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1. Johdanto 

 

Lajien levinneisyyteen vaikuttavien tekijöiden tunteminen on ollut yksi tärkeimmistä modernin 

ekologian tutkimuksen tavoitteista (Soininen et al., 2011). Tärkeimpiä syitä paikallisen 

eliöyhteisön muodostumiselle ovat historiallisten tekijöiden ja ilmasto-olojen lisäksi lajin kyky 

levitä uusille alueille ja sopeutua osaksi paikallista eliöyhteisöä. Lajin paikalliseen 

esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat lisäksi ekolokeron laajuus ja lajille sopivien 

elinympäristöjen saatavuus (Heino & Soininen, 2006). Pienet lajit, kuten yksisoluiset 

organismit, ovat yleensä kosmopoliitteja eli maailmanlaajuisesti leviäviä, toisin kuin kooltaan 

suuremmat lajit, monisoluiset organismit, ovat yleensä rajoittuneet vain joillekin tietyille 

alueille (Fenchel & Finlay, 2004). Laajimmalle levinneet lajit voivat hyödyntää paremmin 

alueella yleisesti saatavilla olevia resursseja tai luontotyyppejä kuin harvinaisia elinympäristöjä 

suosivat lajit (Heino & Soininen, 2006). Yksisoluisten organismien kosmopoliittisuuden 

uskotaan johtuvan niiden suuresta populaatiokoosta ja kyvystä levitä passiivisesti uusille 

alueille (Finlay, 2002). Olettamus yksisoluisten lajien laajamittaisesta leviämiskyvystä on 

siirtänyt huomion suurempikokoisten lajien levinneisyyttä selittävien tekijöiden tutkimiseen. 

Näin ollen mikroskooppisen pienten lajien levinneisyyttä selittävien tekijöiden tutkiminen on 

ollut vähäisempää kuin suurikokoisten lajien leviämiseen vaikuttavien tekijöiden tutkiminen. 

 

Planktonyhteisöt muodostuvat kasvi- ja eläinplanktonista sekä bakteereista. Tässä 

maisterintutkielmassa tarkastellaan planktonlajien levinneisyyttä ainoastaan kasvi- ja 

eläinplanktonin osalta. Kasviplankton koostuu vedessä keijuvista mikroskooppisen pienistä 

levistä. Kasviplanktonin liike onkin ensisijaisesti riippuvainen veden liikkeistä, kuten aalloista 

ja virtauksista (Kettunen et al., 2008). Kasviplankton on vesistöjen tärkein perustuottajaryhmä. 

Perustuotanto kuluttaa vedestä hiilidioksidia ja tuottaa happea. Tuotannon aikana kasviplankton 

sitoo valoenergiasta fotosynteettisiä pigmenttejä, joista tärkein on klorofylli-a. Eläinplankton 

puolestaan koostuu toisen varaisista kuluttajista, eli ne käyttävät ravintonaan pääasiassa 

kasviplanktonia tai itseään pienempikokoista eläinplanktonia (Kettunen et al., 2008). 

Eläinplankterit ovat aktiivisesti liikuntakykyisiä, mutta nekin liikkuvat paljolti vesimassojen 

mukana. 
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Tässä maisterintutkielmassa selvitetään, miksi jotkin kasvi- tai eläinplanktonlajit ovat yleisiä 

tai harvinaisia boreaaliselle ilmastovyöhykkeelle kuuluvissa pienissä järvissä viidellä eri 

valuma-alueella Suomessa. Yleisyydellä tai harvinaisuudella tarkoitetaan, kuinka laajalle tai 

suppealle maantieteelliselle alueelle kasvi- ja eläinplanktonlajit ovat levinneet. Levinneisyyttä 

tarkastellaan kolmen eri selittävän tekijän avulla: 1) paikallinen runsaus, 2) ekolokeron koko ja 

3) lajipiirteet. Levinneisyyteen vaikuttavien tekijöiden tunteminen on tärkeää, sillä 

kasviplankton vaikuttaa yhdessä eläinplanktonin kanssa koko järven eliöyhteisöön sillä ne 

sijoittuvat ravintoverkon alatasoille (Kettunen et al., 2008). Yhdessä ne muodostavat vesien 

tuotannon keskeisen perustan ja ovat tärkeitä ekologisen tilan ilmentäjiä, koska ne reagoivat 

herkästi esimerkiksi veden lämpötilan ja ravinnepitoisuuksien muutoksiin. Tähän vaikuttaa 

muun muassa kasvi- ja eläinplanktonin suhteellisen lyhyt elinkaari (Soininen et al., 2007).  

 

 

2. Teoreettinen tausta 

 

Sekä kasvi- että eläinplanktonyhteisöjä esiintyy käytännössä jokaisessa järvessä ja lammessa 

(Soininen et al., 2007). Pienet järvet ja lammet ovat elinympäristöjä, jotka muodostavat 

jokainen oman ekosysteeminsä (Kettunen et al., 2008). Nämä useimmiten toisistaan erillään 

olevat ekosysteemit ovat kuitenkin kytköksissä sekä valuma-aluevaikutuksen (Soininen & 

Luoto, 2012) että maan yli leviämisen kautta (Soininen et al., 2011). Siksi onkin tärkeää 

tunnistaa paikalliset ympäristötekijät, abioottiset ja bioottiset, jotka ohjaavat lajimäärää ja 

yhteisön koostumusta (Carpenter et al., 1987; Bartrons et al., 2015). Abioottisiin eli fysikaalis-

kemiallisiin ympäristötekijöihin luetaan kuuluviksi järven vesikemia (mm. ravinnepitoisuus, 

pH, johtavuus ja veden sameus), hydrologia (mm. tuulen aiheuttamat virtaukset ja lämpötila) 

sekä järven morfometria (mm. syvyys, pinta-ala ja piiri) (Bartrons et al., 2015). Bioottiset 

ympäristötekijät ovat puolestaan resurssien (bottom-up) tai saalistuksen (top-down) 

aiheuttamia rajoitteita lajimäärissä ja lajistossa (mm. Glibert, 1998; Bartrons et al., 2015) (Kuva 

1). Kasviplanktonille bottom-up–säätelijöitä ovat valon määrä, lämpötila sekä ravinteet ja top-

down–säätelijöitä herbivoriset eläinplanktonlajit. Eläinplanktonille puolestaan tärkein bottom-

up–säätelijä on sopivan ravinnon saatavuus, joka koostuu lajia itseään pienemmistä 

eläinplanktonlajeista sekä kasviplanktonista. Top-down–säätelyä aiheuttaa eläinplanktonia 

saalistavat lajit, kuten planktivoriset selkärangattomat ja planktoninsyöjäkalat. Näissä 
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abioottisissa ja bioottisissa tekijöissä ja niiden suhteessa esiintyy suurta vaihtelua järvien välillä 

(Schartau et al., 2021), minkä vuoksi erilaisten tekijöiden vaikutukset planktonlajeihin on 

mahdollista tunnistaa (Bartrons et al., 2015). 

 

 

 

Kuva 1. Yksinkertaistettu ravintoverkko järvessä. Bottom-up–säätelyä kasviplanktonille aiheuttaa resurssit 

ja top-down–säätelyä eläinplanktonin laidunnus. Eläinplanktonin biomassaa ohjaavat ravinnon määrä ja 

saalistuspaine. Kasviplanktonyhteisön rakenne ja lajipiirteet ohjaavat osaltaan eläinplanktonin laidunnusta. 

Kasviplanktonlajien (1) rihmaisuus, (2) koloniat tai (3) muut suojaavat ominaisuudet vaikuttavat osittain 

eläinplanktonin laidunnukseen. Ohuempi nuoli kuvastaa suurempaa alttiutta saalistukselle (Rinke, 2006, 

muokattu). 
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2.1 Boreaalisten järvien kasviplankton 

 

Kasviplankton on vesistöjen tutkituin bioottinen ryhmä ja tärkein perustuottaja. Lajitasolla 

kasviplanktonin esiintymiseen vaikuttavat muuttuva fysikaalis-kemiallinen ympäristö, lajien 

välinen vuorovaikutus sekä biologisen ympäristön ajalliset ja alueelliset muutokset (Kettunen 

et al., 2008). Kasviplanktonlajeja, jotka viettävät vain osan elämästään kasvualustan päällä 

kutsutaan meroplanktoniksi, kun taas koko elämänsä planktonista elämää viettäviä eliöitä 

kutsutaan holoplanktoniksi tai euplanktoniksi (Kalff, 2002).  

 

Sisävesien kasviplanktonyhteisö koostuu useista leväryhmistä ja yhdestä pääryhmästä 

fotosynteettisiä bakteereja, syanobakteereja (Cyanophyceae), jotka muistuttavat 

toiminnallisilta ominaisuuksiltaan kasviplanktonia (Kalff, 2002). Monet syanobakteerilajit eli 

sinilevät pystyvät sitomaan ilmakehän typpeä orgaaniseksi typeksi (Suthers et al., 2009), jota 

muut kasviplanktonlajit pystyvät paremmin hyödyntämään ravinteena. Muita 

kasviplanktonlajiryhmiä ovat vihreiden levien kaareen kuuluvat viherlevät (Clorophyceae) ja 

silmälevät (Euglenophyceae) sekä ruskeiden levien kaareen kuuluvat piilevät 

(Bacillariophyceae), kultalevät (Chrysophyceae), nielulevät (Chryptophyceae) ja panssarilevät 

(Dinophyceae) (Kalff, 2002). Viherlevät ovat runsaslukuisin kasviplanktonryhmä 

sisävesistöissä (Suthers et al., 2009). Planktiset, vesipatsaassa keijuvat viherlevät ovat 

yleisimpiä järvissä ja lammissa, toisin kuin virtavesissä yleisimmät viherlevälajit ovat 

makroskooppisia ja rihmaisia sekä ne elävät kiinnittyneinä kasvualustaan kivien päälle, 

vesikasveihin tai pohjaan (Suthers et al., 2009). Silmälevät puolestaan menestyvät parhaiten 

pienissä lammissa, joissa ravinnepitoisuus on korkea, esimerkiksi maatilojen läheisyydessä 

(Suthers et al., 2009). Piilevät ja panssarilevät esiintyvät yksittäisinä soluina tai yhdyskuntina 

eli kolonioina kasvualustaan kiinnittyneinä tai planktonisina lajeina (Suthers et al., 2009). Myös 

nielulevät ovat yleinen laji järviekosysteemien planktonyhteisöissä, vaikka niiden solutiheys 

onkin harvoin korkea. Kultalevät puolestaan viihtyvät erityisesti viileissä, hyvälaatuisissa ja 

oligotrofisissa järvissä ja niiden kukinnot värjäävät veden usein ruskeaksi (Suthers et al., 2009).  
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2.2 Boreaalisten järvien eläinplankton 

 

Kuten kasviplanktonin, myös järvien eläinplanktonyhteisöihin vaikuttavia 

ympäristöolosuhteita on tutkittu melko kattavasti (Bartrons et al., 2015).  Eläinplanktonin 

keskeinen asema energiansiirtäjänä tekee siitä olennaisen osan ravintoverkkoa. Energiaa 

kulkeutuu perustuotannosta saalistuksen yhteydessä kohti korkeampia ravintoketjun tasoja 

(Karpowicz et al., 2020). Eläinplanktonia löytyy lähes kaikista makeanveden ympäristöistä 

(Kalff, 2002). Myös kalojen toukkavaiheet luetaan kuuluvaksi eläinplanktoniin. Varsinaiseen 

eläinplanktoniin lukeutuvat alkueläimet (Protozoa), rataseläimet (Rotifera) ja 

äyriäiseläinplankton (Crustacean).  

 

Alkueläimet ovat kooltaan alle 1 millimetrin pituisia (Kalff, 2002). Niiden ravintoon kuuluu 

bakteerien ja syanobakteerien ohella muut pienet kasviplanktonlajit ja osa alkueläinlajeista 

käyttää ravintonaan myös rataseläimiä (Suthers et al., 2009). Alkueläinten kehitys on nopeaa ja 

ne lisääntyvät soluja monistamalla (Suthers et al., 2009). Jotkut alkueläinlajit elävät 

kiinnittyneinä kasviplanktonlajeihin, kuten piileviin sekä suurempaan eläinplanktoniin (Kalff, 

2002). Tällöin muut lajit toimivat tärkeinä alkueläinten levittäjinä.  

 

Rataseläimet ovat pehmeäkuorisia monisoluisia selkärangattomia planktoneliöitä (> 2 mm) 

(Kalff, 2002). Nimensä mukaisesti niillä on ruumiin etuosassa rataselin (corona), jonka avulla 

ne liikkuvat ja suodattavat vedestä sopivaa ravintoa. Planktonisilla rataseläimillä on lyhyt 

elinkaari, jonka aikana veden lämpötilan, ravinnon määrän ja valaistusolosuhteiden on oltava 

optimaaliset (Kalff, 2002). Lyhyestä elinkaaresta huolimatta ne tuottavat useampia sukupolvia 

vuosittain. Selkärangattomia, jotka tuottavat useamman kuin yhden sukupolven vuodessa 

kutsutaan multivoltiineiksi lajeiksi (Kalff, 2002). Nopean tuotannon mahdollistavat 

hedelmättömät mutta diploidiset munat, jotka tuottavat vain naaraspuolisia jälkeläisiä 

partenogeneesin eli suvuttoman lisääntymisen avulla (Kalff, 2002).  

 

Äyriäiseläinplanktoniin luokitellaan kuuluvaksi pääasiassa vesikirput (Cladocera) ja 

hankajalkaiset (Copepoda), mutta myös raakkuäyriäiset (Ostracoda) ja kuoriäyriäiset 

(Malacostraca) (Kalff, 2002). Vesikirppujen koko vaihtelee lajista riippuen 200 µm – 

muutamaan millimetriin (Kalff, 2002). Suurin osa vesikirpuista suodattavat ravintonsa vedestä, 

mutta osa lajeista on myös kykeneväisiä saalistamaan ruokansa. Ravintona ne käyttävät itseään 
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pienempää eläinplanktonia ja kasviplanktonia. Vesikirppujen lajimäärää säätelee pääasiassa 

munantuotanto (Kalff, 2002). Ne voivat rataseläinten tavoin lisääntyä partenogeneettisesti 

(Kalff, 2002). Hankajalkaiset ovat toinen suuri äyriäiseläinplanktoniin kuuluva ryhmä. Niiden 

kehittymisnopeuteen vaikuttaa pääasiassa veden lämpötila, mutta myös geneettisellä perustalla 

on lajien välistä eroa, sillä ne lisääntyvät suvullisesti (Kalff, 2002).  Hankajalkaiset syövät 

laajasti eri kasviplanktonlajeja sekä hajonnutta kasvimateriaalia ja savihiukkasia (Suthers et al., 

2009). Jotkin lajit syövät pientä eläinplanktonia kuten rataseläimiä ja joitain alkueläinlajeja 

(Suthers et al., 2009). Hankajalkaiset voidaan jakaa kolmeen lahkoon: kyklooppihankajalkaiset 

(Cyclopoida), keijuhankajalkaiset (Calanoida) ja pohjahankajalkaiset (Harpacticoida, 

Poecilostomatoida, Siphonostomatoida). Kyklooppi- ja keijuhankajalkaiset viihtyvät erityisesti 

oligotrofisissa vesistöissä (Kalff, 2002). Äyriäisplanktonille ja rataseläimille on yhteistä 

munien diapaussi epäsuotuisina ajanjaksoina, kuten talvella. Keväisin diapaussivaiheen jälkeen 

kumpaakin eläinplanktonryhmää voi olla runsaasti järvissä (Kalff, 2002). 

 

 

2.3 Vuodenaikainen sukkessio 

 

Boreaaliselle ilmastovyöhykkeelle yksi tyypillisimmistä ominaispiirteistä on vuodenaikojen 

vaihtelu, minkä vuoksi kesät ovat valoisia, lyhyitä ja suhteellisen lämpimiä, kun taas talvet 

pimeitä, pitkiä ja kylmiä (Bonan & Shugart, 1989). Nämä kausiluontoisuutta aiheuttavat sää- 

ja ilmasto-olosuhteet vaikuttavat merkittävästi kasviplanktonyhteisöjen runsaussuhteisiin eri 

vuodenaikoina. Eläinplanktonin biomassa seuraa viiveellä kasviplanktonin biomassan kasvua, 

koska eläinplankton runsastuu tarjolla olevan ravinnon mukaan.  Lauhkean ilmastovyöhykkeen 

järvissä on havaittu olevan säännönmukainen kokoonpano hallitsevia lajeja tiettyinä 

vuodenaikoina (Kalff, 2002). Talvella valon niukkuus on rajoittavin tekijä kasviplanktonin 

kasvussa ja silloin biomassan määrä laskee (Kalff, 2002). Myös polaaristen alueiden järvissä 

lumi- ja jääpeite vaikeuttavat fotosynteesin muodostamista ja näin ollen olosuhteet suosivat 

miksotrofisia lajeja (De Senerpont Domis et al., 2013), jotka pystyvät tuottamaan ravintoa 

fotosynteesin rinnalla myös kemosynteesin turvin. Näin miksotrofiset planktonryhmät, kuten 

kultalevät, pystyvät selviämään aktiivisesti kylmistä ja pimeistä ajanjaksoista (De Senerpont 

Domis et al., 2013). Myös muut planktonryhmät ovat kehittäneet keinoja selviytyä talven 

pimeän ajanjakson yli, sillä kaikki planktonin ryhmät sisältävät lajeja, joilla on diapausseja eli 

lepovaiheita. Esimerkiksi syanobakteereiden Anabaena-sukuun kuuluvat planktonlajit voivat 
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tuottaa paksuseinäisiä leposoluja, joiden avulla ne pystyvät talvehtimaan vesipatsaassa tai 

pohjasedimentin päällä (Kalff, 2002). Toisaalta syanobakteereihin kuuluvilta Mikrocystis-

suvun lajeilta tällaiset talvehtimisen mahdollistavat solut puuttuvat kokonaan, mutta niille on 

muovautunut kyky selvitä epäedullisissa olosuhteissa vegetatiivisessa tilassa pohjasedimentissä 

(Kalff, 2002). Lisäksi rataseläimet ja vesikirput selviävät epäsuotuisten ajanjaksojen yli 

talvehtimalla lepomunina sedimentissä ja sen vuoksi talvisin hankajalkaiset ovat runsain 

eläinplanktonryhmä (Kalff, 2002). 

 

Kevään alkaessa valuma-alueilta huuhtoutuneiden sekä vesipatsaassa syksyn ja talven aikana 

kierrätettyjen ravinteiden sekoittuminen käynnistävät kasviplanktonin tuotannon. Lisääntyvä 

valon määrä käynnistää kevätkukinnan, jonka aloittavat pienet ja keskikokoiset levät, kuten 

piilevät ja nielulevät (De Senerpont Domis et al., 2013). Kevätkukinnan aikana leväbiomassa 

on runsaimmillaan (Kalff, 2002). Kevätkukinnan jälkeen seuraa kirkkaan veden vaihe, joka 

muodostuu eläinplanktonin laidunnuksen seurauksena ja nimensä mukaisesti kirkastaa vedet 

niitä värjääviltä leviltä (Sommer et al., 2012). Kaikissa järvissä ei kuitenkaan havaita veden 

kirkastumisen vaihetta. Vaiheen esiintymiseen vaikuttaa pääasiassa järvessä eläinplanktonia 

saalistavien kalojen olemassaolo (Carpenter et al., 1987). Muita kirkkaan veden vaiheeseen 

vaikuttavia tekijöitä ovat järven ravinnetaso, morfometria ja eläinplanktonin biomassan tiheys 

(Genkai-Kato & Carpenter, 2005). Kalojen läsnäolo vähentää eläinplanktonin biomassaa, mikä 

puolestaan kasvattaa kasviplanktonin biomassaa. Tällaista trofiatasojen välistä vuorovaikutusta 

kutsutaan trofiseksi kaskadivaikutukseksi. Kirkkaan veden vaihetta ei muun muassa esiinny 

erittäin rehevöityneissä matalissa järvissä, joissa usein on runsaasti planktivorisia kaloja 

(Jeppesen et al., 1997). Kesällä veden lämmetessä syanobakteerien runsaus kasvaa, kun 

ravinteita kumpuaa pohjasta veden pintaa kohti. Syksyllä kasviplanktonin biomassa saattaa 

vielä nousta järvissä, jos olosuhteet ovat suotuisat (Kalff, 2002). Kevään ja kesän aikana 

muodostunut veden lämpötilakerrostuneisuus johtaa suurimmassa osassa järviä syksyn 

täyskiertoon sekoittaen järven vesimassoja, mikä aiheuttaa kasviplanktonin biomassan 

vähenemisen ja levien kasvu hidastuu talvea kohti (Kalff, 2002). 
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2.4 Lajien levinneisyyteen vaikuttavat tekijät 

 

2.4.1 Runsaus 

 

Yksi tärkeimmistä lajin alueelliseen levinneisyyteen vaikuttavista tekijöistä on lajin paikallinen 

runsaus. Lajin paikallisen runsauden ja levinneisyysalueen koon välillä onkin havaittu olevan 

positiivinen suhde (Brown, 1984). Paikallinen runsaus kuvaa lajin määrää tutkimusalueella eli 

tietyn lajin yksilöiden määrä yksittäisessä järvessä. Lajien levinneisyys puolestaan kuvaa sitä, 

kuinka laajalle maantieteelliselle alueelle laji on levinnyt, esim. kuinka monella järvellä lajia 

esiintyy tutkimusalueella. Brownin (1984) luoman teorian mukaan suurta populaatiokokoa 

ylläpitävät lajit ovat levinneet laajemmalle alueelle kuin harvinaiset lajit, joiden levinneisyys 

on paljon rajoittuneempaa. Laajalle maantieteelliselle alueelle levinneet ja suuren populaation 

omaavia lajeja nimitetään generalistilajeiksi, kun taas suppealla maantieteellisellä alueella 

harvalukuisena esiintyvät lajit ovat niin sanottuja spesialistilajeja (Brown, 1984). Siihen miksi 

generalistilajit ovat menestyneet paremmin, vaikuttaa pääasiassa paremman sopeutumisen, 

leviämiskyvyn ja lajiutumisen lisäksi pienempi sukupuuton riski (MacArthur & Wilson, 2001).  

Teoriaa on tutkittu monipuolisesti erilaisilla eliöillä, muun muassa linnuilla ja nisäkkäillä 

(Gaston & Blackburn, 2000), sekä myös planktonlajien monimuotoisuudella ja 

levinneisyydellä on havaittu olevan vakiintunut positiivinen suhde (mm. Dodson et al., 2000; 

Heino, 2005; Soininen & Heino, 2006).  

 

Teoria perustuu yhdeksään mekanismiin, joiden avulla lajin runsauden ja alueellisen koon 

välistä suhdetta on pyritty selittämään (Gaston & Blackburn, 2000). Kuten Heino (2005) 

artikkelissaan toteaa, osalla näistä mekanismeista onkin vahva ekologinen perusta (ekolokeron 

koko ja sijainti, habitaatin valinta, metapopulaatiodynamiikka, populaation elinvoimaisuus). 

Loput mekanismeista (näytteenottovirhe, runsausjakauma, lajien fylogenioiden riippuvuus, 

lajin runsauden vähentyminen kohti alueen reunoja) perustuu aineistonkeräyksen ja 

analysoinnin yhteydessä tapahtuviin epävarmuustekijöihin usein ilman ekologista kontekstia 

(Heino, 2005). Tämän vuoksi teorian perustaksi luodut hypoteesit eivät ole täysin aukottomia, 

eikä yksiselitteistä syytä positiiviseen suhteeseen lajien välisen runsauden ja levinneisyyden 

välillä ole tiedossa. Teoria on kuitenkin yleisesti hyväksytty, ja on voitu todentaa paikallisen 

runsauden suuruuden sekä lajin alueellisen levinneisyyden laajuuden voivan vaikuttaa 

maailmanlaajuiseen sukupuuttoriskiin (Gaston & Blackburn, 2000).  
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Pienemmillä lajeilla voidaan olettaa olevan suurempia ja paikallisesti tiheämpiä populaatioita 

kuin suurilla lajeilla (Heino & Soininen, 2005). Kasvi- ja eläinplanktonin runsauteen 

vaikuttavat pääasiassa paikalliset ympäristötekijät sekä järvien ja lampien ominaisuudet 

(Wellborn et al., 1996). Paikallisia ympäristötekijöitä ovat muun muassa valuma-aluevaikutus, 

ravinteiden saatavuus (Soininen et al., 2011), järvialtaan morfometria sekä tuulen aiheuttama 

vedenkierto ja -virtaukset (Karpowicz et al., 2019). Sekä kasvi- että eläinplanktonlajeilla on 

myös havaittu olevan sitä samankaltaisempi koostumus lajien välillä, mitä lähempänä näiden 

elinalueet ovat toisiaan (Huszar et al., 2015). Myös dispersaaliesteet eli leviämisesteet 

hankaloittavat lajien leviämistä uusille alueille.  

 

Lajin paikalliseen runsauteen vaikuttaa myös populaation elinvoimaisuus. Jos laji on 

elinvoimainen, sen populaatio ei katoa helposti kasvupaikoilta ja lajin levinneisyys voi näin 

ollen olla suuri. Kasviplanktonin suhteellinen runsaus määräytyy kausiluontoisesti muuttuvien 

kasvu- ja häviöprosessien avulla (Karpowicz et al., 2019). Lisäksi kilpailu muiden lajien kanssa 

ravinteiden saatavuudesta ja valon määrästä vaikuttavat lajin runsauteen. Kasviplanktonlajien 

runsaussuhteet vaihtelevat myös erityyppisissä järvissä. Esimerkiksi arktiset järvet ovat usein 

vähäravinteisia (Schartau et al., 2021), minkä vuoksi resurssien alhainen määrä rajoittaa lajien 

kasvua. Lisäksi kasvukauden aikainen eri lajien runsauden vaihtelu on tyypillistä. Lajin runsaus 

ei kuitenkaan ole paras mittari kasvunopeudelle tai lajin merkitykselle energian virtauksessa 

(Karpowicz et al., 2019). Jotkin suhteellisen harvinaiset lajit voivat kasvaa poikkeuksellisen 

nopeasti, mutta niiden määrässä havaitaan pidemmällä aikavälillä vain pieniä muutoksia, koska 

ne päätyvät helposti saaliiksi kasviplanktonia ravinnoksi käyttäville ensimmäisen asteen 

kuluttajille, kuten eläinplanktonille (Kalff, 2002).  

  

Järvien ravinnepitoisuus ohjaa kasviplanktonin runsautta ja biomassaa. Eutrofisissa 

(rehevöityneissä) järvissä kasviplanktonin tuotanto on runsaampaa kuin oligotrofisissa 

(vähäravinteisissa) järvissä (Kettunen et al., 2008). Vesistöjen ravinnepitoisuuden nopeita 

muutoksia säätelee pääasiassa ihmistoiminta (Heino, 2005). Eutrofisia järviä esiintyykin usein 

kaupunkien ja maatalousalueiden läheisyydessä. Tällaisilla alueilla maatalouden ja 

laidunnuksen yhteydessä järviin valuvat ravinteet, pääasiassa fosfori, kuormittavat vesistöjä 

lisäämällä erityisesti syanobakteerin leväbiomassaa (Taipale et al., 2020). Kaupunkialueiden 

ravinteet ovat peräisin piste- tai hajakuormituslähteistä. Pistelähteitä voivat olla paikallisen 

jätevedenpuhdistamon tai tehtaan jätevedet. Hajakuormitus on peräisin useammasta lähteestä. 
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Eutrofisten järvien tilaa voidaan kohentaa paikantamalla kuormitusta aiheuttavat lähteet ja 

asettamalla hallintatoimenpiteitä, joiden avulla ulkoinen ravinnekuormitus saataisiin 

minimoitua (Taipale et al., 2020). Lisäksi muun muassa kalojen poistoa käytetään järvien 

ennallistamiseen. Tällaisessa biomanipulaatiossa pyritään vähentämään eläinplanktoniin 

kohdistuvaa saalistuspainetta, jolloin suuret eläinplanktonlajit, kuten Daphnia-suvun 

vesikirput, aiheuttavat suuremman laidunnuspaineen kasviplanktonille (Taipale et al., 2020). 

Oligotrofisia järviä puolestaan esiintyy Suomen pohjoisosissa, koska näillä alueilla ei ole suurta 

ihmistoiminnan vaikutusta. Samalla pohjoisessa maaperä on karumpi, jonka vuoksi vesistöihin 

ei pääse merkittäviä määriä niitä rehevöittäviä ravinteita.  

  

Eläinplanktonin matala leviämisaste järvien välillä antaa pääasiassa paikallisten 

ympäristöolosuhteiden hallita runsautta ja yhteisön koostumusta (Bartrons et al., 2015). Tämän 

johdosta, kuten kasviplankton, myös eläinplankton on hyvin herkkä ympäristöolosuhteiden 

muutoksille (Karpowicz et al., 2019). Veden horisontaalisten ja vertikaalisten ominaisuuksien 

vaihtelulla on myös merkitystä eläinplanktonlajien runsauteen, sillä muun muassa vesimassan 

sekoittuminen aiheuttaa lajien spatiaalista leviämistä (Bartrons et al., 2015). Esimerkiksi 

äyriäiseläinplanktonin runsaus määräytyy pääasiassa vesipatsaan lämpötilan 

vertikaaligradientin mukaan (Karpowicz et al., 2019). Pienempi ravinnon määrä, veden 

suurempi läpinäkyvyys sekä korkeampi happipitoisuus veden pintakerroksessa ja veden 

harppauskerroksessa, eli metalimnionissa, takaavat monimuotoisemman 

äyriäiseläinplanktonyhteisön, mutta heikentävät rataseläinten biomassaa (Karpowicz et al., 

2019). Toisaalta useissa järvissä, joissa äyriäiseläinplanktonlajien monimuotoisuus vähenee, 

rataseläinten runsaus kasvaa. Eutrofisissa järvissä rataseläimet ovat suhteellisen tasaisesti 

jakautuneita vesipatsaassa.  Myös muilla ympäristötekijöillä on merkitystä, sillä rataseläinten 

on havaittu olevan erityisen herkkiä muutoksille trofisissa olosuhteissa (Karpowicz et al., 

2019).  Karpowiczin et al. (2019) tutkimuksessa rataseläinten huomattiin osoittavan myös 

voimakasta horisontaalista autokorrelaatiota liittyen trofisen tilan eroihin. Rataseläinten 

runsauden ja lajikoostumuksen vaihtelua järvien välillä rajoittaakin pääasiassa bottom-up–

säätelymekanismit (Karpowicz et al., 2019).  
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2.4.2 Ekolokero 

 

Ekologinen lokero eli ekolokero on alueellisten ympäristötekijöiden muodostama kokonaisuus, 

jossa laji pystyy säilymään ja pitämään yllä vakaata populaatiokokoa (Wiens & Graham, 2005). 

Yksisoluiset organismit eivät ole jakautuneet tasaisesti alueen sisällä, sillä niillä on 

monisoluisten organismien tavoin myös omia lajikohtaisia ympäristövaatimuksia (Heino & 

Soininen, 2006). Tämän vuoksi planktonlajien jakaantuminen järven sisällä voikin olla 

huomattavan hajanaista (Folt & Burns, 1999). Lajien alueelliseen esiintymiseen vaikuttavat 

lähinnä paikalliset resurssit ja elinympäristöjen saatavuus (Hanski et al., 1993) sekä biologiset 

prosessit kuten kilpailu muiden lajien kanssa samoista elinalueista (Karpowicz et al., 2019).  

Yleisesti voidaan sanoa, että jos lajilla on laaja ekolokero, se on myös laajalle levinnyt, koska 

se voi muodostaa elinvoimaisia populaatioita hyvin erityyppisissä olosuhteissa. 

  

Syvien järvien pelagiaalin eli vapaan veden vyöhykkeen vertikaaliset ympäristötekijät, kuten 

valon ja hapen määrä, veden lämpötila, ravinnon saatavuus sekä saalistuspaine luovat 

vaihtelevia ekolokeroja eri organismeille (Jeppesen et al., 2000). Siksi eläinplanktonin 

yhteisörakenne ja lajien monimuotoisuus ovat tärkeitä ekosysteemin toiminnalle, ravintoverkon 

monimuotoisuudelle sekä ekosysteemin vakaudelle. Esimerkiksi suurikokoiset eläinplanktonit 

ovat riippuvaisia syvien vesikerrosten klorofylli-a–pitoisuudesta, sillä ne hyödyntävät sitä 

ravintonaan (Karpowicz et al., 2019). Veden väri, ravinteet, johtavuus ja veden lämpötilan 

vaihtelut vaikuttavat myös eläinplanktonyhteisön koostumukseen järvissä (Soininen et al., 

2011). Veden ravinteista typpi (N) ja fosfori (P) ovat kasviplanktonin perustuotannon kannalta 

keskeisimmät ravinteet, sillä ne rajoittavat eniten kasviplanktonin kasvua. Planktonlajien välillä 

on eroja siinä, ovatko ne typpi- tai fosforirajoitteisia, muutamien lajien ollessa molempia. 

Esimerkiksi suurin osa Suomen järvistä on fosforirajoitteisia, kun taas typpirajoitteisia vesistöjä 

esiintyy Suomen rannikkoalueilla (Pietiläinen & Räike, 1999). 

  

Planktonlajien dynamiikkaa järvissä voivat ohjata pitkäaikaiset ympäristömuutokset 

(Monchamp et al., 2016), vuodenaikaisvaihtelut (Anneville et al., 2004) ja sukkessio (Sommer 

et al., 2012). Elinympäristöjen saatavuus ja ekolokeron leveys vaikuttavat molemmat lajien 

alueelliseen esiintymiseen (Heino & Soininen, 2006). Esimerkiksi hyvin hapettunut veden 

pintakerros edistää suurta äyriäiseläinplanktonin ekolokeron monimuotoisuutta (Karpowicz et 

al., 2019).  Lisäksi Soinisen & Heinon (2006) tutkimuksessa havaittiin, että piilevälajit, jotka 
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ovat kiinnittyneenä esimerkiksi kivien pintoihin tai pohjasedimenttiin ovat levinneet 

laajemmille alueille ja niillä havaittiin olevan laajempi ekolokeron koko, kuin piilevälajeilla, 

jotka eivät elä kiinnittyneinä alustaan. Tutkimuksessa laaja ekolokero havaittiin olevan 

esimerkiksi Fragilaria- ja Gomphonema-suvun lajeilla, jotka olivat myös generalisteja. 

Toisaalta kapean ekolokeron omaavia lajeja tutkimuksen mukaan olivat muun muassa Eunotia- 

ja Melosira- sukujen lajit (Heino & Soininen, 2006). 

 

 

2.4.3 Lajipiirteet 

 

Lajipiirteet ja leviämistapa voivat myös vaikuttaa kasvi- ja eläinplanktonin levinneisyyteen, 

vaikka aiemmin on oletettu mikroskooppisten pienten lajien olevan kosmopoliitteja (Soininen 

et al., 2011). Yleisesti voidaan ajatella, että pienikokoisimmat planktonlajit voisivat levitä 

laajemmalle, koska ne liikkuvat helpommin passiivisesti veden ja ilman virtausten sekä 

esimerkiksi lintujen mukana. Viimeaikaisessa tutkimuksessa on huomattu, että eri lajit erottavat 

toiminnalliset ominaisuudet ovat tärkeä osa myös planktonyhteisöjen monimuotoisuutta (Otero 

et al., 2020). Tämän seurauksena taksonomisten tietojen yhdistäminen lajin toiminnallisiin 

ominaisuuksiin voi johtaa parempaan ymmärrykseen yhteisöjen levinneisyyden rajoituksista 

(Abonyi et al., 2018). Esimerkiksi suurikokoiset lajit ovat pienikokoisia alttiimpia 

saalistukselle, mikä puolestaan vaikuttaa lajien runsauteen (Karpowicz et al., 2019). 

Sameavetiset järvet ovatkin päiväsaikaan suojaisia juuri suurille lajeille, sillä ne antavat suojaa 

saalistukselta (Karpowicz et al., 2019).  

  

Monilla kasviplanktonryhmillä on keskenään paljon samankaltaisia ominaispiirteitä, mutta 

esimerkiksi solujen koko, pigmentit ja muut erottavat ominaisuudet aiheuttavat laajaa vaihtelua 

eri lajien välillä (Suthers et al., 2009). Toisaalta vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka tietyt 

lajien ominaispiirteet voivat vaikuttaa lajien levinneisyyteen. Flagella eli uintisiima on 

ominainen osalle kasviplanktonlajeista, kuten nieluleville ja silmäleville (Kalff, 2002). Joillain 

panssarilevälajeilla siimoja voi olla jopa kaksi kappaletta (Suthers et al., 2009). Vaikka ulkoisen 

pitkän siiman voisi luulla vaikuttavan lajin kykyyn liikkua itsenäisesti, flagellan omaavat lajit 

eivät kuitenkaan pysty vastustamaan veden liikettä. Flagellan olemassaolon onkin havaittu 

perustuvan pääasiassa aistinvaraisiin liikkeisiin kuten valoon, lämpötilaan tai vesikemiaan 

reagointiin (Clegg et al., 2007). Lisäksi vaihtelua eri ryhmien välillä esiintyy soluseinien 
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rakenteessa ja muodossa. Osalle syanobakteereista on ominaista soluseinärakenne, joka sisältää 

myrkyllistä lipopolysakkaridia (Suthers et al., 2009). Tällaiset levät esiintyvät varsinkin 

loppukesästä suurina kolonioina pintavesissä, jolloin ne voivat aiheuttaa kontaktoituessaan 

haittaa muun muassa ihmisten terveyden tilaan. Piilevillä soluseinä koostuu piioksidista ja 

niiden taksonomia perustuukin pääosin soluseinien muodon ja rakenteen vaihteluun (Suthers et 

al., 2009). Panssarilevien soluseinä on tyypillisesti muodoltaan pallomainen, jota usein peittää 

nimensä mukaisesti panssarimainen rakenne (Suthers et al., 2009).  

 

Monet eläinplanktonlajit ovat pieniä ja suhteellisen läpinäkyviä. Sisävesien erilaiset 

elinympäristöt tukevat lajien monimuotoisuutta, esimerkiksi pelaagisen alueen lajit ovat täysin 

sopeutuneet planktoniseen elämään (Suthers et al., 2009). Toisaalta rantavyöhykkeen 

litoraalilajit saattavat olla lajistoltaan monimuotoisempia kuin avoveden lajit (Suthers et al., 

2009). Rantavyöhykkeen makrofyyttikasvustot ovatkin eläinplanktonille hyviä ja suojaisia 

piilopaikkoja saalistukselta. Monilla eläinplanktonlajeilla tunnusomaista ovat pitkät 

tuntosarvet, joita käytetään ruokapartikkelien suodattamiseen vedestä. Lisäksi useilla lajeilla 

on liikkumisen mahdollistavat jalkamaiset rakenteet (Suthers et al., 2009). Rataseläimet ovat 

ruumiinrakenteeltaan vaihtelevia. Nimensä mukaisesti niillä on ruumiin etuosassa rataselin 

(corona), jonka avulla ne liikkuvat ja suodattavat vedestä sopivaa ravintoa (Kalff, 2002). Myös 

hankajalkaisilla esiintyy lajista riippuen jonkin verran variaatiota, esimerkiksi keiju- ja 

kyklooppihankajalkaisten merkittävin erottava tekijä on ruumiin rakenne ja tuntosarvien pituus 

(Suthers et al., 2009).  Osa kasvi- ja eläinplanktonlajeista omaavat kitiinikuoren, joka säilyy 

hyvin järven pohjasedimentissä. Kitiinikuoren morfologiaa tutkimalla voidaan havaita eri lajien 

ominaispiirteet ja tunnistaa ne lajitasolle asti (Leoni et al., 2021). Kasviplanktonista piileviä ja 

eläinplanktonista rataseläimiä käytetään laajalti järvien ekosysteemien laadun indikaattoreina 

(Yoshida et al., 2004). 

 

 

2.5 Saarieliömaantieteen teoria 

 

Saarieliömaantieteen teoria kuvaa saarten koon ja lajimäärän välistä suhdetta (Kuva 2). Tätä 

teoriaa voidaan myös hyödyntää tutkittaessa lajien leviämistä järvien välillä olettaen järvien 

olevan ikään kuin pieniä saaria. Teorian mukaan saaren eristyneisyys on merkittävin 

ominaisuus, joka vaikuttaa saaren lajimäärään (MacArthur & Wilson, 2001). MacArthurin ja 
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Wilsonin (2001) teorian mukaan kaukaisilla pienillä saarilla on vähemmän lajeja, kuin lähellä 

mannerta olevilla suurilla saarilla. Lähtötilanteena teorialla on uusi asuttamaton saari, jossa 

aluksi lajien saavunta on suurta. Kaikki saarelle saapuvat lajit ovat uusia saarella, niillä on 

runsaasti elintilaa ja ne levittäytyvät helposti. Ajan kuluessa saarelle aiemmin asettuneet lajit 

ovat vallanneet olemassa olevan elintilan ja sen takia uusien lajien saavunta saarelle laskee. 

Siihen, paljonko eri lajeja saarella on, vaikuttaa saaren sijainti lajien alkuperäisestä lähteestä. 

Lähellä alkuperäistä lähdettä oleva saari omaa suuremman määrän lajeja kuin kauempana 

sijaitseva saari.  Lajien sukupuuton määrä on aluksi vähäisellä tasolla, mutta nousee vähitellen 

ajan kuluessa. Tähän vaikuttaa se, että jokaisella saaren populaatiolla on riski kuolla 

sukupuuttoon ja mitä enemmän saarelle tulee uusia lajeja, sitä suurempi sukupuuton uhka on. 

Lisäksi mitä enemmän lajeja saarelle saapuu, sitä pienempiä ovat keskimääräiset 

populaatiokoot. Tähän on syynä pääasiassa lajien välisen kilpailun kasvu, sillä pienemmillä 

populaatioilla on suurempi riski kuolla sukupuuttoon (Cox et al., 2016). Teorian mukaan saaren 

eliöstö löytää aina tasapainon saavunnan ja hävinnän välillä, kunhan saaren ympäristön tila 

pysyy vakiona (MacArthur & Wilson, 2001).  

Kuva 2. MacArthurin ja Wilsonin saariteorian kuvaaja. Ylempi yhtenäinen musta käyrä edustaa saavuntaa 

mantereen lähellä olevalle saarelle. Alempi yhtenäinen musta käyrä edustaa saavuntaa mantereelta kaukana 

olevalle saarelle. Ylempi katkoviiva edustaa pientä sukupuuton riskiä eli hävintää. Alemmalla katkoviivalla 

kuvataan suurta sukupuuton riskiä. Yhtenäiset ja katkoviivaiset käyrät risteävät kohdissa, jossa saavunnan 

ja hävinnän arvot ovat samansuuruiset (L1–L4). Silloin lajien lukumäärä on tasapainossa. Jokainen 

tasapainopiste on erilainen ja aiheuttaa erisuuruisen lajimäärän saarella. Tasapainopiste riippuu saaren 

koosta ja mantereen etäisyydestä. (MacArthur & Wilson, 1963, muokattu) 
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Saariteoria julkaistiin alun perin vuonna 1963, mutta sitä on julkaisunsa jälkeen päivitetty.  

Nykyisen tietämyksen mukaan ympäristön tila muuttuu jatkuvasti, eikä saavuta koskaan 

pysyvää tasapainotilaa (Cox et al., 2016). Muutokset ilmastossa ja merenpinnan korkeudessa 

voivat aiheuttaa muutoksia saaren tilaan. Lisäksi teoriassa ei ole huomioitu lajien 

evoluutiohistoriaa (Cox et al., 2016). Saarten tasapainotilaan vaikuttaa myös ihminen 

aiheuttamalla joidenkin saarien endeemisten lajien sukupuuton ja vastaavasti myös viemällä 

uusia lajeja saarille. Saariteoriassa esitetty väite, suurempien saarien sisältävän enemmän lajeja 

kuin pienemmät saaret, on kuitenkin yleisesti hyväksytty (Cox et al., 2016) 

 

 

3. Tutkimusalue 

 

Aineisto koostuu vuosien 2008 ja 2009 aikana kerätyistä kasvi- ja eläinplanktonnäytteistä 

(Soininen et al., 2011, Soininen & Luoto, 2012). Kumpanakin vuonna aineistonkeruu 

suoritettiin heinäkuussa. Aineistoon kuuluu yhteensä 100 järveä viideltä eri valuma-alueelta 

Suomessa (Kuva 3). Jokaiselta valuma-alueelta kerättiin planktonnäytteet 20:stä eri järvestä. 

Vuonna 2008 näytteitä kerättiin kolmelta eri valuma-alueelta 60:stä järvestä ja vuonna 2009 

näytteet otettiin kahdelta valuma-alueelta 40:stä järvestä. Valuma-alueet olivat (a) Karjaanjoki, 

(b) Vantaanjoki, (c) Kokemäenjoki, (d) Kymijoki ja (e) Koutajoki. Nämä vesistöalueet valittiin, 

koska ne kattavat laajan maantieteellisen alueen Suomessa ja niiden ravinnepitoisuudet 

vaihtelevat ultraoligotrofisista järvistä erittäin eutrofisiin järviin. Etäisyys pohjoisimman ja 

eteläisimmän järven välillä oli yli 700 km. Toisaalta järvet eivät ole tasaisesti jakautuneet 

tutkimusalueella, vaan ne muodostavat ryhmittymiä. Planktonnäytteiden säilyvyyden 

varmistamiseksi näytteet kerättiin lähellä biologisia asemia, jotta ne voitiin pakastaa 

mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Näytteidenkeruukohteiksi valittiin pinta-alaltaan 

pieniä järviä ja lampia (keskimääräinen pinta-ala 0,05 km²), jotta näytteenotto kattaisi järven 

planktonyhteisön mahdollisimman hyvin. Suurin osa tutkimusalueen järvistä eivät olleet 

yhteydessä toisiinsa valuma-aluevaikutuksen kautta. Järvien kalakannoista ei ollut saatavilla 

yksityiskohtaista tietoa. Kuitenkin visuaalisen havainnoinnin ja aikaisemman dokumentaation 

perusteella pääteltiin, että kaikissa tutkimusalueen järvissä oli kalaa (Soininen & Luoto, 2012). 
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Koska näytteet kerättiin kahden eri vuoden aikana, mahdollinen ympäristöolosuhteiden muutos 

vuosien välillä saattaa lisätä aineiston jäännösvaihtelua. Näytteiden keruuta ei kuitenkaan ollut 

mahdollista suorittaa yhden vuoden aikana kausiluonteisuuden ja aineiston vuodensisäisen 

vaihtelun merkittävän lisääntymisen vuoksi. Lisäksi tutkimusalueella vesikemianäytteet 

osoittivat sisävesistöille tyypillistä spatiaalista autokorrelaatiota, mikä osaltaan vaikeutti 

pyrkimystä erottaa ympäristön vaikutusta spatiaalisista tekijöistä. 

 

 

Kuva 3. Tutkimusalue kattaa laajan maantieteellisen alueen Suomesta. Planktonnäytteitä kerättiin viideltä 

eri valuma-alueelta a) Karjaanjoki, b) Vantaanjoki, c) Kokemäenjoki, d) Kymijoki ja e) Koutajoki. Jokaiselta 

valuma-alueelta näytteet kerättiin 20 pienestä järvestä tai lammesta, joiden sijainteja havainnollistaa 

kartalla mustat pisteet. 
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4. Menetelmät 

 

4.1 Näytteenotto  

Kasvi- ja eläinplanktonnäytteiden keruu tapahtui kumiveneellä kunkin järven keskeltä kolmesta 

eri kohdasta näytteenottoputken avulla (tilavuus 2,3 l). Tämän jälkeen samasta järvestä kerätyt 

näytteet yhdistettiin. Järven keskiosa valittiin näytteidenottopaikaksi, koska haluttiin välttää 

rantavyöhykkeen eliöyhteisöjen pohjaeliöitä (ns. litoraaliplanktonia tai tykoplanktonia) 

päätymästä näytteisiin. Näytteet kerättiin 0,5 m veden pinnan alapuolelta. Vedestä kerätyt 

näytteet suodatettiin 0,42 mm suodattimen läpi, jotta suuremmat partikkelit saatiin poistettua 

näytteistä. Kasviplanktonin osanäytteet (3 kpl) sekoitettiin (yhteensä 0,5 l) ja niihin lisättiin 

Lugolin jodiliuosta kentällä. Eläinplanktonnäytteet (yhteensä 6,15 l) suodatettiin 50 mm verkon 

avulla ja säilöttiin kentällä etanoliin.  

Planktonnäytteenoton yhteydessä suoritettiin myös aineiston keruu vesikemian analyysejä 

varten sekä mitattiin kunkin järven syvin kohta ja pintaveden lämpötila. Johtokyky mitattiin 

johtavuusmittarilla (Phillips PW 9529) suoraan vedestä. Järvien pinta-ala laskettiin GIS-

ohjelmiston avulla (MapInfo 6.5, 2008). 

 

4.2 Laborointi  

Laboratoriossa analysoitiin kunkin järven klorofylli-a–pitoisuus, veden väri sekä kokonaistyppi 

ja –fosfori. Klorofylli-a–pitoisuuden määritystä varten vesi suodatettiin käyttäen GF / C 

Whatman – suodatinta ja se analysoitiin spektrometrisesti etanolilla uuttamisen jälkeen. Veden 

väri määritettiin vertailuaineen avulla ja ravinteet käyttäen Lachat QuikChem 8000 –

analysaattoria.  

Kasviplanktonnäytteet konsentroitiin laboratoriossa Utermöhl-kammiossa ja laskettiin 

valomikroskoopilla (suurennus 4003). Kutakin näytettä varten laskettiin 50 kenttää, joista 

havaittiin tyypillisesti 200–500 yksilöä. Eläinplanktonin laboroinnissa kaikki yksilöt 

(tyypillisesti 50–200 yksilöä per näyte) laskettiin käyttämällä käänteistä mikroskooppia 

suurennuksella 125–4003. Eläinplanktonista laskennassa mukana olivat äyriäiseläinplankton ja 
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rataseläimet. Sekä kasvi- että eläinplanktonnäytteiden yksilöistä suurin osa tunnistettiin 

lajitasolle. Kuitenkin jotkin taksoneista tunnistettiin vain sukutasolle.  

 

4.3 Tilastollinen käsittely  

Aineistot käsiteltiin ensin Microsoft Officen Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Levinneisyyttä 

kuvatiin järvien lukumääränä (0–100), joissa kunkin lajin yksilöitä esiintyy. Koska aineistossa 

oli yhteensä 100 järveä, saatiin levinneisyyttä kuvaava arvo helposti muutettua myös 

prosentuaaliseksi arvoksi. Excelillä laskettiin myös kasvi- ja eläinplanktonlajien paikallinen 

runsaus (yksilöä koko aineistossa), sekä jokaisen lajin maksimirunsaus per järvi. Tämän jälkeen 

valittiin kirjallisuuden perusteella merkittävimmiksi ympäristömuuttujiksi kasviplanktonille 

veden lämpötila ja kokonaisfosforipitoisuus. Eläinplanktonille merkittävimmiksi 

ympäristömuuttujiksi valittiin lämpötila, klorofylli-a–pitoisuus ja veden väri. Näiden 

ympäristömuuttujien avulla laskettiin ekolokeron koko jokaiselle lajille. Eri 

ympäristömuuttujien avulla lasketut ekolokerokoot kerrottiin yhteen muiden valittujen 

ympäristömuuttujien ekolokeroiden kanssa (esim. kasviplanktonilla lämpötilan ekolokero 

kerrottiin kokonaisfosforin ekolokerolla). Tulokseksi saatiin halutut ympäristömuuttujat 

huomioivat ekolokeron koot kullekin planktonlajille. Myös keskeisimpien valuma-alueiden 

fysikaalis-kemiallisten ympäristömuuttujien arvot taulukoitiin ja niille laskettiin minimi-, 

maksimi- ja keskiarvot. Kasvi- ja eläinplanktonlajeista tehtiin myös pylväsdiagrammikuvaajat, 

joissa esitettiin kunkin valuma-alueen kolme yleisintä kasvi- ja eläinplanktonlajia. Aineistossa 

esiintyvälle lajitasolle tunnistetulle kasviplanktonille laskettiin solujen pinta-ala kertomalla 

keskenään jokaiselle lajille tyypillinen solun keskipituus ja -leveys, käyttäen apuna 

Kasviplanktonopasta (Tikkanen, 1986). Kasviplanktonin solun keskipituus ja -leveys mitattiin 

ilman useille lajeille tyypillisiä ulokkeita, esim. piikkejä, uintisiimoja tai sukasia. 

Eläinplanktonin solukokoja oli haasteellisempi löytää kirjallisuudesta kuin kasviplanktonin. 

Kuitenkin Rahkolan et al. (1998) artikkelista saatiin solun pituudet osalle lajeista.  Tosin tässä 

artikkelissa oli laskettu vain eläinplanktonlajeille solun pituus ulokkeet mukaan lukien. 

Solukoon perusteella kymmenen suurinta ja pienintä kasviplanktonlajia taulukoitiin yhdessä 

runsaus, maksimi- ja levinneisyystietojen kanssa. Eläinplanktonlajien solujen pituuksille tehtiin 

vastaava taulukko.  
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R-ohjelmistolla (R Core Team, 2021) selitettävien ja selittävien muuttujien riippuvuuksia 

tarkasteltiin regressioanalyyseilla. Regressioanalyysin avulla tutkittiin kasvi- ja eläinplanktonin 

runsauden (yksilöiden määrä koko aineistossa) ja levinneisyyden (järvien lukumäärä, joissa 

lajia havaittu), ekolokeron koon ja levinneisyyden välistä yhteyttä. Regressioanalyysin avulla 

tarkasteltiin myös levinneisyyden ja solukoon välistä yhteyttä. Levinneisyyttä ja solukokoa 

tutkittaessa kasviplanktonin solukoot muutettiin logaritmiselle asteikolle, koska solukoot 

vaihtelivat suuresti. Kaikkiin kuvaajiin lisättiin R2- ja p-arvot. R2-arvo kuvaa 

regressioanalyysin selittävyyttä. Luku vaihtelee nollan ja yhden välillä. Mitä suurempi luku on, 

sitä enemmän se kuvaa selitettävän muuttujan vaihtelua. P-arvo puolestaan kertoo, kuinka 

tilastollisesti merkittävä tulos on: p < 0,05 (*), p < 0,01 (**), p < 0,001 (***). Lisäksi aineiston 

fysikaalis-kemiallisille muuttujille tehtiin pääkomponenttianalyysi (PCA = Principal 

Component Analysis). Analyysin avulla tarkasteltiin tärkeimpien muuttujien vaikutusta 

tutkimusalueen järviin eri valuma-alueilla. Pääkomponenttianalyysissä muuttujat jaetaan 

kahdelle akselille (PC1 & PC2), joista PC1-akselilla ovat aineistoa eniten selittävät muuttujat 

ja PC2-akselilla toissijaiset aineistoa selittävät muuttujat.  

 

4.4 Aineiston määrä ja laatu  

Analyyseissä aineiston muodostivat 244 kpl kasviplanktonlajia ja 64 kpl eläinplanktonlajia. 

Aineisto koostui viidestä Excel-tiedostoista. Niistä kaksi sisälsivät tiedot, toinen kasvi- ja 

toinen eläinplanktonin, yksilömääristä kussakin järvessä laji-/sukutasolla. Yksi tiedostoista 

sisälsi järvien tiedot (nimen, valuma-alueen, koordinaatit, pinta-alan, suurimman syvyyden) 

sekä fysikaalis-kemialliset mittaustulokset (veden lämpötila, johtavuus, veden väri, klorofylli-

a–pitoisuus, typen ja fosforin kokonaispitoisuudet). Lisäksi aineistoon kuuluu kaksi tiedostoa, 

joista toisessa oli kasviplanktonlajien keskimääräiset solukokotiedot (yht. 133 kpl) ja toisessa 

eläinplanktonlajien solujen pituustiedot (yht. 5 kpl).  
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5. Tulokset 

 

5.1 Fysikaalis-kemialliset tulokset ja pääkomponenttianalyysi 

 

Fysikaalis-kemiallisista muuttujista kasvi- ja eläinplanktonille keskeisimpiä olivat veden 

lämpötila, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, klorofylli-a ja veden väri. Karjaanjoen valuma-

alueen järvissä oli keskimäärin lämpimin vesi (23,2 °C), kun taas Koutajoen valuma-alueella 

järviveden lämpötila oli keskimäärin kylmin (14 °C) (Taulukko 1). Korkein keskimääräinen 

kokonaisfosforipitoisuus oli Vantaanjoen alueen järvissä (28,5 µg/L) ja alhaisin Koutajoen 

alueen järvissä (8,6 µg/L). Keskimääräinen kokonaistyppipitoisuus oli korkein Karjaanjoen 

valuma-alueen järvissä (746,8 µg/L) ja alhaisin pitoisuus Kokemäenjoen järvissä (458,4 µg/L). 

Suurin klorofylli-a–pitoisuus oli myös Kokemäenjoen alueen järvissä (19,3 µg/L) ja pienin 

Koutajoen alueen järvissä (1,7 µg/L). Keskimäärin korkein väriarvo oli Kokemäenjoen järvissä 

(140 mg Pt/L) ja alhaisin Koutajoen valuma-alueen järvissä (33 mg Pt/L). 

 

 

Taulukko 1. Aineiston fysikaalis-kemialliset tulokset kasvi- ja eläinplanktonille tärkeimmistä muuttujista. 

Taulukossa on esitetty keskimääräiset arvot jokaiselle muuttujalle valuma-alueittain. Suluissa esitetty 

minimi- ja maksimiarvot. 

 

 

Keskimääräinen 

lämpötila (min–

max) 

(°C) 

Keskimääräinen 

kokonaisfosfori 

(min–max) 

(µg/L) 

Keskimääräinen 

kokonaistyppi  

(min–max) 

(µg/L) 

Keskimääräinen 

klorofylli-a 

(min–max) 

(µg/L) 

Keskimääräinen 

väri (min–max) 

(mg Pt/L) 

Karjaanjoki 23,2 (21,2–25,1) 27,2 (10,0–146,0) 746,8 (364–1940) 11,3 (0,8–58,9) 96 (15–225) 

Kokemäenjoki 19,5 (17,5–21,3) 23,8 (7,5–89,1) 458,4 (146–889) 19,3 (1,7–120,0) 140 (5–200) 

Koutajoki 14,0 (12,3–15,5) 8,6 (5,6–15,0) 469,7 (209–944) 1,7 (0,1–9,8) 33 (5–170) 

Kymijoki 19,2 (16,5–22,0) 22,2 (6,8–53,4) 504,8 (266–786) 12,6 (1,0–43,0) 109 (20–200) 

Vantaanjoki 16,9 (14,5–18,0) 28,5 (7,0–98,9) 695,5 (363–1460) 13 (0,4–72,0) 107 (40–300) 
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Pääkomponenttianalyysissa (PCA) ensimmäinen komponentti (PC1) selitti 45,5 % aineiston 

vaihtelusta ja toinen komponentti (PC2) selitti 20,7 % aineiston vaihtelusta (Taulukko 2). Nämä 

kaksi pääkomponenttia selittivät yhteensä 66,2% fysikaalis-kemiallisten muuttujien 

kokonaisvaihtelusta, mikä on merkittävä selittävyysaste. Pääkomponenttien 3–6 

ominaisarvojen selittävyysaste oli pieni (< 1), eikä ne näin ollen tuo lisäarvoa muuttujien 

väliseen vaihteluun.  

 

 

 Taulukko 2. Eri pääkomponenttien ominaisarvot, selittävyys ja kumulatiivinen selittävyys. Suluissa 

selittävyyksien prosenttiarvot. 

 

 

 

 

Pääkomponenttianalyysin kuvaajassa PC1-akselilla erotettiin tärkeimmiksi 

vesikemiamuuttujiksi kokonaisfosfori, kokonaistyppi, klorofylli-a ja veden väri (Kuva 4). Kun 

taas PC2-akselilla merkittävin muuttuja on lämpötila. Järvien sijoittumisessa eri alueille on 

havaittavissa suhteellisen suuri päällekkäisyys. Koutajoen järvillä on kokonaisuudessaan 

kuitenkin eniten poikkeavuutta suhteessa muiden valuma-alueiden järviin, mutta myös muiden 

valuma-alueiden järvien sijainnissa esiintyy sisäistä vaihtelua. Vantaanjoen, Kokemäenjoen ja 

Karjaanjoen valuma-alueilla yksittäisten järvien sijainnit poikkeavat eniten muun valuma-

alueen järvien sijainneista.  

 
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 

Ominaisarvo 2,7292 1,2406 0,8407 0,6145 0,41252 0,16244 

Selittävyys (%) 0,4549 (45,5) 0,2068 (20,7) 0,1401 (14,0) 0,1024 (10,2) 0,06875 (6,9) 0,02707 (2,7) 

Kumulatiivinen 

selittävyys (%) 0,4549 (45,5) 0,6616 (66,2) 0,8018 (80,2) 0,9042 (90,4) 0,97293 (97,3) 1,0000 (100) 
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Kuva 4. Pääkomponenttianalyysi tutkimusalueen fysikaalis-kemiallisista tuloksista. Kuvaajassa nuolen 

suunta ja sijainti kuvaa muuttujan merkittävyyttä aineistossa. Pisteet ovat tutkimusalueen järviä ja niiden 

sijoittuminen kuvaajassa kertoo kyseisen pisteen fysikaalis-kemiallisten muuttujien tärkeydestä. Pisteen väri 

kuvaa mille valuma-alueelle järvi kuuluu. Kuvaajasta on havaittavissa tärkeimpien muuttujien olevan PC1-

akselilla kokonaisfosfori, kokonaistyppi ja klorofylli-a. PC2-akselilla tärkein muuttuja on lämpötila. 

 

 

5.2 Runsaus 

 

Sekä kasvi- että eläinplanktonin levinneisyyden ja runsauden välillä on selvä merkitsevä                

(< 2,2e-16) positiivinen korrelaatio (Kuvat 5, 6). Kasviplanktonilla R2-arvo on 0,59 ja 

eläinplanktonilla 0,85. Suurin osa Kasviplanktonlajeista esiintyi alle 20 %:lla tutkimusjärvistä 

ja runsaus oli tällaisilla lajeilla alle 150 yksilöä koko aineistossa (Kuva 5). Runsain laji oli 

Gonyostomum semen, yhteensä 1290 yksilöä ja sitä esiintyi 51 %:sta järvistä. Toisaalta 

Rhodomonas- ja Aphanocapsa-sukuisia lajeja havaittiin useimmilla järvillä (84 %). Näiden 

generalistisukujen runsaus oli Rhodomonas-suvulla 890 yksilöä ja Aphanocapsa-suvulla lajin 

runsaus oli 644 yksilöä. Suhteessa järvien lukumäärään aineiston runsain laji oli Ahanizomeon 

flos-aquae. Sen runsaus oli 957 yksilöä aineistossa, mutta sitä esiintyi vain 14 %:sta 

tutkimusjärvistä. Aineistossa harvinaisimpia olivat lajit (82 kpl), joilla sekä levinneisyys että 

runsaus olivat alhaisia (havaittu vain yhdellä järvellä). Tällaisia lajeja oli muiden muassa 
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Anabaena inaequalis, Cosmarium phaseolus, Nephrochlamys subsolitaria ja Pandorina 

elegans. 

Kuva 5. Regressiokuvaaja kasviplanktonin levinneisyyden (järvien määrä) ja paikallisen runsauden 

(yksilöiden määrä) suhteesta. Runsaus kuvaa yksilöiden määrää koko aineistossa ja levinneisyys sitä, kuinka 

monessa järvessä lajia havaittiin. Suhdetta on havainnollistettu trendiviivalla, joka kertoo suhteen olevan 

positiivinen. (R2 = 0,59, p < 2,2e-16) 

 

Suurimman osan lajien levinneisyys alle 30 % järvistä ja runsaus oli alle 150 yksilöä koko 

aineistossa (Kuva 6). Aineistossa kaikkein runsain laji oli Keratella cochlearis, jonka runsaus 

oli 944 yksilöä koko aineistossa ja sitä esiintyi 66 %:sta järvistä. Levinneisyydeltään yleisimpiä 

olivat Calanoida-suvun lajit, niitä esiintyi 67 % järvistä yhteensä 531 yksilöä. Muita laajasti 

levinneitä lajeja/sukuja olivat Cyclopoida-suvun lajit (497 yksilöä, 67 % järvistä) sekä Bosmina 

coregoni (707 yksilöä, 60 % järvistä). Aineiston harvinaisimmat lajit, joilla sekä levinneisyys 

että runsaus olivat aineiston pienimpiä (esiintyi vain yhdellä järvellä, < 2 yksilöä) olivat 

Alonella excisa, Chydorus sphaericus, Graptoleberis testurinaria, Keratella irregularis, 

Keratella testudo ja Ploesoma truncatum.  
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Kuva 6. Regressiokuvaaja eläinplanktonin levinneisyyden (järvien määrä) ja paikallisen runsauden 

(yksilöiden määrä) suhteesta. Runsaus kuvaa yksilöiden määrää aineistossa ja levinneisyys sitä, kuinka 

monessa järvessä lajia havaittiin. Suhdetta on havainnollistettu trendiviivalla, joka kertoo suhteen olevan 

selvästi positiivinen. (R2 = 0,85, p < 2,2e-16) 

 

 

Määrällisesti yleisin kasviplanktonlaji/-suku valuma-alueittain oli Karjaanjoella Merismopedia 

tenuissima (411 yksilöä), Kokemäenjoella Aphanizomenon flos-aquae (833), Koutajoella 

Peridinium sp. (198), Kymijoella Rhizosolenia longiseta (301), Vantaanjoella Gonyostomum 

semen (256) (Kuva 7). Kun kolmen yleisimmän lajin/suvun yksilömäärät per valuma-alue 

laskettiin yhteen, eniten yksilöitä esiintyi Kokemäenjoella (1713 yksilöä) ja vähiten Koutajoella 

(488). 
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Kuva 7. Pylväsdiagrammissa esitetty kolme yleisintä (top3) kasviplanktonlajia/-sukua valuma-alueittain. 

Eniten yleisimpien lajien yksilöitä oli Kokemäenjoen valuma-alueella ja vähiten Koutajoen valuma-alueella. 

 

 

Eläinplanktonin osalta yleisimmät lajit/suvut valuma-alueittain olivat Karjaanjoella Bosmina 

coregoni (140 yksilöä), Kokemäenjoella Daphnia cristata (247), Koutajoella Keratella 

cochlearis (637), Kymijoella Bosmina longirotris (225), Vantaanjoella ensimmäisen sijan 

jakavat Ceriodaphnia purcella (154) ja Cyclopoida sp. (154) (Kuva 8). Kun kolme yleisintä 

lajia per valuma-alue lasketaan yhteen, eniten yleisiä eläinplanktonlajeja esiintyi Koutajoella 

(814 yksilöä) ja vähiten Karjaanjoella (381). 
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Kuva 8. Pylväsdiagrammissa esitetty kolme yleisintä eläinplanktonlajia/-sukua valuma-alueittain. 

Vantaanjoella lajeja/sukuja on neljä, koska Ceriodaphnia purcella-lajin ja Cyclopoida sp.-suvun yksilöitä 

oli aineistossa saman verran.  

 

5.3 Ekolokero 

 

Kasvi- ja eläinplanktonin levinneisyyden ja ekolokeron koon suhteessa on myös selvä 

positiivinen korrelaatio (Kuvat 8, 9). Kasviplanktonilla R2-arvo on 0,56 ja eläinplanktonilla 

0,77 ja molemmat riippuvuudet ovat erittäin merkitseviä (p< 2,2e-16). Kasviplanktonin 

ekolokeron koko vaihteli laajalla skaalalla (Kuva 9). Laajin levinneisyys ja suurimmat 

ekolokeron koot ja olivat Cryptomonas-suvun (ekolokeron koko 1797,12; esiintyi 71 % 

järvistä), Aphanotece-suvun (1614,60; 71 %), Mallomonas-suvun (1705,56; 56 %) ja 

Trachelomonas-suvun (1611,15; 44 %) lajeilla (Kuva 9). Kaikista suurimman ekolokeron 

omaava laajimmalle levinnyt yksittäinen laji oli Dinobryon bavaricum (1781,76; 52 %). 

Kapeimmalle maantieteelliselle alueelle levinneitä ja suppeimman ekolokeroon omaavia lajeja 

olivat muiden muassa Quadrigula closterioides (ekolokeron koko 11,60; esiintyi 2 % järvistä), 

Crucigeniella crucifera (13,40; 3 %), Snowella atomus (27,72; 2 %), Closterium dianae (48,36; 

2 %), Aphanotece minutissima (70,72; 2 %). 



 

29 

 

Kuva 9. Regressiokuvaaja kasviplanktonin levinneisyyden (järvien määrä) ja ekolokeron koon välisestä 

suhteesta. Ekolokeron koko kasviplanktonille laskettiin hyödyntäen fysikaalis-kemiallisista muuttujista 

lämpötilaa ja kokonaisfosforia, koska kirjallisuuden perusteella ne olivat merkittävimmät kasviplanktonin 

ekolokeron kokoon vaikuttavat tekijät. Regressiosuorasta voi havaita suhteen olevan positiivinen.                                            

(R2 = 0,85; p < 2,2e-16) 

 

Eläinplanktonlajien levinneisyyden ja ekolokeron koon suhde on positiivinen ja lineaarinen 

(Kuva 10). Suurimman ekolokeron omaavia lajeja olivat Polyarthra remata (ekolokeron koko 

452 103; esiintyy 56 %:sta järvistä), Keratella cochlearis (441 403; 66 %) ja Kellicottia 

longispina (321 775; 66 %). Kapeimman ekolokeron koon ja levinneisyysalueen omaavia lajeja 

olivat muiden muassa Ceriodaphina reticulata (ekolokeron koko 175; esiintyy 2 %:sta järvistä), 

Daphnia longispina (1281; 3 %), Filinia cylindrica (1531; 2 %). 
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Kuva 10. Regressiokuvaaja eläinplanktonin levinneisyyden (järvien määrä) ja ekolokeron koon välisestä 

suhteesta. Ekolokeron koko eläinplanktonille laskettiin hyödyntäen fysikaalis-kemiallisista muuttujista 

lämpötilaa, klorofylli-a:ta ja veden väriä, koska kirjallisuuden perusteella ne olivat merkittävimmät 

eläinplanktonin ekolokeron kokoon vaikuttavat tekijät. Regressiosuorasta voi havaita suhteen olevan 

positiivinen. (R2 = 0,7; p < 2,2e-16) 

 

 

5.4 Solukoko 

 

Levinneisyyden ja solukoon välinen suhde vaihteli kasvi- ja eläinplanktonin välillä. 

Kasviplanktonin solujen pinta-alan ja levinneisyyden välillä ei havaittu merkitsevyyttä, eikä 

korrelaatiota (R2 = 0,124e-16; p = 0,99) (Kuva 11). Näin ollen regressioviivakin puuttuu 

kuvaajasta. Suurin osa kasviplanktonlajeista, solukoosta riippumatta, olivat suppealle alueelle 

levinneitä, enimmäkseen niitä esiintyi vain yhdessä tutkimusalueen järvessä. Niistä lajeista, 

joille solukoko voitiin laskea, kaikista laajimmalle maantieteelliselle alueelle levinnyt laji oli 

Rhizosolenia longiseta (54 %:sta tutkimusalueen järvistä).  
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Kuva 11. Kasviplanktonin levinneisyyden (järvien lukumäärä) ja solukoon (logaritminen solujen pinta-ala) 

välinen suhde. Suhteessa ei havaittu merkitsevää korrelaatiota. (R2 = 0,17; p = 0,49) 

 

Eläinplanktonin levinneisyyden ja solukoon suhdetta tarkasteltaessa, voitiin havaita heikko, 

mutta positiivinen korrelaatio (R2 = 0,17; p = 0,49) (Kuva 12). Kasvi- ja eläinplanktonin 

levinneisyyden ja solukoon välisiä tuloksia ei voida kuitenkaan vertailla keskenään, sillä 

tuloksissa on käytetty kasviplanktonin solukoosta pinta-alaa (µm2) ja eläinplanktonilla solujen 

pituutta (mm). Lisäksi solukokoaineistossa kasviplanktonlajeja oli 133 kpl ja 

eläinplanktonlajeja vain 5 kpl. 

 

Kuva 12. Eläinplanktonin levinneisyyden (järvien lukumäärä. joissa lajia havaittiin) ja solukoon (solujen 

pituus) välinen suhde. Suhteessa voidaan havaita heikko korrelaatio. (R2 = 0,17; p = 0,49) 
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Aineiston kymmenen suurimman kasviplanktonlajin keskimääräiset solukoot vaihtelivat 1750–

8678 µm2 välillä (Taulukko 3). Näiden suurimpien ja pienimpien kasviplanktonlajien 

maksimirunsaus oli 73 yksilöä yksittäisellä järvellä (Oocystis rhomboidea). Pienimmän 

kymmenen kasviplanktonlajin keskimääräiset solukoot vaihtelivat <2–20 µm2. Suurin 

kasviplanktonlaji aineistossa oli Closterium kuetzingii, jonka keskimääräinen solukoko oli 

8677,5 µm2. Closterium kuetzingii -lajin runsaus oli yksi yksilö koko aineistossa ja näin ollen 

lajia esiintyi vain yhdellä järvellä. Pienin kasviplanktonlaji, Cyanodictyon reticulatum, oli 

kooltaan 1,6 µm2. Lajin edustajia havaittiin yhteensä 38 yksilöä koko aineistossa 47 % järvistä.  

 

Taulukko 3. Kasviplanktonlajien solukoot. Ensimmäiset 10 arvoa ovat nousevassa järjestyksessä alkaen 

aineiston pienimmästä kasviplanktonlajista solukoon perusteella. Seuraavat arvot mustan viivan jälkeen ovat 

aineiston 10 suurinta kasviplanktonlajia solukoon perusteella nousevassa järjestyksessä. Taulukossa on 

lisäksi esitetty lajien runsaus-, maksimirunsaus- ja levinneisyysarvot. 

Kasviplanktonlaji Solukoko (µm2) 

Runsaus 

(yksilöä/aineisto) 

Maksimirunsaus 

(yksilöä/järvi) 

Levinneisyys 

(prosenttiosuus järvistä, 

joissa lajia esiintyy) 

Cyanodictyon reticulatum 1,6 38 13 10 

Aphanotece chlathrata 2,0 61 12 12 

Merismopedia warmingiana 2,7 1 1 1 

Aphanocapsa delicatissima 3,1 16 9 5 

Aphanocapsa elachista 3,8 2 2 1 

Dictyosphaerium subsolitarum 5,1 81 42 8 

Radiocystis geminata 5,7 7 3 4 

Gomphosphaeria pusilla 9,7 9 9 1 

Oocystis rhomboidea 19,5 81 73 5 

Kirchneriella contorta 20,1 23 7 8 

Mallomonas caudata 1750,0 3 1 3 

Euastrum bidenantum 1988,0 1 1 1 

Xanthidium cristatum 2041,9 1 1 1 

Staurastrum pseudopelagicum 2325,0 1 1 1 

Staurastrum longipes 2353,0 6 6 1 

Tetmemoerus laevis 2428,9 3 3 1 

Staurastrum furcigerum 3390,0 1 1 1 

Closterium dianae 6500,0 8 5 2 

Closterium macilentum 7148,5 5 3 3 

Closterium kuetzingii 8677,5 1 1 1 
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Eläinplanktonlajien solujen pituudet vaihtelivat 0,26–0,72 mm välillä (Taulukko 4). 

Maksimirunsaudeltaan suurinta lajia (Bosmina coregoni) esiintyi 130 yksilöä yksittäisellä 

järvellä. Taulukon suurin eläinplanktonlaji solun pituuden perusteella oli                        

Asplanchna priodonta (0,72 mm). Lajin runsaus oli 106 yksilöä koko aineistossa ja sen 

levinneisyys oli 24 % järvistä. Alhaisin eläinplanktonlaji oli Chydorus sphaericus, jonka 

runsaus oli 2 yksilöä koko aineistossa ja sen levinneisyys oli 2 % järvistä. 

 

 

Taulukko 4. Eläinplanktonlajien solujen pituudet nousevassa järjestyksessä. Taulukossa on lisäksi lajien 

runsaus, maksimirunsaus ja levinneisyysarvot. 

 

 

Eläinplanktonlaji Pituus (mm) 

Runsaus 

(yksilöä/aineisto) 

Maksimirunsaus 

(yksilöä/järvi) 

Levinneisyys 

(prosenttiosuus järvistä, 

joissa lajia esiintyy) 

Chydorus sphaericus 0,26 2 1 2 

Bosmina coregoni 0,49 707 130 66 

Holopedium gibberum 0,51 90 17 13 

Daphnia cristata 0,65 456 57 48 

Asplanchna priodonta 0,72 106 26 24 
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6. Tulosten tarkastelu 

 

6.1 Tutkimusjärvien fysikaalis-kemialliset ominaisuudet eri valuma-alueilla 

 

Monet valuma-alueiden väliset erot fysikaalis-kemiallisissa tuloksissa olivat selitettävissä 

valuma-alueiden sijaintien vaihtelulla. Pääkomponenttianalyysi osoitti tutkimusalueen järvien 

olevan melko samankaltaisia fysikaalis-kemiallisilta ominaisuuksiltaan, mutta vaihtelua oli 

eniten Koutajoen järvien sekä Karjaanjoen ja Vantaanjoen järvien välillä.  Karjaanjoen valuma-

alueen järvissä mitattiin keskimäärin lämpimin vesi ja keskimäärin korkein 

kokonaistyppipitoisuus. Vantaanjoen valuma-alueella keskimääräinen 

kokonaisfosforipitoisuus oli arvoltaan korkein, mutta korkein kokonaisfosforin maksimiarvo 

mitattiin Karjaanjoella. Kokemäenjoen valuma-alueella oli keskimäärin alhaisin 

kokonaistyppipitoisuus, mutta korkein keskimääräinen klorofylli-a–pitoisuus ja keskimäärin 

samein vesi.  Vastaavasti pohjoisimmalla valuma-alueella, Koutajoen järvissä, mitattiin 

keskimäärin alhaisimmat veden lämpötila, kokonaisfosforipitoisuus ja klorofylli-a–pitoisuus 

sekä keskimäärin kirkkain vesi. Nämä tulokset ovat tyypillisiä pohjoisille karuille järville. 

Valuma-alueista Kymijoki oli ainut, joka ei edustanut minkään mittaustuloksen osalta 

kumpaakaan ääripäätä, vaan alueen järvien tulokset olivat keskimääräisiä kaikin puolin. 

Sijainnin vaihtelun lisäksi järvien mittaustuloksissa näkyi erityisesti eteläiseen Suomeen ja 

rannikkoalueille keskittynyt ihmistoiminnan vaikutus. Tämä selittyy korkeilla kokonaisfosfori- 

ja kokonaistyppipitoisuusarvoilla juuri Karjaanjoen ja Vantaanjoen valuma-alueilla, joilla 

maataloudesta johtuva ravinnepitoinen maaperä rehevöittää vesistöjä (Pietiläinen & Räike, 

1999).   

 

 

6.2 Kasvi- ja eläinplanktonin levinneisyyttä selittävät tekijät 

 

Kasvi- ja eläinplanktonin levinneisyyden ja paikallisen runsauden välillä oli selvä positiivinen 

korrelaatio. Tämä tulos on linjassa Brownin (1984) teoriaan paikallisen runsauden ja 

levinneisyysalueen koon välisestä positiivisesta suhteesta. Eläinplanktonilla korrelaatio oli 

vielä kasviplanktonia voimakkaampi, mikä viittaa eläinplanktonin runsauden olevan 

kasviplanktonia riippuvaisempi levinneisyysalueen ympäristöominaisuuksista. Suurin osa sekä 
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kasvi- että eläinplanktonlajeista havaittiin olevan ennemmin spesialisteja kuin generalisteja. 

Vertailtaessa kasvi- ja eläinplanktonin levinneisyyttä ja runsautta, voitiin havaita 

kasviplanktonlajien olevan laajemmalle levinneitä ja runsaudeltaan monimuotoisempia kuin 

eläinplanktonit, mikä tukee Heinon & Soinisen (2006) artikkelin tuloksia. 

 

Aineiston planktonyksilöistä suurin osa oli määritetty lajitasolle, mutta mukana oli myös 

sukutasolle tunnistettuja yksilöitä. Tuloksista oli havaittavissa se, että mitä lähempänä valuma-

alueet sijaitsevat maantieteellisesti toisiaan, sitä samankaltaisempi runsaimpien lajien/sukujen 

kirjo siellä oli. Samankaltaisia tuloksia saatiin Huszarin et al. (2015) tutkimuksessa, jossa 

vertailtiin Brasiliassa virtavesien kasviplanktonlajien samankaltaisuutta eri alueilla. 

Vedenkemian ja lajiston perusteella eutrofisiksi oletetut järvet sisälsivät määrältään enemmän 

yleisimpiä kasviplanktonlajien/-sukujen yksilöitä kuin fysikaalis-kemiallisilta 

ominaisuuksiltaan mahdolliset oligotrofiset järvet. Kaikista runsaslukuisin näistä top3-

kasviplanktonlajeista oli kultaleviin kuuluva Gonyostomum semen, jota esiintyi suhteessa 

muihin valuma-alueisiin runsaimmin Kokemäenjoen valuma-alueen järvissä. Kokemäenjoen 

valuma-alueen järvissä mitattiin myös keskimääräisesti samein veden väri, mikä kertoo lähinnä 

veden humuspitoisuudesta (Pietiläinen & Räike, 1999). Gonyostomum semen -laji onkin 

erityisen yleinen juuri humuspitoisissa vesissä (Manninen, 1987). Koutajoen järvissä havaittiin 

alhaisin yleisimpien kasviplanktonlajien/sukujen yksilöiden määrä, kun taas saman valuma-

alueen yleisimpien eläinplanktonlajien yksilöiden määrä oli muihin valuma-alueisiin verrattuna 

korkein. Tämä tulos indikoi lähinnä Koutajoen järvien pohjoisen sijainnin ja fysikaalis-

kemiallisten mittaustulosten perusteella järvien olevan oligotrofisia sekä alueen järvien 

mahdollisesta top-down–säätelystä. Koutajoen järvissä saattaakin olla varsin vähän 

planktivorisia saalistajia, minkä vuoksi eläinplanktonilla ei ole luontaista saalistuspainetta. 

Tämän seurauksena eläinplanktonin määrä kasvaa. Vastaavasti runsaslukuinen eläinplankton 

laiduntaa kasviplanktonia, jolloin kasviplanktonin määrä vähenee selvästi. Toisaalta 

Karpowiczin et al. (2019) äyriäiseläinplanktonia ja rataseläinten runsautta eräässä Puolassa 

sijaitsevassa järvessä käsittelevä tutkimus osoitti, että järven lisääntynyt rataseläinten runsaus 

indikoi järven eutrofiatason kasvua. Tämä tieto tekee tuloksesta hieman ristiriitaisen, sillä 

Koutajoen järvissä top3 eläinplanktonlajit sisälsivät pääasiassa rataseläimiä (Keratella 

cochlearis ja Polyarthra remata), mutta fysikaalis-kemiallisilta ominaisuuksiltaan alueen järvet 

vaikuttavat ennemmin oligotrofisilta. Aineiston keruu suoritettiin heinäkuussa, jolloin järvien 
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pintavesi oli jo kerennyt lämmetä. Tähän osaltaan vaikuttaa se, että useilla valuma-alueilla 

syanobakteerilajien määrä oli runsasta.  

 

Sekä kasviplanktonin että eläinplanktonin levinneisyys ja ekolokeron koko korreloivat myös 

selvästi. Kapean ekolokeron omaavia lajeja oli aineistossa hieman enemmän kuin laajan 

ekolokeron koon omaavia lajeja, mistä voi päätellä aineistossa runsaiden lajien omaavan myös 

laajemman ekolokeron koon. Vastaavasti suppealla levinneisyysalueella esiintyvillä lajeilla on 

usein kapea ekolokeron koko. Teittinen et al. (2018) tutkivat mikro-organismien ekolokeron 

ominaisuuksia ja lajin levinneisyyttä subarktisissa lammissa. Heidän tutkimuksensa osoittivat, 

ettei laaja levinneisyys kuitenkaan automaattisesti tarkoita lajin omaavan suurta ekolokeron 

kokoa, sillä spesialistilajit voivat esiintyä joko useilla tai harvoilla alueilla. Tutkimuksessa 

huomattiinkin lajien pH-toleranssilla olevan olennainen merkitys levinneisyyteen, esimerkiksi 

piilevillä alhaisempia, happamia pH-arvoja sietävillä lajeilla oli laajempi levinneisyys kuin 

emäksisiä elinympäristöjä suosivilla lajeilla (Teittinen et al., 2018). Kasviplanktonin paikallista 

runsautta määrittää kuitenkin ensisijaisesti veden pinnan läpäisevän valon määrä (Kalff, 2002). 

Koska valon määrää ei ollut mitattu tutkimusalueen järvissä, muista tärkeistä bottom-up–

säätelyä aiheuttavista tekijöistä valittiin veden lämpötila, kokonaisfosforipitoisuus ja 

kokonaistyppipitoisuus selittämään kasviplanktonin levinneisyyttä. Usein järvissä fosfori ja 

typpi ovat myös toisiaan rajoittavia ravinteita (Pietiläinen & Räike, 1999), siksi ekolokeron 

kokoa selittäviksi tekijöiksi valittiin vain veden lämpötila ja kokonaisfosforipitoisuus. 

Eläinplanktonin levinneisyyttä eniten selittävät tekijät olivat veden lämpötilan lisäksi 

klorofylli-a–pitoisuus ja veden väri. Klorofylli-a eli lehtivihreä kuvastaa eläinplanktonille 

bottom-up–säätelyä, sillä se kertoo klorofylli-a:ta tuottavan kasviplanktonin määrästä järvessä. 

Veden väri voi kertoa eläinplanktonin kyvystä piiloutua sitä saalistavilta planktivorisilta 

kaloilta tai selkärangattomilta saalistajilta (Karpowicz et al., 2019). Veden väristä voidaan siis 

mahdollisesti päätellä järven top-down–säätelyä aiheuttavien tekijöiden olemassaolosta. 

 

Lajipiirteistä valittiin solukoko tutkittavaksi, koska kirjallisuuden perusteella voitiin olettaa 

pienempien lajien olevan levinnyt laajemmalle maantieteelliselle alueelle kuin suuret lajit 

(Fenchel & Finlay, 2004). Eläinplanktonin levinneisyyden ja solukoon välistä yhteyttä 

tarkasteltaessa huomattiin heikko korrelaatio, mutta se ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

Kasviplanktonin levinneisyydellä ja solukoolla ei havaittu korrelaatiota lainkaan. Nämä 

tulokset eivät kuitenkaan ole luotettavia, eikä keskenään vertailtavissa, sillä työssä esitetyt 
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tulokset eivät ole keskenään linjassa. Kasviplanktonin kohdalla solukoko ilmoitettiin pinta-

alana huomioimatta mahdollisten ulokkeiden, kuten piikkien tai flagellan pituutta. 

Eläinplanktonilla puolestaan laskettiin solun pituus, jossa huomioitiin myös lajikohtaisesti 

tyypilliset ulokkeet. Lisäksi solukokoaineisto käsitti 133 kasviplanktonlajia, mutta vain 5 

eläinplanktonlajia. Eläinplanktonotos oli aivan liian pieni luotettavien tulosten saamiseksi. 

Nämä ilmoitetut lajipiirteiden erot, johtuivat hankaluudesta löytää eläinplanktonin solukokoja 

kirjallisuudesta. Soininen et al. (2011) saivat tutkimuksessaan kuitenkin tulokseksi viitteitä 

siitä, että eläinplanktonin solukoolla ja maantieteellisellä levinneisyydellä olisi yhteys myös 

suuremmalla otoksella. Heinon & Soinisen (2006) tutkimuksessa piilevien solukoon havaittiin 

olevan käänteisessä suhteessa lajin levinneisyyteen, sillä pienempikokoisten lajien suuri 

populaatiokoko sekä passiivista leviämistä helpottava pienempi kehon koko edistävät 

laajempaa levinneisyyttä. 

 

 

6.3 Tulosten luotettavuus 

 

Tulosten luotettavuuteen on voinut vaikuttaa aineiston keruuseen, määrittämiseen ja 

analysointiin liittyvät tekijät. Tulokset edustavat vain yhden ajanjakson hetkeä kunkin järven 

mittaustuloksia ja planktonnäytteitä, vaikka todellisuudessa sekä kasvi- että 

eläinplanktonyhteisön koostumus ja runsaus vaihtelee järvissä eri vuodenaikoina ja eri vuosina 

(Jeppesen et al., 2000). Vaihtelua esiintyy myös vesipatsaassa sekä horisontaalisesti että 

vertikaalisesti. Ekolokero koot laskettiin samasta aineistosta, vaikka laskuille olisi 

luotettavampaa käyttää riippumatonta aineistoa. Tällaista aineistoa ei kuitenkaan ollut 

saatavilla kyseisille lajeille. Lisäksi huomion arvoista on se, että runsaus ei kuvaa järvien 

absoluuttista lajimäärää, vaan otosta siitä. Myös tulosten virhetulkinnan mahdollisuus tulee 

ottaa lukuun. 
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6.4 Jatkotutkimuksen aiheita 

 

Tämän työn tulosten vertailua aiempaan tutkimukseen hankaloittaa vastaavanlaatuisten 

tutkimusten vähäinen määrä Suomen alueella. Siksi boreaalisten järvien kasvi- ja 

eläinplanktonin runsauden ja ekolokeron koon muutoksia voitaisiin tutkia laajemmalla 

aikaskaalalla, esimerkiksi vuosien välistä vaihtelua ja mahdollisesti myös ennustaa muutoksia 

tulevaisuudessa. Mielenkiintoista olisi myös tietää, millaista vaihtelua lajien levinneisyydessä 

on esimerkiksi yhden valuma-alueen sisällä, jos huomioidaan myös järvet toisiinsa kytkevien 

jokien planktonlajistot, sekä miten veden fysikaalis-kemialliset tekijät vaihtelevat valuma-

alueen yläjuoksulta alajuoksulle. Tällä tavalla voitaisiin paremmin tutkia myös 

saarieliömaantieteen teorian paikkansapitävyyttä kasvi- ja eläinplanktonlajien osalta. 

Tulevaisuudessa voitaisiin myös selvittää ja vertailla tapaustutkimuksen omaisesti järvien top-

down– ja bottom-up–säätelymekanismeja aina kasviplanktonista järven petokaloihin asti ja 

millaisia vuorovaikutuksia niillä on puolin ja toisin. Lisäksi eläinplanktonlajien solukokojen 

mittaaminen ja sen jälkeen levinneisyyden laajuuden vertailu samojen järvien 

kasviplanktonlajien solukokoihin verrattuna voisi olla yksi tulevaisuuden tutkimusaiheista. 

 

 

7. Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sekä kasvi- että eläinplanktonin runsaus sekä ekolokeron 

koko korreloivat merkitsevästi lajin levinneisyyden kanssa boreaalisissa järvissä. Nämä 

tulokset merkitsevät sitä, että paikallisesti runsaat lajit ovat usein myös laajalle levinneitä. Sama 

pätee ekolokeron koon ja levinneisyyden väliseen suhteeseen, mitä laajempi paikallinen 

ekolokeron koko, sitä todennäköisempää on, että laji on myös elinvoimainen muissa järvissä. 

Kuitenkaan aina runsaat lajit eivät omaa laajaa ekolokeron kokoa, mikä viittaa eri lajeilla olevan 

myös paikallisesti omia ympäristövaatimuksia, jotka ohjaavat sekä runsautta että ekolokeron 

kokoa. Lajipiirteistä tutkittavaksi valittiin solukoko. Kasviplanktonin solukoko ei kuitenkaan 

korreloinut lainkaan levinneisyyden kanssa. Eläinplanktonin solujen pituudella ja 

levinneisyydellä oli heikko positiivinen korrelaatio, mutta se ei ollut merkitsevä. Tulos ei 

kuitenkaan ole pätevä, sillä eläinplanktonin solujen pituuden otanta oli liian pieni luotettavan 

tuloksen saamiseksi. Aiempaan tutkimustietoon nojaten solukoolla ja levinneisyydellä on 
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kuitenkin käänteinen yhteys. Mitä pienempi ruumiin koko, sitä helpompi lajin on levitä 

passiivisesti eri alueiden välillä. Suurempi ruumiin koko puolestaan hankaloittaa leviämistä ja 

suojautumista saalistukselta. Työn tulokset tukevat aiempaa tutkimusta osoittaen että kasvi- ja 

eläinplanktonlajit ilmentävät järvien fysikaalis-kemiallisia olosuhteita, jonka lisäksi lajisto 

läheisillä valuma-alueilla on keskenään samankaltaisempaa kuin kaukaisilla valuma-alueilla. 

Kasvi- ja eläinplanktontutkimuksen avulla saadaan tärkeää tietoa järvien tilasta ja sitä voidaan 

myös hyödyntää esimerkiksi järvien ennallistamisessa. 

 

Boreaalisilla järvillä kasvi- ja eläinplanktonin sukkessio on rajoittunutta lyhyen kesän vuoksi. 

Kasviplanktonin paikallista runsautta spatiaalisesti ohjaavatkin ensisijaisesti paikalliset 

bottom-up–säätelymekanismit, josta merkittävin ovat valoenergia (Kuva 13). Valoenergian 

ohella veden lämpötila ja ravinteet, erityisesti fosfori ja typpi, ovat erittäin tärkeässä asemassa 

kasviplanktonin esiintymisen ja runsauden suhteen. Kirjallisuuden perusteella myös pH-

toleranssilla huomattiin olevan vaikutus ainakin piilevälajien levinneisyyteen. Näiden 

fysikaalis-kemiallisten ympäristötekijöiden lisäksi lajin runsauteen ja ekolokeron kokoon 

vaikuttavat biologiset prosessit, joita ovat kasviplanktonlajien välinen vuorovaikutus sekä 

elinvoimaisuus. Top-down–säätely saa aikaan kasviplanktonille saalistuspaineen, jonka 

aiheuttaa laiduntava eläinplankton. Eläinplanktonin paikallista runsautta ohjaavat pääasiassa 

sopivan ravinnon saatavuus. Tähän viittaa järven vesikemiallisista ominaisuuksista lähinnä 

klorofylli-a–pitoisuus, jota kasviplankton tuottaa (Kuva 13). Myös veden lämpötila ja väri ovat 

tärkeitä runsautta ohjaavia tekijöitä. Veden värin merkittävyys näkyy lähinnä siinä, kuinka 

eläinplankton voi suojautua sitä saalistavilta korkeampien trofiatasojen lajeilta kuten 

planktivorisilta kaloilta. Yhdessä kasvi- ja eläinplankton muodostavat koko järviekosysteemille 

välttämättömän ravintoketjun perustan.  
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Kuva 13. Tärkeimmät kasvi- ja eläinplanktonin esiintymiseen ja levinneisyyteen vaikuttavat tekijät 

boreaalisissa järvissä. Kuvaajassa nuolen paksuus ilmentää selittävän tekijän merkitystä. Katkoviiva kuvaa 

muuttujien välistä yhteyttä ja yhtenäisellä viivalla on esitetty tarkentavia huomioita. Taustalla kuvatut 

ympyrät (vihreä –runsaus, keltainen – ekolokero ja sininen – lajipiirteet) kuvaavat kokonaisuutta, miten 

kaikilla tekijöillä on vaikutus lajin levinneisyyteen. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että 

paikalliseen runsauteen vaikuttavat pääasiassa resurssit, ekolokeron kokoon biologiset prosessit ja 

lajipiirteisiin leviämiskyky ja saalistuspaine, johon erityisesti eläinplanktonilla vaikutti veden väri. 

Runsaudella ja ekolokeron koolla vaikutus levinneisyyteen oli erittäin merkitsevä. Tässä tutkimuksessa 

solukoon ja levinneisyyden suhteesta ei saatu luotettavia vertailukelpoisia tuloksia, mutta kirjallisuuden 

perusteella lajipiirteillä, erityisesti solukoolla on yhtä lailla merkittävä vaikutus lajin levinneisyyteen. 
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