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1 Johdanto 
 

Levät reagoivat nopeasti muuttuviin ympäristöoloihin (McCormick & Cairns, 1994), ja täten 

soveltuvat hyvin jokien ja purojen veden laadun tutkimukseen. Leviä, erityisesti piileviä, on jo 

pitkään hyödynnetty veden laadun tutkimuksissa, sillä eri levälajit ilmentävät virtavesien veden 

tilaa ja laatua (Eloranta et al., 2007). Levät ovat virtavesissä merkittäviä perustuottajia, minkä 

vuoksi muutokset leväbiomassassa vaikuttavat koko jokiekosysteemin ravintoketjuihin 

(McCormick & Cairns, 1994). Lisäksi levät toimivat tärkeinä elinympäristöinä pieneliöille 

(Barthès et al., 2015), joten leväbiomassan vähentyminen voi heikentää jokien yleistä 

biodiversiteettiä. Jokivesistöjen yleisimmät leväryhmät ovat piilevät, viherlevät ja 

syanobakteerit, ja erityisesti näiden ryhmien biomassan muutokset voivat vaikuttaa 

jokiekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan (Piano et al., 2017). Levät adsorboivat myös 

veden epäpuhtauksia, jotka voivat siirtyä ravintoverkossa ylemmille trofiatasoille (Guasch et 

al., 2010). 

Levät reagoivat muun muassa valon määrän, virtausnopeuden, ravinne- ja metallipitoisuuksien 

muutoksiin (Hillebrand & Kahlert, 2001; Luis et al., 2019; Wang et al., 2018). Etenkin valon 

määrällä on merkittävä vaikutus leväbiomassaan (Hill et al., 2001). Lisäksi ravinteiden 

leväbiomassaa rajoittava voimakkuus voi vaihdella eri valaistusoloissa (Hill et al., 2001). 

Leväbiomassan muutoksia ei yleensä pyritä selittämään useilla vesikemiallisillamuuttujilla, 

vaan on tarkasteltu esimerkiksi ravinteiden aiheuttamia muutoksia leväbiomassassa (Lesutiene 

et al., 2014), tai leväbiomassan määrän muutosta pyritään selittämään ainoastaan veteen 

liuenneilla raskasmetalleilla (Corcoll et al., 2011). Lisäksi levien vasteita metallipitoisuuksiin 

on pääsääntöisesti tutkittu pitoisuuksissa, jotka ovat myrkyllisiä leville, eikä tutkimusta ole 

juurikaan tehty luonnollisemmissa metallipitoisuuksissa. Wang et al. (2018) toteavat, että 

levätutkimuksissa tulisi tarkastella useita ympäristömuuttujia laajemman ymmärryksen 

saavuttamiseksi.  

Tässä maisterintutkielmassa selvitetään usean ympäristömuuttujan avulla leväbiomassan 

vaihtelua Etelä-Suomen virtavesissä. Tutkielmassa keskitytään valon määrän ja 

vesikemiallisten olosuhteiden vaikutuksiin leväbiomassan vaihtelussa. Tutkielmasta on rajattu 

pois muun muassa laiduntajien ja veden virtausnopeuden vaikutukset leväbiomassaan. Lisäksi 

työssä ei mitata levien perustuotantoa eli hiilen sidontaa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää: 

1) Miten virtavesien leväbiomassan määrä vaihtelee suhteessa valon määrään, veden 
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lämpötilaan ja vesikemiallisiin olosuhteisiin Etelä-Suomen alueella? 2) Onko piilevien, 

viherlevien ja syanobakteereiden välillä eroja vasteissa valon määrään, veden lämpötilaan ja 

vesikemiaan? 3) Onko leväryhmien välillä havaittavissa kilpailua? Kilpailu voisi näkyä 

esimerkiksi biomassojen negatiivisina korrelaatioina ja jonkun ryhmän dominointina. 

 2 Virtavesien leväbiomassa ja siihen vaikuttavat tekijät 

Jokivesistöjen yleisimmät leväryhmät ovat piilevät, viherlevät ja syanobakteerit. Erityisesti 

näiden ryhmien biomassan muutokset voivat vaikuttaa koko jokiekosysteemien rakenteeseen 

ja toimintaan (Piano et al., 2017). Virtavesissä levät ovat merkittävä osa perustuotantoa. Lisäksi 

leviin sitoutuneet epäpuhtaudet voivat siirtyä ravintoverkossa eteenpäin (Guasch et al., 2010), 

mikä johtaa epäpuhtauksien rikastumiseen ylimmillä trofiatasoilla kuten petokaloilla. 

Virtavesien levätutkimus keskittyy kiven pinnoilla kasvaviin leviin eli epiliittisiin leviin. 

Kirjallisuudessa käytetään usein myös termiä perifyton. Perifytonin runsain leväryhmä on 

piilevät, jotka ovat yksisoluisia leviä, joiden kuori on piioksidia. Piilevät voidaan jakaa kahteen 

lahkoon: kiekkomaisten Centrales-lahkoon, sekä pitkittäis- tai poikittaissymmetriseen 

Pennales-lahkoon (Eloranta et al., 2007). Piileviä on käytetty jo pitkään vedenlaadun 

tutkimuksissa, sillä ne reagoivat nopeasti vesikemiallisiin muutoksiin. 

Viherlevät ovat jokiekosysteemeissä tärkeitä perustuottajia. Tämä monimuotoinen 

eukaryoottileväryhmä voidaan jakaa kahteen pääjaksoon: Chlorophyta ja Charophyta (Lewis 

et al., 2011). Viherlevistä ja piilevistä poiketen syanobakteerit ovat prokaryootteja, eli 

syanobakteereilla ei ole tumaa. Suuren määränsä ja typensidontakyvyn vuoksi syanobakteerit 

ovat yksi maailman tärkeimmistä organismeista (Whitton & Potts, 2012). Piilevien, 

syanobakteerien ja viherlevien solun sisällä on klorofylli a:ta (lehtivihreä), joka mahdollistaa 

yhteyttämisen. Levät ilmentävät vallitsevia ympäristöoloja, jonka vuoksi soveltuvat erityisen 

hyvin vedenlaadun tutkimuksiin. Seuraavaksi tarkastellaan tärkeimpiä leväbiomassaan 

vaikuttavia tekijöitä. 

2.1 Maankäyttö 
 

Virtavedet keräävät vettä valuma-alueiltaan, ja jokivesiin päätyy vettä nopeasti pintavaluntana 

ja hitaammin maaperän valuntana. Vesistöihin valuva vesi kerää mukaansa maanpinnalta 

partikkeleja sekä aiheuttaa eroosiota kallioperään, josta veteen liukenee mineraaliainesta 

(Arnell, 2002). Ravinteiden lisäksi raskasmetalleja löytyy luonnollisesti ympäristöstä (Foster 
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& Charlesworth, 1996), ja etenkin pienissä pitoisuuksissa ne ovat elämälle välttämättömiä 

hivenaineita. Dahlberg (1968) mukaan metallien määrään vesistöissä vaikuttaa valuma-alueen 

kallioperä, maaperä, ihmistoiminta ja kasvillisuus. Maankäytön muutokset muokkaavat 

luonnollista hydrologista kiertoa ja samalla ravinteiden (Jordan et al., 1997) ja raskasmetallien 

määrää vesistöissä (Foster & Charlesworth, 1996). 

2.1.1 Maankäyttö ja hydrologia 
 

Ihmiset muokkaavat ympäristöä omaan tarkoitukseensa sopivaksi pääsääntöisesti asumista ja 

maataloutta varten (DeFries & Eshleman, 2004). Metsien hakkuut lisäävät pintavaluntaa, joka 

aiheuttaa muutoksia virtavesien virtaamissa (Arnell, 2002). Boschin & Hewlettin (1982) 

mukaan jo 10 % väheneminen metsäpeitteessä lisää pintavaluntaa. Havumetsäpeitteen 

väheneminen 29 % lisäsi Robertsin & Cranen (1997) aineistossa pintavaluntaa 6–8 %. 

Lisääntynyt pintavalunta aiheuttaa pohjaveden tason laskun, mikä puolestaan heikentää alueen 

virtavesien perusvirtaamaa (Smakhtin, 2001), sillä pohjaveden aiheuttama maanalainen 

virtaama jokiin pienenee. 

Lisääntynyt pintavalunta kasvattaa sadannan aiheuttamaa virtaushuippua (Arnell, 2002). 

Lisäksi virtaushuippu saavutetaan nopeammin, kun kasvillisuutta on vähennetty. Sillä, kun 

pintavalunta lisääntyy, yhä pienemmät sademäärät saavat aikaan suurempia muutoksia 

virtaaman vaihtelussa. Ainoastaan kasvillisuuden väheneminen ei yksin lisää pintavaluntaa, 

vaan maanpinnan muokkaus aiheuttaa muutoksia pintavalunnassa. Teiden rakentaminen 

maatalousalueilla lisää alueiden pintavaluntaa, sillä veden imeytyminen maaperään vähenee 

(Ziegler & Gaimbelluca, 1997). Lisäksi maatalousaleilla käytetään yleisesti salaojitusta, jolla 

pyritään pidentämään kasvukauden pituutta vähentämällä maaperän kosteutta pohjaveden 

tasoa laskemalla (Arnell, 2002). Salaojituksen tarkoituksen on siis nopeuttaa veden päätymistä 

maaperästä vesistöön. 

Etenkin kaupungissa kasvillisuuden tilalle rakennetaan vettä läpäisemättömiä pintoja (Arnell, 

2002). Pintavalunta kohti jokiuomia on kaupungeissa nopeaa, eikä vesi pääse imeytymään 

maaperään tai kerkeä haihtumaan takaisin ilmakehään. Tämän vuoksi kaupungeissa jokien 

virtaushuippu saavutetaan sateiden jälkeen nopeasti ja jokiuomat tulvivat pienemmistä sateista, 

kuin ennen kaupunkirakentamista (Hollis, 1975). Kaupungeissa pintavaluntaa pyritään 

vähentämään hulevesiverkostolla, mutta se ei korvaa kasvillisuuden ja maaperän 

vedensitomiskykyä. 
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2.1.2 Maankäyttö ja veden laatu 
 

Valuma kuljettaa aineista valuma-alueen maaperästä jokiin. Suomessa, jossa podsolimaannos 

on yleistä, metsäpuroihin päätyy muun muassa humusta, kiintoainesta ja rikastumiskerroksesta 

rautaa valuman seurauksena. Humus värjää veden ruskeaksi. Veden väri muuttaa vesistön 

pohjan valon määrää (Livingston et al., 1998), jolla on vaikutuksia vesistön eri eliöryhmien 

lajistoon. Kaupunkipuroissa voidaan olettaa humuspitoisuuden olevan pienempi, kun valuma-

alueella on tyypillisesti vähemmän soita ja metsiä. Kaupunkipurojen ja metsäpurojen veden 

väri ja veden pohjan valoisuus voivat täten poiketa merkittävästi toisistaan. 

Maanpinnan muokkaus vähentää maata sitovaa kasvillisuutta ja jokiuomien varjostusta 

aiheuttavaa rantakasvillisuutta. Rantakasvillisuuden vähentyminen lisää jokiuoman saamaa 

valonmäärää ja nostaa näin veden lämpötilaa (Mazor et al., 2011). Lisäksi kaupunkiympäristön 

rantakasvillisuus on vielä niukempaa kuin maatalousalueilla. Kasvillisuuden vähentäminen 

lisää myös maaperän eroosiota, jolloin pintavaluntaan sekoittuu maa-ainesta, ja ravinteita (Li 

et al., 2008). Toisaalta juuristo on yksi merkittävimmistä maaperän rapautumisvyöhykkeistä 

(Meheruna & Akagi, 2006). Etenkin havumetsäalueilla jokiin päätyy enemmän Ca2+ ja Mg2+ 

ioneita ennen metsien hakkuita kuin metsien hakkuiden jälkeen (Sajdak et al., 2021). Metsien 

hakkuut voivat siis vähentää joidenkin ionien määrää valuma-alueen jokiekosysteemeissä 

samalla, kun esimerkiksi ravinteiden määrä vesistöissä lisääntyy. Metsien hakkuiden jälkeen 

ravinteita on enemmän vapaana, kun niitä sitovan kasvillisuuden määrä on vähentynyt 

merkittävästi, jolloin ravinteita liukenee pintavaluntaan enemmän. Metsäalueiden virtavesille, 

joilla ihmistoiminta ja maaperänmuokkaus on ollut vähäistä, on tyypillistä vähäiset 

ravinnepitoisuudet (Hunsaker & Levine, 1995). 

Maatalousaleilta vesistöihin päätyy erityisen paljon ravinteita. Etenkin fosforin (Liu et al., 

2014) ja typen (Ahearn et al., 2005; Liu et al., 2014) määrä on maatalousalueen vesitöissä 

korkea. Liun et al. (2014) mukaan intensiiviset sateet huuhtovat paljon ravinteita viljelysmailta. 

Etenkin keväisin lumen sulamisen yhteydessä maatalousalueilta päätyy paljon ravinteita 

vesistöön, sillä maaperässä on ravinteita sitovaa kasvillisuutta vähemmän kuin kesäisin 

viljelyskauden aikana (Arnell, 2002). Vähentyneen kasvillisuuden lisäksi maatalousalueilla 

hyödynnetään lannoitteita lisäämään sadon kasvua. Lannoitteista osa ravinteista päätyy 

esimerkiksi pintavalunnan yhteydessä jokiin, nostaen niiden ravinnepitoisuuksia (Arnell, 

2002).  Maataloudessa heikosti hoidettu karjan jätteenkäsittely voi myös lisätä vesistöjen 

ravinnepitoisuuksia.  
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Ihmisten muokkaamassa maaperässä vettä läpäisemättömän pinnan määrä kasvaa sekä 

maatalousalueilla että kaupungeissa (Arnell, 2002). Vettä läpäisemättömän pinta-alan kasvu 

heikentää valuma-alueen virtavesien laatua. Sateen yhteydessä ja sen jälkeen maanpinnalla 

virtaava vesi huuhtoo rakennetun alueen pintoja, joissa on paljon ravinteita ja epäpuhtauksia 

(Delkash et al., 2018). Tästä nopeasta pintavalunnasta käytetään nimitystä ensihuuhtouma, 

jonka aikana valuma-alueen virtavesien vesikemialliset olosuhteet muuttuvat nopeasti sekä 

jokien virtaama kasvaa. Ensihuuhtouma heikentää kaupunkijokien vedenlaatua hetkellisesti 

(Foster & Charlesworth, 1996). Ensihuuhtoumassa pinnoilta huuhtoutuvan kiintoaineen 

pitoisuus saavuttaa huippunsa ennen virtaaman huippua (Bertrand-Krajewski et al., 1998). 

Veden laadun heikkeneminen aiheuttaa muutoksia virtavesien eliöstössä. 

Etenkin kaupunkiympäristössä liikenteen päästöt aiheuttavat kaupunkipurojen vedenlaadun 

heikentymistä. Liikenteestä ja autojen kuluvista osista päätyy luontoon useita raskasmetalleja 

(McKenzie et al., 2009; Huber et al., 2016), jotka voivat esimerkiksi pintavalunnan 

seurauksena päätyä kaupunkipuroihin ja -jokiin. Kaupungin keskustassa voi olettaa liikenteen 

epäpuhtauksien olevan korkeimmillaan, sillä keskustan liikenteelle on tyypillistä suuri 

ajoneuvojen määrä ja ajoneuvojen tiheä jarruttaminen ja kiihdytteleminen, mikä lisää auton 

osien kulumista ja täten saasteiden määrää (Huber et al., 2016). 

Maankäytöllä on pyritty selittämään leväbiomassan määrää. Valuma-alueen metsäpeitteen 

osuus selitti parhaiten biomassan määrää Scanlanin et al. (2015) tutkimuksessa. Maankäytön 

käyttäminen selittävänä muuttujana on haastavaa, sillä maankäytöllä ei pystytä suoraan 

selittämään, mikä maankäytön aiheuttamista ympäristömuuttujista aiheuttaa leväbiomassan 

vaihtelua. Sillä maankäyttö vaikuttaa merkittävästi valuma-alueen vesikemiaan, olisi tärkeää 

kerätä laaja vesikemiallinen aineisto, jotta löydettäisiin suoria vesikemiallisia muuttujia 

selittämään leväbiomassan määrän ja rakenteen vaihtelua. Maankäytön merkitys vesikemian ja 

rantakasvillisuuden muokkaavana tekijänä on kuitenkin tärkeä tiedostaa. 

2.2 Veden fysikaaliskemialliset muuttujat 

2.2.1 Valon määrä 
 

Auringon säteilyn määrän vaihtelun aiheuttamat lämpötilaerot muuttavat veden olomuotoa 

etenkin korkeilla leveysasteilla, jolloin muodostunut jääkerros vähentää vesimassan 

fotosynteesiin mahdollistaman valon määrää (Kalff, 2001). Kjeldsen et al. (1996) osoittivat, 

kuinka vuodenaikaisvaihtelu vaikuttaa leväbiomassaan. Juuri talvella, kun vesistön valon 

määrän on niukimmillaan, leväbiomassan määrä on alhaisimmillaan. Pohjoisilla alueilla 
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talvisin alhaisen lämpötilan lisäksi fotosynteesiin mahdollistama valon (PAR) vähäinen määrä 

on merkittävä leväbiomassan kasvua rajoittava tekijä. PAR:n aallonpituus on 400–700 nm eli 

näkyvän valon aallonpituusalue, ja se on noin 50 % kaikesta veteen tulevasta auringon 

säteilystä (Kalff, 2001). Korkeilla leveysasteilla vedenpinnan jäätyminen heikentää jokien 

pohjan valon määrää. Zhangin et al. (2020) mukaan heikoissa valaistusoloissa leväbiomassan 

määrä vähenee, ja monissa tutkimuksissa juuri valon määrä on ollut merkittävin leväbiomassan 

kasvua rajoittava tekijä (Hill et al., 2001; Schiller et al., 2007). Lisäksi muutokset valon 

määrässä voivat muuttaa jokiekosysteemien pohjan piilevien, viherlevien ja syanobakteereiden 

suhteellisia osuuksia kokonaisleväbiomassassa (Hill, 1996; Zhang et al., 2020). 

Levien perustuottavuus vähenee, kun rantakasvillisuuden varjostus vähentää pohjaan päätyvän 

PAR määrää (Hill et al., 2001). Perustuottavuuden lisäksi varjostuksella voi olla negatiivinen 

vaste leväbiomassan määrään. Jokiuoman pohjan valon määrä kontrolloi pääasiallisesti 

rantavyöhykkeen kasvillisuus (Staryer et al., 2003). Varjostuksen lisäksi veden syvyys 

vaikuttaa myös pohjan PAR-määrään. Syvässä vedessä valoa ehtii absorboitumaan veden 

partikkeleihin enemmän kuin matalissa jokiuomissa, jolloin PAR on käytettävissä pohjaosissa 

vähemmän. Wangin et al. (2018) tutkimuksessa piileväbiomassa väheni jokiuoman syvyyden 

ylittäessä 0,55 metriä. He epäilivät, että jokiuoman pohjan valon määrä oli vähentynyt, mikä 

oli yksi merkittävä syy piileväbiomassan vähentymiseen. 

Veteen liuenneet partikkelit, kuten orgaaninen aines ja sedimenttipartikkelit absorboivat valoa. 

Eli mitä enemmän vesimassassa on veteen liuenneita partikkeleita, sitä vähemmän PAR:ia on 

käytettävissä pohjaosissa (Kalff, 2001). Hill et al. (2009) toteavat, että suuri kiintoaineen määrä 

vähentää vedenpohjan valon määrää. Hyvin ravinteikkaissa vesistöissä PAR:sta voi 

absorboitua ensimmäisten kymmenten senttien aikana jopa puolet veteen päätyvästä PAR:sta 

(Kalff, 2001). Toisaalta etenkin matalissa jokiuomissa, joissa veteen liuenneen orgaanisen 

aineksen määrä on pieni, pääasiassa rantakasvillisuuden latvuspettävyys rajoittaa jokiuoman 

pohjan valonmäärää (Schiller et al., 2007).  Myös veden väri voi vaikuttaa valon määrään 

jokiuoman pohjaosissa, sillä veden väri korreloi negatiivisesti valon läpäisevyyden kanssa 

(Livigston et al., 1998). Täten veden väri, kiintoaineen määrä ja rantakasvillisuuden varjostus 

voivat yhdessä vaikuttaa siihen, kuinka paljon levillä on käytettävissä näkyvää valoa 

yhteyttämiseen. Muutokset valon määrässä saavat leväbiomassan määrän muutosten lisäksi 

aikaan muutoksia leväyhteisöissä. Blinnin & Baileyn (2001) mukaan piileväyhteisöjen lajit 

poikkeavat merkittävästi varjoisissa ja avoimissa jokiuomissa toisistaan. Leväryhmät sisältävät 

siis lajeja, jotka ovat adaptoituneita vähäiseen valon määrään. 
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Ihmistoiminta muuttaa jokiuomien rantavyöhykkeen latvuspeittävyyttä ja alueen maankäyttö 

aiheuttaa merkittäviä muutoksia rantakasvillisuuden määrässä. Maatalousalueilla ja etenkin 

urbaanissa ympäristössä rantavyöhykkeenkasvillisuutta on usein poistettu (Schiller et al., 

2007), jolloin latvuspeittävyys voi olla vähäistä. Luonnonomaisissa metsissä latvuspeittävyys 

voi olla hyvinkin tiheää. Siksi etenkin metsien hakkuut muuttavat jokiuoman valon määrää. 

Ihmistoiminnan lisäksi vuodenaikaisvaihtelu saa aikaan muutoksia rantavyöhykkeen 

latvuspeittävyydessä vaikuttaen virtavesien pohjan valonmäärään. 

Lehtipuiden lehtien puhkeaminen lisää latvuspeittävyyttä, ja heikentää jokiuoman valon 

määrää, jolloin pohjalevien perustuottavuus vähenee (Hill et al., 2001). Toisaalta he myös 

toteavat, että leväbiomassan määrä ei välttämättä vähene, vaikka lehtien puhkeaminen 

vähentää levien perustuottavuutta. Leväbiomassan määrää voi kontrolloida myös laiduntajat, 

esimerkiksi etanoihin kuuluva Elimia clavaeformis. Laidunnuksen seurauksesta valon määrän 

muutokset eivät välttämättä aiheuta muutoksia leväbiomassan määrässä. Hill et al. (1992) 

mukaan valon ja ravinteiden lisääntyminen kasvattaa leväbiomassaa, jos leväbiomassaa 

laiduntavien eliöiden määrä vähenee. Myöskään Scanlanin et al. (2015) tutkimuksessa 

rantavyöhykkeen varjostus ei vaikuttanut leväbiomassan määrään. Heidän aineistossaan 

rantavyöhykkeen varjostuksessa ei kuitenkaan ollut merkittävää vaihtelua, joka voi osaltaan 

selittää tuloksia. On siis mahdollista, että leväbiomassan määrä vaihtelee, kun vuodenaikojen 

vaihtelu aiheuttaa luonnollista muutosta rantavyöhykkeen latvuspeittävyydessä. Havupuiden 

määrällä on merkittävä vaikutus keväisin valon määrään ennen lehtipuiden lehtien 

puhkeamista. 

Pohjan leväyhteisöt kilpailevat valosta muiden vesistön autotrofien kanssa. Vedenpinnalla 

kelluvat makrofyytit varjostavat pohjaosia (Kalff, 2001), mikä voi rajoittaa leväbiomassan 

kasvua. Suurimmissa joissa veden mukana virtaava kasviplankton kuluttaa PAR:ia ennen 

pohjaosia (Kalff, 2001). Esimerkiksi ravinnekuorman lisääntyessä kasviplanktonin määrä 

kasvaa, ja voi täten vähentää entisestään jokiuoman pohjaosien valonmäärää (Kalff, 2001). 

Voidaan olettaa, että lisääntyvä kilpailu valosta heikentää pohjan leväbiomassaa etenkin 

syvissä jokiuomissa, joissa valon täytyy kulkea paksumman vesimassan läpi ennen pohjaa, 

kuin matalissa joissa. 

Valon määrän muutokset aiheuttava vaihtelua piilevien, viherlevien ja syanobakteerien 

suhteellisissa määrissä. Viherlevien ja syanobakteereiden on huomattu selviytyvän piileviä 

paremmin valon määrän lisääntyessä (Mosisch et al., 2001). Toisaalta piilevät dominoivat 
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usein varjoisissa jokiuomissa (Lesutiene et al., 2014). Mosisch et al. (2001) tutkimuksessa 

piilevät hallitsivat leväbiomassaa, kun latvuspeittävyys oli vähintään 57 %. Quinn et al. (1997) 

aineistossa yli 60 % varjostus taas rajoitti viherlevien kasvamista. Lesutiene et al. (2014) 

toteavat, että jopa pieni valon määrän lisääntyminen tiheillä latvuspeittävyyden alueilla 

muuttaa leväbiomassan rakennetta piilevävaltaisesta yhteisöstä monimuotoisemmaksi. 

Poiketen edellisistä tuloksista Zhangin et al. (2020) tutkimuksessa syanobakteereiden ja 

viherlevien biomassa ei kasvanut varjostuksen vähentyessä. He epäilivät, että heidän 

koeasettelussaan käytetty valon intensiteetti oli liian pieni syanobakteereiden ja viherlevien 

määrän kasvuun. 

Kaupungistuminen on lisännyt runsaasti keinovalaistusta (Grubisic et al., 2017). Lisääntynyt 

keinotekoinen valaistus aiheuttaa valosaastetta, joka on voimistuva ihmisten aiheuttama 

ympäristönmuutos (Hölker et al., 2010). Lisääntynyt keinovalaistus etenkin öisin voi vähentää 

leväbiomassan kasvua ja aiheuttaa rakenteellisia muutoksia (Grubisic et al., 2017). 

Leväbiomassan määrä väheni noin 50 % subalpiinissa luonnontilaisissa joissa, jotka eivät 

aikaisemmin olleet altistuneet öisin keinovalaistukselle. Lisäksi kolmen viikon koejakson 

aikana sekä keväällä että syksyllä syanobakteereiden suhteellinen määrä väheni, kun taas 

piilevien suhteellinen määrä kasvoi. Leväbiomassassa todennäköisesti pidemmällä aikavälillä 

yleistyvät lajit, jotka selviävät parhaiten keinovalaistuksessa, jolloin leväbiomassan määrä voi 

kasvaa. Keinovalaistuksen vaikutusta leväbiomassaan on tutkittu toistaiseksi hyvin vähän, 

mutta Grubisic et al. (2017) tutkimus osoittaa, että keinovalaistus voi muokata leväbiomassaa, 

sen määrää tai rakennetta.  

2.2.2 Lämpötila 
 

Veden lämpötila vaikuttaa levien aineenvaihduntaan ja kasvuun (Biggs, 1996). Matalissa 

jokiuomissa auringon infrapunasäteily voi lämmittää pohjan leviä, mutta pääsääntöisesti ohi 

virtaava vesi luo leville lämpöolosuhteet (Biggs, 1996). Veden lämpötilaan vaikuttaa auringon 

säteily, jonka määrä vaihtelee korkeilla leveysasteilla vuodenajan mukaan. Levälajeilla ja -

ryhmillä on omat optimaaliset lämpöolosuhteet kasvamiselle (Eppley, 1972), joten veden 

lämpötila voi vaikuttaa leväbiomassan määrään ja rakenteeseen.  

Optimaalisen lämpötilakasvualueen ulkopuolella leväbiomassan määrä (Eppley, 1972) ja myös 

rakenne voi muuttua merkittävästi. Piilevät hallitsevat leväbiomassaa kylmissä olosuhteissa, 

usein veden lämpötilan ollessa 5–10 astetta (°C) (Wilde & Tilly, 1981), mutta voivat olla 

yleisiä myös yli 20 asteen vesissä (Patrick, 1969). Viherlevät kasvavat parhaiten 15–30 
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asteisessa vedessä (Wilde & Tilly, 1981). Syanobakteerit ovat leväryhmistä sopeutuneet 

parhaiten erityisen lämpimiin olosuhteisiin (Lambert & Resh, 1985). Syanobakteerit 

dominoivat usein leväbiomassassa veden ollessa yli 30 astetta (Lambert & Resh, 1985).  

Wilden & Tillyn (1983) suurin rakenteellinen muutos levien suhteellisissa osuuksissa 

havaittiin, kun lämpötila ylitti 30 astetta ja syanobakteerit yleistyivät merkittävästi. 

Brockin (1970) mukaan leväbiomassan määrä lisääntyy aina 25 asteeseen saakka. Toisaalta 

Lambertin ja Reshin (1985) tutkimuksessa klorofylli a:n määrä oli merkittävästi suurempi 

kuumassa 52 asteisessa virtaavassa vedessä, kuin 23 asteisessa vedessä. He epäilivät yhdeksi 

syyksi myös laiduntajien määrän olevan pienempi kuumissa olosuhteissa, joka edesauttaa 

leväbiomassan kasvua. Biggsin (1996) mukaan leväbiomassan määrä kasvaa 30 asteeseen asti, 

jonka jälkeen leväbiomassan määrä vähenee, jos biomassan kasvua eivät rajoita muut 

ympäristömuuttujat. Näitä arvoja tukee Lambertin & Reshin (1983) ja Patrickin (1971) 

tulokset. Lambertin & Reshin (1983) tuloksissa klorofylli a:n määrä kasvoi merkittävästi, kun 

vedenlämpötilaa nostettiin 20 asteesta 30 asteeseen. Patrick (1971) taas leväbiomassan väheni, 

kun veden lämpötila ylitti 32 astetta, ja leväbiomassan määrä kasvoi etenkin, kun viileiden 

vesien lämpötilaa nostettiin.  

2.2.3 Ravinteet 
 

Valo määrän lisäksi ravinteet, kuten fosfori ja typpi, rajoittavat leväbiomassan kasvua. Fosforin 

ja typen määrä oligotrofisissa vesistöissä on usein vähäisempi kuin mitä levien solut tarvitsevat 

optimaaliseen kasvamiseen (Dodds et al., 2002). Hill et al. (2001) mukaan lisääntynyt valon ja 

ravinteiden määrä lisäävät leväbiomassaa, etenkin kun laiduntajien määrä ei samalla lisäänny. 

Lisäksi he ehdottavat, että levien tuottavuutta rajoittaa ensisijaisesti valon määrä, sillä 

ravinteiden lisääntyminen nosti tuottavuutta vain, kun valoisuus oli riittävää. Myös Stephens 

et al. (2012) toteavat, että valoisuus rajoittaa ensisijaisesti levien kasvua, ja ravinteista typpi 

toissijaisesti (secondary limiting). Toisaalta Lesutiene et al. (2014) huomasivat oligotrofisissa 

jokisysteemeissä fosforin lisäävän levän kasvua varjostuksen ollessa runsasta. On hyvä 

muistaa, vaikka lisääntynyt ravinteiden määrä lisää leväbiomassaa, voi levien monimuotoisuus 

heikentyä (Zhang et al., 2020). 

Fosforilla ja biomassan määrällä on useimmiten positiivinen riippuvuus, sillä erityisesti fosfori 

lisää klorofylli a:n määrää (Pearce et al. 2020; Taylor et al., 2019).  Sillä, että lisääntyykö 

fosforin määrä jaksottaisesti vai jatkuvasti, ei ole merkitystä leväbiomassan määrän kasvuun, 

jos jaksottaisen lisääntymisen välit eivät ole liian pitkät, ja jos fosforin määrä on molemmissa 
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lisääntymistavoissa yhtä suuri (Pearce et al., 2020). Heidän kontrolloiduissa keinotekoisissa 

jokiekosysteemeissä pyrittiin simuloimaan tilanteita, joissa fosforia päätyy jokiin 

pistelähteenä, kuten jätevesiviemäristä, ja tämän lisäksi jaksottaisten pintavaluntojen 

seurauksesta. Jaksottaista pintavaluntaa voi esiintyä esimerkiksi vesisateiden seurauksesta. 

Leväbiomassan määrä kasvaa merkittävästi ainakin keinojokiuomissa, joissa fosforin määrä 

lisääntyy, ja lämpötilaa sekä varjostusta kontrolloidaan (Pearce et al., 2020). Toisaalta 

luonnollisissa jokiuomissa ravinteiden lisääminen ei välttämättä lisää jokien 

pohjaleväbiomassaan määrä (Schiller et al., 2007). Tästä voidaan päätellä, että luonnollisissa 

jokiuomissa leväbiomassan kasvua rajoittaa useampi tekijä, jolloin korkeampi ravinteiden 

määrä ei välttämättä saa aikaan leväbiomassan määrän kasvua. Näitä voi olla esimerkiksi 

leväbiomassan laidunnus. Laidunnuksen lisäksi Schiller et al. (2007) pohtivat, että ravinteiden 

lisääntyessä leväyhteisössä voivat yleistyä lajit, jotka sisältävät vähemmän klorofylli a:ta, 

jonka vuoksi klorofylli a:n määrä leväbiomassassa ei kasva. Lisäksi levien ravinteiden otto 

tapahtuu pääasiassa lähellä leväbiomassan pintaosia (Horner et al., 1990), joten paksu 

leväbiomassakerros heikentää alimpien kerrosten ravinteiden saantia. Paksu leväkerros 

vaikeuttaa ravinteiden diffuusiota leväbiomassan alimpiin osiin. Tämä rajoittaa leväbiomassan 

kasvamista, vaikka ravinteiden määrä lisääntyisikin. Jotta leväbiomassa edelleen lisääntyisi, 

vesistöön lisättävän ravinnemäärän on oltava suuri, jos leväbiomassaa on lähtökohtaisesti 

paljon (Rier & Stevenson, 2006). Karuissa vesistöissä leväbiomassa kasvaa herkästi 

ravinteiden määrän kasvaessa. 

Veden virtausnopeus vaikuttaa siihen, kuinka korkea ravinnekonsentraatio tarvitaan 

leväsolujen optimaaliseen kasvuun. Kovempi virtausnopeus mahdollistaa ravinteiden 

tehokkaamman diffuusion leväsoluille, joten korkea virtaama voi lisätä ravinteiden ottoa 

vedestä (Horner et al., 1990). Tällöin leväbiomassan kasvua varten vesimassan 

ravinnekonsentraatio voi olla pienempi kuin alhaisten virtaamien jokiuomassa. Toisaalta, jos 

virtaama jokiuomassa on liian voimakasta voi leväbiomassan määrä vähentyä (Horner et al., 

1990). Heidän mukaansa virtausnopeuden vaikutus ravinteiden diffuusioon korostuu alhaisissa 

ravinnepitoisuuksissa. Suurimmassa osassa virtavesiä ravinteiden määrä on riittävä 

leväbiomassan kasvua varten (Rier & Stevensson, 2006), joten esimerkiksi rehevöityneessä 

vedessä ravinteita on leville riittävästi, eikä virtauksen voimakkuudella ole merkitystä levien 

ravinteiden saantiin. 
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Leväbiomassan kasvu hidastuu merkittävästi, kun ravinteiden määrä saavuttaa levien kasvun 

saturaatiopisteen (Hill et al., 2009; Rier & Stevenson, 2006; Kuva 1). Rierin ja Stevensonin 

(2006) aineistossa kokonaisfosforille saturaatiopiste saavutettiin jo ennen 20 μg P l-1, kun taas 

esimerkiksi Horner et al. (1983) aineistossa saturaatiopiste kasvulle oli 25 μg P l-1 ja Bothwellin 

(1989) mukaan leväbiomassan kasvun saturaatiopiste oli 25 μg P l-1 ja 50 μg P l-1 välillä. Hill 

et al. (2009) tutkimuksessa päädyttiin samoihin fosfori määriin kuin edellisissä. Saturaatiopiste 

saavutettiin 24 μg P l-1. Rier & Stevenson (2006) arvioivat, että heidän aineistossaan muut 

ympäristöolosuhteet olivat otolliset leväbiomassan kasvulle, jonka vuoksi leväbiomassan 

kasvu saavutti ravinteiden osalta saturaatiopisteen aikaisemmin. 

 

Kuva 1 Klorofylli a:n vaste kokonaistyppeen esitetty a kuvassa, ja klorofylli a:n vaste 

kokonaisfosforiin b kuvassa (Rier & Stevenson, 2006; muokattu). 

Fosforin lisäksi myös typen määrä voi olla merkittävä leväbiomassan kasvua rajoittava tekijä 

(Dodds et al., 2002; Taylor et al., 2019). Taylorin et al. (2019) tutkimuksessa leväbiomassan 

määrä lisääntyi enemmän, kun fosforin lisäksi veteen lisättiin typpeä. Taylor et al. (2019) 

tutkimusasettelu ei mahdollistanut seuraamaan pelkästään typen määrän lisäämisen vaikutusta 

leväbiomassaan, joten tutkimuksessa ei pystytty osoittamaan, että lisääntynyt typen määrä 

yksinään kasvattaisi leväbiomassaa. Toisaalta Taylor et al. (2019) tutkimus osoittaa, että 

yhdessä fosforin kanssa kokonaistypen määrä voi rajoittaa leväbiomassan kasvua. Typpi ei 

kuitenkaan rajoita kaikkien levien kasvamista, vaan levien joukossa on taksoneita, joiden 

määrä vähenee kokonaistypen lisääntyessä (B-Béresin et al., 2014). Etenkin matalan profiilin 

levillä voi olla negatiivinen vaste kokonaistypen määrään. Leväbiomassassa on useimmiten 

useita eri leväpopulaatioita, jolloin esimerkiksi kokonaistypen lisääntyminen kasvattaa 

joidenkin leväpopulaatioiden osuutta, ja vähentää toisten osuutta (Rier & Stevenson, 2006). 

a) b) 
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Leväbiomassan kasvua voi siis rajoittaa samanaikaisesti sekä fosfori että typpi, sillä 

leväbiomassan eri lajeilla voi olla erilaisia ravinnevaatimuksia kasvua varten. Edellä esitettyjen 

tulosten pohjalta pääsääntöisesti näyttäisi kuitenkin siltä, että kokonaistypen lisääntyminen 

useimmiten lisää leväbiomassan määrää. 

Leväbiomassan vasteen voimakkuus fosforin ja typen määrään voi vaihdella virtavesien ja 

järvien välillä, mutta molemmissa ympäristöissä typen lisääntyminen fosforin lisäksi voi lisätä 

entisestään leväbiomassan määrää (Francoeur, 2001). Doddsin et al. (2002) 

regressiomallinnuksessa kokonaisravinteiden (fosforin ja typen) määrä selitti parhaimmillaan 

40 % leväbiomassan määrästä virtavesissä, kun taas Smith (1982) regressiomallinnuksessa 

kokonaisravinteet selittivät järvien leväbiomassasta 69–76 %. Toisaalta Chetelat et al. (1999) 

aineistossa kokonaisfosfori selitti 56 % leväbiomassa klorofylli a:n määrästä ja kokonaistyppi 

50 % jokiekosysteemeissä. Kokonaisfosforille ja -typelle suoritettiin regressiomallinnus 

erikseen vahvan kokonaisfosforin ja -typen korrelaation vuoksi. 

Ravinteiden lisääntyminen aiheuttaa biomassan lisääntymisen lisäksi muutoksia piilevien, 

viherlevien ja syanobakteereiden suhteellisissa osuuksissa kokonaisleväbiomassassa. 

Viherlevien määrä kasvaa fosforin määrän lisääntyessä valoisissa olosuhteissa, jos häiriöitä, 

kuten selkärangattomien laidunnusta, on vähän (Biggs et al., 1998). Lisäksi Perrin et al. (1987) 

mukaan viherlevät ovat yleisiä ravinnerikkaissa virtavesissä.  Viherlevien suhteellinen osuus 

kasvoi merkittävästi fosforin lisääntyessä myös Pearcen et al. (2020) tutkimuksessa (Kuva 2). 

Sekä piilevien että syanobakteereiden suhteellinen osuus taas väheni (Pearce et al., 2020; Kuva 

2). Chetelatin et al. (1999) aineistossa viherlevien osuus leväbiomassasta oli suurin 

ravinteikkaassa vedessä. Heidän tutkimuksessaan myös piilevien osuus kasvoi ravinteiden 

lisääntyessä. Toisaalta he epäilivät, että piilevien määrän kasvuun on vaikuttanut viherlevien 

biomassan määrän kasvu, mikä on tarjonnut nopeasti kolonisoiville piileville uutta 

kasvuympäristöä viherlevien pinnalla. 
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Kuva 2 Eri leväryhmien osuus leväyhteisöstä ennen fosforin lisäämistä kuvassa a. Leväryhmien 

suhteellinen osuus tutkimusjakson lopussa fosforin lisäämisen jälkeen kuvassa b. (Pearce et 

al., 2020; muokattu). 

Ravinteiden lisääntyminen voi kuitenkin lisätä sekä piilevien, syanobakteereiden ja viherlevien 

määrää, vaikka jonkin leväryhmän suhteellinen osuus kokonaisleväbiomassasta vähenisikin. 

Lesutienen et al. (2014) tutkimuksessa syanobakteerien määrä kasvoi ravinteiden lisääntyessä 

boreaalisissa oligotrofisissa joissa, mutta heidän tutkimuksessaan syanobakteerien 

lisääntyminen jäi pieneksi verrattuna kokonaisleväbiomassaan, ja muiden leväryhmien 

biomassan määrän kasvuun. Täten lisääntynyt syanobakteerien biomassan määrä ei aiheuttanut 

rakenteellista muutosta kokonaisleväbiomassassa. 

Leväbiomassaa hallitsevilla levälajeilla voi olla merkitys siihen, tapahtuuko leväbiomassassa 

muutoksia ravinteiden lisääntyessä (Lesutiene et al., 2020). Kuten kappaleessa 2.2.1 todettiin, 

piilevät ovat sopeutuneet varjoisiin olosuhteisiin. Osa piilevälajeista on sopeutunut myös 

vähäravinteisiin vesiin. Vaikka varjoisissa ja vähäravinteisessa ympäristössä ravinteiden määrä 

lisääntyisi, piilevien biomassa ei välttämättä kasvaisi merkittävästi lyhyellä aikavälillä, sillä 

kyseisissä jokiekosysteemeissä kasvavat piilevät ovat sopeutuneet vähäravinteisiin 

olosuhteisiin (Lesutiene et al., 2020). Tällöin ravinteiden lisääntyminen ei aiheuttaisi välitöntä 

piilevien biomassan kasvua. Hill et al. (2009) mukaan merkittäviin muutoksiin leväbiomassa 

tarvitaan 2–3 viikkoa aikaa. Lesutienen et al. (2020) tutkimusjakso kesti kaksi viikkoa, joten 
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voi olla, että heidän tutkimusjaksonsa oli liian lyhyt, jotta piilevien biomassan määrässä olisi 

tapahtunut merkittäviä muutoksia. Lyhytaikaiset muutokset virtavesien ravinnemäärissä eivät 

välttämättä aiheuta suuria muutoksia leväbiomassassa. 

2.2.4 Metallit 
 

Ihmistoiminta on lisännyt raskasmetallien määriä vesistöissä (Corcoll et al., 2011). 

Raskasmetallit, kuten sinkki (Zn), ovat pieninä määrinä välttämättömiä levien kasvulle, mutta 

korkeissa konsentraatioissa ne muuttuvat myrkyllisiksi, ja haittaavat levien kasvua (Silver, 

1998). Metalleja voi päätyä vesistöihin pistelähteenä, jolloin levien altistuminen mahdollisesti 

kohonneille metallipitoisuuksille on pitkäaikaista (Guasch et al., 2010). Sateiden aiheuttama 

pintavalunta aiheuttaa lyhyempi kestoista altistumista metallipitoisuuksille (Guasch et al., 

2010). Pitkä altistuminen metallipitoisuuksille aiheuttaa enemmän muutoksia leväyhteisöissä 

kuin lyhytaikainen altistuminen. Levät adsorboivat solujen pinnalle nopeasti metalleja (Mehta 

& Gaur, 2005). Solujen pinnalta metalleja voi päätyä aktiivisesti aineenvaihdunnan 

seurauksena solujen sisään sytoplasmaan (Mehta & Gaur, 2005). Metalleja kiinnittyy solujen 

pintaan enemmän kuin niitä päätyy solujen sisään. Jopa yli 80 % leväbiomassan metalleista on 

adsorboituneena leväsolujen pinnalle (Mehta et al., 2002).  

Aktiivinen metallien solun sisälle otto on myös hitaampaa kuin passiivinen absorboiminen 

solujen pinnalle (Bates et al., 1982).  Knauerin et al. (1997) tutkimuksessa yli 90 % kuparista 

oli adsorboituneena viherleviin kuuluvaan Scenedesmus subspicatusen solujen pinnalle 

ensimmäisen minuutin kuluessa altistumiselle. Ajan edetessä solun sisäisen metallipitoisuuden 

suhteellinen osuus kasvoi. Solun sisäinen metallipitoisuus aiheuttaa lopulta muutoksia solun 

toiminnassa, kuten fotosynteesissä ja solujakautumisessa (Stauber & Davies, 2000). Täten 

pidempiaikainen altistuminen metallipitoisuuksille lisää leväsolujen sisäistä 

metallipitoisuuksien määrää, joka aiheuttaa muutoksia levien fysiologiassa ja leväbiomassassa 

enemmän kuin lyhyt altistuminen. 

Levälajit sietävät erilaisia metallipitoisuuksia (Serra et al., 2009). Täten muutokset veden 

metallipitoisuuksissa voivat aiheuttaa muutoksia leväbiomassassa ja sen rakenteessa. 

Esimerkiksi Serran et al. (2009) laboratorio-oloissa suoritetussa tutkimuksessa piilevien 

suhteellinen osuus väheni, kun taas syanobakteerien ja viherlevien suhteellinen osuus kasvoi 

jatkuvassa altistuksessa kuparille. Lisäksi syanobakteereilla on havaittu korkeampi sietokyky 

kuparille kuin piilevillä (Barranguet et al., 2000). Toisaalta syanobakteerien suhteellinen osuus 

väheni esimerkiksi Soldon ja Behran (2000) tutkimuksessa, ja viherlevien osuus lisääntyi 
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kuparialtistuksessa. Myös Takamuran et al. (1990) mukaan syanobakteerit ovat herkkiä 

kuparipitoisuuksille, sillä heidän tutkimuksessaan syanobakteerien suhteellinen osuus oli 

vähäinen kuparialtistumisessa. Eri tutkimusten välisiä eroja voi selittää tutkimusten veden 

metallipitoisuuksien konsentraatioerot. Takamuran et al. (1990) tutkimuksessa kuparin 

konsentraatio vaihteli 70–220 μg Cu l-1, kun taas Serran et al. (2009) tutkimusasettelussa 

kuparia oli vesimassassa noin 25 μg Cu l-1. Lisäksi eroja voi tuoda se, onko tutkimus suoritettu 

maastossa vai laboratoriossa. Kenttäoloissa leviin vaikuttaa useampi ympäristömuuttuja, 

jolloin kasvuympäristö on paljon kompleksisempi ja vaikeammin kontrolloitavissa oleva 

tutkimusasetelma kuin laboratorio-oloissa. Takamuran et al. (1990) aineisto kerättiin 

maastossa, kun taas Corcollin et al. (2011) tutkimus suoritettiin laboratoriossa. 

Piilevien suhteellinen määrä väheni myös paljon sinkkiä (Zn) ja kadmiumia (Cd) sisältäneessä 

vedessä (Corcoll et al., 2011). Heidän tutkimuksessaan viherlevien ja syanobakteerien 

suhteellinen määrä toisiinsa pysyi lähes muuttumattomana. He lisäsivät sinkkiä ja kadmiumia 

sekä jatkuvasti että jaksoittain, ja molemmat metallien lisäystavat aiheuttivat muutoksia eri 

leväryhmien osuuksiin verrattuna kontrolliryhmään. Sinkkiä lisättiin 400 μg Zn l-1 ja 

kadmiumia 20 μg Cd l-1, joiden pitoisuus on selvästi korkeampi kuin luonnontilaisissa 

virtavesissä. Chaulob (2005) mukaan sinkki voi olla myrkyllistä syanobakteereille jo 30 μg Zn 

l-1. Vaikka heidän tutkimuksessaan syanobakteerien ja viherlevien suhteellinen osuus pysyikin 

lähes muuttumattomana, kokonaisleväbiomassan kasvu väheni merkittävästi. Sekä 

jaksottainen että jatkuva sinkin ja kadmiumin lisääntyminen vähensi merkittävästi 

leväbiomassan kasvua (Kuva 3). Corcollin et al. (2011) tutkimuksessa ei ollut eroa lisättiinkö 

veteen vain sinkkiä vai lisättiinkö sinkin lisäksi kadmiumia. Toisaalta sinkin pitoisuus oli 

paljon kadmiumin pitoisuutta korkeampi. Piilevät voivat kuitenkin hallita leväbiomassaa 

erittäin happamissa olosuhteissa, vaikka raskasmetallipitoisuudet olisivatkin korkealla (Luis et 

al., 2019). Erittäin happamissa olosuhteissa veden pH voi olla enemmän leväbiomassan 

rakennetta muokkaava muuttuja verrattuna metallien konsentraatioihin. Erittäin happamissa 

olosuhteissa piilevien lajirikkaus oli kuitenkin hyvin vähäistä (Luis et al., 2019), joten 

happamiin oloihin on sopeutunut vain vähän piilevälajeja.  
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Kuva 3 Leväbiomassan kasvu eri metallipitoisuuksia sisältävässä vedessä. Metallien 

lisääminen veteen alkoi kohdassa T0. (Corcoll et al., 2011; muokattu). 

Metallipitoisuuksien aiheuttamat muutokset leväbiomassassa lisäävät levälajeja, joilla on 

korkea sietokyky nousseille metallipitoisuuksille. Tällöin leväyhteisön sietokyky korkeitakin 

metallipitoisuuksia kohti kasvaa, ja on mahdollista ylläpitää korkeaa leväbiomassaa. Paksu 

leväbiomassakerros vähentää myös metallien diffuusiota leväbiomassan pohjaosiin (Corcoll et 

al., 2011), mikä heikentää raskasmetallien vaikutusta leväbiomassaan, etenkin lyhyellä 

aikavälillä. Vaikka leväbiomassa pysyisi korkealla suurissa veden metallipitoisuuksissa, ne 

pystyivät adsorboimaan suuriakin määriä metalleja. Leväbiomassaan kertyneet metallit voivat 

siirtyä ravinneverkossa eteenpäin korkeammille trofiatasoille (Guasch et al., 2010), ja aiheuttaa 

niissä muutoksia. Metallipitoisuudet voivat rikastua esimerkiksi petokaloissa, jolloin 

fysiologisia muutoksia voi tapahtua petokaloissa tai heidän jälkeläisissään. 

Leväbiomassan levälajeilla on merkitystä siihen, millaisia muutoksia leväbiomassassa 

tapahtuu. Pitkien kuivien jaksojen jälkeen virtavesistöön ei välttämättä ole pintavalunnan 

seurauksesta huuhtoutunut suuria määriä metalleja. Leväbiomassaa voi hallita tällöin 

metallipitoisuuksille herkät lajit (Guasch et al., 2010), joille ei ole muodostunut adaptaatiota 

metallipitoisuuksille Etenkin kaupunkiympäristöissä ensihuuhtouman yhteydessä 

metallipitoisuudet voivat olla kaupunkipuroissa hetkellisesti korkeita kuivan jakson jälkeen, 

jolloin metallikonsentraatiot voivat olla vallitsevalle leväbiomassan levälajeille myrkyllisiä 
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(Guasch et al., 2010). Tällöin odotettavissa on enemmän muutoksia leväbiomassan määrässä 

ja rakenteessa jopa lyhyellä aikavälillä kuin, jos leväbiomassassa vallitsevat lajit olisivat 

adaptoituneet kohonneisiin metallipitoisuuksiin esimerkiksi jatkuvan metallialtistuksen 

seurauksena. Siksi on hyvin vaikea ennustaa, millaisia muutoksia metallipitoisuuksien 

lisääntyminen saa aikaan vesistön leväbiomassaan, jos vesistön levälajistoa ei tunneta. Lisäksi 

useiden ympäristömuuttujien vaikutus leväbiomassaan luo haastetta ennustukselle. 

Tutkimuksissa usein tutkitaan myös, miten leväyhteisö reagoi korkeisiin metallipitoisuuksiin, 

ja tutkimusta on tehty niukasti pienemmissä metallipitoisuuksissa lähempänä luonnollisia 

olosuhteita. 

3 Aineisto ja menetelmät 

3.1 Tutkimusalue 
 

Näytteet kerättiin Etelä-Suomen alueelta 51 näytepisteeltä kesäkuussa 2021 (Kuva 4). 

Näytepisteet jaoteltiin kolmeen maankäytön luokaan: metsäpurot, maatalouspurot ja 

kaupunkipurot. Näytepisteiden valinnassa hyödynnettiin Geotieteiden ja maantieteen osaston 

tutkijatohtori Anette Teittisen keräämää aineistoa, jossa purot oli jaoteltu maatalous- ja 

metsäpuroihin. Teittisen aineiston lisäksi valittiin kaupunkipuroja Uudenmaan alueelta. 

Maankäyttöluokittelu perustui CORINE-maankäyttöaineistoon. Maatalousvaltaisissa puroissa 

maatalouden osuus oli vähintään 30 % valuma-alueen maankäytöstä. Näytepiste luokiteltiin 

kaupunkipuroiksi, jos ihmisen vaikutus oli yli 10 % maankäytöstä ja maatalouden osuus oli 

alle 30 %. Pisteet, joissa ihmisen vaikutus oli alle 10 % luokiteltiin metsäpuroiksi. 

Näytepisteiden valinnassa pyrittiin kattamaan mahdollisimman laaja gradientti varjostukseen 

ja vesikemiallisiin olosuhteisiin. Näytepisteitä valittaessa huomioitiin myös pisteiden 

saavutettavuus, jotta yhden päivän aikana ehdittiin kerätä 5–8 näytepistettä. Lisäksi 

tutkimuspisteet valittiin siten, että ne ovat riippumattomia toisistaan, sijaiten eri valuma-

alueilla. 
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Kuva 4 Tutkimuspisteiden sijainti ja paikkaa kuvaava maankäyttöluokka Etelä-Suomessa.  

Etelä-Suomen alue kuuluu väli-ilmaston alueelle. Vuodenaikojen vaihtelu aiheuttaa muutoksia 

lämpötilassa ja sademäärissä. Meren läheisyyden lisäksi Etelä-Suomen ilmastoon vaikuttaa 

Pohjois-Atlantin lämmin merivirta, jonka vuoksi lämpötilat ovat korkeammalla kuin 

leveyspiirillä tyypillisesti. Talvisin kuukauden keskilämpötilat laskevat alle 0 °C ja kesäisin 

lämpötilat nousevat yli 17°C. Keväisin erityisesti puiden lehtien puhkeaminen aiheuttaa 

muutoksia jokiuomien rantakasvillisuuden latvuspeittävyydessä. Lehtipuiden lisäksi 

jokiuoman varjostusta aiheuttavat yleiset havupuut. 

3.2 Näytteenotto 
 

Näytepisteiltä vesinäytteitä kerättiin 1000 ml polyeteenipulloihin laboratorioanalyysejä varten. 

Näytepullo huuhdeltiin kolme kertaa näytevedellä, ennen varsinaista näytteenottoa. Näytteet 

säilöttiin Kumpulan kampuksen kylmiössä +4°C lämpötilassa. Liuenneiden metallien 

määritystä varten näytteitä kerättiin 15 ml värittömiin metallivapaisiin polypropeenipulloihin. 

Pulloihin oli pipetoitu 0,1 ml HCL etukäteen laboratoriossa. Vesinäyte kerättiin 10 ml 

polypropeenikertakäyttöruiskulla, josta näyte suodatettiin 0,45 µm 

polypropeenikertakäyttösuodattimen läpi. Ennen kuin näyte suodatettiin 15 ml pulloihin, 
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näytettä suodatettiin jätteisiin 0,5–1 ml jätteisiin. Näytteet säilöttiin Kumpulan kampuksen 

kylmiössä +4°C lämpötilassa. 

Veden pH, lämpötila, sähkönjohtavuus ja happipitoisuus mitattiin YSI mittarilla (YSI 

Corporation LTD.). YSI mittari kalibrointiin aina ennen kenttätöitä vesijohtovedellä, ja YSI 

mittari huuhdeltiin päivän pääteeksi. Mittari asetettiin purojen yläjuoksulle vesinäytteiden 

keräämisen jälkeen. Leväbiomassanäytteet mitattiin YSI mittarista katsottuna jokiuoman 

alajuoksulta.  

Leväbiomassaa mitattiin BenthoTorch-mittauslaitteella (bbe Moldaenke GmbH), joka 

mahdollistaa biomassamittaukset suoraan kenttäolosuhteissa. BenthoTorch lähettää 

valoaallonpituuspulsseja 470, 525, 610 ja 700 nm aallonpituuksilla, ja tallentaa leväbiomassan 

vasteet 690 nm aallonpituudella (Kahlert & McKie, 2014). Sisäisen algoritmin avulla 

BenthoTorch ilmoittaa kolmen pääleväryhmän klorofylli a pitoisuudet (μg chl-a cm-2). 

BenthoTorch pystyy erottamaan leväryhmien pigmenttien säteilemät fluoresenssit toisistaan 

(Piano et al., 2021). Mittaukset suoritettiin vedenpinnan alla eikä kiviä nosteltu joenuoman 

pohjasta mittausten ajaksi. Mittaukset suoritettiin jokaisella näytepisteellä kymmenen kiven 

pinnalta. Piilevänäytteitä kerättäessä suositellaan näytteitä kerättävän 8–10 kiveltä (Eloranta et 

al., 2007), joten voidaan olettaa, että kymmenellä mittauksella saadaan riittävä otanta 

leväbiomassan arviointiin. Piano et al. (2017) mittasivat leväbiomassan näytepisteeltä kolme 

kertaa BenthoTorchilla, joista he hyödynsivät analyyseissaan mediaanilukua. Useampi mittaus 

antaa kuitenkin paremman varmuuden mittaustuloksille. Harris & Graham (2015) mittasivat 

11–16 kertaa BenthoTorchilla jokaisella näytepisteellä. Lisäksi varjostus arvioitiin 

prosentuaalisesti (%) muovisen putken läpi jokaisesta levämittauskohdasta. Tutkimuspisteen 

varjostukselle laskettiin kymmenestä arviosta keskiarvo. 

3.3 Laboratorioanalyysit 
 

Näytteiden alkaliteetti ja pH määritettiin laboratoriossa. Alkaliteettia ja pH:ta hyödynnetään 

veden kationi ja anioni analyysien laadunvalvonnassa ionibalanssilaskuissa. Mittaukset 

suoritettiin TitroLine5000 (SI Analytics) laitteella ja mittauksia varten näyteitä ja 

vertailunäytettä pipetoitiin 50 ml. Vertailunäytteenä käytettiin VKI Major components of 

drinking water-liuosta. Nollanäytteenä käytettiin ykkösluokan vettä. Näytteet lämmitettiin 

ennen mittausta 26 asteiseksi vesihauteessa. TitroLine5000:n pH anturi kalibrointiin pH4 ja 
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pH7 kalibrointiliuoksilla, joita käsiteltiin samoin kuin muita näytteitä. Titraukseen käytettiin 

kahden päätepisteen ohjelmaa, ensin pH 8,3:n ja sen jälkeen pH 4,5:n. 

Vesinäytteiden anionit ja kationit määritettiin ionikromatografin avulla SFSEN ISO 9963-2 

ISO 10304-1 ja SFS-EN ISO 14911 mukaisesti. Vertailunäytteenä käytettiin VKI Major 

components of drinking water-liuosta. Mittaukset suoritettiin useammassa erässä. Näytteet 

analysoitiin viimeistään kaksi päivää näytteenoton jälkeen, ellei näytteitä pakastettu (Liite 1). 

Työskentelyn puhtautta valvottiin luokan yksi nollanäytevedellä. Nollanäyte mitattiin 

mittausten alussa, ja lopussa, jolla varmistettiin analyysin puhtaus. Lisäksi analyysiä valvottiin 

vertailunäytteellä. Ionikromatografin käytöstä vastasi laboratorioanalyytikko Hanna Reijola. 

Näytteistä määritettiin liuenneiden metallien pitoisuudet hyödyntäen Agilent 7800 ICP-MS 

laitetta ISO 17294-2 mukaisesti. Kantaliuoksesta laimennettiin ja muodostettiin standardisuora 

mittaustarkkuuden varmistusta varten. Lisäksi nollanäytteenä hyödynnettiin luokan yksi vettä 

analyysin puhtauden varmistamiseen. Anglient 7800 ICO-MS laitteen käytöstä vastasi 

laboratorioinsinööri Juhani Virkanen. 

Kokonaistypen määrityksessä näytteiden eri typpiyhdisteet hapetetiin nitraatiksi. Hapetusta 

varten näytteisiin lisättiin peroksidisulfaattia, jonka jälkeen näytteet käsiteltiin kovassa 

paineessa ja lämpötilassa. Näytteiden hapetus suoritettiin standardin SFS-EN ISO 11905-1 

mukaisesti. 

Kokonaistypen mittaus perustui ”Standard Methods for the examination of water and 

wastewater” menetelmään 4500-NO3 - B Ultraviolet Spectrophotometric screening method.  

Näytteitä mitattiin autoklaavipulloihin 40 ml, jonka jälkeen hapetusliuosta lisättiin 10 ml. 

Vertailunäytteenä käytettiin glysiiniliuosta, jonka typpipitoisuus oli 2 mg N l-1. Näytteet 

autoklavioitiin 121 asteessa puolituntia, jonka jälkeen näytteisiin lisättiin 1 ml 1M vetykloridia. 

Näytteiden annettiin seisoa yön yli ennen mittausta. Spektrometrilla nitraatin aallonpituutta 

mitattiin 220 nm ja orgaanisen aineksen absorbanssia 275 nm, joka voi häiritä mittausta. Jos 

orgaanisen aineksen absorbanssi ylitti 5 % 220 nm aallonpituuden mittauksesta, näytteen 

mittaus uusittiin myöhemmin. 

Kokonaisfosfori määritettiin Kumpulan kampuksen laboratorion kokonaisfosforimääritys 

ohjeiden mukaan, joka perustuu standardin SFS-EN 1189 ”Fosforin määritys spektrometrisellä 

ammoniummolybdaattimenetelmällä” kohtaan 6: ”kokonaisfosforin määritys 

peroksidisulfaattihapetuksen jälkeen.” Nolla näytteenä käytettiin luokan yksi vettä, ja 
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vertailunäytteenä käytettiin QC TYPE RW2-liuosta, jonka fosforipitoisuus oli 200 µg P l-1. 

Nollanäyte ja vertailunäyte käsiteltiin samalla tavalla kuin kenttänäytteet. 

Näyteitä pipetoitiin omiin autoklaavipulloihin 40 ml, joihin lisättiin 400 µl 4,5 M rikkihappoa. 

Lisäksi autoklaavipulloihin lisättiin 4 ml kaliumperoksidisulfaattiliuosta, jonka jälkeen 

näytteet autoklavioitiin 121°C puolituntia. Tämän jälkeen näytteet vaihdettiin 50 ml 

mittapulloihin. Näytteisiin lisättiin 1 ml askorbiinihappoliuosta ja 2 ml hapanta 

molybdaattiliuosta. Näytteet analysoitiin Kumpulan kampuksen LANGE DR 5000 laitteella, 

johon oli ajettu fosforin standardisuora 5 cm:n kyvetillä. 

Veden kiintoaineen määritys perustui osittain standardiin SFS-EN 872. Suodatuksessa 

käytettiin GF/C 47 mm lasikuitusuodattimia. Vesinäytettä suodatettiin 400 ml. Suodatetusta 

vedestä hyödynnettiin 100 ml liuenneiden aineiden määritystä varten. Suodatin ja 100 ml 

suodatettua vesinäytettä pidettiin 105 °C lämpökaapissa vähintään kaksi tuntia. Punnituksen 

jälkeen suodattimista poltettiin orgaaninen aines hehkutusuunissa 550 °C lämpötilassa yhden 

tunnin ajan. Näytteet jäähdytettiin hehkutuksen jälkeen eksikaattorissa. 

Veden väri määritettiin LANGRE DR 5000 laitteella standarin EN ISO 7887 mukaan. Toisin 

kuin standardissa, veden värin määritystä varten vesinäyte suodatettiin 0,47 µm suodattimen 

läpi 0,45 µm suodattimen sijasta. Veden värin määrityksessä hyödynnettiin kiintoaineen 

määrityksessä ylijäänyttä suodatettua vesinäytettä. 

3.4 Tilastolliset analyysit 
 

Selittävien muuttujien ja vastemuuttujien suhteita tarkasteltiin yleistettyjen additiivisten 

mallien (GAM, eng. generalized additive model) avulla. GAM-mallit ovat yleistettyjen 

lineaaristen mallien (GLM, eng. generalized linear model) laajennuksia (Guisan et al., 2002). 

GAM-malleissa selitettäville muuttujille valitaan vapausaste (Hjort & Luoto, 2013). Mitä 

korkeampi vapausaste valitaan, sitä vähemmän malleissa on tasoitusta, jolloin selitettävien 

muuttujien vastekäyrä mukailee tarkemmin mittaustuloksia. Jos taas vapausasteeksi valitaan 

yksi, vaste on lineaarinen ja mallissa ei juurikaan ole joustavuutta. Vapausasteen avulla 

malleihin sovitetaan tasoitusfunktio (Hastie & Tibshirani, 1987), jolloin vasteita voidaan 

kuvata muutenkin kuin lineaarisesti (Franklin, 2010). GAM-mallit sopivatkin erityisen hyvin 

vastekäyrien tarkasteluun (Hjort & Luoto, 2013). 

Mallien sovittamisessa ja vastekäyrien tarkastelun analysoinnissa hyödynnettiin R-ohjelmaa 

(R core Team 2020, versio 4.0.4). GAM-malleja varten käytettiin mgsv-kirjastoa (Wood, 
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2002). Malleihin valittiin tärkeitä muuttujia kirjallisuuden perusteella sekä selittävien 

muuttujien korrelaatiotarkastuksen pohjalta. Jos selittävien muuttujien korrelaatio ylitti 0,75, 

valittiin näistä muuttujista malliin vain yksi, jotta estettäisiin multikollineaarisuusongelmat. 

Mallien vapausasteeksi valittiin k=3. Vastemuuttujan jakaumaksi valittiin ”gaussian” 

kuvastamaan normaalijakautunutta aineistoa. Malleja luotiin yhteensä neljä kappaletta, yksi 

malli kokonaisleväbiomassalle, piilevien biomassalle, viherlevien biomassalle ja 

syanobakteereiden biomassalle. 

Mallien luonnin jälkeen vastemuuttujan vastetta selittäviin muuttujiin tutkittiin vastekäyrien 

avulla. Vastekäyrissä x-askelilla on selittävän muuttujan arvoja, johon on korostettu 

pystyviivalla jokainen muuttujan mittaustulos. Y-akselilla kuvataan vastemuuttujan vasteen 

suuruutta ja suuntaa selittävään muuttujaan. Vastekäyrän ympärillä oleva harmaa alue kuvaa 

vasteen epävarmuusaluetta, joita voi aiheuttaa esimerkiksi vähäiset mittaukset ääriarvoissa. 

Mallien selittävyysastetta ja selittävien muuttujien merkitsevyyttä tutkittiin summary-

komennon avulla 

Lisäksi R-ohjelmalla tutkittiin vastemuuttujien vasteiden voimakkuutta suhteessa mallin 

muihin muuttujiin. Niittynen & Luoto (2018) selvittivät malliensa tärkeimmät selittävät 

muuttujat satunnaistamalla malleista yhden muuttujan kerrallaan, ja vertaamalla luodun mallin 

ennustavuutta alkuperäisen mallin ennustuskykyyn. Analyyseissäni aineisto jaettiin 70 % 

kalibrointiaineistoon ja 30 % evaluointiaineistoon. Kokonaisleväbiomassalle ja leväryhmien 

biomassoille luotiin kaksi mallia, joista toinen tehtiin alkuperäisellä kalibrointiaineistolla, ja 

toinen kalibrointiaineistolla, jossa yksi muuttuja kerrallaan oli satunnaistettu. Molemmilla 

malleilla ennustettiin evaluointiaineiston biomassamittauksia, jonka jälkeen ennusteita 

verrattiin Spearmanin korrelaation avulla. Korrelaatio vähennettiin lopulta luvusta yksi. Mitä 

suurempi erotus vähennyslaskusta saatiin, sitä suurempi vaikutus selittävällä muuttujalla on 

mallissa suhteessa muihin mallin muuttujiin. Satunnaistaminen ja ennustaminen   suoritettiin 

jokaiselle muuttujalle 100 kertaa, ja näistä laskettiin keskiarvo kuvaamaan selittävän muuttujan 

voimakkuutta mallissa. 

3.5 Laadunvalvonta 
 

Laboratorioanalyysien laatua valvottiin nolla- ja vertailunäytteillä. Nollanäytteellä 

varmistetaan analyysin puhtaus koko analyysin ajan, ja vertailunäytteellä menetelmän 

tarkkuutta. Vertailunäytteen mittaustulokset saavat poiketa korkeintaan 10 % ilmoitetuista 
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pitoisuuksista. Lisäksi analyysia valvottiin rinnakkaisilla näytteillä. Rinnakkaisten näytteiden 

tuloksissa pyritään saavuttamaan mahdollisimman pieni vaihtelukerroin. Vaihtelukerroin 

voidaan laskea kaavalla c=(keskihajonta/keskiarvo) *100. Vaihtelukertoimelle on eri raja-

arvoja eri pitoisuuksien mukaan: ≥10 – 100 PPM 20 %, >100 – 1000 PPM 15 % ja ≥ 1000 PPM 

10 %. Lisäksi ionikromatografin tuloksia valvottiin ionibalanssilaskuilla, joissa hyvänä 

tuloksena voidaan pitää 10 % eroa kationeiden ja anioneiden määrässä. 

Kokonaisfosforin määrityksessä nollanäyte antoi korkean tuloksen. Kun nollanäytteen 

ilmoittama tulos vähennettiin vertailunäytteen mittauksesta, saatiin tulokseksi 

vertailunäytteelle ilmoitettu kokonaisfosforipitoisuus. Nollanäytteen tulos vähennettiin tämän 

jälkeen kaikista saman analyysikerran näytemittauksista. Osassa ionitasapainolaskuissa 

kationeiden ja anioneiden ero ylitti 10 %. Nämä koskivat pääosin happamia vesiä. Yksi 

vesinäyte (F075) kerättiin uudelleen määritystä varten, mutta ionitasapaino ei pysynyt 

tällöinkään halutussa 10 % raja-arvossa. Hapan virtavesi voi olla stressaantunut, jolloin 

ionitasapainolasku ei anna todellista kuvaa analyysin onnistuvuudesta. 

Ionitasapainomittaustulokset, jotka ylittivät halutun 10 % eron sisällytettiin mallinnuksessa 

huomioiden, että ne voivat sisältää virhettä. 

Myös metallipitoisuuksissa rinnakkaisten näytteiden vaihtelukerroin ylitti osassa näytteissä 

toivotun 20 % eron. Mittaustuloksille laskettiin keskiarvo, ja ne säilytettiin mallinnuksessa 

mukana. Metallien pitoisuudet vesinäytteissä olivat pääsääntöisesti pieniä, joten vaikka 20 % 

vaihtelukerroin ylittyi, rinnakkaisten absoluuttinen ero pienissä pitoisuuksissa pysyi tasolla 

muutama μg l-1 (ppb), joka on pieni pitoisuusero, ja osa mittausepävarmuutta alhaisissa 

pitoisuuksissa. 

4 Tulokset 

4.1 Leväbiomassan vaihtelu 
 

Kokonaisleväbiomassa vaihteli tutkimusalueella 0,44 μg cm-2 ja 8,46 μg cm-2 välillä (Kuva 5). 

Pienin arvo mitattiin Helsingin Herttoniemessä kaupunkipurosta, ja suurin arvo Yliskulman 

Savijoesta maatalouspurosta. Kokonaisleväbiomassan keskiarvo tutkimuspisteillä oli 2.94 μg 

cm-2. Kokonaisleväbiomassalla ei ollut havaittavissa alueellista gradienttia. Korkeimpia 

leväbiomassa mittauksia oli pääkaupunkiseudun kaupunkipuroilla, ja lännessä 

maatalouspuroilla. Pieniä leväbiomassa mittauksia löytyi melko tasaisesti koko 

tutkimusalueelta. 
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Tutkimuspisteillä piilevien biomassan määrä vaihteli 0,24 μg cm-2 ja 6.79 μg cm-2 välillä, 

viherlevien 0,00 μg cm-2 ja 3,44 μg cm-2 sekä syanobakteereiden 0,11 μg cm-2 ja 2,67 μg cm-2 

välillä.  Piilevät hallitsivat keskimäärin biomassaa, sillä piilevien keskiarvo 

kokonaisleväbiomassasta oli 52,2 % vaihdellen 28,3 % ja 82,0 % välillä. Seuraavaksi eniten 

leväbiomassassa oli keskimäärin syanobakteereita, joiden keskiarvo kokonaisleväbiomassasta 

oli 40,4 %. Syanobakteereiden osuus vaihteli 6,9 % ja 70,1 % välillä. Viherlevien osuus 

kokonaisleväbiomassasta oli selkeästi pienin ja keskimäärin viherleviä oli 7,3 %. 

kokonaisleväbiomassasta. Viherlevien suhteellinen osuus kokonaisleväbiomassasta vaihteli 0 

%:sta 63,6 %:iin.  

 

Kuva 5 Kokonaisleväbiomassan määrän vaihtelu tutkimusalueella. 
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Kuva 6 Kokonaisleväbiomassan ja eri leväryhmien biomassan vaihteluvälit tutkimusalueella 

kuvattuna laatikko-janakuviolla. Laatikon sisällä poikkiviiva kuvastaa mittausten mediaania 

(Q2). Laatikon alareunan ja yläreunan väliin jää 50 % mittauksista. Laatikon alareunan alle 

jää 25 % mittauksista (Q1) ja laatikon yläreunan alapuolelle 75 % (Q3) mittauksista. 

Mittaustukokset, jotka ovat lähimmästä laatikonreunasta kauempana kuin Q1 ja Q3 välinen 

etäisisyys, merkitään mittaus kuvioon pisteenä, joka kuvastaa mahdollisia mittausvirheitä.  

4.2 Selittävien muuttujien vaihteluvälit 
 

Veden lämpötila vaihteli tutkimusalueella 9,5–20,1°C välillä. Tutkimusalueella jokiuomien 

varjostusolosuhteet vaihtelivat suuresti. Rannikkovyöhykkeen latvuspeittävyys oli paikoittain 

0 %, ja osa pisteistä mitattiin sillan alta, jolloin tutkimuspisteen varjostuksen keskiarvoksi 

mitattiin 100 %. Tutkimusalueella varjostus oli keskimäärin noin 57 %. 

Kokonaisfosforin määrä vaihteli tutkimusalueella 18 μg P l-1 ja 261 μg P l-1 välillä. Keskiarvo 

vesistöjen kokonaisfosforipitoisuuksille oli 95 μg P l-1. Suurin pitoisuus mitattiin 

maatalousmaankäytön alueelta, ja pienin pitoisuus metsäpurosta. Kokonaistypen määrä 

vaihteli 0,31–3,75 mg N l-1. Kokonaistypen ja -fosforin pienimmät pitoisuudet mitattiin samalta 

pisteeltä. Korkein kokonaistyppiarvo mitattiin Pasilan kaupunkipuropisteeltä. 

Veden anioneista ja kationeista malliin valittiin kalsium. Kalsiumpitoisuus vaihteli 

tutkimusalueella pääsääntöisesti 5–20 μg Ca l-1 välillä. Toisaalta tutkimusalueelta mitattiin 

muutamalta pisteeltä yli 40 μg Ca l-1 pitoisuuksia. Korkeimmat kalsiumpitoisuudet mitattiin 

kaupunkipuroista. 
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Tutkimusalueella liuenneita aineita virtavesissä oli pääsääntöisesti alle 50 mg l-1 ja 

kiintoaineista alle 40 mg l-1 (Kuva 7). Sekä liuenneita aineita ja kiintoainesta mitattiin muutama 

korkeampi arvo, jotka poikkesivat selvästi muista mittauksista. 

Virtavesiin liuenneiden metallien pitoisuudet vaihtelivat paljon eri metallien väleillä. 

Kadmiumin pitoisuus oli jokaisella tutkimuspisteellä alle 0,11 μg Cd l-1 mediaanipitoisuuden 

ollessa alle 0,02 μg Cd l-1. Toisaalta raudan pitoisuus ylitti viidellä tutkimuspisteellä 1000 μg 

Fe l-1. Raudan pitoisuus oli alhaisimmillaan noin 14 μg Fe l-1, mediaanin ollessa 388 μg Fe l-1. 

Mallinnuksessa käytetyistä metalleista mangaanin pitoisuudet tutkimusalueella olivat toiseksi 

korkeimmat, mediaanin ollessa noin 28 μg Mn l-1. Nikkelin (1,3 μg Ni l-1), sinkin (1,9 μg Zn l-

1) ja kuparin (2,3 μg Cu l-1) mediaanipitoisuudet olivat tutkimusalueella samaa suuruusluokkaa. 



27 
 

 

Kuva 7 Mallinnuksessa käytettyjen selittävien muuttujien vaihteluvälit tutkimusalueella 

(TP=kokonaisfosfori, TN=kokonaistyppi). 

4.3 Mallinnus 
 

GAM-mallinnuksella luodun mallin selitysaste kokonaisleväbiomassan, piilevien, viherlevien 

ja syanobakteereiden biomassan määrän vaihtelulle (eng. deviance explained) poikkesi eri 

malleissa. Lisäksi muuttujien merkitys malleissa vaihteli eri leväryhmien välillä (Kuva 8). 

Veden kemialliset ominaisuudet, erityisesti veteen liuenneet partikkelit, selittivät eniten 

leväbiomassan määrän vaihtelua, kun taas kokonaisleväbiomassan mallissa ja eri leväryhmien 

malleissa varjostus ja vedenlämpötila selittivät biomassan vaihtelua vähiten (Kuva 8). 
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Valituilla muuttujilla GAM-mallin selittävyysaste kokonaisleväbiomassan vaihtelulle oli 66,5 

%. Mallissa kokonaistypen, raudan, ja nikkelin pitoisuudet selittivät kokonaisleväbiomassan 

vaihtelua tutkimusalueella eniten suhteessa mallin muihin muuttujiin (Kuva 8). Valitut 

muuttujat selittivät piilevämassan vaihtelusta 64,8 %. Piilevien vaihtelua selittivät mallissa 

raudan, kokonaistypen, kalsiumin ja nikkelin pitoisuudet eniten suhteessa muihin mallin 

muuttujiin (Kuva 8). Mallin muuttujat selittivät viherlevien leväbiomassan vaihtelua 73,1 %. 

Viherlevien GAM-mallissa sinkin pitoisuus selitti selvästi eniten viherlevien biomassan 

vaihtelua (Kuva 8). Valitut muuttujat selittivät heikoiten syanobakteereiden biomassan 

vaihtelua, selittävyyden ollessa 54,7 %. Kokonaisfosforin, -typen, sinkin ja nikkelin 

pitoisuudet selittivät syanobakteereiden mallissa syanobakteereiden biomassan vaihtelua 

eniten suhteessa muihin mallin muuttujiin (Kuva 8). 

 

Kuva 8 Selittävien muuttujien selitysaste eri malleissa. Selitysaste laskettiin vähentämällä 

oikean ja satunnaistetun muuttujan mallin korrelaatio luvusta yksi. Mitä suurempi luku, sitä 

enemmän muuttujalla on vaikutusta mallissa suhteessa mallin muihin selittäviin muuttujiin. 

 

4.3.1 Kokonaisleväbiomassan ja piilevien biomassan vastekäyrät 
 

Kokonaistypellä, raudalla, sinkillä ja nikkelillä oli merkitsevä riippuvuussuhde 

kokonaisleväbiomassan kanssa (Kuva 9). Raudan ja nikkelin riippuvuus oli 

kokonaisleväbiomassaan negatiivinen. Sinkin riippuvuus kokonaisleväbiomassaan oli 

Selittävien muuttujien selitysaste eri biomassa malleissa 
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positiivinen ja kokonaistypen riippuvuus muistutti yksihuippuista alaspäin aukeavaa 

paraabelia. Kokonaistypen pitoisuus selitti kokonaisleväbiomassan vaihtelua mallissa eniten 

(Kuva 8). Varjostuksella, vedenlämpötilalla, veteen liuenneilla aineilla, kiintoaineella, 

kadmiumin ja mangaanin pitoisuuksilla ei ollut merkitsevää vaikutusta leväbiomassan määrään 

tutkimuspisteillä (Kuva 9). Piilevien biomassan vasteet selittäviin muuttujiin olivat 

samankaltaiset kokonaisleväbiomassan vasteiden kanssa (Kuva 10). Raudan, sinkin, nikkelin 

ja kalsiumin pitoisuuksilla oli merkitsevä riippuvuus piilevien biomassan kanssa (Kuva 10), 

joista nikkelin negatiivinen riippuvuus selitti piilevien biomassan vaihtelua eniten (Kuva 8). 

4.3.2 Viherlevien biomassan vastekäyrät 
 

Suurin osa mallin selittävistä muuttujista ei selittänyt viherleväbiomassan vaihtelua (Kuva 11). 

Sinkin pitoisuudella oli merkitsevä positiivinen riippuvuus viherleväbiomassaan (Kuva 11). 

Sinkin pitoisuus selitti viherlevien biomassan vaihtelua selvästi enemmän, kuin muissa 

leväbiomassan malleissa (Kuva 8). Samoin raudan ja kuparin kasvavilla pitoisuuksilla oli pieni 

positiivinen vaikutus viherleväbiomassan määrään, mutta nämä eivät olleet tilastollisesti 

merkitseviä. 

4.3.3 Syanobakteerien biomassan vastekäyrät 
 

Kokonaisfosforipitoisuudella oli merkitsevä positiivinen riippuvuus syanobakteereiden 

biomassaan ja kokonaisfosfori oli yksi eniten syanobakteerien vaihtelua aiheuttava muuttuja 

(Kuva 8; Kuva 12). Kokonaistypen pitoisuudella oli merkitsevä loivaa alaspäin aukeavaa 

paraabelia muistuttava vaste paraabelin huipun asettuessa noin 1,75 mg N l-1. Nikkelillä oli 

merkitsevä negatiivinen riippuvuus syanobakteereiden biomassaan. 
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Kuva 9 Kokonaisleväbiomassan vasteet selittäviin muuttujiin. Tähdet merkkaavat tilastollista 

merkitsevyyttä. P *** < 0,001; **<0,01; *<0,05. (TP=Kokonaisfosfori, TN=Kokonaistyppi). 

** ** ** 

** 

Lämpötila Varjostus 

Liuenneet aineet 

Kiintoaines 
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Kuva 10 Piilevien biomassan vasteet selittäviin muuttujiin. Tähdet merkkaavat tilastollista 

merkitsevyyttä. P *** < 0,001; **<0,01; *<0,05. (TP=Kokonaisfosfori, TN=Kokonaistyppi). 

* ** * 

** 

** 

Lämpötila Varjostus 

Liuenneet aineet 

Kiintoaines 
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Kuva 11 Viherleväbiomassan vasteet selittäville muuttujille. Tähdet merkkaavat tilastollista 

merkitsevyyttä. P *** < 0,001; **<0,01; *<0,05. (TP=Kokonaisfosfori, TN=Kokonaistyppi). 

*** 

Lämpötila Varjostus 

Liuenneet aineet 

Kiintoaines 
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Kuva 12 Syanobakteereiden biomassan vasteet selittäville muuttujille. Tähdet merkkaavat 

tilastollista merkitsevyyttä. P *** < 0,001; **<0,01; *<0,05. (TP=kokonaisfosfori, 

TN=kokonaistyppi). 

* 

* 

* 

Lämpötila Varjostus 

Liuenneet aineet 

Kiintoaines 
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4.4 Leväryhmien korrelaatiot 
 

Piilevien ja kokonaisleväbiomassan välillä oli merkitsevä positiivinen korrelaatio (Taulukko 

1). Piilevät korreloivat positiivisesti myös syanobakteereiden kanssa. Myös syanobakteerit 

korreloivat vahvasti kokonaisleväbiomassan kanssa. Viherlevillä oli heikko, mutta merkitsevä 

negatiivinen korrelaatio muiden leväbiomassamittausten kanssa. 

Taulukko 1 Leväryhmien ja kokonaisleväbiomassan korrelaatiot ja niiden tilastolliset 

merkitsevyydet. P ***<0,001; **<0,01; *<0,05; ns>0,05. 

 

5 Tulosten tarkastelu 

5.1 Leväbiomassan vaihtelu 

5.1.1 Valon määrä 
 

Tutkimuksessani varjostus oli yllättäen yksi vähinten kokonaisleväbiomassan määrän vaihtelua 

selittävä muuttuja. Varjostus ei myöskään aiheuttanut muutoksia leväbiomassan rakenteeseen. 

Tämä tutkimus suoritettiin alkukesästä, jolloin lehtipuiden lehdet olivat puhjenneet, jonka 

vuoksi latvuspeitoltaan avoimien ja tiheiden jokiuomien varjostus poikkesi merkittävästi 

toisistaan. Useissa tutkimuksissa valon määrä on kuitenkin rajoittanut kokonaisleväbiomassan 

kasvua (Mosisch et al., 2001; Schiller et al., 2007). Rantavyöhykkeen latvuspeittävyys ei 

vaikuttanut tutkimusalueellani leväbiomassan määrään, vaikka Mosischin et al. (2001) 

analyyseissä klorofylli a:n määrä oli alhaisimmillaan varjostuksen ollessa yli 60 %. 

Tutkimukseni kanssa samanlaisia tuloksia ovat kuitenkin saaneet Hill et al. (2001) ja Scanlan 

et al. (2015), joiden tutkimuksissa lisääntynyt varjostus ei vähentänyt leväbiomassan määrää. 

Varjostuksen lisäksi kiintoaineen määrällä ei ollut merkitsevää vaikutusta 

kokonaisleväbiomassan määrään. Analyysien pohjalta voidaan todeta, että 5–88 mg l-1 

kiintoaineen määrän vaikutus matalien jokiuomien leväbiomassan määrään on vähäinen. Suuri 

kiintoaineen määrä olisi voinut vähentää valon määrää jokiuoman pohjaosissa, ja näin rajoittaa 

leväbiomassan kasvua. Wang et al. (2018) tutkimuksessa etenkin piievien leväbiomassa väheni 

jokiuoman ylittäessä 0,55 metriä. Vaikka tutkimuspisteillä ei mitattu levänäytteiden oton 

Piilevät Viherlevät Syanobakteerit Kokonaisleväbiomassa

Piilevät 1 * *** ***

Viherlevät -0.30 1 * ns

Syanobakteerit 0.71 -0.29 1 ***

Kokonaisleväbiomassa 0.94 -0.20 0.80 1
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syvyyttä, mittaukset suoritettiin alle 0,50 metrin syvyydestä. Tutkimuksessani leväbiomassan 

mittaukset tehtiin matalassa vedessä, joten suurikaan kiintoaineen määrä ei vähentänyt 

merkittävästi jokiuoman pohjan valon määrää. Voidaan siis todeta, että varjostuksesta ja 

vedenkiintoaineen määrästä huolimatta, tutkimusalueen jokiuomien pohjalla valon määrä oli 

riittävää leväryhmien biomassan kasvulle. 

5.1.2 Kokonaisravinteet 
 

Tutkimuksessani kokonaisfosforin määrä ei selittänyt merkitsevästi kokonaisleväbiomassa, ja 

selitti kokonaisleväbiomassan malissa vain vähän leväbiomassan vaihtelua suhteessa mallin 

muihin selittäviin muuttujiin. Myöskään Schillerin et al. (2007) tutkimuksessa kokonaisfosfori 

ei selittänyt leväbiomassan määrän vaihtelua. Tyypillisesti kokonaisfosforin määrä lisää 

leväbiomassan määrää, etenkin jos valon määrä ei rajoita leväbiomassan kasvua (Hill et al., 

2001; Pearce et al., 2020). Pearcen et al. (2020) tutkimusasetelmassa fosforin määrän 

lisääminen lisäsi leväbiomassan määrää varjostuksen ollessa 60 %. Tutkimuksessani 

varjostuksen keskiarvo oli noin 57 %, joten varjostus oli tutkimuksessani ja Pearcen et al. 

(2020) tutkimuksessa keskimäärin samassa suuruusluokassa. Yhtenä eroja selittävänä tekijänä 

voi olla se, että oma tutkimukseni toteutettiin luonnollisissa jokiuomissa, kun taas Pearcen et 

al. (2020) tutkimus tehtiin valvotussa keinojokiuomassa. 

Eräs syy fosforin vähäiseen merkitykseen voi olla se, että tutkimusalueella oli ravinteita 

saatavilla runsaasti levien kasvua ajatellen. Tutkimusalueella mitattiin vain yhdellä 

tutkimuspisteellä kokonaisfosforin arvoksi alle 20 μg l-1. Rierin ja Stevensonin (2006) mukaan 

klorofylli a:n määrä kasvaa nopeasti ravinteiden lisääntyessä etenkin karuissa vesistöissä, 

mutta kokonaisbiomassan kasvu hidastuu, kun kokonaisfosforipitoisuus saavuttaa 

leväbiomassan kasvun saturaatiopisteen. Useissa tutkimuksissa saturaatiopiste on saavutettu 

noin 20–25 μg P l-1 (Rier & Stevenson, 2006; Horner et al., 1989; Hill et al., 2009). 

Tutkimuksessani kokonaisfosforin määrä on todennäköisesti ylittänyt leväbiomassan kasvun 

saturaatiopisteen lähes jokaisella tutkimuspisteellä, jonka vuoksi kokonaisfosforilla ei ole 

merkitsevää riippuvuutta leväbiomassaan tutkimusalueella. Stevensonin et al. (2006) mukaan 

kokonaisfosforin määrä lisää merkittävästi leväbiomassaa, ja heidän tutkimuksessaan 

kokonaisfosforipitoisuus oli < 10 μg P l-1. Stevensonin et al. (2006)  kokonaisfosforipitoisuudet 

olivat alhaisempia kuin edellä esitetyt saturaatiopisteet kokonaisleväbiomassan kasvulle. 

Todennäköisesti pienempien kokonaisfosforipitoisuuksien vuoksi kokonaisfosforin määrän 

vaihtelut selittivät leväbiomassan määrän vaihtelua enemmän heidän tutkimuksessaan kuin 
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omassa tutkimuksessani. Voidaan pitää siis hyvin todennäköisenä, että tutkimuspisteillä 

kokonaisfosforin määrä oli saavuttanut kokonaisleväbiomassan kasvun saturaatiopisteen, 

jonka vuoksi kokonaisfosforin selittävyysaste jäi mallissa vähäiseksi. 

Tutkimuksessani leväbiomassaa oli keskimääräisesti 2,9 μg cm-1, ja vain seitsemällä 

tutkimuspisteellä kokonaisleväbiomassan määrä ylitti 5 μg cm-1.  Serran et al. (2009) mukaan 

oligotrofisissa joissa leväbiomassan määrä vaihtelee yleensä 1–3 μg cm-1 välillä, ja eutrofisissa 

joissa leväbiomassan määrä voi ylittää 7 μg cm-1. Tutkimusalueeni jokiuimien leväbiomassan 

määrä vastaisi siis vähäravinteisten jokiuomien biomassan määrää, vaikka keskimäärin 

kokonaisfosforin pitoisuus oli noin 90 μg P l-1.  Paksu leväbiomassakerros voi vähentää fosforin 

vaikutusta kokonaisleväbiomassan määrään, sillä paksu leväbiomassakerros vaikeuttaa 

fosforin diffuusiota etenkin leväkerroksen alimpiin osiin (Horner et al., 1990). 

Tutkimuksessani leväbiomassaa oli kuitenkin niin vähän, että liian paksu leväbiomassakerros 

ei todennäköisesti rajoittanut ravinteiden diffuusiota. Kokonaisfosforilla oli merkitsevä 

positiivinen riippuvuus ainoastaan syanobakteereiden biomassan kanssa. Tämä on 

odotettavissa sillä syanobakteerit tunnetusti kasvavat hyvin ravinnepitoisessa vedessä (Chetelat 

et al., 1999). 

Tutkimuksessani kokonaistypellä oli merkitsevä yksihuippuinen riippuvuus 

kokonaisleväbiomassan kanssa. Kokonaistypen määrä selitti selvästi enemmän 

kokonaisleväbiomassan vaihtelua kuin kokonaisfosforin määrä. Stevensonin et al. (2006) 

mukaan etenkin häiriöiden jälkeen leväbiomassan kasvua rajoittaa alkuun kokonaisfosforin 

määrän, mutta typen määrän merkitys lisääntyy etenkin korkeaa biomassaa ylläpidettäessä. 

Täten voidaan olettaa, että ravinnepitoisuudet eivät ole olleet vain hetkellisesti korkeat 

tutkimusalueella. Koska tutkimusalueella kokonaisfosforin määrä ei juurikaan rajoitta 

leväbiomassan kasvua, kokonaistypen määrän merkitys korostuu leväbiomassalle. 

Tutkimukseni mittauksissa kokonaisleväbiomassan määrä kasvoi vähän noin 1,5 mg N l-1 asti, 

jonka jälkeen kokonaistypen määrä ei lisännyt kokonaisleväbiomassan määrää, vaan kääntyi 

suuremmilla pitoisuuksilla laskuun. Samoin kuin kokonaisfosforin määrän kanssa, myös 

kokonaistypen määrällä on saturaatiopiste kokonaisleväbiomassan kasvulle (Reir & Stevenson, 

2006). Heidän mukaansa leväbiomassan määrä kasvaa enää vain vähän, kun typen määrä 

kasvaa yli 0,3 mg N l-1, mikä havaittiin myös tutkimuksessani. 

Havainnot leväbiomassan vähentymisestä korkeammissa kokonaistypen pitoisuuksissa 

mukailevat B-Béresin et al. (2014) tuloksia, joiden mukaan kokonaistypen määrällä voi olla 
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negatiivinen vaikutus leviin. Myös Rierin & Stevensonin (2006) mukaan kokonaistypen määrä 

voi vähentää joidenkin leväpopulaatioiden osuutta. On mahdollista, että Rierin & Stevensonin 

(2006) tutkimuksessa typen määrä ei ollut riittävä suuri saamaan aikaan negatiivista vastetta. 

Heidän tutkimuksessaan liuenneen typen määrä oli suurimmillaan 1,0 mg l-1, kun taas 

tutkimuksessani kokonaistypen määrän maksimiarvo oli 3,75 mg l-1. B-Béresin et al. (2014) 

mukaan kasvava typen määrä on haitallista etenkin matalanprofiilin piileville. Myös Zhang et 

al. (2020) tutkimuksessa ravinnepitoisuudet ylittivät useiden levien sietokyvyn, jonka vuoksi 

leväbiomassan lajimäärä väheni. Zhang et al. (2020) mittasivat korkeimmillaan kokonaistypen 

määräksi 2,27 mg l-1, joka oli tämän tutkimuksen korkeimpia arvoja alhaisempi.  Korkeista 

ravintopitoisuuksista johtuva leväbiomassan biodiversiteetin vähentymien voisi lopulta johtaa 

leväbiomassan vähentymiseen. Ei kuitenkaan voida sanoa varmaksi, että tutkimuksessani 

havaittu leväbiomassan vähentyminen varmasti johtuisi siitä, että levien sietokyky 

kokonaistypen määrälle olisi ylittynyt. Tämän varmentamiseen tarvittaisiin lisää kokeellisia 

tutkimuksia. Tutkimukseni analyysien perusteella voidaan kuitenkin todeta, että kasvava typen 

määrä ainakin hidastaa leväbiomassan kasvua, kun leväbiomassan kasvun saturaatiopiste on 

ylitetty. 

Kokonaistypen määrä oli merkitsevä selittävä muuttuja syanobakteereiden ja piilevien 

mallissa, mutta viherlevien mallissa kokonaistypen merkitys oli selvästi pienempi. 

Kokonaistyppipistoisuudella oli verrattain pieni negatiivinen riippuvuus viherleväbiomassaan, 

mutta vaste ei ollut merkitsevä. Syanobakteerien ja piilevien vaste kokonaisfosforipitoisuuteen 

oli yksihuippuinen, kuten kokonaisleväbiomassalla. Korkeat kokonaistyppipitoisuudet 

vähensivät eniten syanobakteereiden määrää. Tosin vastekäyrässä oli myös eniten 

epävarmuutta. Tutkimusalueen alhaisimmissa typen pitoisuuksissa syanobakteereiden ja 

piilevien osuus on suurempi, sillä viherlevien biomassan määrä on pysynyt lähes samana. 

Kokonaistypen määrä siis kontrolloi piilevien ja syanobakteereiden kasvua tutkimusalueella 

enemmän kuin viherlevien kasvua. 

5.1.3 Liuenneet metallit 
 

Useiden metallien pitoisuudet olivat kokonaisleväbiomassan mallissa merkitseviä 

ympäristömuuttujia. Viidestä merkitsevästä vaihtelua aiheuttavasta selittävästä muuttujasta 

kolme olivat eri metallien pitoisuuksia. Tämä poikkeaa monesta muusta tutkimuksesta, joiden 

mukaan valon määrä kontrolloi lähtökohtaisesti leväbiomassaa, jonka jälkeen ravinteiden 
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määrällä olisi suuri merkitys (Hill et al., 2001). Eräs syy voi olla se, että ravinteita ja valoa oli 

riittävästi leville, mikä voi nostaa muiden muuttujien merkitystä biomassalle. 

Raudan pitoisuuksilla oli negatiivinen riippuvuussuhde kokonaisleväbiomassan kanssa. 

Raudan pitoisuuden vaikutuksia leväbiomassan määrään on kuitenkin tutkittu verrattain vähän, 

vaikka raudalla on merkittävä rooli levien DNAn, RNAn ja klorofyllin valmistuksessa (Naito 

et al., 2005). Vesistöissä raudan pitoisuudet ovat usein liian alhaisia ylläpitämään optimaalisia 

biologisia prosesseja, jolloin raudan vähäinen määrä voi olla levien kasvua rajoittava tekijä 

(Markou et al., 2014). Toisaalta tutkimukseni tulokset ovat samansuuntaiset Kotalikin et al. 

(2019) tutkimuksen kanssa, jossa raudan pitoisuuden lisääntyminen vähensi leväbiomassan 

klorofylli a:n määrää. Heidän tutkimuksessaan leväbiomassan vähentymistä tapahtui samoissa 

raudan pitoisuuksissa kuin tutkimusalueellani. Lisäksi Kotalik et al. (2019) mittasivat 

leväbiomassaa BenthoTorchilla, joten mittaustulokset ovat helposti vertailtavissa. Toisaalta 

Larsonin et al. (2015) mukaan raudan pitoisuus aiheuttaa enemmän vaikutuksia leväyhteisön 

biodiversiteettiin kuin leväbiomassan kasvuun. Tutkimukseni analyysien pohjalta voidaan 

kuitenkin todeta, että korkeilla raudan pitoisuuksilla voi olla merkitsevä negatiivinen 

riippuvuus leväbiomassan määrään. 

Raudan lisäksi myös nikkelin pitoisuuksilla oli merkitsevä negatiivinen riippuvuus 

kokonaisleväbiomassan määrään kanssa. Nikkelin ja raudan pitoisuuden muutokset olivat 

myös malleissa kokonaistypen lisäksi selkeästi eniten kokonaisleväbiomassan vaihtelua 

selittäviä muuttujia. Nikkelin pitoisuus oli haitallista leväbiomassan kasvulle selkeästi 

pienemmissä pitoisuuksissa kuin raudan pitoisuus. Nikkelin vaikutusta virtavesien 

leväbiomassaan on tutkittu vähän. Tutkimukseni analyysien perusteella pienetkin 

nikkelipitoisuudet voivat estää leväbiomassan kasvua. 

Nikkelin pitoisuus oli tärkeä ympäristömuuttuja piilevien ja syanobakteereiden mallissa. 

Poiketen negatiivisesta riippuvuudesta piileviin ja syanobakteereihin, viherlevien biomassan 

määrään nikkelinpitoisuuksilla ei ollut merkitsevää vaikutusta. Viherlevien suhteellinen osuus 

leväbiomassassa siis kasvoi tutkimusalueen korkeammissa nikkelin pitoisuuksissa. 

Viherlevien sietokyky nikkelin pitoisuuksille voi olla korkeampi kuin piileville ja 

syanobakteereille. Raudan pitoisuuksilla oli samansuuntainen vaste piileviin kuin nikkelillä, 

mutta viherleviin ja syanobakteereihin raudan pitoisuudella ei ollut merkitsevää vaikutusta. 

Sinkin pitoisuudella oli merkitsevä positiivinen riippuvuus kokonaisleväbiomassan kanssa 

tutkimusalueella. Leväbiomassan vastekäyrä sinkin pitoisuuteen sisältää epävarmuutta, koska 
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mittauksia korkeammissa pitoisuuksissa oli vähän. Etenkin korkeiden sinkkipitoisuuksien on 

todettu heikentävän leväbiomassan kasvua (Corcoll et al., 2011). Corcollin et al. (2011) ja 

tutkimukseni tuloksien eroja selittää merkittävä ero sinkin pitoisuuksissa. Corcoll et al. (2011) 

tutkivat leväbiomassan kasvun vastetta 400 μg Zn l-1, kun taas tutkimuksessani korkein mitattu 

sinkki pitoisuus oli noin 22 μg l-1. Tutkimukseni analyysit ovat saman suuntaisia Silverin 

(1998) kanssa, jonka mukaan sinkki on levien kasvulle välttämätön hivenaine pienissä 

pitoisuuksissa. 

Sinkki selitti selvästi eniten viherlevien biomassan vaihtelua. Viherlevien vaste sinkkiin oli 

lähes lineaarinen, mutta epävarmuutta mittaustuloksiin aiheutti vähäiset mittaukset 

korkeammissa sinkin pitoisuuksissa. Tutkimusalueella viherlevien suhteellinen osuus kasvoi 

leväbiomassassa etenkin sinkkipitoisuuden kasvaessa 0–7 μg Zn l-1 välillä. Näissä 

pitoisuuksissa piilevien ja syanobakteereiden biomassan määrä pysyi lähes muuttumattomana. 

Sinkin pitoisuus aiheutti muutoksia leväbiomassan rakenteessa myös Corcollin et al. (2011) 

tutkimuksessa. Tutkimuksessani sekä Corcollin et al. (2011) tutkimuksessa viherlevät 

selvisivät parhaiten korkeammissa sinkkipitoisuuksissa. Tutkimukseni sinkkipitoisuudet 

lisäsivät leväbiomassaa, kun taas Corcollin et al. (2011) tutkimusasetelmassa sinkin pitoisuus 

oli leväryhmille myrkyllistä, joka vähensi kokonaisleväbiomassan määrää. Siksi 

leväbiomassan rakenteellisia muutoksia kannattaa verrata toisiinsa varauksella. Sinkki 

pitoisuus voi tutkimukseni analyysien perusteella olla virtavesissä viherlevien kasvua 

rajoittava tekijä sinkin alhaisissa pitoisuuksissa, etenkin, jos ravinteet ja valon määrä eivät 

vaikuta viherlevien biomassan määrään. 

5.1.4 Kalsium 
 

Kalsium oli merkitsevä ympäristömuuttuja piilevien biomassan mallissa. Piilevien biomassaan 

kalsiumilla oli negatiivinen riippuvuussuhde. Tosin vastekäyrässä oli paljon epävarmuutta. 

Vastekäyrien suuret epävarmuusalueet ovat voineet johtaneet siihen, että kalsium ei ole 

merkitsevä muuttuja viherlevien ja syanobakteereiden mallissa. Kalsium on tärkeä ioni levien 

kasvulle, sitä on esimerkiksi levien soluseinässä (Markou et al., 2014). Pitkään jatkunut 

kalsiumaltistuminen etenkin korkeissa kalsium pitoisuuksissa voi kuitenkin kasvattaa 

solunsisäistä kalsiumpitoisuutta, joka voi heikentää solujen kasvua (Karimova et al., 2000).  

Tutkimusta kalsiumpitoisuuksien vaikutuksista leväbiomassan rakenteeseen ei löydetty tätä 

tutkimusta tehdessä. Tutkimukseni perusteella on kuitenkin perusteltua todeta, että 

kalsiumpitoisuus voi aiheuttaa muutoksia etenkin piilevien biomassan määrässä, joten 
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tulevaisuudessa tarvitaan lisätutkimusta siitä, miten kalsiumpitoisuus vaikuttaa 

kokonaisleväbiomassan määrään ja rakenteeseen. 

5.2 Leväryhmien kilpailu 
 

Viherlevillä oli heikko, mutta merkitsevä negatiivinen korrelaatio piilevien ja 

syanobakteereiden kanssa. Tämä voi kertoa joko siitä, että leväryhmät kilpailevat samoista 

resursseista tai leväryhmien vasteet ympäristömuuttujiin poikkeavat toisistaan. Sillä 

korrelaatio oli heikko, mahdollinen kilpailu ei ole kovin voimakasta. Viherlevien mallissa vain 

sinkki oli merkitsevä selittävä muuttuja, ja sinkki lisäsi kaikkien leväryhmien biomassaa. Tosin 

syanobakteereiden mallissa sinkki ei ollut merkitsevä ympäristömuuttuja. Sillä viherlevien 

mallissa on vain yksi merkitsevä ympäristömuuttuja, on haastava todentaa kilpailua eri 

resursseista. Toisaalta viherlevillä ei ollut negatiivista merkitsevää vastetta nikkelin, raudan tai 

kalsiumin pitoisuuksiin toisin kuin piilevillä. Tämä voi osaltaan selittää negatiivistä 

korrelaatiota leväryhmien välillä. Myös syanobakteereilla oli negatiivinen merkitsevä vaste 

nikkelin pitoisuuteen, toisin kuin viherlevillä. On myös mahdollista, että viherlevillä, 

syanobakteereilla ja piilevillä voi olla kilpailua olosuhteissa, joita ei tutkimuksessani mitattu. 

Kasvupintoja nopeasti kolonisoivat piilevät ovat voineet saada kilpailuetua ennen 

tutkimusjakson alkamista, jos tutkimusjaksoa edeltävästä sateesta johtuva hetkellinen 

virtausnopeuden kasvu olisi vähentänyt leväbiomassaa ja muuttanut sen rakennetta. Tämän 

todentamista tutkimusasetelma ei kuitenkaan mahdollistanut. Leväryhmien välistä mahdollista 

kilpailua voisi havaita selvemmin, jos mittauksia suoritettaisiin pidemmällä aikavälillä, jolloin 

saataisiin lisää variaatiota ympäristömuuttujiin ja levämittauksiin. Samalla leväbiomassan 

määrän ja rakenteen vaihteluun saataisiin lisättyä temporaalista näkökulmaa. Tulevaisuudessa 

tutkimusten aineistoihin olisi lisäksi hyvä mitata veden virtausnopeutta. 
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5.3 Epävarmuustarkastelu 

5.3.1 Näytteenotto ja laboratorioanalyysit 
 

Näytteiden otossa, säilytyksessä ja analysoinnissa on saattanut tapahtua inhimillisiä virheitä. 

Varjostusta arvoitiin silmämääräisesti näytepisteiltä pienen putken läpi. Arviot eivät ole yhtä 

tarkkoja kuin esimerkiksi latvuspeittävyyden aiheuttaman varjostuksen määrittäminen erilaisin 

paikkatietoanalyysein, mutta arvioilla saadaan kuitenkin vaihtelevuutta latvuspeittävyyden 

varjostukseen. Näytteidenottoa tarkkailtiin rinnakkaisilla näytteillä, mutta yksittäisissä 

mittauksissa oli vaihtelua, etenkin metallipitoisuuksien osalta. Näytteet pyrittiin säilömään 

mahdollisimman nopeasti kylmässä, mutta kenttäolosuhteissa tämä oli haasteellista, etenkin 

kun ilman lämpötila oli tutkimusjakson aikana korkea. Näytteet saatiin säilöttyä kylmään 

viimeistään kenttätyöpäivien päätteeksi. Nollanäytteillä pystyttiin valvomaan analyysien 

puhtautta. Toisessa erässä kokonaisfosforianalyysiä havaittiin nollanäytteessä epäpuhtautta, 

jonka mittausarvo vähennettiin mittaustuloksista. 

Tutkimuksessa ei huomioitu mahdollista laiduntajien vaikutusta. Hillin et al. (2001) mukaan 

valon määrän lisääntyminen ei kasvata leväbiomassaa, jos laiduntajien määrää ei kontrolloida. 

On mahdollista, että laiduntajat rajoittavat merkittävästi leväbiomassan kasvua, sillä 

leväbiomassa tutkimusalueella oli vähän, vaikka ravinteita oli riittävästi levien kasvulle. 

Tutkimuksessani ei myöskään mitattu veden virtausnopeutta, joka voi vaikuttaa leväbiomassan 

määrään (Zhang et al., 2020). 

5.3.2 BenthoTorch 
 

BenthoTorchin avulla pystytään mittamaan verrattain tarkasti kokonaisklorofylli a:n määrää 

(Kahlert & McKie, 2014). Etenin kokonaisklorofylli a:n ollessa alle 4 μg cm-2 tulokset ovat 

samankaltaisia laboratoriomittausten kanssa (Harris & Graham, 2015; Kaylor et al., 2018; 

Echenique-Subiabre et al., 2016; Rosero-Lopez et al., 2021). Kun klorofylli a:n kokonaismäärä 

on ylittänyt 4 μg cm-2, BenthoTorchin mittaustulokset ovat antaneet pienempiä klorofylli a 

arvoja kuin laboratorioanalyysit. Echenique-Subiabren et al. (2016) mukaan paksu 

leväbiomassa kerros voi esimerkiksi vaikeuttaa levien säteilemän fluorsenssin havaitsemista 

BenthoTorchilla, jolloin arvot jäävät todellisuutta pienemmiksi. Harris & Graham (2015) 

tutkimuksessa suurimmat klorofylli a arvot mitattiin kuitenkin samalta näytepisteeltä 

BenthoTorchilla sekä laboratorioanalyyseillä. Kaylorin et al. (2018) mukaan mittaustuloksia 

voidaan entisestään parantaa, jos mittauskivet siirrettäisiin hämärään 20–30 minuutiksi ennen 
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mittauksia BenthoTorchilla. Tässä tutkimuksessa ei voitu hyödyntää Kaylor et al. (2018) 

menetelmää ajankäytöllisistä syistä. 

BenthoTorch-mittauksilla on enemmän haasteita leväryhmien suhteellisten osuuksien 

määrityksessä. Kahlertin & McKien (2014) mukaan BenthoTorch-mittaukset yliarvioivat 

piilevien määrää. Toisaalta BenthoTorch voi aliarvioida viherlevien määrää (Harris & Graham, 

2015).  Echenique-Subiabren et al. (2016) tulosten pohjalta BenthoTorch-mittaukset antavat 

parhaan arvion piilevien määrästä, kun niiden osuus kokonaisklorofylli a:n määrästä on >40 

%. Syanobakteereiden arviot ovat parhaimmillaan, kun niiden suhteellinen määrä on <50 % ja 

viherlevien määrää BenthoTorch aliarvioi, kun niiden suhteellinen osuus jää alle 20 % 

kokonaisleväbiomassasta. Roxero-Lopez et al. (2021) kuitenkin muistuttavat, ettei toistaiseksi 

ole menetelmiä, jotka varmuudella antaisivat yksiselitteisesti oikeita tuloksia leväbiomassan 

rakenteesta. Harrisin & Grahamin (2015) mukaan BenthoTorch-mittaukset ovat hyödyllisiä 

mittaustuloksia näytepisteiden keskinäiseen vertailuun, vaikkei sen avulla pystytä mittaamaan 

absoluuttisia klorofylli a arvoja. 

Kokonaisleväbiomassa-mittaukset BenthoTorchilla ovat todennäköisesti melko tarkkoja. 

Tutkimusalueella kokonaisleväbiomassan määrä oli keskimäärin < 3 μg cm-2, ja useamman 

tutkimuksen mukaan BenthoTorch antaa verrattain hyviä tuloksia, kun klorofylli a:n määrä on 

< 4 μg cm-2 (Harris & Graham, 2015; Kaylor et al., 2018). BenthoTorchin tuloksia leväryhmien 

suhteellisista osuuksista tulee arvioida varauksella. Todennäköisesti BenthoTorch-mittaukset 

ovat antaneet suhteellisen hyviä arvioita piilevien ja syanobakteereiden määristä. Piilevien 

suhteellinen osuus oli keskimäärin yli 50 % ja syanobakteereiden osuus alle 50 %. On 

mahdollista, että BenthoTorch-mittaukset ovat aliarvioineet viherlevien määrää, koska 

viherlevien suhteellinen osuus oli keskimäärin <10 % kokonaisleväbiomassasta. Tämä on 

voinut vaikuttaa siihen, että viherlevien biomassan määrän selittämiseen löytyi vain vähän 

merkitseviä ympäristömuuttujia. On myös esitetty, että klorofylli a mittaukset eivät anna 

tarkkaa kuvaa leväbiomassan määrästä (Schiller, 2007). Toisaalta muutkin 

kokonaisleväbiomassan mittausmuodot sisältävät virhelähteitä (Synder et al., 2002). Vaikka 

absoluuttisen tarkkoja leväbiomassamittauksia BenthoTorchilla ei voi mitata, tarjoaa se 

kustannustehokkaan arvion leväbiomassan määrästä. BenthoTorch ei kuitenkaan voi täysin 

syrjäyttää muita leväbiomassan mittausmuotoja. Tämä tutkimus tuo lisää tuloksia erilaisten 

levämittaustekniikoiden vertailua varten. 
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6 Johtopäätökset 
 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten valon määrä ja vesikemialliset olosuhteet vaikuttavat 

leväbiomassan ja leväryhmien biomassan määriin. Tutkimukseen valittiin 51 tutkimuspistettä 

kolmelta erilaiselta maankäytön alueelta, jotta katettaisiin mahdollisimman suuri 

ympäristögradientti. Tätä tutkimusta ohjasivat seuraavat tutkimuskysymykset: 

1. Miten virtavesien leväbiomassan määrä vaihtelee suhteessa valon määrään, veden 

lämpötilaan ja vesikemiallisiin olosuhteisiin Etelä-Suomen alueella? 

2. Onko piilevien, viherlevien ja syanobakteereiden välillä eroja vasteissa valon määrään, 

veden lämpötilaan ja vesikemiaan? 

3. Onko leväryhmien välillä havaittavissa kilpailua? 

Tutkimukseni analyysien pohjalta voidaan todeta, että luonnollisissa olosuhteissa 

leväbiomassan kasvua voi rajoittavat useat eri ympäristömuuttujat. Lisäksi 

kokonaisleväbiomassan määrä vastasi keskimäärin oligotrofisten virtavesien leväbiomassan 

määrää, vaikka tutkimusalueella ravinteiden määrä oli paikoittain korkea. Tutkimusalueella 

leväbiomassan kasvu on siis merkittävästi rajoittunutta. Monissa tutkimuksissa todetaan, että 

valon määrä ja ravinteiden määrä olisivat merkitseviä leväbiomassaa rajoittavia 

ympäristömuuttujia. Tutkimuksessani valon määrä ja fosforin määrä eivät rajoittaneet 

leväbiomassan kasvua. Varjostus ei rajoittanut leväbiomassan kasvua todennäköisesti kahdesta 

syystä, jotka ovat voineet vaikuttaa samanaikaisesti. Mittaukset suoritettiin verrattain matalista 

joenuomista, joten valon määrä on voinut olla riittävä tutkimuspisteillä latvuspeittävyyden 

varjostuksesta huolimatta. Kokonaisfosforin pitoisuus oli todennäköisesti ylittänyt 

leväbiomassan kasvun saturaatiopisteen, jonka vuoksi fosforin määrä ei vaikuttanut 

kokonaisleväbiomassaan, mutta lisäsi kuitenkin merkitsevästi syanobakteereiden määrää. 

Vaikka varjostus ja kokonaisfosforin määrä eivät lisänneet kokonaisleväbiomassan määrää, 

levälajisto on voinut poiketa eri varjostusolosuhteissa ja fosforipitoisuuksissa. 

Kokonaistypen määrä oli merkitsevä leväbiomassan vaihtelua selittävä muuttuja. Myös 

kokonaistypen määrä oli ylittänyt leväbiomassan kasvun saturaatiopisteen. 

Kokonaisleväbiomassa kasvoi noin 1,5 mg N l-1 asti, mutta korkeimmissa pitoisuuksissa 

leväbiomassan määrä väheni. Tutkimusalueella kokonaistypen määrä on saattanut ylittää 

levien sietokyvyn, jonka vuoksi leväbiomassa väheni korkeissa kokonaistypen pitoisuuksissa. 

Toisaalta korkeita typpipitoisuusmittauksia oli verrattain vähän. Tarvittaisiin enemmän 
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mittauksia korkeissa typen pitoisuuksissa, jotta voitaisiin varmuudella todentaa, että 

tutkimusalueen korkeimmat typenpitoisuudet vähentäisivät kokonaisleväbiomassaa. 

Tutkimukseni analyysien perusteella voidaan kuitenkin todeta, että kokonaistypen määrä lisää 

tutkimusalueella vain vähän leväbiomassan määrää. Ravinteiden vaikutus leväbiomassan 

määrään olisi todennäköisesti suurempi karuissa virtavesissä. 

Koska valon määrä ja kokonaisfosfori eivät merkitsevästi aiheuta leväbiomassan vaihtelua, 

veden muut kemialliset ominaisuudet korostuvat leväbiomassan vaihtelua selittävinä 

muuttujina. Tutkimusalueella metallien pitoisuudet (nikkeli, rauta ja sinkki) olivat 

kokonaisleväbiomassan vaihtelua selittävässä mallissa merkitseviä ympäristömuuttujia. 

Raudan ja nikkelin korkeat pitoisuudet estivät leväbiomassan kasvua. Korkeita 

rautapitoisuuksia mitattiin etenkin metsäpuroista, joten on mahdollista, että 

podsolimaannoksesta rautaa päätyy valuma-alueen vesistöihin. Koska rautaa päätyy etenkin 

metsäpuroihin todennäköisesti maaperän valuman seurauksesta jatkuvasti, leväbiomassaan 

rautapitoisuus on korkealla, jolloin rautaa voi siirtyä ja rikastua ravintoverkossa korkeammille 

trofiatasoille. Toisaalta tutkimukseni ei mahdollistanut leväbiomassan metallipitoisuuksien 

mittaamista, johon tulisi jatkotutkimuksissa kiinnittää huomiota. Tämä tulisi huomioida 

etenkin, jos tutkimuskysymykset käsittelevät enemmän leväbiomassan vaikutuksia koko 

virtavesiekosysteemien ravintoverkoille. 

Sinkin korkeammat pitoisuudet taas lisäsivät kokonaisleväbiomassaa. Myös kalsiumin 

pitoisuus oli merkitsevä selittävä muuttuja kokonaisleväbiomassan mallissa, mutta 

kokonaisleväbiomassan vasteessa sinkkiin oli paljon epävarmuutta. Tämän tutkimuksen 

pohjalta voidaan todeta, että veden kemiallisilla olosuhteilla on merkitseviä vaikutuksia 

kokonaisleväbiomassan määrän vaihteluun, etenkin kun valon määrä ja kokonaisfosforin 

määrä eivät rajoita leväbiomassan kasvua.  
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Kuva 13 Kokonaisleväbiomassan ja leväryhmien vasteet ympäristömuuttujiin 

(KB=kokonaisleväbiomassa, P=piilevät, S=syanobakteerit, V=viherlevät, 

TP=kokonaisfosfori, TN=kokonaistyppi). Nuolet kuvaavat vasteen suuntaa, eivät 

voimakkuutta. Paksunnettu nuoli kuvaa sitä, että ympäristömuuttuja oli merkitsevä muuttuja 

leväryhmän mallissa. Katkoviiva kuvastaa sitä, että muuttuja ei ollut merkitsevä selittävä 

muuttuja. Vihreällä pohjalla on vielä korostettu ympäristömuuttujat, jotka olivat merkitseviä 

selittäviä muuttujia kokonaisleväbiomassan mallissa. 

Tutkimusalueella piilevät hallitsivat selkeästi leväbiomassaa, ja siksi piilevien vasteet 

ympäristömuuttujiin heijastuvat selkeästi kokonaisleväbiomassan vasteisiin. Kaikki piilevien 

biomassalle merkitsevät ympäristömuuttujat olivat myös kokonaisleväbiomassan mallissa 

merkitseviä muuttujia (Kuva 13). Toisaalta syanobakteerein kaikki merkitsevät 

ympäristömuuttujat eivät olleet merkitseviä kokonaisleväbiomassan mallissa. Syanobakteerien 

suhteellinen osuus kokonaisleväbiomassa oli keskimäärin piilevien osuutta alhaisempi.  

Veteen liuenneet 

metallit 



46 
 

Leväryhmillä oli siis sekä samansuuntaisia vasteita eri ympäristömuuttujiin että eri suuntaisia 

vasteita (Kuva 13). Lämpötila, varjostus, kiintoaines, kupari, kadmium ja mangaani eivät 

juurikaan vaikuttaneet minkään leväryhmän leväbiomassan määrään. Kokonaisfosfori oli 

merkitsevä muuttuja vain syanobakteerien mallissa. Piilevien ja syanobakteerien vasteet 

kokonaistypelle muistuttivat loivaa yksihuippuista paraabelia. Vaikka ravinnepitoisuuksien 

muutoksilla oli vähäisempi vaikutus leväryhmien osuuksiin leväbiomassassa, leväryhmien 

lajisto voi poiketa eri ravinnepitoisuuksissa. Tutkimusalueella ravinteita oli kuitenkin riittävästi 

leväryhmien biomassan kasvulle. 

Nikkelin pitoisuus oli haitallista niin piileville kuin syanobakteereille. Nikkelin pitoisuus oli 

molempien malleissa tärkein biomassan vaihtelua selittävä muuttuja suhteessa muihin mallin 

muuttujiin. Lisäksi raudan pitoisuus selitti piilevien mallissa kolmanneksi eniten piilevien 

biomassan vaihtelua. Tutkimusalueella viherlevien sietokyky oli korkeampi raudan ja nikkelin 

pitoisuuksille, sillä raudan pitoisuudet eivät aiheuttaneet merkitseviä muutoksia viherlevien 

biomassaan. Sinkin pitoisuus lisäsi merkitsevästi piilevien ja viherlevien biomassaa, sinkin 

ollessa selvästi eniten viherlevien biomassaa selittävä ympäristömuuttuja. Sinkin pitoisuus 

tutkimusalueella ei siis ollut haitallista leväbiomassan kasvulle, vaan sinkki oli tärkeä 

hivenaine leväbiomassan kasvulle. Kalsiumin vastekäyrissä oli jokaisen leväryhmän kohdalla 

epävarmuutta, mutta tutkimusalueella kalsiumin kasvava pitoisuus näyttäisi vähentävän 

merkitsevästi etenkin piilevien biomassaa. Eri leväryhmillä oli tutkimusalueella eri sietokykyjä 

metallien ja veden ioneiden pitoisuuksille, kun taas osa veden alkuaineista oli välttämättömiä 

leväbiomassan kasvulle. 

Leväryhmien välillä ei ollut voimakasta kilpailua, mutta viherlevillä oli merkitsevä heikko 

negatiivinen korrelaatio piilevien ja syanobakteereiden kanssa. Tutkimukseni pohjalta voidaan 

todeta, että tutkimusalueella mitattujen muuttujien kohdalla ei ole merkittävää 

resurssikilpailua, sillä viherleville vain sinkki oli merkitsevä ympäristömuuttuja. Sinkki oli 

merkitsevä ympäristömuuttuja myös piileville, ja molempien leväryhmien biomassan vaste 

sinkkiin oli positiivinen.  Piilevien ja syanobakteereiden merkitsevä negatiivinen vaste 

nikkeliin, ja lisäksi piilevien negatiivinen vaste rautaan sekä kalsiumiin voivat viitata siihen, 

että viherlevät voivat selvitä paremmin korkeissa nikkelin, kalsiumin ja raudan pitoisuuksissa 

kuin muut leväryhmät, jotka osaltaan voivat selittää leväryhmien negatiivista korrelaatiota. 

Toisaalta leväryhmien välillä voi olla kilpailua olosuhteissa, joita tutkimuksessani ei mitattu. 

Kenttätöitä edeltävän runsaan sateen aiheuttama mahdollinen jokiuomien veden hetkellinen 

virtausnopeuden kasvaminen on voinut antaa kilpailuetua nopeasti kasvupintoja kolonisoiville 
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piileväyhteisölle, mutta tätä ei tämän tutkimuksen tutkimusasetelmalla voi todentaa. Tämä 

voisi kuitenkin osaksi selittää piilevien dominointia leväbiomassassa. Pääsääntöisesti 

tutkimusalueen jokiuomissa virtausnopeus tutkimusjakson aikana oli kuitenkin vähäistä, mutta 

virtauksen vaikutusta leväryhmien selviytymiseen ei voida sulkea pois. 

Tulevaisuudessa tarvitaan lisää tutkimusta, kuinka valon määrä ja vesikemialliset olosuhteet 

vaikuttavat leväbiomassan määrään ja rakenteeseen. Tutkimuksessani käytettyjen mallien 

selitysaste oli 50 % ja 75 % välillä, joten leväbiomassaan vaikuttaa myös enemmän 

ympäristömuuttujia kuin, mitä tutkimuksessani mitattiin. Tutkimuksessani ravinnepitoisuudet 

olivat korkeat, joten tutkimuksiin olisi tärkeä sisällyttää vielä enemmän vähäravinteisia 

virtavesiä. Lisäksi useissa mittauksissa korkeita pitoisuuksia mitattiin vain vähän, joten 

korkeiden pitoisuuksien määrää tulisi pyrkiä lisäämään myös aineistossa. Tällöin leväryhmien 

vastekäyrien epävarmuusalueita saataisiin pienennettyä. Biomassan määrän lisäksi tarvitaan 

tietoa, miten lajikannat ja -määrät vaihtelevat eri ympäristöoloissa. Vaikka tutkimuksessani 

valon määrä ja kokonaisfosfori eivät olleet merkitseviä selittäviä muuttujia leväbiomassalle, 

voivat ne vaikuttaa leväbiomassan lajikantaan. Lisäksi tutkimukseni pohjalta voidaan suositella 

BenthoTorch-mittausten vertaamista eri leväbiomassamittausmenetelmien kanssa. 
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Liitteet 
 

Liite 1. Näytepisteiden maankäyttöluokat ja leväbiomassamittaukset. 

 

* Näyte pakastettu, ** Näyte kerätty ja analysoitu uudelleen. 

Näytepisteet Maankäyttö Kokonaisleväbiomassa (μg/cm²) Piilevät (μg/cm²) Viherlevät (μg/cm²) Syanobakteerit (μg/cm²)

F122 Kaupunkipuro 3.78 2.34 0.21 0.00

F123 Kaupunkipuro 4.94 3.21 0.00 0.00

F124 Kaupunkipuro 2.05 0.85 0.45 0.16

F125 Kaupunkipuro 2.78 1.65 0.04 0.00

F126 Kaupunkipuro 0.68 0.51 0.00 0.00

F127 Kaupunkipuro 6.87 5.43 0.00 0.00

F053 Metsäpuro 0.98 0.29 0.58 0.48

F054 Metsäpuro 1.67 0.82 0.12 0.00

F056 Maatalouspuro 1.97 1.06 0.00 0.00

F059 Maatalouspuro 8.48 6.79 0.00 0.00

F057 Maatalouspuro 6.35 4.75 0.01 0.00

F058 Maatalouspuro 3.84 2.69 0.01 0.00

F010 Metsäpuro 1.70 0.59 0.00 0.00

F012 Maatalouspuro 1.03 0.79 0.00 0.00

F011 Metsäpuro 2.78 1.26 0.00 0.00

F037 Metsäpuro 1.67 0.65 0.00 0.00

F098 Maatalouspuro 0.96 0.57 0.09 0.00

F036 Metsäpuro 3.86 2.01 0.01 0.00

F062 Metsäpuro 3.88 2.26 0.00 0.00

F061 Metsäpuro 1.35 0.46 0.11 0.00

F027 Maatalouspuro 1.39 0.43 0.02 0.00

F111 Metsäpuro 3.87 1.95 0.00 0.00

F023 Metsäpuro 2.57 0.82 0.08 0.00

F109* Maatalouspuro 5.39 3.13 0.00 0.00

F004* Metsäpuro 1.34 0.38 0.02 0.00

F065* Maatalouspuro 5.22 3.08 0.00 0.00

F063* Maatalouspuro 0.62 0.36 0.02 0.00

F110* Maatalouspuro 0.48 0.25 0.03 0.00

F064* Maatalouspuro 2.59 0.74 0.01 0.00

F068* Maatalouspuro 1.70 1.40 0.00 0.00

F024* Metsäpuro 3.69 1.92 0.32 0.00

F022* Metsäpuro 3.43 1.28 0.40 0.17

F066* Maatalouspuro 2.88 1.10 0.20 0.00

F025* Metsäpuro 1.51 0.49 0.00 0.00

F084* Metsäpuro 4.04 2.70 0.01 0.00

F083* Metsäpuro 3.64 2.15 0.00 0.00

F085* Maatalouspuro 5.12 2.17 0.28 0.00

F086* Maatalouspuro 2.86 1.92 0.00 0.00

F087* Maatalouspuro 2.91 1.69 0.03 0.00

F076* Metsäpuro 1.40 0.45 0.18 0.19

F130* Kaupunkipuro 6.72 4.88 0.06 0.00

F131* Kaupunkipuro 0.44 0.24 0.07 0.02

F132* Kaupunkipuro 5.41 1.60 3.44 3.95

F133* Kaupunkipuro 1.18 0.57 0.08 0.00

F134* Kaupunkipuro 1.23 0.70 0.17 0.00

F135* Kaupunkipuro 1.83 0.96 0.28 0.08

F136* Kaupunkipuro 1.16 0.74 0.05 0.00

F137* Kaupunkipuro 3.32 1.53 1.00 0.12

F119** Metsäpuro 3.41 1.76 0.00 0.00

F075** Metsäpuro 3.15 1.36 0.35 0.00
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Liite 2. Mallinnuksessa merkitsevien muuttujien laboratorioanalyysitulokset. 

 

Näytepisteet Kokonaisfosfori (μg/l) Kokonaistyppi (mg/l) Fe (μg/l) Ni (μg/l) Ca (mg/l) Zn (μg/l)

F122 88.28 2.31 469.51 1.57 12.96 4.49

F123 81.86 1.63 406.87 1.01 14.20 3.09

F124 90.12 2.29 450.75 1.62 13.46 3.70

F125 101.52 2.51 416.90 1.97 18.93 1.65

F126 116.88 2.50 309.32 1.62 17.96 1.53

F127 157.58 1.76 448.49 1.58 13.41 2.16

F053 28.33 1.19 1201.17 0.85 1.55 5.44

F054 17.66 0.31 148.07 0.49 1.43 1.74

F056 81.40 0.90 520.12 1.65 6.08 1.07

F059 111.57 2.29 228.42 1.28 13.21 1.10

F057 250.78 2.96 175.45 1.27 16.35 1.27

F058 150.83 2.48 174.57 1.35 20.16 0.71

F010 45.88 0.43 263.21 0.49 2.85 1.47

F012 106.22 1.31 462.87 1.41 18.69 0.95

F011 55.16 0.73 488.60 0.93 3.85 3.38

F037 50.22 0.65 434.86 0.92 4.42 2.65

F098 150.32 1.39 327.22 3.56 19.93 2.37

F036 27.94 0.58 300.15 0.50 1.32 3.83

F062 45.15 0.76 580.31 0.88 2.13 2.65

F061 138.25 1.31 798.91 2.37 10.57 2.07

F027 200.43 1.46 1438.39 3.46 8.38 2.29

F111 103.13 1.34 1199.68 1.58 5.65 2.02

F023 103.53 1.15 674.04 2.22 3.61 3.66

F109 260.88 1.86 229.51 1.37 18.25 3.81

F004 76.37 0.74 84.69 1.10 24.30 1.07

F065 162.91 1.24 196.91 1.21 18.32 0.89

F063 192.95 1.31 982.89 2.91 11.45 2.45

F110 153.71 0.66 226.79 1.20 21.32 1.64

F064 156.93 2.35 223.85 1.43 27.60 1.53

F068 67.39 0.71 177.42 1.28 21.75 0.50

F024 79.03 1.18 1048.37 1.58 3.05 3.47

F022 93.25 1.19 803.80 1.02 8.56 1.36

F066 98.66 1.14 427.99 2.23 18.90 2.09

F025 37.93 1.29 404.29 1.67 4.38 3.10

F084 24.58 0.33 174.18 0.26 2.05 1.23

F083 68.37 0.99 671.70 0.71 4.44 1.22

F085 158.81 0.79 330.22 1.30 13.99 1.01

F086 91.24 0.69 145.02 0.86 20.49 0.99

F087 86.73 1.11 331.93 1.37 15.92 1.25

F076 48.84 1.29 1569.00 0.54 4.23 4.24

F130 40.13 3.75 14.09 1.48 61.44 21.82

F131 52.57 1.26 380.08 1.43 42.09 7.74

F132 31.61 1.16 25.65 0.80 25.37 9.39

F133 114.13 1.70 172.48 3.51 37.22 5.05

F134 38.94 3.08 159.09 1.33 45.42 6.08

F135 54.87 1.14 397.53 1.79 36.48 2.42

F136 131.28 0.91 401.88 1.60 29.83 4.65

F137 63.25 1.36 222.71 1.08 32.04 3.96

F119 25.16 0.48 266.35 0.49 1.68 2.67

F075 74.78 1.63 836.30 0.94 2.30 2.75


