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Alkusanat
Suomessa järvien vesikasvillisuuden tutkimuksella on pitkät perinteet. Vesikasvillisuutta on tutkittu kattavasti aina 1930-luvulta lähtien (Linkola 1933, Vaarama 1938,
Maristo 1941). Vesikasvillisuuden avulla järviä on jaettu botaanisiin järvityyppeihin (Maristo 1941) ja kasvillisuutta on käytetty mm. teollisuuden aiheuttaman vesien pilaantumisen ilmentäjänä (esim. Pogrepoff 1984). Säännöstelyn vaikutuksia
vesikasvillisuuteen on tutkittu useilla suurilla järvillä ja vesikasvillisuutta käytetty
ilmentämään säännöstelyn vaikutuksia (esim. Hellsten 2000).Vesikasvillisuus ei ole
kuitenkaan ollut osana laajoissa valtakunnallisissa seurantaohjelmissa.
Vuonna 2000 voimaan astunut vesipolitiikan puitedirektiivi (VPD; Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY) asettaa uuden tavoitteen vesikasvillisuuden tutkimukselle ja seurannalle: vesikasvillisuus on kasviplanktonin, pohjaeläimistön ja kalaston ohella biologinen laatutekijä, jonka avulla järvien ekologista tilaa tulee arvioida. Niin vesikasvillisuuden kuin muidenkin ekologista tilaa
kuvaavien biologisten yhteisöjen tutkimus ja seuranta on Suomessa painottunut
ihmistoiminnan muuttamiin järviin (mm. Airaksinen 2004). Lisäksi vesikasvillisuustutkimusten ja seurantojen vertailtavuus järvien välillä on vaihtelevien menetelmien vuoksi vaikeaa ja standardoidut järvien vesikasvillisuuden seurantamenetelmät puuttuvat niin Suomesta kuin Euroopastakin. Suomessa järviä ja jokia on
suuri määrä ja direktiivin toimeenpano vaatii merkittäviä panostuksia vesistöjen
biologisten seuranta-aineistojen tuottamiseen, minkä vuoksi on tärkeää, että seurantaan valittavat menetelmät ovat mahdollisimman kustannustehokkaita.
Kustannustehokkaita vesistöseurantamenetelmiä direktiivitarpeisiin on kehitetty ja arvioitu mm. Life Vuoksi -projektissa (www.ymparisto.fi > Etelä-Savo >
Tutkimus > Hankkeet ja tulokset > Life Vuoksi -projekti), jossa keskityttiin erityisesti litoraalialueen eli järvien rantavyöhykkeen seurantamenetelmien arvioimiseen. Tutkimuksen kohteena olivat vesikasvillisuus (Leka ym. 2003), pohjaeläimistö (Tolonen ym. 2003) sekä perifyton ja planktonlevät (Sojakka ym. 2004). Hankkeessa arvioitiin seurantamenetelmien kustannustehokkuutta ja mm. vertailtiin
eri näytteenottomenetelmiä. Hankkeen päätavoitteena oli järvien seurantajärjestelmämallin laatiminen (Heinonen ym. 2004). Life Vuoksi -hankkeessa päävastuu
vesikasvillisuuden maastotutkimusmenetelmien arvioinnista ja kehittämisestä oli
Etelä-Savon ympäristökeskuksella (Leka ym. 2003). Lisäksi hankkeessa kehitettiin
vesikasvillisuuden kaukokartoitusmenetelmiä Oulun yliopiston ja Pohjois-Savon
ympäristökeskuksen yhteistyönä (Valta-Hulkkonen ym. 2003a, b, Leka ym. 2003).
Tässä raportissa esitelty tutkimushanke on jatkoa Life Vuoksi -hankkeen vesikasvillisuutta koskevalle osatutkimukselle ja sillä oli kaksi päätavoitetta. Ensimmäisenä päätavoitteena oli tuottaa kustannustehokkaaksi todetulla maastoseurantamenetelmällä (Leka ym. 2003) vertailukelpoista vesikasvillisuuden lajisto- ja runsaussuhdeaineistoa kolmelta eri järvityypiltä siten, että direktiivin mukainen tyyppikohtaisten vertailuolosuhteiden määrittäminen olisi mahdollista. Ottamalla
mukaan tutkimukseen sekä luonnontilaisiksi arvioituja vertailujärviä että ihmistoiminnan muuttamia järviä kustakin järvityypistä, voitiin vertailla vesikasviyhSuomen ympäristö 725
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teisöjen eroja ja ekologisen tilan mittareiden toimivuutta kunkin järvityypin sisällä. Toisena päätavoitteena oli tutkia suuremmalla järvijoukolla Life Vuoksi -hankkeessa lupaavaksi todettua ilmakuvatulkintaan pohjautuvaa vesikasvillisuuden
runsausmittaria, ns. kasvittumisastetta, joka kuvaa vesikasvillisuuden lisääntymistä
litoraalivyöhykkeessä (Leka ym. 2003). Tavoitteena oli soveltaa Life Vuoksi -hankkeessa luotua ilmakuvatulkintamenetelmää (Valta-Hulkkonen ym. 2003a,b, ValtaHulkkonen ym. 2004, Leka ym. 2003) olemassa olevaan arkistoilmakuva-aineistoon ja arvioida vesikasvillisuuden pinta-alatulkintaan perustuvan menetelmän
käyttömahdollisuuksia laajemminkin VPD:n edellyttämässä järvien ekologisen tilan arvioinnissa.
Tutkimus on Life Vuoksi hankkeen pohjalta jatkettua yhteistyötä Pohjois- ja
Etelä-Savon ympäristökeskusten sekä Oulun yliopiston välillä. Pohjois-Savon ympäristökeskus on toteuttanut hankkeen Vesikasvillisuuden digitaalisen ilmakuvatulkinnan käyttömahdollisuudet järvien ekologisen tilan arvioinnissa ja seurannassa Maa- ja metsätalousministeriön sekä Ympäristöministeriön rahoituksella
sekä osana omaa tutkimustoimintaansa. Etelä-Savon ympäristökeskus on saanut
hankkeelle EU vesipolitiikan puitedirektiivin edellyttämien vesistöseurantojen
kehittäminen - vesikasvit järvien ekologisen tilaluokittelun kehittämisessä rahoitusta Ympäristöministeriöltä. Lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty Life Vuoksi hankkeessa kerättyä vesikasvillisuusaineistoa (Leka ym. 2003). Tämän hankkeen
aineiston käsittelystä ja raportoinnista ovat vastanneet tutkijat Veli-Matti Vallinkoski ja Antti Kanninen Pohjois-Savon ympäristökeskuksesta sekä tutkija Jarkko
Leka Etelä-Savon ympäristökeskuksesta. Maant.yo Riitta Ilvonen Oulun yliopistosta on toteuttanut ilmakuvatulkinnat tutkija Kirsi Valta-Hulkkosen toimiessa työn
ohjaajana. Maastoaineiston tuottamiseen ovat osallistuneet tutkimusmestari Pirjo
Punju, fil.yo Eeva Tammi sekä fil.yo Mirja Väätänen Pohjois-Savon ympäristökeskuksesta, tutkimusmestari Viktor Laitala ja FK Juha Hannikainen, fil.yo Jarmo
Halonen ja fil.yo Lauri Puhakainen Etelä-Savon ympäristökeskuksesta. Raportin
on taittanut Leena Tiukka Pohjois-Savon ympäristökeskuksesta. Maastotöiden
pohjana käytetyn vesi- ja rantakasvillisuuden lajilistan toimittivat käyttöömme
Heikki Toivonen ja Krister Karttunen Suomen ympäristökeskuksesta. Kommentteja raportin käsikirjoitukseen ovat antaneet Seppo Hellsten Suomen ympäristökeskuksesta, Kirsi Valta-Hulkkonen Oulun yliopistosta ja Taina Hammar PohjoisSavon ympäristökeskuksesta. Kiitämme kaikkia työhön osallistuneita lämpimästi!
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Vesipolitiikan puitedirektiivi ja pintavesien tilan arviointi



Vuonna 2000 voimaan astunut vesipolitiikan puitedirektiivi edellyttää pintavesien
tilan arviointia perustuen ekosysteemin toimintaa kuvaaviin muuttujiin. Suomessakin pintavesien tilan arviointi tulee VPD:n toimeenpanon myötä muuttumaan
vesien käyttökelpoisuuden arviointiin perustuvasta järjestelmästä (käyttökelpoisuusluokitus; esim. Vuoristo ja Antikainen 1997) vesistöjen ns. ekologista tilaa kuvaavaan luokittelujärjestelmään (esim. Vuori ym. 2002). Direktiivin tavoitteena on
pintavesien osalta kaikkien vesistöjen hyvä ekologinen tila vuoteen 2015 mennessä. Sisämaan pintavesissä, järvissä ja joissa, tila-arvioinnit perustuvat vesikasvillisuuden, kasviplanktonin, pohjaeläimistön ja kalaston taksonikoostumukseen ja
runsaussuhteisiin. Näiden lisäksi tila-arvioinnissa käytetään veden fysikaalis-kemiallista laatua ja hydro-morfologista tilaa kuvaavia muuttujia (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY).
VPD:n mukaiset uudet pintavesien tilan seurantajärjestelmät tulee ottaa käyttöön vuoden 2006 aikana (Vuori ym. 2002). Ensimmäiset varsinaiset VPD:n mukaiset ekologisen tilan luokittelut tulee esittää vuonna 2009 julkaistavassa vesienhoitosuunnitelmassa. Ennen tätä tulee laatia yhtenäiset periaatteet pintavesien ekologisen tilan luokittelulle Suomessa. Jo vuonna 2004 laaditaan ensimmäinen arvio
(alustava luokittelu) vesistöistä, jotka eivät saavuta VPD:n mukaista vesiensuojelutavoitetta eli pintavesien hyvää ekologista tilaa vuoteen 2015 mennessä. Tämä
arvio perustuu käytännössä olemassa olevaan vedenlaatutietoon sekä hajanaisiin
olemassa oleviin biologisiin aineistoihin. Vuoden 2004 alustavassa tila-arvioinnissa riskinalaisiksi tunnistetut vesistöt tulee ottaa tarkemman seurannan kohteeksi
ja niiden ekologinen tila selvittää biologisiin seuranta-aineistoihin pohjautuen
vuosina 2007-2008, ennen ensimmäistä hoitosuunnitelmakautta. Tämä vaatii merkittäviä panostuksia ennen kaikkea VPD:n käytännön toimeenpanosta vastaavalta ympäristöhallinnolta, joka vastaa luokittelujärjestelmän kehittämisestä ja vesistöjen ns. perusseurannasta, jolla mm. tuotetaan tyyppikohtaisia vertailuolosuhteita koskeva tieto. Samaan aikaan vesistön tilaan vaikuttavilta toiminnanharjoittajilta edellytettyjä velvoitetarkkailuja muutetaan paremmin direktiivin tietotarpeita
vastaaviksi.
Suomessa VPD tuo järvien biologisten yhteisöjen tarkasteluun uuden näkökulman. Direktiivin lähtökohtana on, että pintavesien ekosysteemien luontainen
erilaisuus otetaan huomioon jakamalla järvet ja joet tyyppeihin, joille määritellään kyseiselle tyypille ominaisten biologisten yhteisöjen rakenne. Tyypittelyjärjestelmien (esim. Pilke ym. 2002) toimivuus ja eliöyhteisöjen rakenteen mittaaminen tavoilla, jotka ilmentävät ihmistoiminnasta aiheutuneita eroja ekosysteemien
toiminnassa, ovat edellytys VPD:n mukaisten vesiensuojelutavoitteiden käytännön onnistumiselle. Direktiiviä Suomessa toimeenpantaessa keskeiset tutkimustarpeet liittyvät erityisesti tyyppikohtaisten vertailuolosuhteiden ja käyttökelpoisten pintaveden tilaa kuvaavien biologisten mittareiden määrittämiseen.
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Direktiivin toimeenpanoa Euroopassa on valmisteltu erilaisissa asiantuntijaryhmissä (ns. yhteisen toimeenpanostrategian työryhmät, CIS working groups).
Vertailuolosuhteiden ja ekologisen luokittelun luokkarajojen määrittämiseen keskittynyt työryhmä on antanut laatimassaan ohjeistuksessa (Wallin ym. 2003) suosituksia direktiivin normatiivisten määritelmien purkamiseksi biologisia laatutekijöitä koskeviksi mittareiksi. Erilaisia vaihtoehtoja järvien ekologisen tilan mittareiksi ovat Suomessa tutkineet ainakin Leka ym. (2003), Hämäläinen ym. (2003),
Lepistö ym. (2003) ja Sojakka ym. (2003).
Direktiivin mukainen lähtökohta on esittää biologiset seurantatulokset ns. ekologisena laatusuhteena (EQR, Ecological Quality Ratio), joka vaihtelee välillä 0-1.
Erinomaista ekologista tilaa vastaa EQR-arvo 1 ja tyypille ominaisista vertailuyhteisöistä poikkeavat mittarin arvot saavat arvoja <1. EQR-arvot määräytyvät vertaamalla tarkasteltavan biologisen mittarin havaittua arvoa (O, observed) vertailuolosuhteiden perusteella odotettuun (E, expected) arvoon (EQR = O/E; Wallin ym.
2003). Tapauksissa, joissa luonnontilaisia vertailuvesistöjä on olemassa, kuten on
todennäköisesti Suomessa tilanne useimpien järvityyppien kohdalla, odotusarvo
voidaan määrittää vertailuvesistöjen biologisista seurantatuloksista. Poikkeaman
suuruus odotetusta arvosta määrää ekologisen tilaluokan (5 luokkaa erinomaisesta huonoon). Tärkeimpänä luokkana on hyvän ja tyydyttävän luokan raja, joka
määrää direktiivin tavoitteen toteutumisen.

Vesikasvillisuus järvien tilan ilmentäjänä
Litoraalivyöhykkeen kasvillisuus toimii tärkeänä elinympäristönä päällyslevästölle, pohja- ja planktoneliöstölle sekä monille kaloille. Erityisesti matalissa järvissä
vesikasvillisuuden merkitys järven perustuotannossa on suuri. Vesikasvillisuus sekä
sen pinnalla kasvava päällyslevästö sitovat valuma-alueelta huuhtoutuvia ravinteita rantavyöhykkeeseen (esim. Salonen ja Kairesalo 1990) ja toimivat siten eräänlaisena puskurivyöhykkeenä valuma-alueen ja järven ulappa-alueen välillä.
Vesikasvilajien elinympäristövaatimuksista tiedetään paljon ja vesikasvillisuudelle on määritelty ns. trofialuokitus niiden kasvupaikkojen ravinteisuusvaatimusten mukaan (Toivonen 1984). Järvien vesikasvillisuuden runsautta ja lajistokoostumusta säätelevät tekijät tunnetaan kohtalaisen hyvin (esim. Toivonen 2000).
Niihin kuuluvat paitsi järvikohtaiset tekijät kuten järven vedenlaatu- ja morfometriset ominaisuudet, valuma-alueen ominaisuudet, vedenkorkeuden vaihtelu,
pohjasedimentin ominaisuudet ja biologiset vuorovaikutukset, myös alueelliset
tekijät, kuten korkeussuhteet ja leveyspiiri sekä lajien leviämishistoria. Suomessa
keskeisiä järvien vesikasvillisuuden koostumukseen vaikuttavia ihmistoiminnasta aiheutuvia tekijöitä ovat rehevöityminen ja siihen kytkeytyvä pohjan liettyminen, järvien säännöstelyt sekä happamoituminen. Lisäksi erilaiset vesistörakentamistoimenpiteet ja vedenkorkeuden pysyvät muutokset (nostot, laskut) voivat
muuttaa vesikasviyhteisön rakennetta. Eräissä tapauksissa myös teollisuuskemikaaleilla ja torjunta-aineilla voi olla haitallisia vaikutuksia.
Ihmisperäisen rehevöitymisen vaikutukset järvien vesikasvillisuuteen tunnetaan melko hyvin (esim. Toivonen 1985, Ilmavirta ja Toivonen 1986, Toivonen ja
Huttunen 1995, Rintanen 1996). Mm. lajimäärä lisääntyy lievän rehevöitymisen
seurauksena, mutta vähenee voimakkaasti rehevöityneissä järvissä (Ilmavirta ja
Toivonen 1986, Rørslett 1991). Ilmaversoisten kasvien tiedetään hyötyvän rehevöitymisestä ja runsastuvan (Toivonen ja Huttunen 1995). Samoin rehevöitymisestä
hyötyvät mm. monet irrallaan kasvavat lajit, jotka pystyvät suoraan käyttämään
hyödykseen lisääntyneet ravinteet. Uposkasvit puolestaan usein kärsivät veden
samentumisesta ja näkösyvyyden pienentymisestä, samoin pohjalehtiset vähenevät pohjan liettymisen ja näkösyvyyden pienentymisen seurauksena. Pohjan pehmenemisestä puolestaan hyötyvät mm. kelluslehtiset vesikasvit.
&
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Muutkin ihmistoiminnasta aiheutuvat muutokset, esim. järvien säännöstely,
heijastuvat erilaisina muutoksina vesikasviyhteisön rakenteessa. Keväisen tulvahuipun leikkautuminen monilla säännöstellyillä järvillä kaventaa saraikkovaltaista tulvavyöhykettä (esim. Keto ym. 2004, Hellsten 2000, Kanninen ym. 2001) ja voi
lisäksi vaikuttaa haitallisesti esim. kevätkutuisten kalojen lisääntymismahdollisuuksiin. Monille säännöstellyille järville tyypillinen voimakas vedenpinnan talvialenema voi puolestaan vaikuttaa haitallisesti pohjalehtisyhteisön runsauteen.
Happamoitumisen myötä vesikasvillisuuden monimuotoisuus (lajimäärä) laskee (esim. Rørslett 1991). Erityisesti bikarbonaattia epäorgaanisen hiilen lähteenä
käyttävät eräät uposkasvit kärsivät happamoitumisesta, toisaalta mm. eräät sammalet hyötyvät pystyessään käyttämään epäorgaanisen hiilen lähteenä vapaata
hiilidioksidia (esim. Wetzel 2001).

Tutkimuksen tavoitteet
VPD:n mukaisesti (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY ; liite V)
järvien vesikasvillisuutta tarkastellaan 1) taksonikoostumuksen ja 2) runsaussuhteiden
perusteella. Lisäksi hyvän tilan määritelmän mukaan ei tule esiintyä 3) vesikasvillisuuden lisääntynyttä kasvua, joka johtaisi ei-toivottuihin muutoksiin vesieliöstössä tai veden tai sedimentin fysikaalis-kemiallisessa laadussa. Tyydyttävän tilan
määritelmän mukaisesti (liite V) taksonikoostumusta tulee verrata tyypille ominaisiin yhteisöihin, mikä antaa eräiden tulkintojen mukaan (Leka ym. 2003) mahdollisuuden myös indikaattorilajitarkasteluun.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli vertailla erilaisia tapoja määrittää vesikasvillisuuden lajikoostumukseen ja runsaussuhteisiin perustuvia ekologisen tilan mittareita. Kaikki mittareiden laskentatavat perustuivat direktiivin mukaiseen lähestymistapaan, jossa vertailujärvien biologisesta yhteisöstä laskettuja tunnuslukuja
verrataan ihmistoiminnan muuttamiin järviin. Mittareita määritettiin sekä maastossa kerätyn lajistoaineiston että ilmakuvilta tulkitun kasvillisuuden runsauden
perusteella. Lisäksi tavoitteena oli vertailla erilaisten vesikasvillisuuden seurantaja arviointimenetelmien kustannuksia.
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2.1 Kohdejärvet
2.1.1 Kohdejärvien valinta
Tutkimuksen kohdejärviksi valittiin veden väriluvun mukaisesti jaoteltuna kolmentyyppisiä järviä. Ensimmäinen järvijoukko edustaa kirkasta, oligohumoosista järvityyppiä, jossa pintaveden keskimääräinen väriluku on alle 30 mgPt/l. Toinen ryhmä muodostuu mesohumoosisista järvistä, joissa veden väriluku on välillä 30-90
mgPt/l. Kolmannessa ryhmässä ovat polyhumoosiset järvet, joissa veden väriluku
on yli 90 mgPt/l. Kooltaan tutkimusjärvet ovat suhteellisen pieniä, kaikkien vesiala
on alle 5 km2. Tämän kokoluokan järvillä litoraalivyöhykkeen makrofyyttikasvillisuuden merkitys perustuottajina, eliöiden lisääntymishabitaatteina ja ravintoresursseina on erittäin suuri (esim. Toivonen 1981, 1984). Edellä esitetty kohdejärvien jaottelu vastaa Suomen ympäristökeskuksen tyypittelyehdotuksen (Pilke ym.
2002) mukaista järvityypittelyä. Kirkasvetisin tyyppi vastaa tyypittelyehdotuksen
tyyppiä 4, keskihumuksinen tyyppiä 6 ja runsashumuksinen tyyppiä 9.
Jokaisesta edellä mainitusta järvityypistä valittiin tutkimuskohteiksi sekä vertailujärviä että kuormitettuja järviä. Vertailujärvien valintaperusteina oli tyyppikriteerien ohella oletettu luonnontilaisuus. Tämän todentamiseen käytettiin valuma-alueen maankäyttötietoja painetarkasteluineen ja vedenlaatutietoja. Vedenlaatutiedoista tärkeimpiä olivat pääravinteiden, fosforin ja typen, kokonaismäärät ja
alusveden happitilanne talvikerrostuneisuuskauden loppupuolella. Lisäksi tarkasteltiin kohdejärvien pH:n tasoa pyrkimyksenä tunnistaa ja karsia happamoitumisesta kärsivät kohteet pois tutkimuksesta. Painetarkastelussa kartoitettiin pistekuormittajien ohella erityisesti maatalouden, asutuksen ja metsätalouden aiheuttama
kuormitus. Kuormitettujen kohteiden valinnassa pyrittiin ottamaan mukaan eritasoisesti ravinnekuormitettuja järviä.

2.1.2 Kohdejärvien tyyppikohtaiset kuvaukset
Pienet, kirkasvetiset järvet
Pieniä, kirkasvetisiä järviä tutkimuksessa oli mukana yhteensä kaksitoista, joista
kuusi oli vertailujärviä ja kuusi kuormitettuja järviä. Kohteet sijaitsivat Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksien alueilla Mikkelin, Mäntyharjun,
Pertunmaan, Puumalan, Rantasalmen, Ristiinan, Savitaipaleen ja Suomenniemen
kunnissa. Näistä Mikkelissä sijaitseva vertailujärvi Suuri-Vahvanen sekä kuormitetuista järvistä Keihäsjärvi ja Keskimmäinen-Alimmainen oli tutkittu Life Vuoksi
hankkeessa (Leka ym. 2003) kesällä 2002. Pohjoisin kohde oli Hakojärvi ja eteläisin
Säänjärvi ja niiden välinen etäisyys noin 95 km (kuva 1).
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Vertailujärvien keskimääräinen pinta-ala oli 150 ha ja keskisyvyys 4,7 m. Vertailujärvet olivat niukkaravinteisia ja kirkasvetisiä. Värilukuarvoiltaan kirkasvetisin oli Hertunjärvi ja tummin Peukalojärvi, jonka keskimääräinen väriluku kaikkien havaintojen mukaan oli 29 mgPt/l. Hertunjärvi ja Siikajärvi ovat melko syviä
järviä (kts. taulukko 1). Vertailujärvien vesikasviyhteisöt poikkesivat toisistaan suhteellisen paljon, mutta yhteisenä piirteenä oli, että ilmaversois- ja kelluslehtiskasvustot olivat yleisesti harvahkoja ja pinta-alaltaan vähäisiä. Pohjalehtisiä oli melko
runsaasti ja vesisammalia vähän. Kuormitettujen järvien keskimääräinen pintaala oli 112 ha ja keskisyvyys 2,9 m eli kuormitetut järvet olivat jonkin verran pienempiä ja matalampia kuin vertailujärvet. Kuormitetut järvet olivat keskiravinteisia ja melko kirkasvetisiä. Niiden pääasiallinen kuormittaja oli maatalous. Metsätalouden kuormitus oli melko vähäistä ja pientä pistekuormitusta kohdistuu vain
Peruveden Lihavaan (kts. taulukot 6 ja 7). Useissa kuormitetuissa järvissä ilmaversoiset ja kelluslehtiset olivat runsaita, kun taas pohjalehtisten osuus oli pieni lukuun ottamatta Hakojärveä. Vesisammalia esiintyi kaikissa kuormitetuissa järvissä
vaihtelevassa määrin.

Pienet, keskihumuksiset järvet
Pieniä, kohtalaisen humuspitoisia järviä tutkimuksessa oli mukana kymmenen:
kuusi vertailujärveä ja neljä kuormitettua järviä. Kohdejärvet sijaitsivat PohjoisSavon ympäristökeskuksen alueella lukuun ottamatta yhtä Kainuun ympäristökeskuksen alueella Sotkamossa ollutta vertailujärveä. Muut kohteet sijaitsivat Leppävirralla, Suonenjoella, Maaningalla, Tervossa, Karttulassa ja Rautavaaralla. Valtaosa järvistä oli maantieteellisesti melko lähekkäin, alle 80 kilometrin etäisyydellä
toisistaan. Vertailujärvien löytämiseksi tutkimusaluetta jouduttiin laajentamaan ja
kaksi kohdetta (Porkkajärvi ja Löytönen) sijaitsivat erillään muista. Järvistä pohjoisimman Porkkajärven ja eteläisimmän Harvasen välinen lyhin etäisyys oli noin
190 km.
Tutkimukseen valitut keskihumuksiset järvet olivat matalia (ka. 3,10 m) ja pieniä (ka. 112,5 ha). Eniten keskiarvoista poikkesi Porkkajärvi, jonka keskisyvyys oli
6,0 m ja pinta-ala vain 43 ha sekä Liesjärvi, jonka pinta-ala oli 315 hehtaaria. Kuormitettujen järvien värilukuarvot olivat lievästi vertailujärviä suurempia, mutta
vertailujärvien välillä vaihtelua oli suhteellisen vähän (kts. taulukko 1). Vertailujärvien vesikasvillisuus oli kokonaisuutena melko monipuolista, ainoastaan Porkkajärvellä kasvillisuus oli erittäin niukkaa ja kasvillisuuslinjat lyhyitä. Kaikilla vertailukohteilla esiintyi pohjalehtisiä lajeja ja erityisen runsaasti Haukijärvellä sekä
Viipperonjärvellä. Ilmaversoisten ja kelluslehtisten lajien kasvustot olivat vertailujärvillä pääsääntöisesti harvahkoja. Rehevyyttä ilmentäviä irtokellujia ei vertailujärvillä havaittu, mutta vesisammalia esiintyi sen sijaan kaikilla kohteilla. Kuormitettujen järvien merkittävimpiä kuormitustekijöitä olivat maatalous ja haja-asutus. Näissä järvissä hallitsevina elomuotoina esiintyivät ilmaversoiset sekä kellusja uposlehtiset vesikasvit. Myös irtokellujia havaittiin ainakin vähäisessä määrin
kaikissa kohteissa. Pohjalehtisiä esiintyi niin ikään kaikilla kuormitetuilla järvillä,
mutta useimmiten varsin harvoina kasvustoina. Myös vesisammalia oli kaikilla
kohteilla ja paikoitellen hyvinkin peittävinä kasvustoina.
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Kuva 1. Tutkimuksen kohdejärvien sijainti
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Pienet, runsashumuksiset järvet
Pieniä, runsashumuksisia järviä tutkimuksessa oli mukana yhteensä kaksitoista;
kuusi vertailujärveä ja kuusi kuormitettua järveä. Näistä kahden (Tiilikka, Mujejärvi) maastoaineistot oli kerätty Life Vuoksi -hankkeessa kesällä 2002. Kohdejärvet sijaitsivat valtaosin Pohjois-Savon ympäristökeskuksen toimialueen koillisreunalla Rautavaaralla, Varpaisjärvellä ja Sonkajärvellä sekä Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen puolella Nurmeksessa ja Valtimolla (Palojärvi, Yöttäjä, Autiojärvi
ja Mujejärvi). Eteläisimmät kohteet olivat Suonenjoella, Karttulassa ja Keiteleellä.
Kauimmaisten järvien välinen lyhin etäisyys oli noin 170 km.
Tutkimuksessa mukana olleet runsashumuksiset järvet olivat matalia (ka. 3,0
m) ja suhteellisen pieniä (ka. 171 ha). Keskikokoa reilusti suurempia olivat vertailujärvi Tiilikka (420 ha) ja kuormitettu Mujejärvi (351 ha), jossa myös keskisyvyys
oli muita suurempi (5,0 m). Värilukuarvoiltaan eniten muista poikkesivat Yöttäjä
ja Palojärvi. Yöttäjän väriluvun kesäkauden keskiarvo oli 80 mgPt/l ja Palojärvellä
vastaavasti 265 mgPt/l (kts. taulukko 1). Vertailujärvien kasviyhteisöt muodostuivat pääosin harvoina kasvustoina kasvavista ilmaversoisista ja kelluslehtisistä lajeista. Rantavyöhykkeellä etenkin suursarat olivat myös tavanomaisia. Pohjalehtisiäkin esiintyi, mutta yleensä pieninä tiheyksinä. Kuormitetuissa kohteissa merkittävin kuormitustekijä oli metsätalous, jonka lisäksi kuormitusta aiheuttivat maatalous ja haja-asutus. Muutamien järvien valuma-alueilla merkittäviä olivat myös
pistekuormittajat, lähinnä turvetuotanto ja taajama-asutuksen jätevedet. Kuormitetuilla järvillä kelluslehtisten vesikasvien kasvustot olivat runsaampia ja uposlehtisiä esiintyi selvästi yleisemmin kuin vertailujärvillä. Vesisammalia esiintyi kaikilla kohteilla, paikoitellen hyvin runsaina kasvustoina. Myös pohjalehtisiä löytyi yhtä
järveä lukuun ottamatta kaikilta kohteilta

2.1.3 Kohdejärvien vedenlaatutiedot
Kohdejärvien vedenlaatuhavainnot koostettiin ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä Hertan pintavesirekisteristä tutkimusta edeltävältä 12 vuodelta (19922003) ja taustatietoina käytettiin pääsääntöisesti tuotantokaudella pintavedestä
mitattuja arvoja. Tuotantokaudeksi määritettiin kesäkuun 1. päivän ja syyskuun
15. päivän välinen ajanjakso. Ainoastaan alkaliniteetin osalta käytettiin talvikerrostuneisuuskauden loppupuolen pintavesihavaintoja ja hapen kyllästysasteen
osalta talvikauden alusvesihavaintoja. Nämä havainnot ajoittuivat helmikuun alun
ja huhtikuun lopun välisellä jaksolle. Valtaosa olemassa olevista vedenlaatutiedoista
on kertynyt alueellisten seurantojen, velvoitetarkkailujen ja EEA -ohjelman (Niemi ym. 2001 ) mukaisten havaintopaikkojen seurantojen myötä. Etenkin vertailujärviltä vedenlaatutietoja oli saatavilla varsin niukasti, joten kasvillisuuskartoitusten yhteydessä otettiin useilta kohdejärviltä myös vesinäytteitä, jotka analysoitiin
ympäristöhallinnossa voimassa olevien standardien mukaisesti.
Tutkimusjärvien ominaispiirteitä ja kuormitustasoa kuvaaviksi vedenlaatumuuttujiksi valittiin veden kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuus, sähkönjohtokyky, pH, väriluku, alusveden hapen kyllästysaste ja alkaliniteetti. Kyseisten
muuttujien havaintomäärät vaihtelivat järvikohtaisesti varsin paljon. Enimmillään
yhdestä kohteesta oli saatavilla 37 havainnointikerran ja vähimmillään muutamissa kohteissa ainoastaan yhden näytteenottokerran tulokset. Eri vedenlaatumuuttujien keskimääräiseksi havaintomääräksi tuli neljä havainnointikertaa.
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Taulukko 1. Kohdejärvien morfologisia ja hydrologisia tunnuslukuja. Vertailujärvet esitetty taulukossa kursivoidulla tekstillä.

Järven nimi

Järvinumero

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys
(m)

Maksimi-syvyys Tilavuus
(m)
(x 103m3)

Valuma-alueen
pinta-ala
(km2)

Keskivirtaama
(m3/s) *)

Viipymä
(kk)
85,5

Kirkasvetiset järvet (väriluku < 30 mgPt/l)
Hertunjärvi

04.112.1.362

199,9

7,7

34,0

15412

7,60

0,07

Peukalojärvi

04.127.1.008

103,5

2,3

7,5

2377

9,42

0,09

9,9

Kuivajärvi

04.142.1.007

171,5

2,9

8,9

4974

9,47

0,08

22,8

Siikanen

14.984.1.064

165,3

6,7

28,0

11049

14,91

0,11

36,4

Hämeenjärvi

04.148.1.008

130,4

4,4

17,0

5738

14,45

0,12

17,5

Suuri-Vahvanen

04.115.1.024

131,8

4,1

15,0

5348

8,67

0,07

29,4

Hakojärvi

04.174.1.004

234,6

2,5

8,5

5965

10,68

0,09

25,4

Säänjärvi

04.146.1.070

79,7

2,7

8,0

2153

7,66

0,07

11,8

Peruvesi Lihava

14.916.1.016

65,0

3,0

5,0

1949

2,78

0,02

36,5

Keihäsjärvi

04.115.1.015

138,9

3,0

10,3

4133

96,79

0,75

2,0

Keskimmäinen

04.115.1.001

84,0

4,0

15,0

3386

205,99

1,59

0,8

Alimmainen

04.115.1.001

69,4

2,3

6,0

1597

96,79

0,75

0,8

Keskihumuksiset järvet (väriluku 30-90 mgPt/l)
Valkeinen

04.287.1.020

144,0

3,3

10,7

4698

11,26

0,08

21,6

Löytönen

04.682.1.003

55,4

1,5

3,4

950

2,64

0,02

16,6

Harvanen

14.718.1.067

55,1

2,4

7,0

1294

8,57

0,10

4,9

Haukijärvi

14.773.1.014

153,8

3,1

9,7

4854

18,37

0,25

7,3

Viipperonjärvi

14.798.1.010

99,4

3,3

10,7

3284

11,53

0,09

13,0

Porkkajärvi

04.474.1.059

42,8

6,0

21,3

2573

5,32

0,06

15,7

Suurijärvi

04.271.1.057

116,8

4,5

16,0

2792

6,36

0,06

16,2

Pieni-Varpanen

04.287.1.013

80,5

2,8

8,4

2518

27,07

0,22

4,3

Liesjärvi

14.773.1.001

315,3

2,6

7,7

5472

95,01

1,11

1,8

Pieni Saittajärvi

14.774.1.001

61,8

1,2

2,1

841

70,46

0,80

0,4

Runsashumuksiset järvet (väriluku > 90 mgPt/l)
Tiilikka

04.664.1.004

420,1

2,4

8,1

10040

119,92

1,36

2,7

Ylimmäinen

04.666.1.004

68,1

1,3

2,5

882

5,34

0,07

4,9

Viita-Lauas

14.725.1.013

101,2

1,9

5,0

2020

13,79

0,13

5,6

Kakkisenjärvi

14.727.1.023

193,2

2,6

7,5

4046

26,05

0,29

5,1

Yöttäjä

04.416.1.021

95,1

2,8

12,0

2634

9,29

0,10

9,7

Autiojärvi

04.469.1.051

134,1

1,6

3,7

2168

40,60

0,34

2,4

Pieni-Varpanen

04.267.1.008

156,0

2,6

7,7

2869

11,46

0,17

6,4

Ylimmäisenjärvi

04.465.1.004

115,9

3,4

18,0

3953

23,05

0,22

6,7

Sulkavanjärvi

14.734.1.003

148,2

1,9

4,9

2829

151,02

1,80

0,6

Palojärvi

04.684.1.024

166,4

1,7

8,0

2776

65,74

0,83

1,2

Varpanen

04.634.1.009

107,0

4,1

14,0

4659

78,15

0,74

2,3

Mujejärvi

04.477.1.001

350,6

5,0

21,3

17635

107,51

1,60

4,1

*) valuma-alueen pinta-alan ja laskennallisen keskivalunnan perusteella laskettu keskivirtaama

"
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2.1.4 Kohdejärvien valuma-alueiden rajaus ja maankäyttöanalyysit
Kuormituksen arvioimiseksi kohdejärville määritettiin valuma-alueet. Työn pohjana käytettiin Suomen vesistöaluejaon (Ekholm 1992) 3. jakovaiheen rajausta.
Käytännössä järvikohtainen valuma-alue digitoitiin 3. jakovaiheen valuma-alueiden sisään. Latvajärvien kohdalla työ toteutettiin lohkomalla järvikohtainen valuma-alue 3. jakovaiheen mukaisesta rajauksesta, mutta useimmissa tapauksissa rajaus tehtiin kokonaan uutena, erillisenä polygonirajauksena. Rajaus tehtiin kohdejärven lasku-uoman luusuaan saakka ja mukaan otettiin kaikki kohdejärven yläpuoliset alueet, myös tällä alueella olevat järvet ja joet. Tarkennetun valuma-aluerajauksen digitointivaiheessa tausta-aineistona käytettiin korkeuskäyrästöä, vinovalovarjostusta ja peruskartan vesielementtiä.
Valuma-alueiden maankäyttöä selvitettiin satelliittikuviin perustuvien maankäyttö- ja puustotulkintatietojen (SLAM3-aineisto) ja ns. SLICES-aineistojen (Valtakunnallinen maankäyttö, peitteisyys- ja maaperäaineisto) avulla. SLAM3- aineistosta tehdyt analyysit tuottavat maaperän laatuun, maankäyttöön ja puuston määrään painottuen varsin yksityiskohtaisen luokittelutuloksen. Tulosten selkeyttämiseksi ja jatkokäsittelyn helpottamiseksi maankäyttö- ja puustotulkinnan yleistystasona käytettiin ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä Hertassa esitettyä
14 luokkaista yleistystä (taulukko 2).
Taulukko 2. Maankäyttö- ja puustotulkinnan (SLAM3) yleistetyt luokat.

Edellä kuvatuilla aineistoilla tehtyjen maankäyttöanalyysien tuottamaa tietoa hyödynnettiin arvioitaessa kohdejärviin kohdistuvien paineiden laatua ja määrää. Lisäksi arvioitiin valuma-alueiden maaperän luontaisia ominaispiirteitä. Tähän tarkoitukseen tehtiin SLAM3-aineistosta toisentyyppinen yleistetty luokittelu, jossa kangasmetsien ja puustoisten turvemaiden alueet ryhmiteltiin ravinteisuuden mukaisiin ryhmiin tasolla karut ja tuoreet kangasmetsät sekä vähäravinteiset ja ravinteiset suot. Käytännössä karut kangasmetsät muodostuvat mäntyvaltaisista metsämaista ja tuoreet sekapuustoisista sekä koivu- ja kuusivaltaisista
kangasmetsistä. Vähäravinteiset suot ovat vastaavasti mäntyvaltaisia turvemaita
ja ravinteisemmat suot koivu- ja kuusivaltaisia turvemaita. Em. luokittelun ulkopuolelle jäivät ne metsäalueet, joiden ravinteisuutta ei pystytty arvioimaan vallitsevan puuston perusteella. Tähän ryhmään kuuluivat hakkuuaukot, taimikot ja
avosuot.
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2.1.5 Kohdejärvien kuormituksen arviointi
Tutkimusjärviin kohdistuvien ihmistoiminnan aiheuttamien paineiden arviointi
aloitettiin listaamalla tärkeimmät kuormitustekijät sekä hydro-morfologiset paineet. Kullekin kuormitustekijälle annettiin subjektiivinen arvio ko. tekijän merkityksestä järven tilan kannalta. Arvio tehtiin neliportaisena: 0= kuormitustekijää ei
esiinny, + = vähäinen merkitys, ++ = kohtalainen merkitys, +++ = suuri merkitys. Arvioidut kuormitustekijät olivat 1) maatalous, 2) metsätalous, 3) haja-asutus,
4) turvetuotanto, 5) kalanviljely ja 6) asumajätevedet.
Tunnistettujen kuormitustekijöiden aiheuttamaa kuormitusta arvioitiin ominaiskuormituslukujen sekä ympäristöhallinnon vesistökuormituksen arviointijärjestelmän avulla. Tässä raportissa on esitetty ainoastaan fosforin kuormituslaskentatulokset. Kuormitusarviointityössä käytettiin osittain uutta VEPS 2.0 -vesistökuormituksen arviointijärjestelmää, joka saatiin ympäristöhallinnon sisäiseen käyttöön
helmikuussa 2004. Järjestelmässä on tarkennettu joidenkin kuormitustekijöiden
(luonnonhuuhtouma, laskeuma, maatalous (fosforin osalta) ja haja-asutus) ominaiskuormituslukuja ja ko. lukuja käytettiin myös tässä hankkeessa kuormituksen
arvioinnissa. Kuormituksen laskenta tehtiin kuormitustekijöittäin seuraavasti:
1) Maatalouden kuormitus arvioitiin valuma-alueen maankäyttötietojen ja VEPS
2.0 -järjestelmän mukaisen maatalousmaan ominaiskuormituskertoimien avulla.
Kunkin järven valuma-alueen kuormittavan maatalousmaan pinta-ala laskettiin
slices-aineistosta (luokat 91, 92, 94, 94, 102) ja ominaiskuormituskertoimet määritettiin kolmannen jakovaiheen vesistöalueittain VEPS 2.0järjestelmän mukaisesti.
Käytetyt fosforin ominaiskuormituskertoimet on esitetty liitteessä 2.
2) Metsätaloustoimenpiteiden aiheuttama kuormitus arvioitiin käyttäen VEPSjärjestelmän ominaiskuormitusarvoja ja valuma-alueiden Slices-aineistoon perustunutta metsämaan pinta-alaa (luokka 255). VEPS-järjestelmän ominaiskuormituskertoimet perustuvat laajojen alueiden metsätaloustoimenpiteiden vuositilastoihin. Ominaiskuormitusluvut laskettiin perustuen vuosien 1995-2002 keskiarvoihin. Eräillä järvillä (Tiilikka, Porkkajärvi, Harvanen, Kakkisenjärvi, Autiojärvi,
Mujejärvi) kuormituslaskennan perusteena olleesta metsämaan pinta-alasta vähennettiin suojelualueilla sijaitsevan valuma-alueen osuus. Kyseisiltä alueilta arvioitiin siis aiheutuvan ainoastaan luonnonhuuhtoumaa (kts. kohta 7). Käytetyt
ominaiskuormitusluvut on esitetty liitteessä 2.
3) Haja-asutuksen ravinnekuormitusta arvioitiin pääsääntöisesti käyttämällä VEPS
2.0 -järjestelmän mukaisia kolmannen jakovaiheen vesistöalueiden kuormituksia
suhteutettuna järvien valuma-alueiden todelliseen kokoon. Lisäksi joiltakin valuma-alueilta pystyttiin laskemaan peruskartalta Slices-maankäyttöaineistoa tukena
käyttäen haja- ja loma-asutuksen määrä (kiinteistöjen lukumäärä). Karttapohjaisessa laskennassa haja-asutus jaettiin mahdollisuuksien mukaan vakinaisiin asuinkiinteistöihin ja loma-asutukseen; jaon pohjana käytettiin Slices-aineiston maankäyttöluokkia, joissa on eritelty loma-asutuksen alueet ja pientalojen alueet sekä
mm. maatilojen talouskeskukset. Kuormituslaskennassa loma-asutuksen fosforikuormituksen ominaiskuormituksena käytettiin 0,18 kg P/loma-asunto/vuosi
(Bilaletdin 1992, Manninen ym. 2003). Haja-asutuksen fosforikuormana käytettiin
0,25 kg P/as/vuosi; jokaisessa kiinteistössä oletettiin asuvan keskimäärin 2,7 asukasta, joten ominaiskuormitusarvo haja-asutusalueen kiinteistöä kohti oli
0,675 kg P/vuosi.
Mikäli kartta-aineistoista laskettujen kiinteistöjen lukumäärän mukaisesti ja
VEPS-järjestelmän mukaan pinta-alapohjaisesti lasketun kuormituksen välillä oli
eroja, käytettiin lopullisessa laskennassa luotettavammaksi arvioitua kuormitusmäärää. Useimmiten eroja oli pienillä, latvajärvien (erityisesti vertailujärvien) valuma-alueilla, joissa sijaitsi hyvin vähän tai ei lainkaan haja-asutusta.
Haja-asutuksen kuormituksen määriä voidaan pitää enintään suuntaa antavina.
$
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4) Turvetuotannon kuormitusta arvioitiin tuotannossa olevan pinta-alan ja ominaiskuormituslukujen perusteella. Turvetuotannon kuormitus vaihtelee suuresti
vuodenajoittain ja mm. turpeen laadusta ja kuivatusvesien käsittelytavasta riippuen. Turvetuotantoa harjoitetaan kolmen tutkimusjärven valuma-alueella ja kaikilla tuotantoalueilla on käytössä vesienkäsittelymenetelmänä laskeutusaltaat.
Kuormitusarvioinnissa oletettiin tuotantokauden pituudeksi 5 kuukautta.
5) Kalankasvatuksen ja 6) asumajätevesien kuormitus saatiin VEPS-järjestelmästä vuosien 1995-2002 keskimääräisenä kuormituksena.
7) Luonnonhuuhtouman ominaiskuormituskertoimina käytettiin VEPS 2.0 -järjestelmän mukaisia ominaiskuormituskertoimia. Laskennassa käytetty luonnonhuuhtoumapinta-ala oli Slices-aineiston mukaisien metsätalous- (luokka 255) ja
maatalousmaita (91, 92, 94, 95, 102, 103) kuvaavien luokkien yhteenlaskettu pintaala. Käytetyt ominaiskuormituskertoimet on esitetty liitteessä 2.
Kuormituslaskennan tuloksia käytettiin arvioitaessa järvien valuma-alueiden
ihmistoiminnasta peräisin olevan kuormituksen määrää suhteessa luonnonhuuhtoumaan sekä arvioitaessa eri kuormituslähteiden osuutta kokonaiskuormituksesta.

2.2 Vesikasvillisuuden ilmakuvatulkinta
2.2.1 Ilmakuvien käsittelyprosessi ja kasvillisuuden luokittelu
Vesikasvillisuuden ilmakuvatulkinnan lähtöaineistona olivat tutkimusalueilta lähinnä metsätaloussuunnittelun tarpeisiin kuvatut arkistoilmakuvat. Kuvausalueen,
ajankohdan ja kuvan laadun suhteen sopivat ilmakuvat kartoitettiin sekä FM-Kartta
Oy:n että Maanmittauslaitoksen paikkatietopohjaisista kuvausindekseistä. Kuvat
pyrittiin valitsemaan siten, että yksi kuva kattoi koko kohdejärven. Kahdessa tapauksessa (Tiilikka ja Mujejärvi) käytettiin kahta yhdistettyä ilmakuvaa. Kuvien tuli
olla kuvattu heinäkuun puolivälin ja elokuun lopun välisenä aikana, vesikasvillisuuden esiintyessä runsaimmillaan. Tulkintaan käytetyssä ilmakuvassa ei saanut
myöskään olla merkittäviä häiriöitä, kuten tietyissä olosuhteissa veden pinnasta
muodostuvaa peiliheijastusta tai korkeiden rantametsien aiheuttamaa rantavyöhykkeen varjostumista (Valta-Hulkkonen ym. 2003a, b).
Vesikasvillisuuden ilmakuvatulkinta tehtiin ainoastaan keski- ja runsashumuksisille kohdejärville. Edellä mainituilla kriteereillä ilmakuvatulkintaan soveltuvia
kuvia löytyi yhteensä 22 tutkimusjärvestä (taulukko 3.) Suurin osa tulkinnassa käytetyistä kuvista oli FM-Kartta Oy:n vuosina 2000-2002 kuvaamia (23 kuvaa). Maamittauslaitoksen kuvia mukana oli ainoastaan kolmesta kohdejärvestä ja ne sijoittuivat tutkimusalueen pohjoisosiin. Vanhimmat Maanmittauslaitoksen ilmakuvat
oli kuvattu kesällä 1997. Kuvien mittakaava oli 1 : 30 000, lukuun ottamatta Tiilikan
ja Mujejärven vuoden 2002 kuvauksia. Näissä kahdessa kohteessa kuvaukset oli
toteutettu mittakaavassa 1 : 20 000 ja vesikasvillisuuden ilmakuvatulkinta oli tehty
Life Vuoksi -hankkeessa (Leka ym. 2003).
Tulkinnassa käytettyjen kuvien kuvausajankohdat ajoittuivat varsin hyvin vesikasvillisuuden parhaalle kasvukaudelle ensimmäisten ollessa kuvattu 14. heinäkuuta ja viimeisten 19. elokuuta. Tarvittavat ilmakuva-aineistot hankittiin digitaalisina väärävärikuvina, vihreä, punainen ja infra-punakanava eroteltuina, 8-bittisessä muodossa (256 harmaasävyarvoa). Kuvat skannattiin kuvaajan toimesta
21µm resoluutiolla,joka tuottaa maastoresoluution 64 cm mittakaavasssa
1:30 000. Lisäksi kuvista tilattiin pintakopiot.
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Taulukko 3. Ilmakuvatulkinnassa käytettyjen arkistoilmakuvien kuvaustiedot.

Neljästä kohdejärvestä oli saatavilla useampia kuvia, mikä mahdollisti eri ajankohtina ja eri kuvaajien toimesta kuvatuilta ilmakuvilta tulkittujen vesikasvillisuuspinta-alojen vertaamisen toisiinsa. Verrattavilta kuvapareilta tulkittiin vesikasvillisuuden pinta-ala samoilla menetelmillä ja verrattiin kasvittumisprosentteja kuvien välillä (kts. luvut 2.4.4 ja 3.4.2).
Digitaalisten ilmakuvien käsittely tehtiin ArcView 3.2- ja Erdas Imagine 8.4 ohjelmilla, soveltaen Valta-Hulkkosen ym. (2003a , b) kehittämää, vesikasvillisuuden digitaalisen ilmakuvatulkinnan menetelmistöketjua. Visuaalisen laatutarkastuksen jälkeen käyttökelpoisten kuvien erilliset RGB kaistat yhdistettiin ja kuvat
oikaistiin koordinaatistoon. Oikaisuprosessissa ilmakuvasta ja vastaavasta peruskartasta valittiin vähintään 10 yhteistä vastinpistettä, joiden mukaan ilmakuva sidottiin koordinaatistoon. Seuraavassa vaiheessa peruskartasta (1: 20 000) saadulla
maskilla poistettiin ilmakuvasta kohdejärvessä olevat saaret ja ympäröivät maaalueet. Tämän jälkeen esikäsitellyille ilmakuville tehtiin numeerinen ilmakuvatulkinta, jossa kuvissa esiintyvä vesi ja rantakasvillisuus pyrittiin luokittelemaan seuraaviin luokkiin: vesi, vesikasvillisuus (sekä ilmaversoinen että kelluslehtinen),
ranta-alueen sarat ja rantapuusto. Luokituksen teki henkilö, joka ei osallistunut
kohdejärvien vesikasvillisuuden maastokartoituksiin, joten ns. esiluokitus pohjautui vain ja ainoastaan ilmakuvista saatavaan informaatioon. Tätä esiluokiteltua aineistoa käytettiin vesikasvillisuuden pinta-alan jatkoanalyyseissä.

&
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Esiluokituksen tuottamia vesikasvillisuuden pinta-aloja verrattiin lisäksi tarkempaan luokitukseen, jossa luokituksen tukena käytettiin maastohavaintoja.
Maastossa kerättyyn ns. tukialueaineistoon perustuvaa tarkennettua kasvillisuuden luokittelua verrattiin esiluokituksen tuottamiin kasvillisuuden pinta-aloihin
vertaamalla eri luokitusmenetelmien tuottamaa kasvittumisprosenttia. Tukialuetietoja käytettiin myös arvioitaessa esiluokituksen tarkkuutta. Luokitustarkkuuden arvioinnissa oikein luokittuneeksi määriteltiin ne alueet, joiden pinta-alasta
yli puolet oli tukialuetietojen perusteella esiluokituksen mukaista luokkaa (Lillesand & Kiefer 1994).

2.2.2 Kasvillisuuden pinta-alatarkasteluun liittyvät
paikkatietoanalyysit
Ilmakuvatulkinnan avulla tarkasteltiin vesikasvillisuuden peittämää aluetta suhteessa ko. kasvillisuuden mahdolliseen esiintymisalueeseen eli ns. kasvittumisastetta. Mahdollisella esiintymisalueella (MEA) tarkoitetaan syvyysvyöhykettä, jolla
kelluslehtisten vesikasvien esiintyminen on syvyyssuhteiden mukaan mahdollista.
MEA:een laajuuden määrittämiseksi luotiin jokaisesta tutkimusjärvestä syvyysmalli kolmioverkkointerpoloinnin avulla. Mallin luomisessa käytettyjä lähtöaineistoja olivat vektorimuotoinen syvyyskäyräaineisto ja siihen liittyvät yksittäiset syvyyspisteet sekä tieto kohdejärven keskimääräisestä vedenpinnan korkeustasosta. Mallin tarkkuuden parantamiseksi käytettiin lisäksi ranta-alueiden korkeuskäyrästöä. Edellä mainittujen lähtöaineistojen esikäsittely tehtiin ArcView 3.2 -ohjelmalla ja varsinainen aineistojen yhdistäminen ja syvyysmallin interpolointi Erdas Imagine 8.4 -ohjelmalla. Lopputuotteena saadusta syvyysmallista kasvillisuuden MEA rajattiin järvikohtaisesti linjoilla havaittujen kelluslehtisten vesikasvien
maksimiesiintymissyvyyden mukaisesti.

2.2.3 Ilmakuva-aineiston kattavuusselvitys
Ilmakuvatulkinnan laajamittainen käyttö vesikasvillisuuden runsauden ja vesistöjen nykytilan arvioinnissa edellyttää sopivana ajankohtana kuvattujen ilmakuvien kattavaa saatavuutta.
Tämän tutkimushankkeen yhteydessä selvitettiin ilmakuvatulkintaan soveltuvien arkistoilmakuvien saatavuus koko maan laajuisesti. Kartoitus toteutettiin
hankkimalla ilmakuvaindeksit FM-Kartta Oy:n ja Maanmittauslaitoksen vuosina
1999-2003 suorittamista kuvauksista. Kuvausindekseistä eroteltiin heinäkuun 10.
ja elokuun 31. päivän välisellä ajanjaksolla kuvatut vääräväri-ilmakuvat. Kyseisten
kuvausalueiden kattavuutta ja sijoittumista tarkasteltiin suhteessa menetelmän
soveltamiskohteiksi sopivien järvien sijoittumiseen. Kuvien laatua, esimerkiksi tulkintaa häiritsevän peiliheijastuman yleisyyttä, ei tästä indeksimuotoisesta aineistosta pystytty arvioimaan. Peiliheijastumien yleisyyttä arvioitiin sen sijaan tämän
tutkimuksen tarpeisiin tilattujen 24 arkistoilmakuvan perusteella. Nämä kuvaukset oli toteuttanut FM-Kartta Oy vuosina 2000-2002.

Suomen ympäristö 725

..............................................................

'

2.3 Maastoaineiston kerääminen ja menetelmien
kuvaus
Tutkimuksen maastotyöt tehtiin 14.7-29.8.2003. Työtä toteuttavia maastotyöryhmiä
oli yhteensä neljä; kaksi Pohjois-Savon ja kaksi Etelä-Savon ympäristökeskuksella.
Etelä-Savon ympäristökeskuksen henkilöstö vastasi 12 kirkasvetisen järven ja lisäksi vuonna 2002 tehdyn runsashumuksisen Mujejärven kasvillisuuskartoituksista. Pohjois-Savon ympäristökeskus teki puolestaan 21 keski- ja runsashumuksisen järven maastotyöt. Työryhmään kuului useimmissa tapauksissa kaksi henkilöä, joista toinen teki kasvillisuuden lajimääritykset sekä yleisyys- ja peittävyysarvioinnit toisen toimiessa kirjaajana. Yhteensä lajimäärityksiä sekä runsausarviointeja teki maastokauden aikana viisi eri henkilöä.

Päävyöhykelinja
Vesikasvillisuustutkimuksissa käytettiin Life Vuoksi -hankkeessa kehitettyä päävyöhykelinjamenetelmää (Leka ym 2003). Vuonna 2003 tutkituille järville tehtiin
15 linjaa, jotka sijoitettiin tasaisesti ympäri järveä. Life Vuoksi -hankkeessa vuonna
2002 tutkituilla järvillä (Suuri-Vahvanen, Keihäsjärvi, Keskimmäinen-Alimmainen,
Tiilikka ja Mujejärvi) linjamäärät vaihtelivat välillä 24-32. Vertailukelpoisuuden
vuoksi myös näistä kohteista valittiin satunnaisesti 15 linjaa jatkotarkasteluihin.
Päävyöhykelinja on 5 metriä leveä, rantaviivaa vasten kohtisuorassa oleva linja.
Linja alkoi tulva- eli ylävesirajasta, käytännössä usein metsä- ja rantakasvillisuuden vaihettumisalueesta, ja loppui vesikasvillisuuden ulkorajaan. Mikäli vesikasvillisuus jatkui vastarannalle saakka, linja lopetettiin alkupisteestä vastarannalle
ajatellun suoran puolivälissä. Tutkittava alue oli alkupisteestä loppupisteeseen ajatellusta suorasta 2,5 metriä sekä oikealla että vasemmalla puolella.
Linja jaettiin osa-alueisiin eli päävyöhykkeisiin kasvillisuuden mukaan. Jaottelu perustui kasvillisuuden elomuotoryhmiin ja valtalajin tai -lajien mukaisiin
tarkennuksiin: ilmaversoiset (esim. saraikko, kortteikko, ruovikko), kelluslehtiset,
uposlehtiset, pohjalehtiset, vesisammalet, irtokellujat ja -keijujat sekä sekakasvustot (esim. järviruoko-ulpukkakasvusto). Jos linjan alussa oli luhtainen vaihettumisalue, esim. heinikko tai rahkasammalikko, se erotettiin omaksi osa-alueeksi.
Päävyöhykelinjan tekeminen aloitettiin etsimällä linjan alkupisteen paikka,
joka oli määritetty toimistossa karttapohjalle ennen maastotöiden aloittamista.
Mikäli mahdollista, alkupisteen tarkempi sijainti valittiin jonkin maastossa hyvin
erottuvan kohteen luota (esim. suuri puu tai kivi) ja siitä tehtiin muistiinpanot kenttälomakkeeseen. Alkupiste paikannettiin GPS-paikantimella (Trimble GeoExplorer 3 tai
GeoXM). Vastarannalta valittiin selkeä kohde, jota kohti linja tehtiin. Kohteesta
tehtiin muistiinpanot kenttälomakkeeseen. Linjasta otettiin lisäksi kompassisuunta. Suuntamerkkinä työn aikana käytettiin myös linjan loppupisteeseen vietyä lippupoijua. Linjoilta otettiin valokuvat linjan alkupisteestä järvelle päin sekä loppupisteestä alkupistettä kohden.
Osa-alueiden loppupisteet paikannettiin GPS-paikantimella ja mitattiin veden syvyys. Seuraavan osa-alueen alkupiste oli samalla edellisen loppupiste. Jos
osa-alueen pituus oli alle 10 m, mitattiin se metrin tarkkuudella GPS-paikantimen
tarkkuuden varmistamiseksi. Osa-alueet käytiin läpi kahlaten tai veneellä soutaen
(kuva 2). Kahlaaminen tapahtui edestakaisella kävelyllä vyöhykkeen reunalta toiselle. Osa-alueet soudettiin läpi pituussuunnassa kahteen kertaan siten, että tarkastelualueena pyrittiin pitämään vyöhykkeen puolikas eli 2,5 m leveä alue.
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Kuva 2. Vesikasvillisuuden kartoitusta päävyöhykelinjamenetelmällä.

Osa-alueilta merkittiin ylös pääasiallinen elomuototyyppi, pohjan laatu, havaitut kasvilajit, niiden yleisyydet ja peittävyydet, alkupisteen koordinaatit sekä
viimeisestä osa-alueesta myös loppupisteen koordinaatit. Pohjan laatua kuvaavat
luokat olivat: kivi, sora, hiekka, hieta/hiesu, savi, lieju/muta ja turve. Yleisyyden ja
peittävyyden arvioinnissa käytettiin prosenttiasteikkoa: 0.5, 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30,
40, , 100 %. Yleisyys määriteltiin tarkasteltavan päävyöhykkeen suhteen siten,
että päävyöhyke jaettiin mielessä 100 osaan (ruutuun, jonka koko laskettiin tarkasteltavan osa-alueen pinta-alan suhteen) ja arvioitiin kuinka monella osalla kukin
laji kasvoi. Peittävyys arvioitiin yleisyyden jälkeen keskimääräisenä peittävyysprosenttina 1 m2 alalta niiltä osilta (ruuduilta), joilla lajin yleisyyden arvioinnissa
katsottiin esiintyvän. Vesisammalten osalta peittävyysarviot jouduttiin monilajisissa yhteisöissä toisinaan antamaan koko ryhmälle yhteisesti, koska eri lajien erottaminen luotettavasti yhtenäisistä vesisammalkasvustoista oli liian hankalaa. Putkilokasvit ja vesisammalet määritettiin lajitasolle, lukuun ottamatta joitakin hankalasti määritettäviä lajeja tai yksilöitä kuten kukinnottomia palpakoita (Sparganium
spp.) ja vesitähtiä (Callitriche spp.) sekä joitakin vesisammalia. Lajien nimeäminen
perustui Retkeilykasvioon (Hämet-Ahti ym. 1998) ja Suomen vesisammalkasvioon
(Koponen ym. 1995). Näkinpartaislevien määritys jäi suku- tai heimotasolle. Lajihavaintoihin mukaan otettujen vesi- ja rantakasvien lajilista on liitteessä 3.
Uposkasvien havainnoinnissa käytettiin vesikiikaria rantavedestä aina näkyvyyden äärirajoille. Lajinmääritystä varten otettiin näytteitä haravalla. Matalassa
vedessä käytettiin 1,5 m varrella varustettua pientä, tiheäpiikkistä haravaa (haravanpään leveys noin 10 cm), jolla pystyy kohdentamaan näytteenoton tarkasti
haluttuun kohtaan. Syvässä vedessä käytettiin Gardena-merkkistä 3,9 m teleskooppivarrella varustettua tiheäpiikkistä haravaa. Gardena-haravan käyttö onnistuu noin 3 metrin syvyyteen saakka. Tätä syvemmällä käytettiin Luther-haraa
(Luther 1951), jonka leveys on 40 cm ja piikkien lukumäärä 40. Luther-haralla haraukset tehtiin kohtisuoraan linjaa vastaan eli rannan suuntaisesti koko vyöhykkeen leveydeltä (5 m). Haraussyvyys ja saadut lajit sekä lajikohtaiset runsaudet
merkittiin ylös. Harauksia tehtiin vähintään puolen metrin syvyysvälein niin syvälle
kuin kasvillisuutta esiintyi. Osalla keski- ja runsashumuksisista järvistä syvänveden
uposkasvillisuutta tarkasteltiin myös vedenalaisen kameran avulla (MarCum VS400,
kuva 3). Kamera havaittiin erityisen käyttökelpoiseksi syvällä esiintyvien pohjalehtisten lajien runsauden arvioinnissa ja määritettäessä linjan päättymispistettä.
Järven näkösyvyyttä mitattiin halkaisijaltaan 20 cm valkolevyllä useasta paikasta yleensä linjojen loppupisteiden läheltä.
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Kuva 3. Tutkimuksessa käytetty vedenalainen kamera (MarCum VS400), kameraan liitetty
digitaalinen videokamera ja kameralla kuvattua lahnanruohokasvustoa.
Päävyöhykelinjamenetelmällä kerätystä aineistosta laskettiin kohdejärvittäin
useita yleisyyttä ja runsautta kuvaavia vesikasvillisuusmuuttujia. Lajien yleisyyden ja runsauden yhdistävinä tunnuslukuina käytettiin kasvillisuusindeksiä ja pinta-alapeittävyyttä. Kasvillisuusindeksi laskettiin Ilmavirran ja Toivosen (1986)
kaavalla:
V = 2(yleisyys + runsaus-1)
jossa,
V = ko. lajin kasvillisuusindeksi,
yleisyys = kuinka monella linjalla tutkituista linjoista laji on esiintynyt (%),
muutettuna 7-asteikolle seuraavasti: 1 = alle 0,5 %, 2 = 0,5-1 %, 3 = 1-5 %, 4 = 5-25 %,
5 = 25-50 %, 6 = 50-75 % ja 7 = 75-100 %.
runsaus = lajin keskimääräinen peittävyys esiintymispaikoillansa (=linjojen
osa-alueilla) muutettuna 7-asteikolle.
Pinta-alapeittävyyden laskemisessa hyödynnetään kaikki lajien runsauteen
liittyvä linjatieto: lajien yleisyydet ja peittävyydet osa-alueilla, osa-alueiden pintaala (osa-alueen pituus x linjaleveys) sekä linjojen kokonaispinta-ala (linjojen yhteispituus x linjaleveys). Tulokseksi saadaan luku, joka kertoo kuinka suurella osalla tutkitusta linjapinta-alasta laji esiintyi, kun lajiesiintymät ajatellaan yhdeksi yhtenäiseksi kasvustoksi (100 % peittävyys). Esim. elomuodoittain pinta-alapeittävyys lasketaan kaavalla

 n  fij

ci j

×
× Aj 
 ∑ 


n
 i =1  100 100


Ac = ∑ 
× 100
n
i =1


Aj
∑


j =1


missä Ac = ko. lajien (esim. yhden elomuodon, jota edustaa n lajia) yhteenlaskettu
pinta-alapeittävyys (kuvaa n lajin yhteenlaskettua peittävyyttä tutkitulla alueella)
fij = lajin i yleisyys (frekvenssi) vyöhykkeellä j
cij = lajin I kasvuston keskimääräinen peittävyys vyöhykkeellä j
Aj = vyöhykkeen j pinta-ala
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Aluekartoitus
Aluekartoituksella haluttiin selvittää kuinka hyvin nopealla menetelmällä löydetään vesi- ja rantakasvilajeja verrattuna päävyöhykelinjamenetelmään. Aluekartoitus tehtiin 300 metrin pituiselta rantaviivan osalta, joka leveyssuunnassa alkoi
arvioidusta ylävesirajasta ja loppui vesikasvillisuuden ulkorajaan. Tutkittujen alueiden alkupisteet valittiin satunnaisesti päävyöhykelinjojen alkupisteistä ja etenemissuunta oli rantaviivaa pitkin myötäpäivään. Alueet käytiin läpi 30-45 minuutissa veneellä soutaen ja tarvittaessa rannalla tai rantavedessä kävellen. Maastolomakkeeseen kirjattiin havaitut lajit (lajilista kuten linjamenetelmässä; katso liite 3).
Uposkasvien havainnoinnissa käytettiin tilanteen mukaan apuna vesikiikaria, haravaa ja haraa. Aluekartoitusta ei ollut tehty vuonna 2002 Life Vuoksi - hankkeessa
tutkituista järvistä, joten yhteensä aluekartoitusaineistot saatiin 28 kohdejärvestä.
Näistä yhden (Suurijärvi) aineisto perustui vain yhteen aluekartoitukseen, kaikissa muissa tutkittuja alueita oli kaksi kutakin järveä kohden.

Ilmakuvatulkinnan tukialueet
Osasta keski- ja runsashumuksisia järviä tehtiin tarkempi, maastoaineistoihin tukeutuva vesikasvillisuuden ilmakuvatulkinta (kts. 2.2.1). Näillä järvillä luokittelun
tukena käytettiin linja-aineiston ohella erillisiä tukialueita. Tukialueiksi valittiin tietyn lajin tai elomuotoryhmän muodostamia suhteellisen puhtaita ja peittävyydeltään tasarakenteisia kasvustoja. Lajeja tai elomuotoryhmiä, joille tukialueita tehtiin olivat järvikaisla, järvikorte, järviruoko, pohjalehtiset (Isoetes, Lobelia) ja kelluslehtiset (lähinnä ulpukka, lumpeet, vidat). Lisäksi yhdellä järvellä (Löytönen)
tehtiin tukialueita myös puhtaiden hiekkapohjien heijastuma-arvojen määrittämiseksi. Tukialueilta kirjattiin maastossa muistiin tukialueen tyyppi (laji/lajit) ja
arvioitiin kasvillisuuden peittävyys. Kooltaan tukialueet olivat 15-20 m2. Alueet
rajattiin joko rantavedessä kävellen tai syvemmällä soutaen tehden samalla jatkuvasti GPS-paikannuksia (Trimble GeoExplorer 3).

2.4 Ekologisen tilan mittarit
2.4.1 Rehevyystason vaikutukset kasviyhteisön koostumukseen
Kohdejärvien rehevyystason voitiin olettaa olevan keskeinen vesikasvillisuuden
koostumukseen vaikuttava tekijä, minkä vuoksi vesistön ekologista tilaa kuvaavien mittareiden määrittämiseksi tutkittiin, kuinka veden ravinnepitoisuuden vaihtelu vaikuttaa kohdejärvien vesikasvillisuuden lajimäärään ja runsauteen. Rehevyystason mittarina käytettiin tuotantokauden kokonaisfosforin ja kokonaistypen
pitoisuuksia. Elomuodoittaisessa runsaustarkastelussa kohdejärvillä havaitut lajit
ryhmiteltiin Toivosen (1981) käyttämän ryhmittelyn mukaisesti pääasiallisen elomuotonsa perusteella (kts. liite 4). Näistä ryhmistä irtokellujien, irtokeijujien, uposlehtisten, pohjalehtisten, kelluslehtisten ja ilmaversoisten vesikasvien sekä rantakasvien suhdetta järven rehevyystasoon tutkittiin. Lisäksi verrattiin tyyppikohtaisesti em. elomuotojen runsauksia vertailujärvien ja kuormitettujen järvien välillä.
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2.4.2 Mittarien valinta
Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli vertailla erilaisia tapoja määrittää vesikasvillisuuteen pohjautuvia ekologisen tilan mittareita eli kasvillisuuden koostumusta
kuvaavia tunnuslukuja. Käytettyjen mittareiden määrityksen pohjana olivat VPD:n
liitteen V (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY) normatiivisiin määritelmiin pohjautuneet vaatimukset, erilaiset suositukset, joista tärkeimpänä ns. REFCOND-ryhmän (Wallin ym. 2003) suositukset, sekä aiempiin tutkimuksiin pohjautuneet, käyttökelpoisiksi osoittautuneet tavat määritellä ekologisen tilan mittareita (mm. Hämäläinen ym. 2002, Leka ym. 2003). Lisäksi hankkeessa kokeiltiin joitakin uusia vesikasvillisuuden koostumuksen mittaustapoja. Kaikki kokeillut mittarit on esitetty taulukossa 4. Tarkemmin eri mittarit ja niiden määritystapa on esitetty kappaleissa 2.4.3 ja 2.4.4.
Kaikki tässä hankkeessa kokeillut ekologisen tilan mittarit pohjautuvat havaitun (O, observed) ja odotetun (E, expected) arvon vertaamiseen (O/E; esim. Wallin
ym. 2003). Tyyppikohtaiset odotetut mittarin arvot on laskettu vertailujärvien keskiarvona. Tapauksissa, joissa mittari saa suurempia arvoja ekologisen tilan heiketessä (havaitut mittarin arvot suurempia kuin odotetut), 0-1 välille skaalautuvan
ekologisen laatusuhteen (EQR) laskemiseksi on O/E suhteesta otettu käänteisluku (Wallin ym. 2003).

2.4.3 Lajimittarit
Lajimäärä (L-1)
Vesi- ja rantakasvien lajimääriä kohdejärvillä selvitettiin päävyöhykelinjojen ja aluekartoitusten perusteella. Menetelmien välistä eroa havaittujen lajimäärien suhteen
testattiin parittaisella t-testillä. Ekologiset laatusuhteet laskettiin jakamalla havaittu lajimäärä odotetulla lajimäärällä ja ottamalla saadusta arvosta käänteisluku
(1/havaittu/odotettu). Odotettu lajimäärä laskettiin tyyppikohtaisesti vertailujärviltä havaittujen lajimäärien keskiarvona.

Lajikoostumuksen samankaltaisuus (L-2)
Vesi- ja rantakasvien lajikoostumukseen samankaltaisuuteen perustuvat ekologiset laatusuhteet laskettiin Jaccardin similariteetti-indeksin avulla. Indeksi ilmoittaa vertailuparille yhteisten taksonien suhteellisen osuuden kaikkien taksonien
määrästä. Havaittuna arvona on kohdejärven ja vertailujärvien samankaltaisuuksien keskiarvo ja odotettuna arvona vertailujärvien välisten samankaltaisuuksien
keskiarvo. Ekologiset laatusuhteet laskettiin erikseen päävyöhykelinjojen ja aluekartoituksen tuottaman tiedon perusteella.

Järvityypille ominaisten lajien lukumäärä (L-3)
Tyypille ominaiset lajit määritettiin soveltamalla Hämäläisen ym. (2002) menetelmää, joka on osoittautunut toimivaksi jokien pohjaeläinten taksonikoostumuksen
vertailussa. Menetelmässä tyypille ominaisiksi taksoneiksi katsottiin sellaiset, jotka esiintyivät vähintään 50 %:ssa vertailujärvistä. Odotettu arvo saatiin vertailujärvistä laskemalla näytepaikoilla esiintyvien tyypille ominaisten taksonien keskimääräinen lukumäärä.

"
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Taulukko 4. Vesikasvillisuuden taksonikoostumukseen ja runsaussuhteisiin perustuvat, aineistosta määritetyt ekologisen tilan mittarit.

Järvityypille ominaisten lajien osuus lajistosta (L-4)
Mittarin L-3 mukaisesti määritellyn tyypille ominaisten lajien kokonaislukumäärän lisäksi määritettiin tyyppikohtainen odotusarvo tyypille ominaisten lajien osuudelle havaitusta kokonaislajimäärästä. Aineistona käytettiin linjoilta havaittua lajistoa. Mittari ottaa huomioon pelkkien tyyppilajien lisäksi myös tyyppilajien luettelon ulkopuolisten taksonien lukumäärän. Mittarin arvot pääsääntöisesti pienenevät ihmistoiminnan muuttamissa järvissä, joten ekologinen laatusuhde voidaan
määrittää O/E suhteena.

2.4.4 Runsaussuhteiden mittarit
Kasvittumisaste (R-1)
Kasvillisuuden pinta-ala-analyysiin perustuvaa tarkastelua on ehdotettu käytettäväksi vesikasvillisuuden runsautta kuvaavana muuttujana REFCOND-oppaassa
(Wallin ym. 2003). Lisäksi esim. Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviranomaisen
USEPA:n biologisen monitoroinnin oppaassa (USEPA 1998) litoraalin kasvittumisaste on mainittu eräänä järvien tilan biologisena mittarina. Kasvittumisaste kuvaa
ilmakuvilta erottuvan kasvillisuuden (pääasiassa ilmaversoinen ja kelluslehtinen
kasvillisuus; Valta-Hulkkonen ym. 2003a, b, Leka ym. 2003) runsautta sen mahdollisella, syvyyden mukaan rajatulla esiintymisalueella (MEA). Tässä hankkeessa
käytetyllä ilmakuvatulkintamenetelmällä määritetyn kasvittumisasteen on havaittu
kasvavan järven tuotantotason kasvaessa (Leka ym. 2003).
Kasvittumisastetarkastelussa yhdistettiin paikkatietotekniikan keinoin syvyysmallista maksimiesiintymissyvyyden mukaan rajattu MEA ja esiluokituksella tulkittu vesikasvillisuus (kelluslehtis- ja ilmaversoiskasvillisuus; luvut 2.2.1 ja 2.2.2).
Kasvittumisaste ilmaistiin vesikasvien peittämän alueen suhteellisena osuutena
MEA:sta.
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Runsaussuhteisiin perustuva samankaltaisuus (R-2)
Kasvillisuusindeksiin ja pinta-alapeittävyyteen perustuvien ekologisten laatusuhteiden laskennassa kokeiltiin SPSS-ohjelman (versio 10.1.3) välimatka-asteikollisia
similariteetti- (n=2) ja dissimilariteetti-indeksejä (n=6). Tarkoituksena oli selvittää
mikä indekseistä erottelisi selkeimmin kuormitetut järvet vertailujärvistä ja hyödyntää parhaimmaksi havaittua indeksiä ekologisten laatusuhteiden laskennassa.
Indeksit laskettiin järvityypeittäin kuudelle muuttujalle: kasvillisuusindeksi
x (laji/elomuoto/trofialuokka) ja pinta-alapeittävyys x (laji/elomuoto/trofialuokka).
Indeksien arvot skaalattiin välille 0-1 ja dissimilariteetit muunnettiin similariteeteiksi ottamalla niistä komplementtiluvut (1-dissimilariteetti). Ekologiset laatusuhteet laskettiin havaitun ja odotetun arvon suhteena samalla periaatteella kuin lajikoostumuksessa (Jaccard). Havaittuna arvona on kohdejärven ja vertailujärvien
samankaltaisuuksien keskiarvo ja odotettuna arvona vertailujärvien välisten samankaltaisuuksien keskiarvo.

Taksonien odotetut runsaudet (R-3)
Vesikasvillisuuden runsaussuhteita kohdejärvillä tarkasteltiin sekä elomuodoittain
että trofiaryhmittäin. Elomuodoittaiseen tarkasteluun valittiin ne elomuotoryhmät,
joiden tiedetään aikaisempien tutkimusten (mm. Toivonen 1984, Ilmavirta & Toivonen 1986) ja tämän tutkimuksen alkutarkastelujen (luku 3.6) perusteella reagoivan selvimmin veden ravinnetason lisääntymiseen. Näitä elomuotoja olivat irtokellujat, pohjalehtiset, kelluslehtiset ja ilmaversoiset vesikasvit sekä rantakasvit.
Runsausmuuttujana käytettiin kasvillisuusindeksiä ja tulokset ilmaistiin indeksin
lisäksi ekologisina laatusuhteina. Mikäli kohteena olevan elomuodon runsaus oli
kuormittuneissa järvissä vertailujärviä suurempi, käytettiin ekologisten laatusuhteiden laskennassa käänteislukuja.
Trofiaryhmittäinen runsausvertailu perustui Toivosen (1981) tekemään luokitukseen makrofyyttien lajikohtaisista ravinnetasovaatimuksista (kts. liite 4). Luokituksen mukaisesti verrattiin meso-eutrofanttien ja oligo-mesotrofanttien lajien
runsauksia vertailujärvien ja kuormitettujen järvien välillä. Runsausmuuttujana
käytettiin myös tässä vertailussa kasvillisuusindeksiä.

2.5 Monimuuttuja-analyysit
Järvien ryhmittymistä vesikasvilajiston perusteella testattiin monimuuttuja-analyysillä, perustuen vertailujärvijoukkoon (n=18) sekä koko järvijoukkoon (n=34).
Testauksen tarkoituksena oli selvittää, tukeeko vesikasviaineisto työn pohjalla olevaa järvityyppijakoa (vertailujärvet) ja erottuvatko vertailujärvet kuormitetuista
lajiston koostumuksen perusteella (koko järvijoukko). Muuttujina käytettiin lajikoostumusta sekä lajeittain laskettua kasvillisuusindeksiä.
Monimuuttuja-analyysit tehtiin NMS -ordinaatiolla (Non-metric Multidimensional Scaling). Menetelmä sopii erityisesti aineistoille, jotka eivät noudata normaalijakaumaa, ovat epäjatkuvia tai joiden mitta-asteikko on muuten kyseenalainen (McCune ja Mefford 1999). Siten ko. ordinaatiomenetelmä soveltuu hyvin binääriselle (esiintyy-ei esiinny) lajistoaineistolle sekä kvantitatiiviselle runsausaineistolle, joka ei noudata normaalijakaumaa. Monimuuttuja-analyysit tehtiin PCOrd -ohjelmistolla, käyttäen NMS -ordinaation Autopilot-toiminnon slow-andthorough -vaihtoehtoa. Toiminnolla laskettiin automaattisesti useita ajoja todellisella (40 ajoa) sekä satunnaistetulla aineistolla (50), ja testattiin ordinaatio -akseleiden (ulottuvuuksien) merkitsevyys Monte-Carlo -testillä. Lopullinen ordinaatio$
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ratkaisu laskettiin perustuen todellisen aineiston parhaaseen iterointitulokseen
(pienin ns. stressi), käyttäen merkitseväksi havaittua ordinaatioakselien määrää
(McCune ja Mefford 1999). Etäisyysmittana käytettiin Relative Sorensen -mittaa.
Ordinaation jälkeen järvien ryhmittymistä tarkasteltiin korreloimalla taustamuuttujat ordinaatioakseleihin. Taustamuuttujia olivat veden fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia kuvaavat muuttujat (luku 3.3) ja muutamat valuma-alueen ominaisuuksia kuvaavat muuttujat (luku 3.1).

2.6 Menetelmien kustannusvertailut
Pohjois-Savon ympäristökeskuksessa seurattiin sekä vesikasvillisuuden maastokartoituksen että ilmakuvatulkinnan eri työvaiheisiin kuluvaa aikaa ja menetelmien
kustannuksia. Eri kustannustekijät jaettiin yleisellä tasolla suunnittelutyöhön, laitekuluihin, matkakuluihin, maastotyöhön ja aineiston käsittelyyn. Suunnittelutyö
sisältää mm. kohteiden valinnan, taustatietojen sekä aineistojen hankinnan ja linjojen sijainnin määrityksen. Maastotyö sisältää vastaavasti kaiken kohdejärvillä
tehtävän työn, kuten vesikasvillisuuden kartoitukset päävyöhyke- tai aluekartoitusmenetelmällä ja tukialuetietojen keräämisen. Aineiston käsittelyvaiheeseen
kuuluu tiettyjen hankalasti määritettävien vesikasvien ja sammalten mikroskooppinen määritys, paikannusaineistojen jatkokäsittely ja maastossa kerättyjen aineistojen tallennus. Edellä mainituista työvaiheista maastokartoitus tehtiin kahden
henkilön työryhmällä ja muut yhden henkilön työpanoksella. Kustannuslaskelmissa tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden henkilötyötunnin hinnaksi arvioitiin keskimäärin 25  /h.
Työajan ohella kustannuksia aiheutuu matkoista ja tutkimuksessa käytettävien laitteiden ja aineistojen hankinnasta. Matkakustannuksiin kuuluvat kilometrikorvaukset ja päivärahat laskettiin voimassa olevan valtion matkustussäännön
kulukorvaustason mukaisesti. Osa tutkimusjärvistä oli kaukana ja tällöin matkakustannuksiin tuli mukaan myös majoituskustannukset. Aineistojen hankintakulut muodostuvat lähinnä ilmakuvatulkintaa varten järvikohtaisesti tilattavista arkistoilmakuvista. Kiinteitä kuluja aiheutuu lisäksi maastotyövälineiden hankinnasta
(vesikiikarit, harat, vedenalaiskamera jne.), GPS-paikantimen vuokraamisesta ja
ilmakuvatulkintaan käytettävän Erdas Imagine -ohjelman hankinnasta/päivityksestä. Näiden kulujen suhteellinen osuus pienenee tutkittavan järvimäärän kasvaessa. Tässä tutkimuksessa kiinteät kustannukset on laskettu järvikohtaisesti jakamalla summa vuonna 2003 tutkittujen järvien lukumäärällä (20).
Eri menetelmien kustannusvertailussa tarkasteltiin erikseen päävyöhykelinjamenetelmää (15 linjaa/järvi), esiluokitukseen perustuvaa ilmakuvatulkintaa ja
maastokäynnillä täydennettyä ilmakuvatulkintaa. Ilmakuvatulkintaa täydentävän
maastokäynnin kustannuslaskennassa käytettiin kahta erilaista vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa ilmakuvatulkinnan tueksi tehtäisiin nopea vesikasvillisuuden aluekartoitus (2 järveä/päivä). Toisessa vaihtoehdossa laskettiin kustannukset mikäli nopean aluekartoituksen lisäksi kerättäisiin kohdejärvestä puhtaiden kasvillisuusvyöhykkeiden tukialueita lisäämään ilmakuvatulkinnan tarkkuutta
(järvi/päivä). Kustannusvertailun tulokset kuvaavat ainoastaan tämän tutkimushankkeen toteutusta ja pyrkivät havainnollistamaan eri menetelmien välisiä eroja.
Käytännön hankesuunnittelussa em. lukuarvoja ei suoraan tule käyttää.
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Tulokset
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3.1 Valuma-alueiden maankäyttöanalyysit
Kohdejärvien valuma-alueiden maankäyttöanalyysien tuloksia käytettiin ensisijaisesti kuormituksen laadun ja määrän arviointiin. Tämän lisäksi maankäyttöanalyysien avulla selvitettiin kohdejärvien valuma-alueiden luontaisten ominaispiirteiden vastaavuutta tyypin sisäisessä vertailussa. Maaperän ravinteisuuden mukaisesti yleistetyn maankäyttö- ja puustotulkinta-aineiston (SLAM3) perusteella
referenssijärvien valuma-alueet poikkeavat jossain määrin vastaavan tyypin kuormitetuista kohteista (kuva 4). Sekä kirkasvetisessä tyypissä että keskihumuksisessa
tyypissä vertailujärvien valuma-alueiden metsämaat ovat karumpia kuin vastaavien tyyppien kuormitettujen kohteiden; mäntyvaltaisten alueiden osuus on molempien tyyppien referenssikohteissa merkittävästi kuormitettuja kohteita suurempi. Keskihumuksisessa järvityypissä vastaava eroa on havaittavissa myös turvemaiden kohdalla; rämetyypin soita on vertailujärvien ympäristössä selvästi enemmän kuin kuormitetuilla järvillä. Runsashumuksisessa järvityypissä vastaavia eroja valuma-alueen luontaisessa ravinteisuudessa ei sen sijaan ole havaittavissa.

60

%-osuus valuma-alueesta

50
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0
vähäravinteiset suot
(rämeet)

ravinteisemmat suot
(korvet)

Kirkasvetiset vertailujärvet
Keskihumuksiset vertailujärvet
Runsashumuksiset vertailujärvet

karut metsät

tuoreet metsät

Kirkasvetiset kuormitetut järvet
Keskihumuksiset kuormitetut järvet
Runsashumuksiset kuormitetut järvet

Kuva 4. Kohdejärvien valuma-alueilla olevien kangasmetsien ja turvemaiden jakautuminen ravinteisuuden mukaan ryhmiteltyihin maankäyttöluokkiin. Palkit kuvaavat maakäyttöluokan järvityyppikohtaista keskiarvoa ja viivat keskihajontaa.
&
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3.2 Järviin kohdistuva ravinnekuormitus
Alustavan, karttatarkasteluihin perustuneen paineiden merkittävyyden arvioinnin tulokset on esitetty taulukossa 5.
Taulukko 5. Tutkimuksen kohdejärviin kohdistuvan ravinnekuormituksen lähteiden arvioidut merkitykset. - = kuormitustekijää ei esiinny,
+ = kuormitustekijällä vähäinen merkitys, ++ = kohtalainen merkitys, +++ = suuri merkitys. Vertailujärvet esitetty kursiivilla.

Järvi-numero
Nimi
Pienet, kirkasvetiset
04.112.1.362
Hertunjärvi
04.127.1.008
Peukalojärvi
04.142.1.007
Kuivajärvi
14.984.1.064
Siikanen
04.148.1.008
Hämeenjärvi
04.115.1.024
Suuri-Vahvanen
04.174.1.004
Hakojärvi
04.146.1.070
Säänjärvi
14.916.1.016
Peruvesi Lihava
04.115.1.015
Keihäsjärvi
04.115.1.001
Keskimmäinen
04.115.1.001
Alimmainen
Pienet, keskihumuksiset
04.287.1.020
Valkeinen
04.682.1.003
Löytönen
14.718.1.067
Harvanen
14.773.1.014
Haukijärvi
14.798.1.010
Viipperonjärvi
04.474.1.059
Porkkajärvi
04.271.1.057
Suurijärvi
04.287.1.013
Pieni-Varpanen
14.773.1.001
Liesjärvi
14.774.1.001
Pieni Saittajärvi
Pienet, runsashumuksiset
04.664.1.004
Tiilikka
04.666.1.004
Ylimmäinen
14.725.1.013
Viita-Lauas
14.727.1.023
Kakkisenjärvi
04.416.1.021
Yöttäjä
04.469.1.051
Autiojärvi
04.267.1.008
Pieni-Varpanen
04.465.1.004
Ylimmäisenjärvi
14.734.1.003
Sulkavanjärvi
04.684.1.024
Palojärvi
04.634.1.009
Varpanen
04.447.1.001
Mujejärvi
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Kirkkaisiin vertailujärviin kohdistuvasta fosforikuormituksesta 39-58 prosenttia arvioitiin olevan peräisin luonnonhuuhtoumasta (kuva 5). Laskeuman osuus
kokonaiskuormituksesta on näillä järvillä suuri, 12-38 %. Kuormitetuissa kirkasvetisissä järvissä puolestaan maatalous oli selvästi suurin kuormittaja, sen osuus laskennallisesta kokonaisfosforikuormasta oli 25-69 %. Myös haja-asutuksen osuus
kuormituksesta oli merkittävä.

Kuva 5. Eri kuormituslähteiden suhteelliset osuudet kokonaisfosforikuormituksesta A) kirkasvetisillä (tyyppi 4), B) keskihumuksisilla (tyyppi 6) ja C) runsashumuksisilla (tyyppi 9) järvillä.
Kirkasvetisissä kuormitetuissa järvissä ihmisperäisen kuormituksen (pois lukien laskeuman vaikutus) lisäys luonnonhuuhtoumaan verrattuna oli merkittävä:
fosforikuorma valuma-alueelta oli 140-610 % suurempi kuin luonnontilassa (kuva 6).
Vertailujärvissäkin laskennallinen kuormitus oli selvästi suurempi kuin luonnontilassa, lisäys oli kuitenkin vain 37-94 % (kuva 6).
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Kuva 6. Kohdejärvien laskennallinen ihmistoiminnasta johtuva fosforikuormituksen lisäys (poislukien
laskeuma) verrattuna luonnonhuuhtoumaan.

Keskihumoosisessa järvityypissä kuormitettujen järvien fosforikuormituslähteet olivat monipuolisempia (kuva 5). Maatalous oli selvästi merkittävin ihmisperäinen kuormittaja, mutta yhdessä järvessä (Pieni-Varpanen Maaningalla) kalankasvatuksen vaikutus järven ravinnekuormitukseen oli merkittävä (20 % fosforikuormituksesta). Lisäksi Pieni-Saittajärveen kohdistuu asumajätevesikuormitusta, jonka merkitys on tosin vähäinen. Keskihumuksisten vertailujärvien valumaalueilla luonnonhuuhtouman osuus oli suuri, 49-68 %. Näillä järvillä ihmisperäisen toiminnan aiheuttama kuormituslisäys on 28-65 prosenttia (kuva 6). Vastaavasti kuormitetuilla järvillä ihmistoiminnan aiheuttama fosforikuorman lisäys oli
160-370 %.
Runsashumuksisilla vertailujärvillä luonnonhuuhtouma ja metsätalous olivat laskennallisesti tärkeimmät ravinnekuormituksen lähteet (kuva 5). Kolmella
kuormitetulla järvellä maatalous oli merkittävä kuormituslähde. Kuormituspaineiden alustavan arvion (taulukko 5) mukaan metsätalouden merkittävästi kuormittamiksi arvioidut Ylimmäisenjärvi, Palojärvi ja Mujejärvi muistuttivat kuormitustekijöiden jakautumisen suhteen vertailujärviä (kuva 5). Tämä johtuu siitä, että
käytetty metsätalouskuormituksen laskentamenetelmä ei huomioinut ko. valumaalueiden keskimääräisestä intensiivisempiä metsätaloustoimenpiteitä. Tämän vuoksi myöskään kuormituslaskenta ei osoittanut ko. järviin kohdistuvan fosforikuormituksen lisääntyneen merkittävästi vertailujärviin verrattuna (kuva 6). Sen sijaan muissa runsashumuksissa, kuormitetuissa järvissä ihmistoiminta oli lisännyt
fosforikuormitusta 140-330 %.
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3.3 Kohdejärvien vedenlaatu
Pienten kirkasvetisten ja keskihumuksisten vertailujärvien keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus oli kaikissa kohteissa suhteellisen alhainen ja järvien välinen
vaihtelu vähäistä. Sekä tyypissä 4 että tyypissä 6 lähes kaikkien vertailujärvien pintaveden kesäajan kokonaisfosforipitoisuuden keskiarvo oli selvästi matalampi kuin
kuormitetuissa järvissä (kuva 9). Ainoastaan vertailukohde Peukalojärven ja kuormitetun Hakojärven kokonaisfosforipitoisuudet olivat miltei yhtä suuret. Kuormitetuissa kohteissa sekä järvien välinen että havaintojen välinen vaihtelu oli suurempaa. Järvikohtaisesti erot kokonaisfosforin, kuten myös muiden vedenlaatumuuttujien, keskihajonnoissa selittyvät suurelta osin havaintomäärillä; vertailukohteista havaintoja oli hyvin niukasti, kun taas kuormitettujen järvien vedenlaadunseuranta oli ollut selvästi intensiivisempää.
Runsashumuksisessa järvityypissä vertailukohteiden ja kuormitettujen kohteiden väliset erot kokonaisfosforipitoisuudessa eivät olleet yhtä selkeitä (kuva 7).
Keskimäärin kuormitettujen järvien fosforipitoisuus oli selvästi korkeampi, mutta
yksittäisissä vertailujärvissä keskimääräinen fosforipitoisuus oli muutamissa tapauksissa kuormitettuja kohteita suurempi. Tällaisia runsasravinteisia vertailujärviä
olivat Kakkisenjärvi ja Viita-Lauas. Tyyppien välisessä tarkastelussa havaitaan kokonaisfosforipitoisuuden lisääntyvän siirryttäessä vähähumuksisesta runsashumuksiseen järvityyppiin. Lisäys oli selvä sekä vertailu- että kuormituskohteissa.

Kuva 7. Pintaveden keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus tuotantokaudella. Palkit kuvaavat havaintojen
keskiarvoa ja pystyjanat minimi- ja maksimiarvojen vaihteluväliä.
Myös kokonaistyppipitoisuuden suhteen vertailujärvet poikkesivat kuormitetuista järvistä; kaikissa järvityypeissä pintaveden tuotantokautinen kokonaistyppipitoisuus oli kuormitetuissa kohteissa vertailujärvien pitoisuutta korkeampi (kuva
8). Ero ei ollut kuitenkaan yhtä selvä kuin kokonaisfosforilla. Etenkin runsashumuksisessa tyypissä oli useita vertailujärviä, joissa typen kokonaispitoisuudet olivat tuotantokaudella kuormitettujen kohteiden pitoisuuksia korkeampia. Järvityyppien välisessä tarkastelussa havaittiin kokonaistyppipitoisuuden olevan keskimäärin samalla tasolla etenkin kuormitetuissa järvissä. Vertailujärvistä tyypissä 9 typen kokonaismäärä oli tuotantokaudella hieman muita korkeammalla.
!
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Kuva 8. Pintaveden keskimääräinen kokonaistyppipitoisuus tuotantokaudella. Palkit kuvaavat havaintojen
keskiarvoa ja pystyjanat minimi- ja maksimiarvojen vaihteluväliä.
Kirkasvetisten ja keskihumuksisten vertailujärvien pH-arvot vaihtelivat välillä 6,5-7,2. Kuormitetuissa järvissä oli havaittavissa keskimäärin lievää pH-arvojen nousua ja arvot vaihtelivat välillä 6,8-7,5 (kuva 9). Runsashumuksisessa tyypissä pH-arvot olivat humushappojen runsauden vuoksi muita tyyppejä alhaisempia ja järvien välinen vaihtelu suurempaa. Erityisen matalat pH-arvot oli mitattu
vertailukohde Yöttäjältä ja kuormitetulta Palojärveltä; Yöttäjän tuotantokauden
pH-havaintojen mediaani oli 5,7 ja Palojärven vastaavasti 5,5. Palojärven varsin
korkean värilukuarvon, tuotantokauden mediaani 230 mgPt/l, perusteella voisi olettaa happamuuden johtuvan valuma-alueelta ojituksen mukana tulevista suovesistä ja niiden tuomasta humuksesta.

Kuva 9. Pintaveden pH tuotantokaudella. Palkit kuvaavat havaintojen mediaaniarvoa ja pystyjanat minimija maksimiarvojen vaihteluväliä.
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Järvien värilukuarvot ovat vesipuitedirektiivin mukaisessa järvityypittelyssä
(Pilke ym. 2002) varsin keskeinen tekijä, joten myös tässä tutkimuksessa mukana
olleet järvet jaettiin värilukuarvonsa perusteella kolmeen tyyppiin. Vertailukohteiden värilukuarvojen perusteella järvien valinta vaikuttaa pääosin onnistuneelta; kaikkien kirkasvetisten ja keskihumuksisten vertailukohteiden pintaveden keskimääräiset värilukuarvot olivat alle tyypittelyn ohjearvojen (kuva 10). Runsashumuksisessa tyypissä oli mukana yksi kohde (Yöttäjä), jossa kesäkauden ainoan
mittauskerran värilukua 80 mgPt/l alittaa tyypille asetetun alarajan 90 mgPt/l. Yöttäjältä on kuitenkin olemassa useita talvikauden pintavesihavaintoja ja niiden keskiarvo on 110 mgPt/l, joten myös tämä kohde on todennäköisesti tyypitelty oikein.
Kuormitetuissa kohteissa värilukuarvot olivat lievästi vertailukohteita korkeampia (kuva 10). Selvintä väriluvun kohoaminen kuormituksen myötä oli kirkasvetisessä järvityypissä, jossa mitatut arvot ylittävät tyypin ohjearvon. Oletettavasti kyseiset järvet edustaisivat luonnontilassaan kuitenkin kirkasvetistä järvityyppiä ja kyseessä on nimenomaan kuormituspaineen aiheuttama muutos. Keskihumuksisesta Pieni-Varpasesta ei ollut käytettävissä tuotantokauden värilukuhavaintoja, mutta vuoden 2000 talvikerrostuneisuuden aikaan pintavedestä määritetty
väriluku oli 50 mgPt/l, joten myös sen voidaan olettaa olevan oikein tyypitelty.

Kuva 10. Pintaveden väriluku tuotantokaudella. Palkit kuvaavat havaintojen keskiarvoa ja pystyjanat minimi- ja
maksimiarvojen vaihteluväliä.
Alusveden hapen keskimääräinen kyllästysaste oli vähä- ja keskihumuksissa
vertailujärvissä hieman korkeampi kuin saman tyypin kuormitetuissa järvissä.
Runsashumuksissa järvissä vastaavaa eroa ei ollut. Tyypin sisäinen järvien välinen
vaihtelu oli kuitenkin varsin suurta ja myös osalla vertailukohteista oli havaittu
lopputalvella alusveden happikatoja (kuva 11). Yksittäisten havaintojen mukaan
kaikilla tyypin 6 vertailukohteilla lukuun ottamatta Pieni-Saittajärveä oli ollut alusveden happikato ainakin yhdellä näytteenottokerralla. Runsashumuksisessa järvityypissä happikatoja oli vastaavasti ollut puolessa sekä vertailukohteista että
kuormitetuista kohteista.
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Kuva 11. Alusveden hapen kyllästysaste talvikerrostuneisuuden loppupuolella. Palkit kuvaavat havaintojen
keskiarvoa ja pystyjanat minimi- ja maksimiarvojen vaihteluväliä.

3.4 Ilmakuvatulkinnan taustaselvitykset
3.4.1 Kasvillisuuden mahdollisen esiintymisalueen määrittäminen
Kasvillisuuden mahdollisen esiintymisalueen määrittämisessä käytettiin havaittuja ja mallinnettuja tietoja kasvillisuuden maksimiesiintymissyvyydestä. Keskihumuksisissa järvissä kelluslehtisten vesikasvien havaittu maksimiesiintymisyvyys
oli keskimäärin 2,20 metriä. Runsashumuksisessa tyypissä vastaava syvyys oli 1,64
metriä. Molemmissa tyypeissä kelluslehtisten esiintymissyvyys oli kuormitetuissa
kohteissa hieman vertailujärviä pienempi.
Tutkituilta linjoilta havaitun kelluslehtisten maksimiesiintymissyvyyden havaittiin olevan selvästi riippuvainen veden väristä; ilmaversoisten maksimisesiintymissyvyyttä puolestaan ei pystytty selittämään veden värin avulla (kuva 12). Lisäksi kelluslehtiset esiintyvät normaalisti ilmaversoisia syvemmällä litoraalivyöhykkeellä, joten kasvittumisastetarkastelun pohjaksi tarvittavaa kasvillisuuden
MEA:n ulkorajaa mallinnettiin väriluvun ja kelluslehtisten maksimisyvyyden perusteella. Regressiomallinnuksen mukaisesti kelluslehtisten havaitun maksimiesiintymissyvyyden ja tuotantokauden väriluvun välillä oli yhteys (kuva 13):
y = 0.894 − 0.341x ,
missä y = lg -muunnettu kelluslehtisten maksimisyvyys metreinä ja x = lg muunnettu tuotantokauden väriluvun mediaani. Tuotantokauden väriluku selitti
noin 70 % kelluslehtisten maksimiesiintymissyvyyden vaihtelusta (R2=0.703). Askeltavassa regressioanalyysissä käytettiin selittävinä muuttujina myös tuotantokauden ravinnetasoa (kokonaistypen ja kokonaisfosforin mediaani) sekä happamuustasoa, mutta ainoastaan väriluku selitti vaihtelua tilastollisesti merkitsevästi.
Väriluvun ja kelluslehtisten maksimisyvyyden välinen korrelaatio oli lisäksi voimakkaampi kuin näkösyvyyden ja maksimisyvyyden välinen yhteys. Molempia
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Kuva 12. Tutkituilta linjoilta havaitun kelluslehtisen ja ilmaversoisen kasvillisuuden maksimiesiintymissyvyyksien ja veden tuotantokauden väriluvun välinen yhteys. Katkoviivalla on
erotettu aineisto, jolle esitetty regressiomalli on voimassa.

Kuva 13. Tuotantokauden väriluvun (väriluku > 30 mgPt/l) ja tutkituilta linjoilta havaitun
kelluslehtisten maksimiesiintymissyvyyden välinen yhteys.
valon veteen tunkeutumiseen liittyviä muuttujia ei käytetty selittäjinä samassa
analyysissä, koska ko. muuttujat korreloivat myös keskenään voimakkaasti. Tässä
esitetty väriluvun ja kelluslehtisten maksimiesiintymissyvyyden välinen yhteys on
voimassa ainoastaan järvillä, joissa väriluku > 30 mgPt/l.
Kaikista tutkimusjärvistä tuotantokauden väriluvun mediaanin perusteella
lasketun regressiomallin mukainen ennustettu maksimiesiintymissyvyys vastasi
melko hyvin em. havaittuja maksimisyvyyksiä; keskihumuksisessa tyypissä laskennallinen syvyyksien keskiarvo oli 2,13 m ja runsashumuksisessa vastaavasti
1,64 m.
!$
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Vesikasvillisuuden mahdollisen esiintymisalueen laajuus oli havaitun maksimisyvyyden mukaan rajattuna keskimäärin 45,1 % koko järven vesipinta-alasta.
Vyöhykkeen laajuudessa ei ollut eroa keskihumuksisten ja runsashumuksisten
tyyppien välillä; keskihumuksisissa järvissä alueen laajuus oli 44,7 % ja runsashumuksisissa 46,0 % koko vesialasta. Järvikohtaisesti vesikasvillisuudelle soveliaan
kasvualueen laajuus vaihteli sitä vastoin varsin paljon. Esimerkiksi jyrkkärantaisella Pieni-Varpasella mahdollista kasvualuetta oli ainoastaan 19,5 %, kun taas kauttaaltaan matalassa Ylimmäisessä vastaavan alueen laajuus oli yli 90 % koko vesipinta-alasta.

3.4.2 Tulkintatulosten vertailu eri vuosien ja kuvaajien välillä
Eri vuosina kuvatuista ilmakuvista tehdyistä kasvittumisastetarkasteluista saadut
pinta-alat olivat varsin yhdenmukaisia lukuun ottamatta yhden kohdejärven tuloksia. Vertailukohde Porkkajärvellä vuonna 2002 kuvatusta ilmakuvasta laskettu
kasvittumisaste oli yli seitsemän kertaa suurempi kuin vuoden 1997 kuvasta laskettu kasvittumisaste (taulukko 6A). Porkkajärven kasvittumisaste on sinällään erittäin alhainen, mikä korostaa kuvausten välistä eroa. Vertailupareissa oli kuvausvuoden ohella eroa myös kuvauspäivässä. Suurimmillaan ero oli Ylimmäisenjärvellä, jossa vuoden 2002 kuvaus oli suoritettu elokuun 18. ja vuoden 1997 kuvaus
14. heinäkuuta. Tästä huolimatta kuvista määritetyt kasvittumisasteet olivat hyvin
yhdenmukaiset. Merkittäviä eroja ei havaittu myöskään siinä, luokiteltiinko vesikasvillisuus esiluokituksena ilman maastoaineistoa vai tukialueluokituksena maastoaineiston avulla (taulukko 6B). Jokaisessa viidessä vertailuparissa tukialueluokituksen mukainen kasvittumisaste oli suurempi kuin esiluokituksessa, mutta erot
olivat suhteellisen pieniä.
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Taulukko 6. A) eri ajankohtina kuvattujen ilmakuvien kasvittumisastevertailut B) esiluokituksen ja tukialueluokituksen mukaisten
kasvittumisasteiden vertailut.

3.4.3 Ilmakuva-aineistojen kattavuus Suomessa
FM-Kartta Oy:ltä saatiin paikkatietomuotoiset kuvausindeksit vuosien 1999-2003
ilmakuvauksista. Vuosien 2002-03 kuvausindekseihin oli liitettynä sijaintitiedon
lisäksi kuvauksen päivämäärä ja vesikasvillisuuden ilmakuvatulkintaan soveltuvien kuvien erottelu oli tällöin helppoa. Tätä vanhemmissa kuvausindekseissä
kuvausten päivämäärätiedot olivat sen sijaan erillisinä taulukoina ja kaikkien kuvausten tarkkojen ajankohtien selvittäminen ei ollut mahdollista. Maanmittauslaitokselta vastaavat paikkatietomuotoiset kuvausindeksit saatiin myös vuosilta 19992003. Lisäksi kuvaaja toimitti erillisen kuvaustiedoston, jossa oli muun muassa
kuvausnumeroiden mukaiset kuvauspäivämäärät. Yhdistämällä kuvaustiedot paikkatietomuotoiseen alueaineistoon saatiin rajattua ilmakuvatulkintaan kuvausaikansa puolesta soveltuvat ilmakuvat.
Vesikasvillisuuden ilmakuvatulkintaan soveltuvia arkistoilmakuvia oli kohtuullisen hyvin sekä FM-Kartta Oy:n että Maanmittauslaitoksen kuvaamana (kuva
14). FM-Kartta Oy:n viime vuosien kuvaukset painottuvat Hämeeseen, PohjoisPohjanmaalle, Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan, itäiseen Kainuuseen ja osin myös
Metsä-Lappiin. Vastaavasti Maanmittauslaitoksen kuvaukset keskittyvät pohjoiseen Suomeen, Etelä-Savoon ja Pohjanmaalle, joten kuvausalojen päällekkäisyydet ovat kohtuullisen vähäisiä. Kartassa vaalean vihreällä kuvatuilla alueilla on
FM-Kartta Oy suorittanut kesäkuvauksia vuosina 1999-2001, mutta näiden kuvausten tarkoista ajankohdista ei tämän kartoituksen yhteydessä saatu päiväkohtaisia tietoja. Kohteet, joilta viime vuosina kuvattuja arkistoilmakuvia ei ole lainkaan
saatavilla, sijaitsevat pääosin suurten vesistöjen (Etelä-Saimaa, Oulujärvi) ja Tunturilapin alueilla.
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Kuva 14. FM-Kartta Oy:n ja Maanmittauslaitoksen vuosina 1999-2003 kuvaamien, vesikasvillisuuden
ilmakuvatulkintaan kuvausaikansa puolesta soveltuvien vääräväri- ilmakuvien alueellinen sijoittuminen.
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Tutkimuksen yhteydessä arvioitiin myös ilmakuvien laadullista sopivuutta
vesikasvillisuuden ilmakuvatulkintaan. Tilatuista 24 arkistoilmakuvasta vesikasvillisuustulkintaan soveltui laadultaan hyvin 17 kuvaa (71 %). Lievää peiliheijastumaa oli 4 kuvassa (17 %) ja runsasta 3 kuvassa (13 %). Lievä peiliheijastuma ei
näissä tapauksissa estänyt ilmakuvatulkinnan toteutusta. Runsas heijastuma sitä
vastoin esti täysin vesikasvillisuustulkinnan kyseisiltä ilmakuvilta.

3.5 Monimuuttuja-analyysit
Vertailujärvien ryhmittyminen
Vertailujärvien vesi- ja rantakasvien lajikoostumus (lajien esiintyminen) linja-aineistossa erotteli kirkasvetiset ja runsashumuksiset järvet toisistaan, vaikkakin tyyppien sisäinen vaihtelu oli melko suurta (kuva 15A). Keskihumoosiset vertailujärvet
olivat lajikoostumukseltaan melko yhtenäinen ryhmä, lukuun ottamatta Porkkajärveä, joka erottui muista saman tyypin järvistä. Ryhmittymistä selittivät veden
väriin liittyvät tekijät (väriluku ja näkösyvyys), mutta myös ravinteisuuteen liittyvät tekijät (kokonaisfosforipitoisuuden mediaani ja tuoreiden metsien osuus valuma-alueella). Myös järven viipymä ja maantieteellinen sijainti selittivät järvien ryhmittymistä.
Lajiston runsaussuhteisiin (kasvillisuusindeksi) perustuvassa järvien ryhmittymisessä vaihtelu tyyppien sisällä oli suurta myös keskihumoosisessa järvityypissä (kuva 15B). Kirkasvetiset ja runsashumuksiset järvet erottuivat silti toisistaan
selvästi, veden väriin liittyvien taustamuuttujien selittäessä ryhmittymistä. Keskihumoosiset järvet eivät muodostaneet selvästi omaa ryhmäänsä, vaan limittyivät
kahteen muuhun järvityyppiin.

Kaikkien kohdejärvien ryhmittyminen
Linja-aineiston lajikoostumuksen perusteella vertailujärvet näyttävät erottuvan
kuormitetuista järvistä jokseenkin selkeästi lukuun ottamatta runsashumuksia,
metsätalouden kuormittamia järviä (kuva 16A). Kirkasvetiset ja keskihumuksiset
vertailujärvet erottuvat puolestaan melko selvästi kuormitetuista järvistä. Ryhmittymistä selittävät veden väriin liittyvien tekijöiden lisäksi erityisesti veden ravinteisuuteen liittyvät ympäristömuuttujat (kokonaisfosfori ja -typpipitoisuus) sekä
happamuus (pH) ja alkaliniteetti.
Kasvillisuusindeksin perusteella vertailujärvet ja kuormitetut järvet erottuvat toisistaan samansuuntaisesti kuin lajikoostumuksen perusteella (kuva 16B).
Kohtalaisen humuspitoiset ja kirkasvetiset vertailujärvet näyttäisivät erottuvan
kuormitetuista järvistä. Runsashumuksisten (9) järvien kohdalla maatalouden kuormittamat järvet (Sulkavanjärvi ja Varpanen) eroavat selkeimmin vertailujärvistä.
Järvien ryhmittymistä toisen ja kolmannen ordinaatioakselin suhteen selittävät
erityisesti veden ravinteisuuteen liittyvät taustamuuttujat, näkösyvyyden ja viipymän ohella.
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Kuva 15. Vertailujärvien ryhmittyminen NMS-ordinaatiossa vesi- ja rantakasvien A) lajikoostumuksen (esiintyminen) ja B) runsaussuhteiden (kasvillisuusindeksi) perusteella.
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Kuva 16. Kaikkien kohdejärvien ryhmittyminen NMS-ordinaatiossa vesi- ja rantakasvien
A) lajikoostumuksen (esiintyminen) ja B) runsaussuhteiden (kasvillisuusindeksi) perusteella.
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3.6 Rehevyystason vaikutus kasviyhteisön
koostumukseen
Järvikohtaisesti linjoilla havaitun kokonaislajimäärän havaittiin lisääntyvän veden
ravinnepitoisuuden lisääntymisen myötä; erityisen selvä yhteys oli nähtävissä kirkasvetisten ja keskihumuksisten järvien kokonaislajimäärän ja ravinnepitoisuuksien välillä (kuva 17). Pääravinteista typpi korreloi järvikohtaisen lajimäärän kanssa hieman fosforia selvemmin, joten elomuodoittaisissa jatkotarkasteluissa käytettiin painemuuttujana kohdejärvestä tuotantokaudella mitatun kokonaistypen
mediaaniarvoja.

Kuva 17. Tuotantokauden kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuuden vaikutus vesi- ja rantakasvillisuuden järvikohtaiseen lajimäärään.

Vesikasvillisuuden eri elomuodoista pohjalehtisten, kelluslehtisten, ilmaversoisten ja rantavyöhykkeellä esiintyvien ns. rantakasvien havaittiin reagoivan selvimmin veden ravinnepitoisuuden lisääntymiseen. Pohjalehtisten lajien kohdalla
suhde oli negatiivinen; lajien runsaus pieneni veden kokonaistyppipitoisuuden
lisääntymisen myötä. Vastaavasti kelluslehtisten ja ilmaversoisten vesikasvien sekä
rantakasvien runsaus lisääntyi veden ravinnepitoisuuden lisäännyttyä (kuva 18).
Irtokellujien, irtokeijujien ja uposlehtisen lajien kohdalla ravinnetason nousu ei
vaikuttanut yhtä suoraviivaisesti em. elomuotojen runsauteen. Järvityypeittäin
tarkasteluna elomuodoittaisten runsauksien ja ravinnetason väliset yhteydet olivat kaikissa tyypeissä samansuuntaisia, mutta ilmenivät selvimmin kirkasvetisten
ja keskihumuksisten järvien kohdalla.
Vertailujärvien ja kuormitettujen järvien välisen elomuodoittaisen vertailun
tulokset olivat yhteneväiset edellä kuvatun ravinnepitoisuuteen suhteutetun tarkastelun kanssa (kuva 19). Kuormitetuissa järvissä kelluslehtisten, ilmaversoisten
ja irrallaan pinnalla kelluvien vesikasvien sekä rantakasvien elomuodoittaiset runsaudet olivat vertailukohteitaan suurempia. Pohjalehtisten runsaudet olivat vastaavasti lievästi korkeampia vertailukohteilla. Selvimmin erot oli nähtävillä keskihumuksisissa ja kirkasvetisissä järvityypeissä.
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Kuva 18. Tuotantokauden kokonaistyppipitoisuuden vaikutus vesi- ja rantakasvillisuuden
eri elomuotoryhmien runsauteen (kasvillisuusindeksi).
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Kuva 19. Vesi- ja rantakasvillisuuden elomuodoittaiset runsaudet kasvillisuusindekseinä kirkasvetisillä, keskihumuksisilla ja runsashumuksisilla järvillä. Laatikot kuvaavat ylä- ja alakvartiilien (75% ja 25%) välistä etäisyyttä, paksut vaakaviivat mediaaneja ja pystyjanat lajimäärien
vaihteluväliä minimi-maksimi (o= outlier ja *= extreme).

Ilmakuvatulkinnalla havaitun vesikasvillisuuden ja tuotantokauden keskimääräisen kokonaistyppipitoisuuden välillä havaittiin edellisen kaltainen yhteys; vesikasvillisuuden mahdollisen esiintymisalueen kasvittumisaste kohosi kokonaistyppipitoisuuden myötä sekä keskihumuksisissa että runsashumuksisissa järvissä
(kuva 20a). Ilmakuvatulkinnalla määritetyn kasvittumisasteen havaittiin korreloivan merkitsevästi myös vesikasvillisuuden linjakartoitusaineistosta ilmaversoisille ja kelluslehtisille lasketun kasvillisuusindeksin kanssa (kuva 20b). Muutama järvi tosin erottui pääjoukosta, kuten runsashumuksinen kuormitettu Varpanen (kuva
20b, vasen yläkulma), jossa MEA:n kasvittumisaste oli suuri suhteessa maastokartoituksella määritettyyn kelluslehtisten ja ilmaversoisten kasvien runsauteen. Tämä
johtui todennäköisesti ennen kaikkea Varpasen rantojen jyrkkyydestä ja mahdollisesta syvyyskäyrästön sijaintitarkkuuden heikkoudesta, minkä seurauksena kasvittunut alue voi olla osittain väärin sijoittunut suhteessa määritettyyn MEA:een.
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Kuva 20. A) Tuotantokauden kokonaistyppipitoisuuden vaikutus vesikasvillisuuden mahdollisen esiintymisalueen kasvittumisasteeseen B) kasvittumisasteen ja kasvillisuusindeksin välinen korrelaatio.

3.7 Ekologisen tilan mittarit
3.7.1 Lajimittarit
Vesi- ja rantakasvien lajimäärä järvillä oli päävyöhykelinjoilla (J-testi n=28, p<0,001)
suurempi kuin aluekartoitusalueilla (kuva 21). Ero oli selvempi kuormitettujen järvien kuin vertailujärvien osalta. Järveä kohden tutkituilta 15 linjalta löytyi keskimäärin 28 lajia ja aluekartoitusalueilta keskimäärin 21 lajia. Aluekartoitusalueita
tutkittiin kaksi kutakin järveä kohden. Vain linjoilta löytyneitä lajeja oli keskimäärin 9,8 lajia/järvi ja vain alueilta löytyneitä lajeja keskimäärin 2,3 lajia/järvi. Järvityyppien välisessä vertailussa lajimäärien ei havaittu juurikaan eroavan vertailujärvien välillä, mutta kuormitettujen järvien välillä tyyppien väliset erot olivat sen
sijaan selviä. Keskihumuksisten kuormitettujen järvien lajimäärä linjoilla oli keskimäärin 42, kirkasvetisten järvien 35 ja runsashumuksisten 27. Aluekartoitusaineiston perusteella eri järvityyppien vertailujärvien lajimäärissä on jonkin verran
eroja ja toisaalta kuormitettujen järvien tyyppien väliset erot ovat pienemmät kuin
linja-aineiston perusteella.
Kohdejärviltä linjakartoituksessa havaitusta kokonaislajimäärästä (L-1) lasketut ekologiset laatusuhteet erottelivat kuormitetut järvet vertailujärvistä; kuormitetuilla kohteilla vesi- ja rantakasvillisuuden lajimäärä oli lisääntynyt verrattuna
vertailuolosuhteisiin (kuva 22, L-1). Ero oli varsin selvä kirkasvetisten ja keskihumuksisten järvien kohdalla, mutta ei runsashumuksisten järvien osalta. Keskihumuksisessa järvityypissä ja etenkin runsashumuksisessa järvityypissä vertailujärvien sisäinen vaihtelu on runsasta, mikä sinällään heikentää mittarin erottelukykyä. Vastaavat ekologiset laatusuhteet laskettiin myös aluekartoitusaineiston kokonaislajimäärästä ja tulokset olivat samansuuntaisia, mutta erottelevuus lievästi
heikompaa kuin linja-aineistolla.
Lajikoostumuksen samankaltaisuuden (L-2) mukaan lasketut ekologiset laatusuhteet erottelivat niin ikään kirkasvetisten ja keskihumuksisten järvien vertailukohteet kuormitetuista kohteista (kuva 22, L-2). Kirkasvetisten vertailujärvien
keskinäinen lajiston samankaltaisuusaste oli keskimäärin 44 %. Ko. järvityypin
kuormitettujen järvien lajiston keskimääräinen samankaltaisuus vertailujärvien
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Kuva 21. Vesi- ja rantakasvien lajimäärien keskiarvot eri maastomenetelmillä järvityypin ja painetilanteen
mukaan eroteltuna. Pystyjanat kuvaavat lajimäärien vaihteluväliä minimi-maksimi.

kanssa oli alhaisempi, vaihdellen 33-43 % välillä. Keskihumuksisessa tyypissä vertailujärvien keskimääräinen samankaltaisuusaste oli 50 %, kuormitettujen kohteiden samankaltaisuuden vaihdellessa välillä 33-43%. Runsashumuksisessa tyypissä eroa ei tälläkään mittarilla mitattuna havaittu; vertailujärvien keskimääräinen
samankaltaisuus oli 44 % ja kuormitettujen kohteiden samankaltaisuus välillä 3252%. Aluekartoitusaineistosta lasketuissa ekologisissa laatusuhteissa ryhmäkohtaiset hajonnat olivat suurempia ja mittarin erottelukyky linja-aineistoa heikompi.
Järvityypille ominaisten lajien lukumäärä (L-3) ei erotellut vertailujärviä kuormitetuista kohteista yhdessäkään järvityypissä (kuva 22, L-3). Tyyppilajeiksi määritettiin tässä yhteydessä ne vesi- ja rantakasvilajit, joita esiintyi vähintään puolella
kyseisen järvityypin vertailukohteista. Näillä kriteereillä kirkasvetisessä järvityypissä tyyppilajien kokonaismäärä oli 25, keskihumuksisessa 26 ja runsashumuksisessa 24. Tyypille omaiset lajit olivat suurelta osin samoja kaikilla kolmella järvityypillä; kullakin järvityypillä oli vain 2-4 sellaista tyypille ominaista lajia, jotka eivät
olleet muiden järvityyppien tyyppilajeja. Kirkasvetisissä järvissä tyyppilajeja oli
vertailukohteilla keskimäärin 19 ja kuormitetuissa kohteissa lukumäärä vaihteli 1520 välillä. Keskihumuksisessa tyypissä vertailujärvillä tyyppilajeja oli keskimäärin
21 ja kuormitetuissa kohteissa lukumäärä vaihteli puolestaan 18-25 välillä. Runsashumuksisessa järvityypissä vastaavasti vertailujärvien keskiarvo oli 19 tyyppilajia
ja kuormitettujen kohteiden vaihteluväli 13-19 lajia. Tulokset olivat samansuuntaiset myös aluekartoitusaineistosta lasketuissa ekologisissa laatusuhteissa.
Tyypille ominaisten lajien suhteellisen osuuden (L-4) mukaan lasketut ekologiset laatusuhteet erottelivat vertailujärvet kuormitetuista kohteista; kirkasvetisessä ja keskihumuksisessa tyypissä ero oli erittäin selvä ja suuntaa antava myös runsashumuksisessa järvityypissä (kuva 22, L-4).
Kirkasvetisissä vertailujärvissä tyyppilajeja oli keskimäärin 72 % kokonaislajistosta ja vastaavan tyypin kuormitetuissa kohteissa tyyppilajien osuus kokonaislajimäärästä vaihteli 30 %:sta 45 %:iin. Keskihumuksisissa vertailujärvissä tyyppilajien osuus oli keskimäärin 80 % ja kuormitettujen kohteiden vaihteluväli 43
%:sta 53 %:iin. Runsashumuksisessa järvityypissä vertailukohteiden keskihajonta
oli edellisiä runsaampaa keskiarvon ollessa 79 %. Kuormitetuissa runsashumuksisissa kohteissa tyyppilajien suhteellinen osuus vaihteli 44-76 % välillä.
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Kuva 22. Vesi- ja rantakasvillisuuden lajikoostumuksen perusteella lasketut ekologiset laatusuhteet kokonaislajimäärän, lajikoostumuksen, tyypille ominaisten lajien määrän ja tyypille
ominaisten lajien suhteellisen osuuden mukaisesti. Laatikot kuvaavat ylä- ja alakvartiilien
(75% ja 25%) välistä etäisyyttä, paksut vaakaviivat mediaaneja ja pystyjanat lajimäärien
vaihteluväliä minimi-maksimi (o= outlier ja *= extreme).

3.7.2 Runsaussuhteiden mittarit
Kasvittumisaste (R-1)
Ilmakuvista havaitun kasvillisuuden esiluokittelussa ei pystytty erottamaan riittävän luotettavasti rantavyöhykkeen saroja ja pensaita toisistaan. Näin ollen tuloksena oli kolmiluokkainen erottelu luokkiin vesi, vesikasvillisuus ja rantakasvillisuus. Selvimmin ja luotettavimmin ilmakuvatulkinnassa erottuvia elomuotoja
ovat aikaisempien tutkimusten mukaan ilmaversoiset ja kelluslehtiset vesikasvit
(Valta-Hulkkonen ym. 2003a ja b, Leka ym. 2003) ja nämä luokat erottuivatkin
varsin hyvin. Tutkittaessa em. vesikasvien kokonaismäärää mahdollisella esiinty-
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misalueella (MEA) havaittiin kasvillisuuden olevan selvästi runsaampaa kuormitetuilla järvillä verrattaessa vastaavan järvityypin vertailujärviin (kuva 23). Ero oli
erityisen selvä keskihumuksisessa järvityypissä, jonka vertailukohteilla vesikasvillisuutta oli keskimäärin vain 9,6 %:lla mahdollisesta esiintymisalueesta. Kuormitetuilla kohteilla vastaava osuus oli keskimäärin 35,6 %. MEA:n rajauskriteerinä
käytettiin tässä yhteydessä kelluslehtisen vesikasvien havaittua maksimiesiintymissyvyyttä. Runsashumuksisen tyypin vertailujärvillä kasvittumisaste oli keskimäärin 10,1 % ja kuormitetuilla järvillä keskimäärin 23,4 %, joten ero vertailukohteiden ja kuormitettujen kohteiden välillä ei ollut yhtä ilmeinen. Runsashumuksisen järvityypin kuormitetuissa kohteissa myös järvikohtainen vaihtelu oli varsin
suurta. Hyvin tummavetisellä Palojärvellä keskimäärin ainoastaan 10,1 % vesikasvillisuuden mahdollisesta esiintymisalueesta oli kasvittunutta, kun taas runsasravinteisella Varpasella vastaava peittävyys oli keskimäärin 50 %.

Kuva 23. Ilmakuvatulkinnalla havaitun vesikasvillisuuden määrä mahdollisella esiintymisalueella A) prosenttiosuuksina B) ekologisina laatusuhteina. Laatikot kuvaavat ylä- ja alakvartiilien (75% ja 25%) välistä etäisyyttä, paksut vaakaviivat mediaaneja ja pystyjanat lajimäärien vaihteluväliä minimi-maksimi (o= outlier ja *= extreme).

Kuvassa 24 esitetyissä vertailupareissa keskihumuksisen vertailujärvi Valkeisen kasvittumisaste oli 7,6% ja kuormitetun Suurijärven 36,6%. Vastaavasti runsashumuksisen vertailujärvi Autiojärven kasvittumisaste oli 7,4% ja kuormitetun
Sulkavanjärven 33,9%. Etenkin vertailukohde Autiojärven kohdalla kasvillisuuden havaitaan keskittyneen valtaosin yhden matalan lahden pohjukkaan, kun taas
kuormitetulla Sulkavanjärvellä vesikasvillisuuden runsastumista voidaan havaita
kaikkialla ranta-alueilla.
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Kuva 24. Ilmakuvatulkinnalla määritetty ranta- ja vesikasvillisuus neljällä eri kohdejärvellä;
a) keskihumuksinen vertailukohde Valkeinen b) keskihumuksinen kuormitettu kohde Suurijärvi c) runsashumuksinen vertailukohde Autiojärvi d) runsashumuksinen kuormitettu kohde
Sulkavanjärvi.
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Kuva 25. Lajeittain laskettuihin kasvillisuusindekseihin ja pinta-alapeittävyyksiin perustuvat
ekologiset laatusuhteet (EQR) tyyppikohtaisesti kuormitetuille järville ja vertailujärville. Laskennassa on käytetty Block distance-dissimilariteettia. Laatikot kuvaavat ylä- ja alakvartiilien (75% ja 25%) välistä etäisyyttä, paksut vaakaviivat mediaaneja ja pystyjanat lajimäärien vaihteluväliä minimi-maksimi (o= outlier ja *= extreme).

Runsaussuhteisiin perustuva samankaltaisuus (R-2)
Similariteetti- ja dissimilariteetti-indeksien välisessä vertailussa SPSS-ohjelman indekseistä (yhteensä 8 erilaista) yleisesti selvimmin vertailujärvet ja kuormitetut järvet toisistaan erotteli Block distance -dissimilariteetti. Tulokset olivat samansuuntaisia tarkasteltaessa kasvillisuusindeksien samankaltaisuutta joko lajeittain, elomuodoittain tai trofiaryhmittäin. Käytettäessä runsausmuuttujana vastaavasti pintaalapeittävyyksiä, oli indeksien erottelevuus selvästi heikompaa. Kuvassa 25 Block
distance -dissimilariteetti-indeksillä lajikohtaisista kasvillisuusindekseistä ja pinta-alapeittävyyksistä lasketut ekologiset laatusuhteet; kasvillisuusindekseistä lasketut samankaltaisuusindeksit erottelevat hyvin etenkin kirkasvetisten ja keskihumuksisten järvityyppien vertailujärvet ja kuormitetut järvet toisistaan.

Elomuodoittaiset ja trofiaryhmittäiset tarkastelut
Irtokellujia ei esiintynyt yhdenkään järvityypin vertailukohteilla, mutta vähintään
kolmasosalla jokaisen järvityypin kuormitetuista kohteista; keskihumuksisessa järvityypissä jokaisella kuormitetulla kohteella (kuva 26, A1) Kuvassa 26 irtokellujien
runsaudet on ilmaistu ainoastaan kasvillisuusindekseinä, sillä irtokellujat puuttuivat kokonaan useimmista vertailukohteista, jolloin rehevöitymisvasteen ilmaiseminen ekologisina laatusuhteina on teknisesti mahdotonta (havaittuna arvona 0).
Pohjalehtisiä vesikasveja esiintyi vertailuolosuhteissa keskimäärin runsaammin kuin kuormitetuissa kohteissa, mutta ekologisten laatusuhteiden erottelevuutta
heikentää järvityyppien sisäinen vaihtelu (kuva 26, A2-A3). Kelluslehtisten ja ilmaversoisten vesikasvien vaste kuormitukseen oli selvä etenkin kirkasvetisessä järvityypissä, jossa em. elomuotoja esiintyi runsaammin kuin vastaavan järvityypin
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Kuva 26. Elomuodoittaisten kasvillisuusindeksien ja näistä laskettujen ekologisten laatusuhteiden
vertailut kuormitettujen järvien ja vertailujärvien välillä järvityypeittäin. Laatikot kuvaavat yläja alakvartiilien (75% ja 25%) välistä etäisyyttä, paksut vaakaviivat mediaaneja ja pystyjanat lajimäärien vaihteluväliä minimi-maksimi (o= outlier ja *= extreme).
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Kuva 27. Trofiaryhmittäiset kasvillisuusindeksien vertailut kuormitettujen järvien ja vertailujärvien välillä järvityypeittäin. Laatikot kuvaavat ylä- ja alakvartiilien (75% ja 25%) välistä etäisyyttä, paksut vaakaviivat mediaaneja ja pystyjanat lajimäärien vaihteluväliä minimimaksimi (o= outlier ja *= extreme).

vertailukohteilla (kuva 26, A4-A7). Keskihumuksisessa järvityypissä vaste oli samansuuntainen, mutta erottelevuutta heikensi tässä tapauksessa vertailukohteiden välinen suuri vaihtelu. Myös rantakasveilla vasteet kuormitukseen olivat edellä
tarkasteltujen ryhmien kaltaiset; kirkasvetisen ja keskihumuksisen järvityypin kuormitetuilla kohteilla rantakasveja oli selvästi runsaammin kuin vastaavilla vertailukohteilla (kuva 26, A8-A9).
Tarkasteltaessa vesikasvillisuuden runsautta trofiaryhmittäin havaittiin eutrofiaa ilmentävien (eutrofanttien ja meso-eutrofanttien, kts. liite 4) lajien esiintyvän selvästi runsaampina kirkasvetisten ja keskihumuksisten kuormitettujen järvien vesikasviyhteisöissä kuin vertailujärvien vesikasviyhteisöissä (kuva 27). Runsashumuksisessa järvityypissä vastaavaa eroa ei ollut. Oligotrofiaa ilmentävien (oligotrofanttien ja meso-oligotrofanttien) lajien runsauksissa eroa kuormitettujen järvien ja vertailujärvien välillä ei sen sijaan ollut. Koska jokaisen tutkitun järvityypin vertailukohteista ainakin yhdeltä puuttuivat eutrofantit lajit kokonaan, ei tuloksia voitu laskennallisista syistä esittää ekologisina laatusuhteina

3.7.3 Eri mittareista laskettujen ekologisten laatusuhteiden
vertailut
Vesikasvillisuuden laji- ja runsausmittareista lasketut ekologisten laatusuhteiden
arvot on esitetty koostetusti taulukossa 7. Vesikasvillisuuden trofiaryhmittäisiin
runsauksiin (kts. ed. kappale) perustuvia EQR-arvoja ei pystytty laskemaan, joten
kyseisen mittarin tulokset puuttuvat taulukosta. Ilmakuvatulkintaan perustuvaa
kasvittumisastetarkastelua ei puolestaan tehty lainkaan kirkasvetisille kohdejärville. Elomuodoittaisista runsauksista taulukossa on esitetty ainoastaan selvimmin
kuormitukseen reagoivat elomuotoryhmät.
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Taulukko 7. Koostetaulukko vesikasvillisuuden laji- ja runsausmittareiden perusteella lasketuista ekologisten laatusuhteiden arvoista. Tyyppikohtaisesti pienintä vertailuarvoa pienemmät kuormitettujen kohteiden EQR-arvot esitetty taulukossa lihavoidulla tekstillä. Vertailujärvet kuvattu taulukossa kursivoidulla tekstillä.
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3.8 Menetelmien kustannusvertailu
Tämän tutkimuksen mukaisessa kustannusvertailussa kallein vesikasvillisuuden
seurantamenetelmä oli päävyöhykemenetelmä (kuva 28). Runsaasti maastotyöaikaa vaativan päävyöhykemenetelmän kokonaiskustannukset olivat noin 1600 /
järvi. Edullisin menetelmä oli ilman maastoaineistoa tehtävä vesikasvillisuuden
ilmakuvatulkinta; menetelmän kokonaiskustannukset olivat noin neljäsosa päävyöhykemenetelmän kustannuksista. Kustannukset ilmakuvatulkinnan ja aluekartoituksella tehtävän vesikasvikartoituksen yhdistelmässä olivat noin puolet päävyöhykemenetelmän kokonaiskustannuksista ja mikäli näiden lisäksi maastokäynnillä kerätään ilmakuvatulkinnan tueksi tukialuetietoja, ovat kokonaiskustannukset 63 % päävyöhykemenetelmän kokonaiskustannuksista.
Kustannustekijöittäin tarkasteltuna suunnittelutyön osuudessa ei ollut merkittäviä eroja eri menetelmien välillä. Laite- ja aineistokuluissa ilmakuvatulkintamenetelmä oli pelkkää vesikasvillisuuden maastokartoitusta kalliimpi. Nämä kustannukset muodostuivat pääosin arkistoilmakuvien tilaushinnasta (n. 80 /järvi) ja
ilmakuvatulkinnassa käytetyn Erdas-Imagine -ohjelman hankintahinnasta. Tutkittavan järvimäärän kasvaessa edellä mainitun ohjelman aiheuttamat kiinteät kustannukset laskevat suhteellinen nopeasti. Suurin yksittäinen kustannustekijä päävyöhykemenetelmässä oli kahden henkilön työpanoksen vaativa maastokartoitus.
Järvikohtaisesti 15 linjan tekemiseen kului aikaa keskimäärin 14 työtuntia ja lisäksi
matka-ajat, keskimäärin 3 h 50 min järveä kohden. Itse kartoitukseen kuluvan ajan
ohella varsin merkittävä kustannustekijä olivat myös maastotöiden oheiskustannukset: ajoneuvokustannukset, päivärahat ja mahdolliset majoituskustannukset.
Aineiston käsittelyyn ja tallennukseen kuluvassa työajassa ei sitä vastoin ole suuria eroja ilmakuvatulkinnan ja maastokartoitusten välillä. Tulosten jatkokäsittelyyn
ja raportoitiin kuluvaa aikaa ei tässä kustannuslaskelmassa ole mukana lainkaan.

Kuva 28. Tutkimuksessa käytettyjen vesikasvillisuuden tutkimusmenetelmien järvikohtaisten kustannusten
vertailu kululajeittain. Muiden menetelmien kustannukset on suhteutettu päävyöhykelinjamenetelmän kustannuksiin.
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Tulosten tarkastelu
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4.1 Vertailuolojen määrittelyn onnistuminen
Kirkasvetisten vertailujärvien vesikasvillisuuden koostumus vaihteli suhteellisen
paljon. Vaihtelu on todennäköisesti valtaosin luontaista, vaikka vähäistä kuormitusta vertailujärviin kohdistuukin. Peukalojärvi oli vertailujärviksi valituista alustavan arvion mukaan selvästi eniten kuormitettu, mikä näkyi myös vedenlaatumuuttujissa (kts. 3.3) ja siksi kriittisin valinta vertailujärveksi. Peukalojärven ympärillä olevia metsiä oli hakattu kohtalaisen runsaasti, mutta hakkuut eivät olleet
kohdistuneet rannan välittömään läheisyyteen. Toisaalta kuormituslaskennan mukaan Peukalojärveen kohdistuva ihmisperäinen ravinnekuormitus ei ollut suurempaa kuin muihin kirkasvetisiin vertailujärviin kohdistuva kuormitus. Myös vesikasvillisuuden yleispiirteiden perusteella arvioituna mahdolliset kuormituksen aiheuttamat muutokset ovat vähäisiä. Metsätalouden vaikutus vesikasvillisuuteen
ei välttämättä ilmenekään kovin herkästi, kuten havaittiin jo Life Vuoksi hankkeessa (Leka ym. 2003) sekä tämän hankkeen metsätalouskuormitteisilla järvillä.
Ehkä ilmeisin merkki kuormituksen vaikutuksesta Peukalojärven vesikasvillisuuteen oli useilla linjoilla havaittu runsas ja laaja-alainen vesisammalkasvusto (Warnstorfia procera ja W. trichophylla) sekä laajahko mutta harva ruovikko
(Phragmites australis) erään lahdelman pohjukassa. Peukalojärvi oli kirkasvetisistä
vertailujärvistä selvästi matalin ja järven lajisto muistutti hieman enemmän keskihumuksisten vertailujärvien lajistoa kuin muiden kirkasvetisten vertailujärvien lajisto.
Yksi ilmeisen suurta luontaista vaihtelua aiheuttava tekijä olivatkin kirkasvetisten vertailujärvien morfologiset erot (syvyys, rantatyyppi). Erityisesti Hertunjärvi poikkesi syvänä, mineraalipohjaisena ja hyvin kirkasvetisenä järvenä muista
vertailujärvistä. Hertunjärvi erottui myös NMS-ordinaatiossa muista kirkasvetisistä vertailujärvistä. Myös Siikanen on melko syvä järvi, keskisyvyys on 6,7 metriä. Tarkennetussa järvityypittelyssä Hertunjärvi ja Siikanen kuuluisivatkin lämpötilakerrostuneisiin (tyyppi 4a) järviin, kun taas Kuivajärvellä ja Peukalojärvellä
lämpötilakerrostuneen veden osuus järven koko tilavuudesta lienee huomattavasti
vähäisempi (tyyppi 4b). Myöskin linjojen rantaprofiilien ja pohjanlaadun suhteen
Hertunjärvi erosi erityisesti Kuivajärvestä, jossa rannat olivat loivia ja pääosin pehmeäpohjaisia.
Keskihumuksisessa järvityypissä vertailujärvien välinen vaihtelu oli etenkin
runsaussuhteiden perusteella arvioituna suurta. Lajikoostumus puolestaan oli vertailujärvillä kohtalaisen samankaltainen, lukuun ottamatta Porkkajärveä. Kohdejärvistä Harvasen sekä Viipperonjärven vesikasvillisuus oli runsasta ja Löytösen
sekä Porkkajärven vastaavasti erittäin niukkaa. Harvasen ja Viipperonjärven ravinnetaso oli lievästi tyypin muita kohteita korkeampi, vaikkei selvää ihmisperäistä kuormituksen lisäystä ollutkaan havaittavissa. Kyse on todennäköisesti järvien
välisestä normaalista vaihtelusta ja valuma-alueen maaperän luontaisista ominaispiirteistä. Harvasen ja Viipperonjärven valuma-alueiden maaperästä valtaosa luokittui maaperäanalyyseissä ravinteisempiin metsä- ja suotyyppeihin (kts. kappale 3.1),
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mikä mahdollisesti lisää järvissä esiintyvän vesikasvillisuuden luontaista lajimäärää ja runsautta. Hiidenportin kansallispuiston alueella sijaitseva Porkkajärvi oli
luonnontilaisuutensa puolesta edustava vertailujärvi, mutta selvästi syvempänä
ja pienempänä erottui morfologisesti muista kohteista. Löytönen puolestaan erottui keskihumuksisen tyypin muista kohteista veden kirkkautensa vuoksi ja on ominaispiirteidensä mukaan varsin lähellä kirkasvetistä järvityyppiä. Myös sijainti osaksi pohjavesialueella tukee tätä johtopäätöstä. Samoin Valkeinen oli vedenlaatunsa
perusteella hyvin lähellä kirkasvetistä järvityyppiä, mutta se muistutti lajikoostumukseltaan kuitenkin muita keskihumuksisia järviä.
Runsashumuksisessa järvityypissä vertailujärvien välinen vaihtelu oli runsasta etenkin lajikoostumuksen perusteella. Viita-Lauaksen ja Kakkisenjärven pääravinteiden keskipitoisuudet olivat suhteellisen korkeita (kts. kappale 3.3).
Viita-Lauaksen ravinnetasoon vaikuttaa metsätalouden ohella valuma-alueen maataloustoimenpiteet, lisäksi järven valuma-alue on maankäyttöanalyysien perusteella luontaisesti rehevää. Kakkisenjärven korkea ravinnetaso lienee myös järvelle luontainen ominaispiirre, sillä järvi sijaitsee Natura-alueella eikä sen lähiympäristössä ole merkittäviä kuormitustekijöitä. Eniten vertailujärvien joukosta poikkesi kuitenkin Yöttäjä. Yöttäjän matala pH, suuri näkösyvyys ja erittäin vähälukuinen lajisto saattavat olla merkkejä järven happamoitumista tai luontaisesta happamuudesta. Järvellä esiintyi myös poikkeuksellisen runsaasti Batrachospermumsuvun punalevää. Ravinnekuormitusta kohteelle tulee lähinnä ranta-alueella olevasta armeijan parakkialueesta, muuten alue on syrjäinen ja asumaton. Lisäksi järvi on värilukunsa perusteella runsas- ja keskihumuksisen tyypin rajalla.
Kokonaisuutena vertailujärvet vaikuttavat riittävän edustavilta vertailuolojen määrittelyyn ja suhteellisen luotettavaan ekologiseen tilaluokitteluun. Järviä
voitaisiin käyttää ainakin vesienhoitoaluekohtaisten vertailuolojen määrittelyyn
Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueilla, vaikkakin maantieteellisesti eri tyyppiset järvet sijoittuivat melko suppealle alueelle. Pohjoisuus osoittautui myös tässä tutkimuksessa erääksi vertailujärvien lajikoostumusta selittäväksi
tekijäksi (kts. 3.5). Valittaessa vertailujärviä direktiivin mukaiseen lopulliseen ekologisen tilan luokittelujärjestelmän luomiseen, vertailujärvien maantieteellisen sijainnin kattavuuteen tulee kiinnittää huomiota.

4.2 Järvien ryhmittyminen kuormituksen ja järvityypin
mukaan
Kuormitettujen kirkasvetisten järvien valintaa vaikeutti hankaluus löytää kohteita, joiden väriluku kuormitustekijöiden aiheuttamista vedenlaatumuutoksista huolimatta olisi alle 30 mgPt/l. Tämän vuoksi useat kirkasvetisen järvityypin kuormitetut kohteet kuuluisivat nykyisen värilukunsa puolesta keskihumuksiseen järvityyppiin. Voidaan kuitenkin olettaa, että myös nämä kohdejärvet olisivat luonnontilassaan kirkasvetistä tyyppiä ja että värilukumuutoksen taustalla ovat nimenomaan kuormitustekijät. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin hyödyntää Life Vuoksihankkeessa kerättyä aineistoa, vaikka jo Life Vuoksen vesikasveja käsittelevässä
raportissa (Leka ym. 2003) todettiin Keihäsjärven ja Keskimmäinen-Alimmaisen
tyypittelyn ristiriitaisuus värilukujen suhteen. Kyseisten järvien valintaa voidaan
kuitenkin perustella lähivaluma-alueen vähäisellä turvemaaosuudella, joka kuormitetuilla järvillä oli keskimäärin 5,9 % ja vertailujärvillä keskimäärin 8,4 %. Yksi
selvä Peruveden Lihavaan liittyvä virhelähde oli vesikasvien niitto hieman ennen
vesikasvillisuusselvitystä. Niitto oli kohdistunut lähinnä järviruokoon ja ulpukkaan. Kirkasvetiset, kuormitetut järvet erottuivat vertailujärvistä monimuuttujaryhmittelyn perusteella selvästi.
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Keskihumuksisten kuormitettujen järvien valinta vaikutti pääosin onnistuneelta ja järvien välinen vaihtelu suhteellisen vähäiseltä etenkin lajikoostumuksen suhteen. Kohdejärvijoukossa oli kohtuullisen hyvin edustettuina erilaisia, vesienhoitoalueella tyypillisiä kuormitustekijöitä. Kuormituksen arvioitu lisäys oli
selkeä verrattuna keskihumuksisen tyypin vertailujärviin, joten tältä osin keskihumuksisten järvien vertailuasetelmaa voidaan pitää hyvänä. Vesikasvilajiston
koostumuksen ja runsaussuhteiden perusteella keskihumoosiset kuormitetut järvet erosivat vertailujärvistä selkeästi myös järvien monimuuttujaryhmittelyssä.
Myös runsashumuksisten kuormitettujen järvien valinta vaikuttaa pääosin
onnistuneelta ja erilaisia kuormituslähteitä oli hyvin edustettuina. Kenties kyseenalaisin kuormitettu kohdejärvi on Mujejärvi, jonka ekologisessa tilassa ei Life Vuoksi
-hankkeessakaan todettu suuria muutoksia (Leka ym. 2003). Tämänkin tutkimuksen perusteella järven kuormitustaso on alhainen; vähäinen kuormituksen lisäys
aiheutuu lähes yksinomaan valuma-alueen metsätaloustoimenpiteistä, eikä niiden
vaikutus ilmene selvästi järven vesikasvilajistossa. Runsashumuksisista järvistä
kolmessa (Palojärvi, Mujejärvi ja Ylimmäisenjärvi) arvioitiin metsätalouden olevan pääasiallinen kuormitustekijä. Nämä järvet eivät erottuneet erityisen selvästi
vertailujärvistä lajikoostumuksensa perusteella monimuuttuja-analyyseissä. Sen
sijaan Varpanen ja Sulkavanjärvi olivat eniten asutuksen sekä maanviljelyn kuormittamia ja näissä kohteissa vaikutukset ilmenivät varsin selvästi myös ranta- ja
vesikasvilajistossa.
Kokonaisuutena kuormitettujen järvien valintaa voidaan pitää onnistuneena
ja järvien edustavan eri tavoin sekä eri tasoisesti kuormittuneita kohteita. Tältä
osin vertailujärvien ja kuormitettujen järvien vesikasvillisuudesta laskettujen ekologisten laatusuhteiden vertailu on mielekästä. Kuormitetut järvet saattavat kuitenkin sijaita luontaisestikin ravinteisemmilla alueilla kuin mitä vastaavan tyypin
vertailukohteet. Tätä johtopäätöstä tukevat maankäyttöanalyysien tulokset, joiden
mukaan kirkasvetisten ja keskihumuksisten kuormitettujen järvien valuma-alueiden maaperä on keskimäärin rehevämpää kuin vertailujärvien valuma-alueiden
maaperä (kts. kappale 3.1). Tämä ero on helposti ymmärrettävissä, sillä em. järvityypeissä pääasiallinen kuormitustekijä oli maatalous, joka on keskittynyt ravinteisen maaperän alueille. Valuma-alueen maaperän ominaispiirteiden tiedetään
puolestaan vaikuttavan myös vesikasvillisuuden luontaiseen lajikoostumukseen
(mm. Toivonen 1984).
VPD:n mukaisen järvien tyypittelyn kannalta keskeisin havainto oli, että vesikasvilajisto erotteli eri tyyppiset järvet toisistaan melko selvästi. Tyypittelyssä esim.
järvien väriluvulle asetettavat raja-arvot johtavat väistämättä eri tyyppien väliseen
eliöyhteisöjen osittaiseen samankaltaisuuteen, mikä oli myös tämän tutkimuksen
aineistossa havaittavissa: kirkasvetiset ja runsashumuksiset vertailujärvet erottuivat toisistaan selvästi monimuuttuja-analyyseissä, mutta keskihumuksiset järvet
sijoittuivat näiden välille. Veden väriin liittyvät tekijät selittivät kuitenkin järvien
ryhmittymistä lajistonsa perusteella. Kuormitettujen kohteiden ryhmittymisen
perusteella oli selvää, että kirkasvetisten ja keskihumuksisten kuormitettujen järvien vesikasvisto oli koostumukseltaan hyvin samankaltainen.
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4.3 Ekologisen tilan mittareiden ominaisuudet ja eri
mittarien vertailu
4.3.1 Lajimittarit
Lajimittareista toimiviksi ekologisten laatusuhteiden laskennassa osoittautuivat lajimääriin, lajikoostumukseen ja tyyppilajien suhteelliseen osuuteen perustuvat
mittarit. Sen sijaan tyypille ominaiset lajit eivät näyttäisi soveltuvan vesikasvillisuuden ekologisen tilan mittariksi. Vesikasvilajistossa on paljon indifferenttejä, ns.
jokapaikan lajeja, joiden osuus tyypille ominaisten lajien tarkastelussa on suuri.
Toisaalta ihmistoiminnan aiheuttamat muutokset näkyvät huonosti tällä mittarilla
mitattuna myös siksi, että mittari ilmentää ainoastaan yksisuuntaista muutosta vertailuoloissa esiintyvien lajien häviämistä kuormituksen myötä. Kuormituksen
myötä järvelle tulee kuitenkin myös uusia, rehevyyttä ilmentäviä lajeja, jotka eivät
vaikuta mittarin saamaan arvoon. Tyyppilajien suhteellinen osuus sitä vastoin huomioi edellä mainitun epäkohdan suhteuttamalla tyyppilajien määrään kokonaislajimäärään, jolloin myös kuormituksen myötä tapahtuva lajimäärän lisäys tulee
huomioiduksi mittarilla kuvatussa ekologisessa laatusuhteessa.
Lajimäärien ja lajikoostumuksen merkittävimpiä virhelähteitä ovat virheet ja
puutteet lajinmäärityksissä sekä menetelmästä johtuvat epätarkkuudet. Tässä tutkimuksessa lajinmäärityspuutteet tai virheet koskevat lähinnä joitakin kukkimattomia palpakoita, näkinpartaisleviä ja muutamia vesisammalmäärityksiä. Niiden
aiheuttama virhe on kuitenkin kokonaisuuteen nähden pieni. Menetelmästä johtuvaa epätarkkuutta on minimoitu käyttämällä tarkoin kuvattua päävyöhykelinjamenetelmää ja vakioimalla järveä kohti käytetty työpanos (15 linjaa ja 2 aluekartoitusaluetta). Lisäksi useilla maastotöihin osallistuneilla oli jo entuudestaan
hyvä kokemus päävyöhykelinjamenetelmän käytöstä. Lajimäärien osalta on myös
huomioitava kuormituksen (ravinteet, kiintoaine, happamoituminen, haitalliset aineet) aiheuttaman muutoksen suunta. Esimerkiksi lievä rehevöityminen yleensä
nostaa lajimäärää, mutta voimakas rehevöityminen saattaa laskea sitä. Tämä voi
hankaloittaa lajimäärien avulla laskettavien ekologisten laatusuhteiden tulkintaa.
Toisaalta vertailujärvien lajimäärissä voi olla melko suurta luontaista vaihtelua, mikä
heikentää kuormitettujen järvien erottumista vertailujärvistä. Ekologiselta kannalta
lajikoostumukseen perustuva ekologisen tilan arviointi onkin mielekkäämpää kuin
lajimäärään perustuva arviointi.
Maantieteellinen vaihtelu ja järven morfologiasta johtuva vaihtelu ovat myös
olennaisia lajimittareiden luotettavuuteen liittyviä tekijöitä. Molemmat tekijät selittivät vertailujärvien ryhmittymistä tyypittelytekijöiden ohella monimuuttujaanalyyseissä. Tässä tutkimuksessa kuitenkin kunkin järvityypin kuormitetut järvet ja vertailujärvet sijaitsevat suhteellisen lähellä toisiaan, joten lajikoostumuksen perusteella laskettaviin ekologisen tilan mittareiden arvoihin maantieteellisellä vaihtelulla ei tässä tutkimuksessa ole suurta merkitystä. Järvityyppien sisäinen
habitaattityypistä (pohjanlaatu, rannan kaltevuus, suojaisuus) aiheutuva vaihtelu
on todennäköisesti merkittävä vaihtelun lähde niin lajikoostumusta kuin runsaussuhteitakin kuvaavissa ekologisen tilan mittareissa. Lajimittareiden vaihtelu vertailujärvien sisällä oli kaikissa tyypeissä kuitenkin selvästi pienempää kuin runsaussuhteiden mittareiden vaihtelu (taulukko 8).
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Taulukko 8. Vesikasvillisuuden lajikoostumusta kuvaavien ekologisen tilan mittareiden arvioituja vahvuuksia ja heikkouksia.

4.3.2 Runsaussuhteiden mittarit
Vesikasvillisuuden runsaussuhteisiin pohjautuva järvien tilaluokittelu on ekologisesti erittäin perusteltua, mutta käytännössä runsaussuhteiden muutoksia on vaikea mitata kattavasti ja luotettavasti kustannustehokkailla seurantamenetelmillä.
Lisäksi runsaussuhteiden mittaamisen toistettavuus vaatii menetelmän, jossa virhelähteiden suuruus ja suunta tunnetaan riittävän hyvin. Yhtenä heikkoutena on
mm. ajallinen ja paikallinen vaihtelu, joka voi vaikeuttaa merkittävästi kohdejärven ekologisen tilan arviointia. Kuitenkin esimerkiksi ilmakuvatulkinnalla voidaan
käytettyyn työpanokseen nähden saada varsin hyvä käsitys järven vesikasvillisuuden runsaudesta. Tässä tutkimuksessa vesi- ja rantakasvien runsaussuhteiden
mittarina kokeiltiin ilmakuva-aineistoon pohjautuvaa kasvittumisastetarkastelua
ja linja-aineistoon pohjautuvaa samankaltaisuutta sekä tiettyjen elomuoto- ja trofiaryhmien odotettuja runsauksia.
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Ilmakuvatulkinta ja siihen perustuva kasvittumisaste
Arkistoilmakuviin pohjautuva ilmakuvatulkinta havaittiin maastoseurantoihin
verrattuna nopeammaksi ja kustannuksiltaan selvästi edullisemmaksi menetelmäksi
arvioida kohdejärven vesikasvillisuuden runsautta. Etenkin keskihumuksisissa
järvissä menetelmän avulla havaittiin selvästi kuormituksen myötä tapahtunut
vesikasvillisuuden lisääntyminen. Lisäksi kasvittumisaste korreloi hyvin maastoseurannoissa havaitun ilmaversoisten ja kelluslehtisten runsauden kanssa, poislukien muutamat poikkeukselliset järvet. Ilmakuvatulkinnassa parhaiten erottuvat
ilmaversoiset ja kelluslehtiset vesikasvit ovat myös vesistöjen ekologian ja virkistyskäytön kannalta keskeisimpiä elomuotoryhmiä. Menetelmän etuna voidaan
pitää myös kattavuutta; kasvittumisastetarkasteluun saadaan mukaan koko järvi,
kun taas maastokartoituksiin perustuvat runsauden arvioinnit pohjautuvat satunnaisesti tai systemaattisesti valittuihin havaintopaikkoihin, joita pitää valita kattavasti luotettavan kuvan saamiseksi koko järven kasvillisuuden tilasta.
Ilmakuvatulkintamenetelmä havaittiin suhteellisen hyvin toistettavaksi. Verrattaessa eri vuosina samoista kohteista kuvattuja kuvia ja niistä määritetyn kasvittumisasteen suuruutta, havaittiin tulosten olevan hyvin samankaltaisia. Myös kuvausajankohdan merkitys vaikutti vähäiseltä, mikäli tulkinnassa oli käytetty vesikasvillisuuden parhaalle kasvukaudelle ajoittuvia kuvia. Vuosien ja kuvausajankohtien väliset vertailut perustuvat tosin suppeahkoon havaintoaineistoon. Tarkemman, maastossa kerättyyn tukialuetietoon pohjautuneen ilmakuvatulkinnan
ei havaittu vaikuttavan merkittävästi kasvittuneen alan suhteelliseen osuuteen,
joten ainoastaan visuaaliseen tulkintaan perustuvaa esiluokittelumenetelmää
voidaan pitää melko luotettavana kasvillisuuden runsauden mittaamistapana.
Ilmakuvatulkinnan luokitustarkkuutta tarkasteltiin niillä kuudella kohdejärvellä, joista oli käytettävissä riittävästi tukialueita. Näissä kohteissa luokituksen
keskimääräiseksi kokonaistarkkuudeksi saatiin 87 %. Ilmaversoisen ja kelluslehtisen vesikasvillisuuden luokittuminen oli tätä tarkempaa, mutta rantavyöhykkeen
saravaltaiset alueet luokittuivat sitä vastoin useissa tapauksissa vesikasvillisuudeksi
ja tämän luokan luokittuminen oikein oli epävarminta. Näissä tapauksissa sarat
esiintyivät useimmiten vedessä ja mahdollisesti osittain sekakasvustoina muiden
ilmaversoisten lajien kanssa, joten luokittuminen vesikasvillisuudeksi ei tässä yhteydessä ollut varsinainen virhe. Tutkimuksen kasvittumisastetarkastelut perustuivat ainoastaan varsinaisen vesikasvillisuuden pinta-alaan; ranta-alueen yhtenäiset saravyöhykkeet eivät olleet mukana kasvittumisasteen laskennassa.
Ilmakuviin perustuvan kasvittumisastetarkastelun onnistuminen vaatii tiettyjen lähtöoletusten toteutumisen; tarvitaan mm. sopivaan aikaan kuvattu häiriötön ilmakuva ja kohdejärven syvyyskäyrästö. Kaikista tulevista seurantajärvistä
näitä tietoja ei ole saatavilla. Koko maan kattavan ilmakuvakartoituksen perusteella vesikasvillisuuden tulkintaan soveltuvien kuvien saatavuus on kohtuullisen hyvä
(kts. luku 3.4.3). Kaikkien saatavilla olevien kuvien laatu ei todennäköisesti kuitenkaan mahdollista kasvillisuustulkintaa; tässä hankkeessa häiriintyneitä kuvia oli
noin 13 prosenttia tilatuista ilmakuvista. Myös syvyysluotauksien kattavuudessa
ja luotauksiin pohjautuvien syvyyskäyrästöjen luotettavuudessa on selvästi alueellisia eroja, mikä saattaa vaikeuttaa menetelmän laajamittaista käyttöä. Myös
vesikasvillisuuden mahdollisen esiintymisalueen määrittämiseen liittyy tiettyjä epävarmuustekijöitä. Tässä tutkimuksessa MEA:n määritykset tehtiin puhtaasti syvyysrajojen mukaisesti huomioimatta esimerkiksi kasvupaikkojen pohjanlaatua tai rantojen avoimuuksia. Nämä kasvupaikkaolosuhteet vaikuttavat käytännössä vesikasvillisuuden esiintymiseen ja saattavat hankaloittaa kasvittumisastevertailua järvien välillä. Sen sijaan kasvittumisasteen järvikohtaisessa seurannassa tämänkalSuomen ympäristö 725
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tainen yleistys ei ole ongelmallista. Järvikohtaisessa seurannassa esimerkiksi vedenpinnan korkeustason vaihtelu on ratkaisevampaa ja suuret korkeuserot hankaloittavat vuosien välistä vertailua.
Ilmakuvatulkinta soveltuu parhaiten humuspitoisille järville, sillä kirkasvetisissä järvissä mm. pohjaheijastus saattaa vaikeuttaa tulkintaa (Leka ym. 2003). Suomessa vesikasvillisuuden tulkintaan soveltuvia väärävärikuvia kuvataan erityisesti metsätaloussuunnittelun tarpeisiin, joten mm. Vuoksen ja Kymijoen vesistöalueiden metsätalousvaltaisilla alueilla arkistoilmakuvia on saatavilla melko kattavasti. Näillä alueilla humuspitoiset, erityisesti pienet ja keskisuuret, järvityypit ovat
yleisiä, joten arkistoilmakuviin pohjautuva vesikasvillisuuden runsauden arviointia olisi mahdollista toteuttaa myös laajamittaisemmin arvioitaessa VPD:n mukaisesti järvien tilaa vesikasvillisuuden avulla. Arkistokuviin pohjautuva ilmakuvatulkinta voisikin toimia kustannustehokkaana keinona arvioida järvien nykyistä ekologista tilaa. Vuonna 2009 on julkaistava ensimmäiset VPD:n mukaiset vesienhoitoalueiden hoitosuunnitelmat, joissa tulee ensimmäisen kerran esittää kaikkien pintavesimuodostumien ekologinen tila seuranta-aineistoihin perustuen. VPD:n mukaiset seurantaohjelmat käynnistyvät vuonna 2006, joten seurantuloksia ehtii kertyä vain 3-4 vuoden ajalta. Suomessa erityisesti haja-kuormituksen vesistövaikutusten toiminnallinen seuranta tulee ilmeisesti perustumaan otantamenetelmällä
valittuihin samaa tyyppiä ja saman tyyppistä kuormitusta edustaviin kohteisiin
(Vuori 2004). Seurannoilla saatava tieto ko. järvien tilasta yleistetään koskemaan
muita saman tyyppisiä, samalla tavoin ihmistoiminnan kuormittavia järviä. Seurannan ulkopuolisiin järviin ei kohdenneta intensiivistä biologista seurantaa. Kuitenkin ko. järvien ekologisen tilan todentaminen voi vaatia vedenlaatuaineistojen
lisäksi tilan todentamista biologisin mittarein, missä tapauksessa esim. ilmakuvatulkinnan avulla tehty kasvittumisastetarkastelu voi tulla kyseeseen kustannustehokkaana biologisena mittarina.
Ilmakuvatulkintamenetelmän käyttäminen vesikasvillisuuden pitkäaikaisseurannassa edellyttää tietoa menetelmän herkkyydestä havaita vesikasvillisuudessa
tapahtuvia runsausmuutoksia. On todennäköistä, ettei ilmakuvatulkinnalla voida
havaita rehevöitymisen ensivaiheen vähäisiä vesikasvillisuuden runsausmuutoksia. Toisaalta vesipuitedirektiivin mukainen vesikasvillisuuden 6 vuoden seurantaväli on kohtuullisen pitkä, jolloin merkittävät muutokset voivat tulla ilmi myös
ilmakuviin pohjautuvalla kasvittumisastetarkastelulla.

Linja-aineistosta lasketut runsaussuhteiden mittarit
Linja-aineiston runsaussuhteiden kuvaajina kokeiltiin kasvillisuusindeksiä ja pinta-alapeittävyyttä. Näistä kasvillisuusindeksin havaittiin kuvaavan paremmin rantaja vesikasvillisuuden runsautta ja erottelevan selkeämmin kuormitetut järvet vertailujärvistä. Kasvillisuusindeksin vahvuutena on melko yksinkertainen laskutapa, monikäyttöisyys eri menetelmien suhteen ja lisäksi sen on todettu elomuodoittain laskettuna kasvaneen Pirkanmaan pienvesissä ravinteisuuden lisääntymisen myötä (Ilmavirta ja Toivonen 1986). Toisaalta kasvillisuusindeksi ei varsinaisesti huomioi lajien runsauksia suhteessa tutkittuun pinta-alaan, jolloin sen herkkyys havaita muutoksia saattaa joissain tapauksissa olla heikko. Kasvillisuusindeksi
ei näin ollen ole yksiselitteisesti pinta-alapeittävyyttä parempi, vaan tapauskohtaisesti pinta-alapeittävyys saattaa kuvata paremmin tiettyjen lajien runsautta. Pintaalapeittävyys suhteuttaa lajin esiintymisen tutkittuun pinta-alaan, jolloin esimerkiksi harvoissa kasvupaikoissa pienialaisina mutta peittävinä kasvustoina esiintyvät lajit eivät saa suhteettoman suurta runsausarvoa, kuten kasvillisuusindeksissä
tietyissä tapauksissa saattaa käydä. Kokonaisuutena kasvillisuusindeksi arvioitiin
kuitenkin paremmaksi vesikasvillisuuden runsausmuuttujaksi jo Life Vuoksi -hankkeessa (Leka ym. 2003).
$
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Vesikasvillisuuden runsaussuhteisiin perustuvien samankaltaisuusindeksien
testauksessa kaikkien kokeiltujen indeksien (SPSS-ohjelma) havaittiin toimivan
samansuuntaisesti ja testatuista parhaimmaksi valittiin Block distance -dissimilariteeti-indeksi. Vaikka sopivin indeksi valittiinkin, on sen soveltamiseen ekologisten
laatusuhteiden laskemiseksi suhtauduttava kriittisesti. Nyt ei esimerkiksi kokeiltu,
kuinka ekologiset laatusuhteet muuttuisivat, jos kohdejärvien runsaussuhteita
muutettaisiin. Aikaisempien tutkimusten mukaan (Jongman ym. 1996) sopivimman indeksin valinnan täytyy tukeutua asiantuntemukseen siten, että huomioidaan kerätyn tiedon tyyppi ja ekologinen kysymys, johon yritetään vastata. Jongmanin ym. mukaan yksi lähestymistapa on kokeilla miten eri indeksit käyttäytyvät aineiston erilaisten muutosten suhteen ja jatkavat, että kokeilu on kuitenkin
vain suuntaa antavaa.
Linja-aineistosta laskettujen elomuodoittaisten kasvillisuusindeksien tulokset olivat odotetun kaltaisia; irtokellujien, kelluslehtisten ja ilmaversoisten vesikasvien runsaudet olivat suuremmat kuormitetuissa järvissä ja vastaavasti pohjalehtisten runsaudet pienempiä (kts. kappale 3.7.2). Elomuodoittainen runsaustarkastelu soveltuu periaatteessa hyvin järvien ekologisen tilan arviointiin, sillä em.
elomuotojen ja sitä kautta kasvillisuuden vyöhykkeisyyden muutokset suhteessa
rehevöitymiseen ovat selviä. Mahdollisia ongelmakohtia on kuitenkin vertailujärvien välinen suuri vaihtelu ja muutoksien kuvaaminen ekologisina laatusuhteina.
Laskennallisesti ongelmalliseksi muodostuvat ennen kaikkea tilanteet, joissa tiettyä elomuotoa, esimerkiksi pohjalehtisiä, ei esiinny kohdejärvellä lainkaan. Tällöin havaituksi arvoksi tulee 0 ja suhteen (odotettu/havaittu) laskeminen on mahdotonta. Muunnoksilla tilanne voidaan teknisesti korjata, mutta usein järvien välinen vaihtelu muodostuu niin suureksi, ettei ekologista laatusuhdetta pystytä esittämään direktiivin vaatimusten mukaisesti vaihteluvälillä 0-1. Tässä tutkimuksessa
näin kävi mm. irtokellujien kohdalla; jokaisessa järvityypissä irtokellujien esiintymistä osassa tai jopa kaikissa kuormitetuissa kohteissa voidaan pitää merkkinä rehevöitymiskehityksestä, mutta koska yhdessäkään vertailukohteessa ei irtokellujia esiintynyt, oli vasteen esittäminen ekologisina laatusuhteina mahdotonta.
Vastaavia laskentateknisiä vaikeuksia oli myös trofiaryhmittäin laskettujen runsaussuhteiden kohdalla. Toivosen (1984) käyttämän ravinteisuusluokittelun mukaisesti ryhmitellyn eutrofanteista sekä meso-eutrofanteista lajeista muodostuvan
lajiryhmän suhteellinen runsaus lisääntyi selvästi etenkin kirkasvetisissä ja keskihumuksisissa järvissä kuormituksen myötä. Koska em. eutrofantit lajit puuttuivat
kuitenkin ainakin yhdestä kohteesta kaikissa kolmessa vertailujärvityypissä, ei tähänkään mittariin pohjautuvaa muutosta pystytty esittämään ekologisina laatusuhteina välillä 0-1. Trofiaryhmittäinen runsausvertailu vaatii myös huolellista lajimääritystä. Esimerkiksi palpakoiden kohdalla osa yleisesti esiintyvistä lajeista kuuluu
em. eutrofanttien ryhmään ja osa oligotrofanttien ryhmään, jolloin sukutasolle
(Sparganium sp.) jääneitä määrityksiä ei voida hyödyntää suhteiden laskennassa.
Yleisesti runsausmittareihin liittyviä keskeisiä epävarmuustekijöitä ovat ajallinen ja paikallinen vaihtelu (taulukko 9). Vertailuolojen määrittelyn kannalta ajallisen vaihtelun merkitys saattaa olla vähäinen, koska ajallinen vaihtelu voi hukkua
maantieteellisen ja habitaattityypistä johtuvan vaihtelun sisään, joka näyttäisi tämän tutkimuksen perusteella olevan mittavaa. Mutta erityisesti toiminnallisessa
seurannassa ajallisen vaihtelun suuruudesta pitäisi olla käsitys, kun seurataan tietyn järven ekologisen tilan kehitystä useiden vuosien ajan. Tämän tutkimuksen
maastoaineiston osalta ajallisen vaihtelun aiheuttamaa virhettä esimerkiksi kuormitettujen järvien ekologisen tilan arviointiin on vaikea arvioida. Todennäköisesti
runsaussuhteiden kannalta selvästi merkittävämpää on paikallinen vaihtelu eli
lähinnä se kuinka hyvin linja-aineiston perusteella onnistutaan mittaamaan järven sen hetkisiä vesi- ja rantakasvien runsaussuhteita. Joka tapauksessa on selvää,
että tutkitun alan suhde koko vesikasvillisuuden esiintymisalueeseen on pieni.
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Taulukko 9. Vesikasvillisuuden runsaussuhteita kuvaavien ekologisen tilan mittareiden arvioituja vahvuuksia ja heikkouksia.

Esimerkiksi linjojen yhteisleveyden (75 m) ja järven rantaviivan pituuden suhteen
laskettuna kohdejärvien tutkittu ala olisi keskimäärin 0,86 % (vaihteluväli 0,212,38 %) vesikasvillisuuden kokonaisesiintymisalueesta. Otoskoon (15 linjaa) riittävyyttä tilastollisesti luotettavaan runsaussuhteiden mittaamiseen ei ole tutkittu,
mutta vaihtelun merkitystä on pyritty minimoimaan vakioimalla menetelmä sekä
linjojen määrä ja sijoittelu.

4.4 Menetelmien kustannusvertailut
Vesikasvillisuuden seurantamenetelmien kustannusvertailu perustui osin tarkkaan
työaikakirjanpitoon ja osin käytännön kokemuksiin pohjautuviin arvioihin eri työvaiheisiin kuluvasta ajasta. Tuloksia tarkasteltaessa tulee kiinnittää huomiota etenkin eri menetelmien kustannusrakenteeseen, ei niinkään tarkkoihin lukuarvoihin.
Päävyöhykemenetelmän ja ilman maastoaineistoa tehtävän ilmakuvatulkinnan
kustannusrakenteen erot ovat selvät ja mahdollisesti korostuvat yhä enemmän
tutkittavan järvijoukon kasvaessa (kts. luku 4.4). Ilmakuvatulkinnassa kiinteiden
laitekustannusten osuus oli merkittävä ja tämä osuus pienenee järvimäärän lisääntyessä. Päävyöhykemenetelmän järvikohtaiset kustannukset eivät sitä vastoin pienene samalla tavoin. On mahdollista, että vesikasvillisuuden seurannassa maastotöiden kokonaiskustannukset ovat tässä tutkimuksessa arvioitua suuremmat. Tässä tutkimuksellisessa hankkeessa maastopäivät olivat usein pitkiä ja mahdollisesti
virkatyöajan puitteissa vastaavalla tarkkuudella tehtävien kartoitusten tekeminen
vaatisi useimmiten kolme maastotyöpäivää, etenkin jos seurantajärvien rantavyö$"
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hykkeiden kasvillisuus on runsasta ja monilajista. Tässä tutkimuksessa yhtä järveä
kohden käytettiin useimmissa tapauksissa kaksi työpäivää. Lisäksi puolet kohdejärvistä edusti vertailuoloja, joissa kasvillisuuden voidaan olettaa olevan keskimäärin vähäisempää kuin toiminnallisen seurannan järvissä. Linjojen määrää tai linjaa kohden käytettyä työaikaa ei voida tulosten luotettavuutta heikentämättä juurikaan pienentää.
Myös ilmakuvatulkintaa täydentäviin aluekartoituksiin ja tukialuetietojen keräämiseen varattu aika on kustannuslaskelmissa suhteellisen lyhyt. Käytännön
työssä satunnaiset viivästykset saattavat nopeasti lisätä tarvittavaa työaikaa ja samalla kustannuksia lisääntyneen matkustuksen ja työajan myötä. Kustannusvertailun johtopäätöksenä eri menetelmien kustannusarvioita voidaan pitää lähinnä
minimiarvoina ja laskelmien suurin hyöty on eri kululajien suhteellisen osuuden
arvioinnissa seurantatutkimusten suunnittelussa.

4.5 Kohdejärvien ekologisen tilan arviointi
Kirkasvetiset järvet
Kirkasvetisistä järvistä vertailutilaa edustaviksi määriteltyjä järviä voidaan kaikkia
pitää myös tämä tutkimuksen tulosten perusteella ekologiselta tilaltaan vähintään
hyvinä. Vertailujärvijoukossa Peukalojärvi eroaa muista saman tyypin vertailujärvistä hieman vedenlaadultaan rehevämpänä, mutta sitä voidaan silti pitää selvästi
vertailutilaa ja siten erinomaista ekologista tilaa edustavana.
Kuormitetuista järvistä Hakojärveen kohdistui laskennallisesti selvästi suurin kuormitus, mutta se ei näkynyt järven vedenlaadussa eikä erityisen voimakkaasti myöskään vesikasvillisuudessa. Järven lajisto poikkesi jossain määrin vertailujärvistä, mutta runsaussuhteet olivat melko samankaltaiset kuin vertailujärvissä. Vesikasvillisuudeltaan kaikki kuormitetut järvet poikkesivat vertailujärvistä
jossain määrin, suurimmillaan poikkeamat olivat Alimmaisessa. Ko. järven arvioitiin jo Life Vuoksi hankkeen yhteydessä (Leka ym. 2003, Heinonen ym. 2004) olevan ekologiselta tilaltaan heikentynyt ja arvioitiin tilaltaan jopa hyvää huonommaksi. Subjektiivisten maastohavaintojen perusteella Lihavan ja Säänjärven tila
oli selvästi heikentynyt, vaikka ekologiset tilamittarit eivät selkeää tilan heikkenemistä ilmentäneetkään. Kasvittumisastetarkastelu olisi todennäköisesti soveltunut
näiden järvien ekologisen tilan mittaamiseen.

Keskihumuksiset järvet
Keskihumuksisten järvien vertailujärviksi maankäyttö- ja vedenlaatutietojen perusteella valitut kohteet osoittautuivat kaikki myös vesikasvillisuutensa ja tarkennetun kuormitusarvioinnin perusteella likimain luonnontilaisiksi. Kaikkia järviä
voidaan pitää lähes muuttumattomina ja niitä voitaneen käyttää vertailujärvinä
myös jatkotyössä, vaikkakin vertailuolojen määrittelyssä tulee ottaa huomioon
mm. syvyys tyypittelytekijänä sekä maantieteellinen vaihtelu.
Kaikki neljä keskihumuksista kuormitettua järveä (Pieni-Saittajärvi, Liesjärvi,
Maaningan Pieni-Varpanen ja Suurijärvi) osoittautuivat sekä arvioidun kuormituksensa että vedenlaatunsa ja vesikasvillisuutensa perusteella vertailutilasta poikkeaviksi. Eniten ihmistoiminta oli lisännyt kuormitusta Suurijärveen, jossa myös
järven vesikasvillisuuden tila lähes kaikilla mittareilla mitattuna oli heikentynyt
(taulukko 8). Suurijärven kasvillisuutta hallitsevat laajat ja tiheät järviruoon sekä
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kelluslehtisten kasvustot, lisäksi lajistossa on eutrofiaa indikoivia lajeja. Pohjalehtisiä järvellä esiintyy vain niukasti. Tämän tutkimuksen aineiston perusteella ei
voida ottaa lopullista kantaa siihen, ovatko muutokset vesikasvistossa niin suuria,
että Suurijärvi tulisi niiden perusteella määritetyksi ekologiselta tilataan hyvää
huonommaksi. Ekologisen tilan luokkarajojen määrittäminen ei ollut tämän tutkimuksen tavoitteena eikä käytössä ollut kuuden vertailujärven joukko vielä mahdollista luokkarajojen määrittämistä tilastollisen tarkastelun perusteella, mihin tarvittaisiin vielä suurempi joukko luonnontilaiseksi arvioituja vertailukohteita (Wallin
ym. 2003). Voidaan kuitenkin perustellusti todeta, että Suurijärven ekologinen tila
on heikentynyt ja se tulee huomioida riskikohteena, jossa hyvää ekologista tilaa ei
mahdollisesti saavuteta.

Runsashumuksiset järvet
Runsashumuksisissa järvissä vertailujärvien ja kuormitettujen järvien tilan erottuminen toisistaan vesikasviston perusteella ei ollut yhtä selkeää kuin vähemmän
humuspitoisissa järvissä. Osittain tähän oli syynä runsas vaihtelu vertailujärvien
välillä, joissa oli mukana kaksi luontaisestikin melko rehevää kohdetta (Viita-Lauas
ja Kakkisenjärvi) ja pH:ltaan alhainen kohdejärvi Yöttäjä. Kaikkien vertailujärvien
ekologista tilaa voidaan kuitenkin pitää vähintään hyvänä ja ainakin Tiilikka ja
Autiojärvi edustavat lähes täysin luonnontilaisia kohteita. Ylimmäinen Rautavaaralla on lievästi metsätaloustoimenpiteiden kuormittama, mutta silti vesikasvistoltaan muistuttaa lähes täysin luonnontilaisia järviä.
Metsätalouden kuormittamiksi arvioiduista järvistä Mujejärvi ja Ylimmäisenjärvi eivät eronneet merkittävästi vertailujärvistä minkään vesikasvimittariston
perusteella. Myöskään vedenlaatu ei järvissä viitannut tilan merkittävään heikentymiseen. Metsätalouskuormitteisessa Palojärvessä lajisto erosi jossain määrin vertailujärvistä, mutta runsaussuhteissa ei havaittu eroja. Vedenlaadultaan Palojärvi
kuitenkin eroaa vertailujärvistä (korkeampi ravinnetaso, happiongelmat, alhainen pH),
joten ekologisen tilan lopullinen määrittäminen vaatisi tietoja myös muista biologisista laatutekijöistä. Maatalouskuormitteisissa Sulkavanjärvessä sekä Varpasessa
järviin kohdistuva, ihmistoiminnasta peräisin oleva kuormitus on selvästi suhteellisesti suurempaa kuin vertailujärvissä, mikä näkyy niin vedenlaatumittareissa kuin
vesikasvillisuudessakin. Järvien ekologinen tila on selvästi heikentynyt, mutta näidenkään järvien osalta ei voida vielä lopullisesti arvioida täyttyykö VPD:n mukainen hyvän ekologisen tilan tavoite.
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Johtopäätökset
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VPD:n vaatimusten mukaan vesikasvillisuuden koostumusta tulee järvien ekologisen tilan arvioinnin yhteydessä mitata lajikoostumuksen ja runsaussuhteiden
sekä lisääntyneen kasvun avulla. Parhaiksi arvioituja lajikoostumusta kuvaavia
mittareita olivat tämän tutkimuksen tulosten mukaan lajimäärä ja tyypille ominaisten taksonien osuus, jotka kuvaavat osittain samaa asiaa; esimerkiksi rehevöitymisen myötä ilmaantuvien uusien, usein vaateliaiden lajien ilmaantumista kuormitettujen järvien lajistoon. Myös lajiston samankaltaisuus on toimiva mittari, vaikkakaan sen tulkinta ei ole yhtä yksiselitteinen, eikä laskutapa yhtä yksinkertainen
kuin em. mittareilla. Tyypille ominaisten lajien lukumäärää, jonka mittarin on todettu esim. pohjaeläimillä toimivan melko hyvin, ei voida suositella ekologisen
tilan mittariksi vesikasvillisuudelle.
Arkistoilmakuvien tulkintaan pohjautuva kasvittumisaste todettiin hyvin vertailujärvet ja kuormitetut järvet erottelevaksi runsaussuhteiden mittariksi; lisäksi
se on kustannuksiltaan huomattavan edullinen maastoseurantoihin verrattuna.
Mittaria voidaankin suositella käytettäväksi järvien nykytilan arvioinnissa nopeana ja kustannustehokkaana biologisena mittarina sekä seurannassa laajamittaisten pitkäaikaismuutosten todentamisessa. Yhdessä yksinkertaisten lajimittareiden
kanssa se voi muodostaa myös käyttökelpoisen mittarin järvien alustavassa riskinarvioinissa.
Runsaussuhteiden maastoseuranta-aineistoon perustuvien mittareiden käyttö vaatii jatkossa, että otetaan selvemmin huomioon runsausaineistoon vaihtelua
aiheuttavat tekijät, kuten rannan morfologiset tekijät ja pohjan laatu. Runsaussuhteiden käyttö ekologisen tilan arvioinnissa on kuitenkin välttämätöntä, jotta
voidaan havaita vesikasvillisuudessa tapahtuvat lievät muutokset, joiden avulla
voidaan tunnistaa esimerkiksi rehevöitymiskehityksen alkuvaiheen vasteet kasviyhteisöissä.
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Liite 3. Maastokartoituksessa lajihavaintoihin mukaan otetut
ranta- ja vesikasvit
Tieteellinen lajinimi

Tieteellinen lajinimi

Acorus calamus
Agrostis canina
Alisma plantago-aquatica
Alisma wahlenbergii
Alopecurus aequalis
Arctophila fulva ssp. pendulina
Batrachospermum sp.
Bidens cernua
Bidens radiata
Bidens tripartita
Bryum sp.
Butomus umbellatus
Calla palustris
Calliergon giganteum
Calliergon megalophyllum
Calliergonella cuspidata
Callitriche cophocarpa
Callitriche hamulata
Callitriche hermaphroditica
Callitriche palustris
Callitriche sp.
Caltha palustris
Caltha palustris ssp. palustris
Caltha palustris ssp. radicans
Carex acuta
Carex acutiformis
Carex aquatilis
Carex diandra
Carex elata
Carex elata subsp. elata
Carex elata subsp. omskiana
Carex lasiocarpa
Carex paniculata
Carex pseudocyperus
Carex riparia
Carex rostrata
Carex vesicaria
Catabrosa aquatica
Ceratophyllum demersum
Ceratophyllum submersum
Chara aspera
Chara fragilis
Chara globularis
Chara sp.
Chiloscyphus polyanthos
Cicuta virosa
Cicuta virosa var. angustifolia
Cicuta virosa var. virosa
Cladium mariscus
Crassula aquatica
Dichelyma capillaceum
Drepanocladus aduncus
Drepanocladus longifolius
Drepanocladus sendtneri

Drepanocladus sp.
Eleocharis mamillata
Eleocharis palustris
Eleocharis parvula
Eleocharis sp.
Elodea canadensis
Equisetum fluviatile
Fontinalis antipyretica
Fontinalis dalecarlica
Fontinalis dichelymoides
Fontinalis hypnoides
Fontinalis sp.
Glyceria fluitans
Glyceria maxima
Glyceria notata
Hamatocaulis lapponicus
Hippuris tetraphylla
Hippuris vulgaris
Hydrocharis morsus-ranae
Iris pseudacorus
Isoëtes echinospora
Isoëtes lacustris
Isoëtes sp.
Juncus supinus
Leersia oryzoides
Lemna gibba
Lemna minor
Lemna sp.
Lemna trisulca
Leptodictyum riparium
Limosella aquatica
Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Lycopus europaeus
Lysimachia thyrsiflora
Lythrum portula
Lythrum salicaria
makrolevät
Menyanthes trifoliata
Montia fontana
Myosotis laxa ssp. cespitosa
Myosotis nemorosa
Myosotis scorpioides
Myriophyllum alterniflorum
Myriophyllum sibiricum
Myriophyllum sp.
Myriophyllum verticillatum
Najas flexilis
Najas marina ssp. intermedia
Najas tenuissima
Nitella batrachosperma
Nitella flexilis
Nitella nordstedtiana
Nitella opaca
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Tieteellinen lajinimi

Tieteellinen lajinimi

Drepanocladus sordidus
Nitella sp.
Nitella wahlbergiana
Nitella wahlenbergiana
Nuphar lutea
Nuphar lutea x pumila
Nuphar pumila
Nymphaea alba ssp. alba
Nymphaea alba ssp. candida
Nymphaea alba ssp. candida x tetragona
Nymphaea sp.
Nymphaea tetragona
Oenanthe aquatica
Ortodiceras fontanum
Persicaria amphibia
Persicaria foliosa
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Pilularia globulifera
Platyhypnidium riparioides
Potamogeton alpinus
Potamogeton berchtoldii
Potamogeton compressus
Potamogeton crispus
Potamogeton filiformis
Potamogeton friesii
Potamogeton gramineus
Potamogeton gramineus x alpinus
Potamogeton gramineusxperfoliatus
Potamogeton lucens
Potamogeton natans
Potamogeton natans var prolixus
Potamogeton obtusifolius
Potamogeton pectinatus
Potamogeton perfoliatus
Potamogeton polygonifolius
Potamogeton praelongus
Potamogeton pusillus
Potamogeton rutilus
Potamogeton sp.
Potamogeton vaginatus
Potentilla palustris
Ranunculus lingua
Ranunculus aquatilis
Ranunculus aquatilis var. aquatilis
Ranunculus aquatilis var. diffusus
Ranunculus circinatus
Ranunculus confervoides
Ranunculus flammula
Ranunculus hyberboreus
Ranunculus peltatus ssp. baudotii
Ranunculus peltatus ssp. peltatus
Ranunculus reptabundus
Ranunculus reptans
Ranunculus sceleratus
Riccia fluitans
Ricciocarpos natans
Rorippa amphibia

Nitella opaca/flexilis
Rorippa palustris
Rumex aquaticus
Rumex hydrolapathum
Rumex maritimus
Sagittaria natans
Sagittaria natans x sagittifolia
Sagittaria sagittifolia
Sagittaria sagittifolia spp. vallisneriifolia
Sagittaria sp.
Sagittaria spp.
Scapania undulata
Schoenoplectus lacustris
Schoenoplectus tabernaemontani
Scirpus radicans
Scirpus sylvaticus
Scolochloa festucacea
Scorpidium scorpioides
Sium latifolium
Sparganium ang x gramineum
Sparganium angustifolium
Sparganium emersum
Sparganium erectum
Sparganium erectum ssp. erectum
Sparganium erectum ssp. microcarpum
Sparganium glomeratum
Sparganium gramineum
Sparganium hyperboreum
Sparganium natans
Sparganium sp.
Sphagnum sp.
Spirodela polyrhiza
Stratiotes aloides
Subularia aquatica
Thelypteris palustris
Typha angustifolia
Typha latifolia
Typha sp.
Utricularia australis
Utricularia intermedia
Utricularia minor
Utricularia ochroleuca
Utricularia sp.
Utricularia stygia
Utricularia vulgaris
Warnstorfia exannulata
Warnstorfia exannulata col
Warnstorfia procera
Warnstorfia sp.
Warnstorfia trichophylla
Warnstorfia tundrae
Veronica anagallis-aquatica
Veronica beccabunga
vesisammalet
Zannichellia major
Zannichellia palustris
Zannichellia palustris var. repens
Zannichellia pedunculata
Zostera marina
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Liite 4. Tutkimusjärvillä havaitut vesi- ja rantakasvit elomuodoittain
ryhmiteltynä (Toivonen 1981).

Tieteellinen nimi

Suomenkielinen nimi Elomuoto Ravinteisuus

Hydrocharis morsus-ranae
Lemna minor

kilpukka
pikkulimaska

1
1

e
m-e

Ceratophyllum demersum
Utricularia australis
Utricularia intermedia
Utricularia minor
Utricularia ochroleuca
Utricularia vulgaris
Utricularia sp.

(sarvi)karvalehti
lännenvesiherne
kalvasvesiherne
pikkuvesiherne
kalvasvesiherne
isovesiherne

2
2u
2u
2u
2u
2u
2u

e
i
o-m
o-m
o-m
i
o-m

Callitriche cophocarpa
Callitriche palustris
Elodea canadensis
Juncus supinus
Myriophyllum alterniflorum
Myriophyllum sibiricum
Myriophyllum verticillatum
Najas flexilis
Najas tenuissima
Potamogeton alpinus
Potamogeton berchtoldii
Potamogeton gramineus
Potamogeton obtusifolius
Potamogeton perfoliatus
Potamogeton praelongus
Potamogeton pusillus
Ranunculus peltatus ssp. baudotii
Ranunculus peltatus ssp. peltatus
Sparganium natans

isovesitähti
pikkuvesitähti
(kanadan)vesirutto
rentovihvilä
ruskoärviä
kalvasärviä
kiehkuraärviä
notkeanäkinruoho
hentonäkinruoho
purovita
pikkuvita
heinävita
tylppälehtivita
ahvenvita
pitkälehtivita
hentovita
ojasätkin
järvisätkin
pikkupalpakko

3a
3a
3
3a
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3a

m
m
m-e
o-m
o-m
e
e
m-e
m-e
i
m-e
m
m-e
m
m-e
e
e
m
o-m

Elatine triandra
Eleocharis acicularis
Eleocharis sp.
Isoëtes echinospora
Isoëtes lacustris
Isoëtes sp.
Lobelia dortmanna
Littorella uniflora
Ranunculus reptans
Subularia aquatica

kolmihedevesirikko
hapsiluikka

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

m
o-m

Nuphar lutea
Nuphar lutea x pumila
Nymphaea alba ssp. candida
Nymphaea alba ssp. candida x tetragona
Nymphaea tetragona

(iso)ulpukka
pohjanulpukka
pohjanlumme
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vaalealahnanruoho
tummalahnanruoho
nuottaruoho
raani
rantaleinikki
äimäruoho

suomenlumme

5
5
5
5
5
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o
o
o
o
o-m
o-m
o-m
i
i
o-m
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Liite 4/2
Tieteellinen nimi

Suomenkielinen nimi Elomuoto Ravinteisuus

Persicaria amphibia
Potamogeton natans
Sagittaria natans
Sparganium angustifolium
Sparganium gramineum
Nymphaea alba ssp. alba

vesitatar
uistinvita
kelluskeiholehti
kaitapalpakko
siimapalpakko
isolumme

Sagittaria natans x sagittifolia

&

5
5
5
5
5
5

m-e
i
m-e
o
m
i

5-6

m-e

Alisma plantago-aquatica
Alopecurus aequalis
Eleocharis mamillata
Eleocharis palustris
Equisetum fluviatile
Hippuris vulgaris
Iris pseudacorus
Lysimachia thyrsiflora
Phragmites australis
Ranunculus lingua
Schoenoplectus lacustris
Sparganium emersum
Sparganium erectum
Typha angustifolia
Typha latifolia

ratamosarpio
rantapuntarpää
mutaluikka
rantaluikka
järvikorte
(lampare)vesikuusi
(kelta)kurjenmiekka
terttualpi
järviruoko
jokileinikki
järvikaisla
rantapalpakko
haarapalpakko
kapeaosmankäämi
leveäosmankäämi

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

m-e
m
i
i
i
o-m
m-e
i
i
m-e
i
i
e
e
m-e

Agrostis canina
Bidens cernua
Bidens radiata
Calla palustris
Caltha palustris
Carex acuta
Carex aquatilis
Carex lasiocarpa
Carex paniculata
Carex rostrata
Carex vesicaria
Cicuta virosa
Lycopus europaeus
Lythrum salicaria
Menyanthes trifoliata
Phalaris arundinacea
Potentilla palustris
Rumex aquaticus
Scirpus sylvaticus
Calliergonella cuspidata
Calliergon megalophyllum
Chara fragilis
Drepanocladus aduncus
Drepanocladus longifolius

luhtarölli
nuokkurusokki
säderusokki
(suo)vehka
rentukka
viiltosara
vesisara
jouhisara
lähdesara
pullosara
luhtasara
myrkkykeiso
rantayrtti
rantakukka
raate
ruokohelpi
kurjenjalka
vesihierakka
korpikaisla
otaluhtasammal
järvikuirisammal

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
9
8
8

o-m
e
e
i
m
m-e
m-e
o-m
e
i
m-e
m

luhtasirppisammal
hiussirppisammal

..............................................................

m
o-m
m-e
i
m-e
m
m
m
e
m-e
m-e
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Liite 4/3
Tieteellinen nimi

Suomenkielinen nimi Elomuoto Ravinteisuus

Drepanocladus sordidus

upossirppisammal

8

m-e

Fontinalis antipyretica
Fontinalis dalecarlica
Fontinalis dichelymoides
Fontinalis hypnoides
Fontinalis sp.
Scorpidium scorpioides
Warnstorfia exannulata
Warnstorfia procera
Warnstorfia trichophylla

isonäkinsammal
virtanäkinsammal
suvantonäkinsammal
järvinäkinsammal

8
8
8
8
8
8
8
8
8

o-m
o
o
m-e

9
9

m-e
m-e

Nitella flexilis
Nitella sp.

lettolierosammal
hetesirppisammal
aapasirppisammal
lampisirppisammal

o-m
m
o-m
o

Elomuodot
1 = irtokellujat (lemnidit)
2 = irtokeijujat (keratofyllidit)
3 = uposlehtiset (elodeidit)
4 = pohjalehtiset (isoetidit)
5 = kelluslehtiset (nymfeidit)
6 = ilmaversoiset (helofyytit)
7 = rantakasvit
8 = vesisammalet (bryidit)
9 = Näkinpartaiset (karidit)

1)

Ravinteisuusryhmät
e = eutrofit (ravinteiset kasvupaikat)
m-e =meso-eutrofit (keskiravinteiset-ravinteiset kasvupaikat)
m = mesotrofit (keskiravinteiset kasvupaikat)
o-m =oligo-mesotrofit (karut-keskiravinteiset kasvupaikat)
i = indifferentit (esiintyvät ravinteisuudeltaan hyvin erilaisissa kasvupaikoissa)

2)
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Vuonna 2000 voimaan astuneen vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisesti vesistöjen tilaa
arvioidaan tulevaisuudessa biologisten laatutekijöiden ja niihin pohjautuvien mittareiden
avulla. Tässä hankkeessa tutkittiin vesikasvillisuuden lajikoostumukseen ja runsauteen
perustuvien mittareiden käyttökelpoisuutta pienten järvien ekologisen tilan arvioinnissa ja
seurannassa. Lajimäärän ja järvityypille ominaisten taksonien osuuden havaittiin kuvaavan
lajimittareista parhaiten järven ekologista tilaa. Vesikasvillisuuden runsausmittareista
puolestaan arkistoilmakuvista määritetyn kasvittumisasteen (ilmaversoisen sekä kelluslehtisen
kasvillisuuden runsaus mahdollisella esiintymisalueella) havaittiin erottelevan kuormitetut
järvet vertailuolosuhteita edustavista kohteista. Edellä mainittujen elomuotoryhmien sekä
pohjalehtisten vesikasvien runsauserot vertailujärvien ja kuormitettujen järvien välillä
todettiin myös päävyöhykelinjamenetelmällä toteutetuissa maastokartoituksissa. Jatkossa
maastokartoituksilla runsausaineistoa kerättäessä on syytä huomioida selvemmin
havaintopaikkojen runsaussuhteisiin vaihtelua aiheuttavat luontaiset taustatekijät, kuten
rannan morfologia ja pohjan laatu. Tässä tutkimuksessa maastoaineisto kerättiin
päävyöhykemenetelmällä satunnaisesti valituilta 15 linjapaikalta järveä kohden. Yhteensä
tutkimuksessa oli mukana 34 pientä järveä, joista 18 vertailutilaa edustavia ja 16 eri tavoin
kuormittuneita kohteita. Tyypiltään järvet vaihtelivat kirkasvetisistä runsashumuksisiin.
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S u o m e n

y m p ä r i s t ö

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Vesikasvillisuus pienten järvien tilan ilmentäjänä
Euroopan yhteisön vesipolitiikan puitedirektiivi (VPD) edellyttää järvien ekologisen
tilan luokittelua ensisijaisesti biologisin perustein.
Tässä tutkimuksessa selvitettiin vesikasvillisuuden lajikoostumukseen ja runsaussuhteisiin perustuvien mittareiden käyttökelpoisuutta pienten järvien ekologisen
tilan arvioinnissa. Yhteensä tutkimuksessa oli mukana 34 järveä, joista 18 vertailutilaa edustavia ja 16 eri tavoin kuormittuneita kohteita. Luontaiselta tyypiltään
järvet vaihtelivat kirkasvetisistä runsashumuksisiin.
Tutkimuksen kohdejärvillä toteutettiin maastoseurantoja päävyöhykemenetelmällä ja arkistoilmakuviin pohjautuvaan vesikasvien ilmakuvatulkintaan. Maastoaineistosta lasketuista lajimittareista parhaiten järven tilaa kuvasivat lajimäärä ja
järvityypille ominaisten taksonien osuus kokonaislajistosta. Myös arkistoilmakuvista tulkittu kasvittumisaste (kelluslehtisen ja ilmaversoisen kasvillisuuden
runsaus mahdollisella esiintymisalueella) erotteli vertailujärvet kuormitetuista
kohteista.
Tutkimus oli Pohjois-Savon ympäristökeskuksen ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen yhteishanke, johon ilmakuvatulkinnan osalta osallistui lisäksi Oulun yliopisto.
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