten oikeellisuus arvioitiin jälkikäteen. DOC:ia lukuun 

ottamatta kaikki laboratorioanalyysit ja piilevien lajinmäärityksen teki sama henkilö 

vähentäen tähän liittyvää harhaa. Piilevälajien määrityksessä epävarmat solut myös 

dokumentoitiin, jolloin määritysvirheen mahdollisuus pieneni. Lisäksi 

tunnistamattomat lajit voitiin siten erottaa toisistaan, jolloin näytepisteiden todellinen 

lajirunsaus saatiin laskettua.  

Tärkein muuttuja (veden väri) määritettiin usealla menetelmällä, mikä vähentää 

sattuman ja mittausvirheen merkitystä. Esitettyihin analyyseihin valittiin muuttuja 

mittausharhan minimointi huomioiden. Selitettäviksi muuttujiksi valittiin yleisesti 

käytetyt ja tunnetut indeksit, ja keskeisten muuttujien yhteyttä analysoitiin useilla 

yleisesti käytetyillä tilastollisilla menetelmillä. Lopputuloksena veden väriin liittyvät 

tulokset olivat samansuuntaisia kaikilla menetelmillä, mikä tukee päätelmien 

uskottavuutta. Lisäksi myös muiden muuttujien osalta tulokset noudattivat 

järjestelmällisesti aiempaa tutkimuskirjallisuutta, jolloin merkittävän metodologisen 

virheen todennäköisyys voidaan arvioida pieneksi. Pro gradu -työn tavoitteet 

huomioiden tutkimuksessa muodostettiin selkeät tutkimuskysymykset, joihin 

suunnitelluilla ja toteutetuilla menetelmillä ja analyyseilla pystyttiin vastaamaan. 

Tulokset ovat tutkimusalalla ajankohtaisia ja tuovat tutkimusalalle uutta tietoa, jota 

on mahdollista hyödyntää jatkotutkimuksissa. Tutkimus sisälsi sekä 

perustutkimukseen että soveltavaan tutkimukseen liittyvän osan, sillä 

piileväyhteisöihin kohdistuvan veden värin vaikutuksen lisäksi tutkittiin myös 

vaikutusta yksittäisiin lajeihin, joista pystyttiin esittämään mahdollisia 

indikaattorilajeja.  

Tutkimuksessa oli myös puutteita. Suunniteltua 50 näytepistettä ei saavutettu, jolloin 

tilastollinen voima analyyseissa heikkeni, eikä kaikkia mahdollisia yhteyksiä 

välttämättä pystytty havaitsemaan. Piilevälajien osalta suurempi näytepistemäärä 

olisi todennäköisesti nostanut useita lajeja mukaan analyyseihin, jolloin uusia 

mahdollisia indikaattorilajeja olisi voitu havaita. Lisäksi osassa tapauksista lopulliset 

ja suunnitellut näytepisteet erosivat toisistaan, mikä lisäsi näytepisteen valintaan 

liittyvän harhan mahdollisuutta. Näytteenotossa veden värin ohella olisi voitu 

määrittää veden sameus, sillä myös yli 0,45 µm kiintoaines vedessä vaikuttaa valon 
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kulkeutumiseen. Toisaalta näytepisteissä ei ollut selvästi savisameita paikkoja, joissa 

vaikutus oli voinut olla ilmeisempi. Laboratoriotöissä erityisesti piilevien 

lajinmääritykseen ja -määrittäjään liittyvät virheet ovat mahdollisia. Tätä pyrittiin 

aktiivisesti vähentämään lajit kuvaamalla ja tarvittaessa määritykseen myöhemmin 

palaamalla tai muita piilevätutkijoita konsultoimalla. Lisäksi määrityksen tukena 

käytettiin osittain iäkkäitä määritysoppaita, jolloin vaikka itse määritys olisi oikein, 

on uudemman tutkimustiedon pohjalta esimerkiksi lajin status tai sukulaisuussuhteet 

saattaneet täsmentyä.  

Aineiston analysoinnissa keskeisin mahdollinen virhelähde on aineiston muuttujien 

välisten korrelaatioiden voimakkuus, vaikka se olikin osittain ennustettavissa. Silti 

suuri kollineaarisuus vaikeutti aineiston analysointia ja tulkintaa. Esimerkiksi veden 

värin ja osan hivenaineista keskinäisestä merkitsevyysjärjestyksestä ei voida 

tutkimuksen pohjalta olla täysin varmoja, vaikka veden väri kokonaisuutena 

vaikuttaakin merkittävimmältä. 

Tilastollisissa analyyseissa virheen mahdollisuus on suurin lineaarisissa malleissa 

aineiston jakauman takia, eikä aineiston normalisointi logaritmisoimalla korjannut 

kaikissa tapauksissa täysin residuaalien jakautumista ja taustaoletusten toteutumista. 

Ongelma vältettiin pääanalyyseissä muiden mallityyppien käyttämisellä. Tulosten 

raportoinnissa joudutaan aina tasapainoilemaan luettavuuden ja sisällytetyn tiedon 

määrän kanssa. Tässä tapauksessa tuloksista jätettiin pois muilla veden väriä 

kuvaavilla muuttujilla (väriluku, DOC) tehdyt tarkemmat analyysit, sekä erityisesti 

monimuuttajamallien ja RDA:n osalta muut tehdyt mallit ja osa tilastollisista 

tunnusluvuista. Näiden sisällyttäminen olisi lisännyt lukijan mahdollisuuksia tulkita 

tuloksia tarkemmin. Toisaalta niiden lisääminen olisi merkittävästi heikentänyt 

luettavuutta, eikä pro gradu -työn suunniteltu työmäärä huomioiden myöskään 

monimuuttujamallien liitteeksi koostamista nähty järkeväksi.  
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6. Johtopäätökset 
Piilevät ovat yleinen, vesistötutkimuksissa laajasti hyödynnetty lajiryhmä. 

Viimeaikaisesta pohjoisella pallonpuoliskolla laajasti havaitusta veden värin 

ruskeentumisesta huolimatta veden värin merkityksestä piileviin on niukasti 

tutkimustietoa. Tutkimukseni tarkoitus oli lisätä tätä tietoa selvittämällä veden värin 

vaikutusta piilevien lajiyhteisöihin ja yksittäisiin piilevälajeihin happamissa Keski-

Suomen virtavesissä.  

Tutkimukseni pohjalta veden väri on keskeisimpiä happamissa virtavesissä piileviin 

vaikuttavia ympäristötekijöitä useilla eri vaikutustavoilla. Se lisää sekä 

piileväyhteisön monimuotoisuutta että vaikuttaa lajien hallitsevuussuhteisiin. 

Tummat happamat virtavedet ovat lajistoltaan monimuotoisempia ja lajisuhteiltaan 

tasaisempia kuin kirkkaat, joissa usein yksittäinen laji hallitsee piileväyhteisöä 

voimakkaammin. Vesistöjen ruskeentuessa on tutkimukseni pohjalta odotettavissa, 

että piileväyhteisöissä lajien osuudet saattavat jatkossa olla tasaisemmin jakautuneita, 

mutta muutosta lajirunsaudessa ei välttämättä nähdä.   

Veden värin vaikutukset olivat myös lajista riippuvaisia, ja osalla lajeista veden väri 

oli huomattavasti voimakkaammin esiintymistä selittävä muuttuja kuin veden 

happamuus, jota on tyypillisesti pidetty tärkeimpänä piileviin vaikuttavana 

ympäristötekijänä. Suurelle osalle lajeista merkittävää vaikutusta veden värillä ei 

kuitenkaan havaittu. Voimakkaasti veden väristä riippuvien lajien suhteellinen osuus 

saattaa tulevaisuudessa lisääntyä suhteessa aikaisempaan. Tämä on tärkeää tiedostaa, 

jos piileviä käytetään ympäristön kuvaajina. Osaa näistä lajeista oli arveltu 

mahdollisiksi veden värin indikaattorilajeiksi jo aiemmin, mikä sai vahvistusta 

tutkimuksessani. Osa lajeista saattaa olla mahdollisia vesistötutkimuksessa jatkossa 

hyödynnettäviä indikaattorilajeja, mutta jatkotutkimukset ovat aiheellisia. Vaikka 

veden värin tärkeyteen viittaavia tuloksia on saatu aiemminkin, tuo useita ympäristö- 

ja yhteisötason muuttujia huomioiva tutkimukseni arvokasta lisätietoa piilevien ja 

veden värisestä suhteesta. 
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Laji Soluja
N % N

Achnanthes acares Ach_aca 2 4,5 4
Achnanthes bioretii Ach_bio 3 6,8 5
Achnanthes carissima Ach_car 5 11,4 9
Achnanthes chlidanos Ach_chl 28 63,6 239
Achnanthes curtissima Ach_cur 4 9,1 4
Achnanthes daonensis Ach_dao 1 2,3 1
Achnanthes daui Ach_dau 2 4,5 3
Achnanthes didyma Ach_did 5 11,4 15
Achnanthes helvetica Ach_hel 23 52,3 91
Achnanthes impexiformis Ach_imp 14 31,8 30
Achnanthes laevis Ach_lae 2 4,5 8
Achnanthes lanceolata Ach_lan 5 11,4 7
Achnanthes laterostrata Ach_lat 2 4,5 9
Achnanthes levanderi Ach_lev 7 15,9 19
Achnanthes linearis Ach_lin 34 77,3 576
Achnanthes minutissima Ach_min 38 86,4
Achnanthes nitidiformis Ach_nit 1 2,3 7
Achnanthes oblongella Ach_obl 23 52,3 684
Achnanthes peragalli Ach_per 6 13,6 12
Achnanthes petersenii Ach_pet 5 11,4 14
Achnanthes pusilla Ach_pus 25 56,8 114
Achnanthes rossii Ach_ros 12 27,3 34
Achnanthes saccula Ach_sac 1 2,3 9

Ach_sp1 1 2,3 1
Achnanthes stolida Ach_sto 1 2,3 3
Achnanthes subatomoides Ach_suba 40 90,9 788
Achnanthes subexigua Ach_sube 1 2,3 1
Achnanthes suchlandii Ach_such 16 36,4 122
Achnanthes ventralis Ach_ven 20 45,5 54
Amphora inariensis Amp_ina 1 2,3 1

Amp_nsJO 1 2,3 1
Amphora ovalis Amp_ova 2 4,5 2
Amphora pediculus Amp_ped 1 2,3 1
Brachysira brebissonii Bra_bre 11 25,0 40
Brachysira garrensis Bra_gar 8 18,2 29
Brachysira intermedia Bra_int 5 11,4 7
Brachysira neoexilis Bra_neo 2 4,5 9
Brachysira procera Bra_pro 2 4,5 2
Brachysira vitrea Bra_vit 3 6,8 11
Caloneis bacillum Cal_bac 1 2,3 1
Caloneis tenuis Cal_ten 1 2,3 10
Cavinula cocconeiformis Cav_coc 4 9,1 4
Cavinula intractata Cav_int 3 6,8 7
Cavinula jaernefeltii Cav_jae 1 2,3 2
Cavinula mollicula Cav_mol 3 6,8 6
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Cavinula pseudocutiformis Cav_pse 5 11,4 8
Cavinula scutiformis Cav_scu 1 2,3 1
Chamaepinnularia mediocris Cha_med 13 29,5 61
Chamaepinnularia soehrensis Cha_soe 9 20,5 18
Cocconeis placentula Coc_pla 4 9,1 24
Cocconeis pseudothumensis Coc_pse 1 2,3 1
Cymbella elginensis Cym_elg 1 2,3 12
Cymbella gaeumannii Cym_gae 1 2,3 1
Cymbella gracilis Cym_gra 22 50,0 64
Cymbella lanceolata Cym_lan 2 4,5 2
Cymbella minuta Cym_min 29 65,9 145
Cymbella naviculiformis Cym_nav 13 29,5 17

Cym_ns11JO 1 2,3 1
Cymbella perpusilla Cym_per 2 4,5 2
Cymbella silesiaca Cym_sil 16 36,4 32
Cymbella sinuata Cym_sin 1 2,3 1
Cymbella subcuspidata Cym_sub 1 2,3 1
Eunotia arculus Eun_arc 1 2,3 3
Eunotia bidens Eun_bid 1 2,3 7
Eunotia bilunaris Eun_bil 41 93,2 683
Eunotia botuliformis Eun_bot 1 2,3 5

Eun_cfarc 1 2,3 3
Eunotia circumborealis Eun_cir 17 38,6 188
Eunotia crista-galli Eun_cri 1 2,3 1
Eunotia diodon Eun_dio 6 13,6 28
Eunotia eurycephaloides Eun_eur 1 2,3 5
Eunotia exigua Eun_exi 16 36,4 158
Eunotia exsecta Eun_exs 1 2,3 1
Eunotia faba Eun_fab 14 31,8 98
Eunotia flexuosa Eun_fle 2 4,5 4
Eunotia formica Eun_for 8 18,2 21
Eunotia glacialis Eun_gla 1 2,3 2
Eunotia iatriensis Eun_iat 1 2,3 5
Eunotia implicata Eun_imp 19 43,2 203
Eunotia incisa Eun_inc 34 77,3 579
Eunotia intermedia Eun_int 1 2,3 1
Eunotia meisteri Eun_mei 39 88,6 846
Eunotia microcephala Eun_mic 6 13,6 44
Eunotia minor Eun_min 41 93,2
Eunotia muscicola Eun_mus 16 36,4 156
Eunotia naegelii Eun_nae 18 40,9 113
Eunotia nymanniana Eun_nym 6 13,6 24
Eunotia paludosa Eun_pal 5 11,4 17
Eunotia parallela Eun_par 1 2,3 2
Eunotia pectinalis Eun_pec 15 34,1 93
Eunotia praerupta Eun_pra 5 11,4 12
Eunotia pseudoparalleloides Eun_pse 16 36,4 192
Eunotia rhomboidea Eun_rho 27 61,4 703
Eunotia rynchocephala Eun_ryn 1 2,3 9
Eunotia satelles Eun_sat 1 2,3 9
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Eunotia septentrionalis Eun_sep 6 13,6 30
Eunotia soleirolii Eun_sol 8 18,2 38

Eun_sp1 1 2,3 2
Eun_sp2 1 2,3 3
Eun_sp3 1 2,3 2

Eunotia subarcuatoides Eun_sub 1 2,3 6
Eunotia sudetica Eun_sud 1 2,3 2
Eunotia tenella Eun_ten 27 61,4 216
Eunotia tetraodon Eun_tet 13 29,5 33
Fragilaria biceps Fra_bic 1 2,3 2
Fragilaria brevistriata Fra_bre 21 47,7 75
Fragilaria capucina Fra_cap 40 90,9 790
Fragilaria constricta Fra_consta 5 11,4 7
Fragilaria construens Fra_constu 35 79,5 745

Fra_constu_exi 4 9,1 19
Fragilaria elliptica Fra_ell 5 11,4 11
Fragilaria exigua Fra_exi 17 38,6 115
Fragilaria karelica Fra_kar 3 6,8 3
Fragilaria lata Fra_lat 3 6,8 3
Fragilaria nanana Fra_nan 7 15,9 13
Fragilaria neoproducta Fra_neo 1 2,3 1
Fragilaria oldenburgiana Fra_old 9 20,5 21
Fragilaria parasitica Fra_par 8 18,2 18

Fra_par_sub 2 4,5 2
Fragilaria pinnata Fra_pin 12 27,3 37

Fra_sp1 1 2,3 1
Fra_sp2 1 2,3 1
Fra sp3_cflata 1 2,3 1
Fra_sp4 1 2,3 9

Fragilaria tenera Fra_ten 1 2,3 1
Fragilaria ulna Fra_uln 7 15,9 7
Fragilaria virescens Fra_vir 14 31,8 27
Frustulia crassinervia Fru_cra 18 40,9 61
Frustulia rhomboides Fru_rho 35 79,5 362
Frustulia septentrionalis Fru_sep 1 2,3 1
Gomphonema acuminatum Gom_acu 6 13,6 9
Gomphonema coronatum Gom_cor 1 2,3 1
Gomphonema exilissimum Gom_exi 1 2,3 1
Gomphonema gracile Gom_gra 14 31,8 37
Gomphonema parvulum Gom_par 41 93,2
Gomphonema pumilum Gom_pum 2 4,5 45
Gomphonema truncatum Gom_tru 5 11,4 8
Meridion circulare Mer_cir 13 29,5 26
Navicula angusta Nav_ang 8 18,2 15
Navicula bryophila Nav_bry 1 2,3 1
Navicula capitata Nav_cap 1 2,3 1
Navicula cyptocephala Nav_cry 11 25,0 43
Navicula difficillima Nav_dif 1 2,3 2
Navicula fennica Nav_fen 3 6,8 7
Navicula heimansioides Nav_hei 30 68,2 264

Eunotia sp. #1
Eunotia sp. #2
Eunotia sp. #3

Fragilaria construens ssp. exigua

Fragilaria parasita ssp. subconstricta

Fragilaria sp. #1
Fragilaria sp. #2
Fragilaria sp. cf. lata
Fragilaria sp. #4
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Navicula indifferens Nav_ind 3 6,8 5
Navicula lanceolata Nav_lan 2 4,5 2
Navicula minima Nav_mini 14 31,8 98
Navicula minuscula Nav_minu 22 50,0 162
Navicula radiosa Nav_rad 1 2,3 6
Navicula rynchocephala Nav_ryn 14 31,8 39
Navicula schmassmannii Nav_sch 1 2,3 1
Navicula seminulum Nav_sem 1 2,3 1
Navicula similis Nav_sim 2 4,5 2
Navicula subtilissima Nav_sub 3 6,8 5
Naviculadicta bryophila Navi_bry 1 2,3 1
Naviculadicta detenta Navi_det 3 6,8 4
Naviculadicta elorantana Navi_elo 12 27,3 29

Navi_ns3JO 1 2,3 1
Naviculadicta obdurata Navi_obd 6 13,6 19
Naviculadicta placenta Navi_pla 1 2,3 1
Naviculadicta pseudostauron Navi_pse 9 20,5 15
Neidium affine Nei_aff 3 6,8 4
Neidium ampliatum Nei_amp 1 2,3 1
Neidium bisulcatum Nei_bis 1 2,3 1
Neidium densestriata Nei_den 2 4,5 2
Nitzschia acidoclinata Nit_aci 3 6,8 5
Nitzschia dissipata Nit_dis 12 27,3 40
Nitzschia gracilis Nit_gra 17 38,6 39
Nitzschia inconspigua Nit_inc 1 2,3 1
Nitzschia linearis Nit_lin 1 2,3 1
Nitzschia monachorum Nit_mon 6 13,6 6
Nitzschia palea Nit_pal 23 52,3 63
Nitzschia perminuta Nit_per 30 68,2 101
Nitzschia recta Nit_rec 4 9,1 4
Nitzschia suchlandii Nit_suc 1 2,3 2
Pinnularia appendiculata Pin_app 24 54,5 168
Pinnularia borealis Pin_bor 1 2,3 1
Pinnularia brauniana Pin_bra 1 2,3 1
Pinnularia divergens Pin_divs 3 6,8 4
Pinnularia divergentissima Pin_divma 2 4,5 2
Pinnularia gibba Pin_gib 14 31,8 25
Pinnularia hemiptera Pin_hem 1 2,3 1
Pinnularia lundtii Pin_lun 1 2,3 1
Pinnularia microstauron Pin_mic 1 2,3 1
Pinnularia nodosa Pin_nod 2 4,5 2
Pinnularia pisciculus Pin_pis 1 2,3 3
Pinnularia pluviana Pin_plu 4 9,1 4
Pinnularia renata Pin_ren 1 2,3 1

Pin_sp1 1 2,3 1
Pin_sp2 1 2,3 1
Pin_sp3 1 2,3 1

Pinnularia stomatophora Pin_sto 3 6,8 4
Pinnularia subcapitata Pin_subc 30 68,2 318
Pinnularia subrostrata Pin_subro 1 2,3 1
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Pinnularia viridis Pin_vir 2 4,5 2
Placoneis abiskoensis Pla_abi 2 4,5 2
Placoneis constans Pla_con 2 4,5 6
Placoneis elginensis Pla_elg 2 4,5 2
Sellaphora pupula Sel_pup 9 20,5 15
Sellaphora rectangularis Sel_rec 2 4,5 3

Sel_sp1 1 2,3 1
Stauroneis anceps Sta_anc 10 22,7 13
Stauroneis kriegerii Sta_kri 6 13,6 10
Stauroneis legumen Sta_leg 4 9,1 7
Stauroneis phoenicentron Sta_pho 2 4,5 2
Stauroneis thermicola Sta_the 1 2,3 2
Stenopterobia curvula Ste_cur 2 4,5 2
Stenopterobia delicatissima Ste_del 4 9,1 4
Surirella angusta Sur_ang 1 2,3 1
Surirella lapponica Sur_lap 2 4,5 2
Surirella linearis Sur_lin 3 6,8 3
Tabellaria fenestrata Tab_fen 5 11,4 33
Tabellaria flocculosa Tab_flo 39 88,6 550
Tabellaria quadriseptata Tab_qua 11 25,0 56
Tetracyclus glans Tet_gla 3 6,8 4

 
 

Sellaphora sp.

sp. = species, laji. ssp. = subspecies, alalaji. sp. nov. = species nova, uudeksi lajiksi 
ehdotettu laji. cf. = confer, arvio, käytetään tapauksissa, joissa laji/yksilö muistuttaa tiettyä 
lajia, mutta täyteen varmuuteen ei voida päästä. N = lukumäärä. * Lange-Bertalot & 
Metzeltin mukaisesti (1996). Tummennettuna analyysikriteerit (esiintyy yli viidessä, mutta 
alle 40 näytteessä) täyttäneet lajit.


