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TIIVISTELMÄ 

Tainionvirran vesistötarkkailussa havaittiin selvimmät alueelliset erot edellisvuosien tapaan ravinne- 

ja rautapitoisuuksissa sekä lokakuun kiintoainepitoisuuksissa. Maaliskuussa ravinne- ja 

rautapitoisuudet olivat yleisesti korkeampia kuormitetuilla näytepisteillä kuin vertailupisteenä 

toimineella Jääsjärven luusualla. Elokuussa vedenlaadun parametrien sekä näytepisteiden välillä oli 

enemmän vaihtelua. Rautapitoisuus oli erityisen korkea Jääsjärven luusualla elokuussa, ja 

kiintoainetta oli sen sijaan eniten lokakuussa Jääsjärven luusualla. Jätevesikuormituksesta kertovan 

ammoniumtypen pitoisuudet olivat hieman koholla jätevedenpuhdistamon alapuolisella 

tarkkailupisteellä, mutta suolistoperäisten bakteerien pitoisuudet olivat kaikilla näytepisteillä selvästi 

alle uimavedelle asetetun raja-arvon. Joutsjärven alusveden happikyllästyneisyys oli elokuussa 

alhainen, ja sen myötä alusveden fosforipitoisuus oli myös koholla. Elokuun a-klorofylli -pitoisuuksien 

mukaan järvi voidaan luokitella lievästi reheväksi. Joutsjärven kasviplanktonin kokonaisbiomassa 

ilmensi tyydyttävää ekologista tilaa. TPI-indeksi kuvasi vähäravinteisia oloja, indeksiarvon 

ilmentäessä hyvää tilaa. Sinileviä esiintyi Joutsjärvellä hyvin vähän ja niiden runsauteen perustuva 

indeksi kuvasi erinomaista ekologista tilaa. 
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16.3.2021 

 

1  JOHDANTO 
 

Tainionvirran kalastoa ja vedenlaatua seurattiin aiemmin kuormittajakohtaisten 

tarkkailuohjelmien puitteissa. Kuormittajat päättivät vuonna 2013 teettää esityksen Hämeen 

ELY-keskukselle uudeksi yhteistarkkailuohjelmaksi. Kymijoen vesi ja ympäristö ry laati 

ohjelmaehdotuksen (Raunio 2013), jonka Hämeen ELY-keskus joillakin täydennyksillä 

hyväksyi (HAMELY/760/07.00/2010/1948/5723/2013). Uuden tarkkailuohjelman alle koottiin 

yhtä lukuun ottamatta kaikki Tainionvirran kuormittajat. Yhdistämällä tarkkailut oli 

mahdollista saada kustannussäästöjä sekä selkeyttää Tainionvirran vesistö- ja 

kalataloustarkkailua. Yhteistarkkailun tarkoituksena on tuottaa tietoa toiminnanharjoittajien 

vaikutuksista Tainionvirran vedenlaatuun, kalastoon ja kalastukseen. Kirveskosken 

kalanviljelylaitos liittyi Tainionvirran yhteistarkkailuohjelmaan vuonna 2017, ja sen ylä- ja 

alapuolelle perustetuilla uusilla vesinäytepisteillä aloitettiin näytteenotto vuonna 2018. 

Vuoden 2020 tarkkailu piti sisällään vedenlaadun tarkkailun ja Joutsjärven 

kasviplanktontutkimuksen. 

 

Yhteistarkkailuun osallistuvat seuraavat kuormittajat (Liite 1): 

 Hartolan kunta jätevedenpuhdistamon (Dnro. HAM-2005-Y-544-111) ja suljetun 

kaatopaikan osalta 

 Vapo Oy Jaakkolansuon turvetuotantoalueen osalta (Dnro. ESA 

VI/365/04.08/2010) 

 Hartolan Turve Isosuon turvetuotantoalueen osalta (Dnro. ESA VI/627/04.08/2010) 

 Vanhanmyllynkosken kalanviljelylaitos (Dnro. ISY-2007-Y-96) 

 Kirveskosken kalanviljelylaitos (Dnro. ISY-2007-Y95) 

 

 

2  VESISTÖN YLEISKUVAUS 
 

Tainionvirta kuuluu Sysmän reitin vesistöalueeseen (14.8), sen Joutsjärven-Tainionvirran 

osa-alueeseen. Tainionvirta alkaa Jääsjärven eteläpäästä ja jatkuu jokijaksojen ja 

järvialtaiden muodostamana ketjuna Päijänteeseen asti. Tainionvirran pituus Jääsjärven ja 

Joutsjärven välillä on 13,5 km. Jääsjärven luusuassa Tainionvirran keskivirtaama on noin 12 

m3/s. Virran varrella on koskia, joista vuolain on Ekonkoski. Putouskorkeutta Tainionvirralla 

on 7 m. 

 

Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamon puhdistetut jätevedet johdetaan purkuojaa pitkin 

Tainionvirtaan (Liite 1). Jätevedenpuhdistamon vesistökuormitus Tainionvirtaan oli vuonna 

2020 keskimäärin 4,4 kg kiintoainetta, 14 kg typpeä ja 0,19 kg fosforia vuorokaudessa. 

Puhdistamolta tai verkostosta ei raportoitu ohituksia. (Åkerberg 2021). 
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Hartolan kunnan suljetulta kaatopaikalta on viime vuosilta vain muutamia vesinäytteitä, 

joiden perusteella suotovesien ravinnekuormitus on hyvin vähäistä. Vesimääristä ja 

pitoisuuksista ei ole kuitenkaan riittävästi havaintoja luotettavan vuosikuormituksen 

arvioimiseksi. Suotovedet johdetaan Tainionvirtaan Raiteenojaa pitkin. 

 

Turvetuottajien ja kalankasvattajien vesistökuormituksesta vuodelta 2020 ei ollut tätä 

raporttia kirjoitettaessa vielä tietoja saatavilla. Aiempien vuosien kuormitustietojen 

perusteella Tainionvirran fosforikuormitus syntyy pistekuormituksen osalta pääasiassa 

kalanviljelylaitoksilta. Sen sijaan kiintoainekuormitus on ollut suurinta 

jätevedenpuhdistamolla ja Vapo Oy:n Jaakkolansuolla. Tosin kalanviljelyn 

kiintoainekuormasta ei ole mittaustietoa. Typpikuorma tulee pääasiassa Hartolan kunnan 

jätevedenpuhdistamolta. 

 

 

3  KALASTO JA KALANISTUTUKSET 
 

Tainionvirta on yksi eteläisen Suomen merkittävimmistä taimenjoista. Tainionvirtaa on myös 

kunnostettu virtakutuisten kalojen elin- ja lisääntymisolojen parantamiseksi sekä 

kalastusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Vuonna 2009 toteutettiin Hämeen ELY-keskuksen 

johdolla Tainionvirran kalataloudellinen kunnostushanke. Kunnostustöiden vaikutuksia 

Tainionvirran vedenlaatuun seurattiin kesän 2009 aikana, ja tuloksista koostettiin 

yhteenvetoraportti (Häkkinen 2009). Koskikunnostusten vaikutuksia Tainionvirran 

purkautumiskykyyn on tarkasteltu Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n lausunnossa (Raunio 

2010). 

 

Lohikalojen kannoista huolehditaan säännöllisin istutuksin. Tainionvirtaan on istutettu myös 

täplärapua. Tainionvirtaan on istutettu viime vuosina 2-4 -vuotiaita kirjolohia, kesän vanhoja 

(0+) harjuksen poikasia sekä 3-5 -vuotiaita taimenia. Tainionvirran kalastoon kuuluvat 

luontaisina lajeina myös ahven, hauki, made, salakka, lahna, särki, kivisimppu, 

pikkunahkiainen ja kivennuoliainen. Joutsjärveen on istutettu yksikesäistä kuhan poikasta 

sekä kolmivuotiasta järvitaimenta. 

 

 

4  AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

4.1 VEDENLAADUN TARKKAILU 

 

Tainionvirran ja Joutsjärven vedenlaatua seurattiin yhteensä seitsemällä näytepisteellä 

vuonna 2020 (Liite 1). Jääsjärven luusuan näytepiste (piste 1) toimi vertailupisteenä 

Tainionvirran kuormitetuille näytepisteille (pisteet 2–6). Näytteitä otettiin Tainionvirrasta ja 

Jääsjärvestä keväällä (18.3.2020), kesällä (6.8.2020) sekä loppusyksyllä (21.10.2020). 

Joutsjärvestä otettiin näytteitä vain kesällä (6.8.2020) ja loppusyksyllä (21.10.2020). 
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Näytteenotosta vastasivat Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n sertifioidut näytteenottajat. 

Näytteiden analysoinnin suoritti akkreditoitu Kymen Ympäristölaboratorio Oy. 

 

4.2 JOUTSJÄRVEN KASVIPLANKTONTUTKIMUS 

 

Joutsjärven tilaa seurattiin myös kasviplanktonnäytteen perusteella vuonna 2020. Näyte 

otettiin elokuussa (6.8.2020) Joutsjärven syvänteen näytepisteestä (Liite 1). Näyte otettiin 

kokoomanäytteenä 0−2 m syvyydeltä ja kestävöitiin happamalla Lugol-liuoksella (0,5 ml / 

200 ml näytettä). Näytteenotosta vastasivat Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n sertifioidut 

näytteenottajat, ja näytteenotossa noudatettiin Suomen ympäristökeskuksen ohjeistusta 

(Järvinen ym., 2019). Näytteistä määritettiin kasviplanktonlajisto, lajien tiheydet sekä 

biomassat. Menetelmät on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa raportissa (Liite 3).  

 

 

5  TULOKSET 
 
5.1 VEDENLAADUN TARKKAILU 
 
Tainionvirta 

Jääsjärven luusuan mittauspisteeltä vuonna 2020 mitatun virtaaman mukaan alkuvuoden 

virtaamat olivat vuoden suurimmat (Kuva 1). Lämpimän ja sateisen talven seurauksena 

virtaamat olivat koholla helmikuusta huhtikuuhun. Kevään ja kesän aikana virtaamat laskivat 

vähitellen, ja virtaamat olivat alhaisimmillaan lokakuussa. Syksyn ja loppuvuoden tuomat 

sateet nostivat jälleen joen virtaamia loppuvuotta kohti. Vesi lämpeni nopeasti alkukesän 

aikana, ja oli lämpimintä jo kesäkuun lopussa (23,7 °C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Tainionvirran virtaama (m3/s) ja veden lämpötila Jääsjärven luusuan mittauspisteellä 
(1405700) vuonna 2020.  
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Tainionvirran ja Jääsjärven luusuan näytepisteiltä otettiin vesinäytteet pintavedestä 

maaliskuussa, elokuussa sekä lokakuussa. Maaliskuussa kiintoaineen määrä oli alle 

määritysrajan (< 1 mg/l) Jääsjärvessä, Raiteenojalla ja Vanhan myllykosken yläpuolella. 

Muilla näytepisteillä kiintoainepitoisuus oli myös alhainen (1 mg/l) (Kuva 2). Maaliskuussa 

rautapitoisuus nousi Jääsjärven luusuan näytepisteen pitoisuudesta (66 µg/l) Kirveskosken 

yläpuoliselle näytepisteelle mentäessä (130 µg/l). Kokonaisfosforipitoisuudet olivat alle 10 

µg/l kaikilla näytepisteillä, ja kokonaistyppipitoisuudet olivat keskimäärin alhaisimmillaan 

maaliskuussa.  

 

Elokuussa korkeimmat kiintoainepitoisuudet mitattiin Jääsjärven luusuan näytepisteeltä ja 

Vanhan myllykosken alapuoliselta näytepisteeltä (3,3 mg/l). Rautapitoisuus oli elokuussa 

korkeimmillaan Jääsjärven luusuan näytepisteellä. Suurimmat kokonaisfosforipitoisuudet 

mitattiin Kirveskosken alapuoliselta näytepisteiltä (Kuva 2).  

 

Kokonaistyppipitoisuudet olivat keskimäärin korkeimmillaan lokakuussa. Korkein 

typpipitoisuus mitattiin Kirveskosken alapuolisella näytepisteellä (460 µg/l). Lokakuussa 

mitattiin korkeimmat fosforipitoisuudet Jääsjärven luusuan näytepisteellä, ja suurimmat 

rautapitoisuudet (92 µg/l) mitattiin Raiteenojan alapuoliselta näytepisteiltä (Kuva 2). 

Pintaveden happipitoisuus sekä hapen kyllästysaste pysyi korkeana kaikilla näytepisteillä 

maalis-, elo- ja lokakuussa (Liite 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Tainionvirran vedenlaadun tarkkailupisteiden kokonaistyppi-, kokonaisfosfori-, kiintoaine- ja 
rautapitoisuudet maaliskuussa, elokuussa ja lokakuussa 2020. 
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Jätevesikuormituksesta kertova ammoniumtyppipitoisuus oli kaikilla näytteenottokerroilla 

Jääsjärven luusuan näytepisteellä alle määritysrajan (< 5 µg/l), mutta jätevedenpuhdistamon 

alapuolisella näytepisteellä pitoisuus oli hieman koholla. Ammoniumtyppipitoisuus oli 

korkeimmillaan jäteveden puhdistamon alapuolisella näytepisteellä lokakuussa (27 µg/l) 

(Liite 2).  

 

Suolistoperäisten enterokokkien määrä oli korkeimmillaan lokakuun näytteenoton aikaan 

(1–12 pmy/100ml), ja korkein pitoisuus havaittiin Kirveskosken alapuolisella näytepisteellä. 

Enterokokkien määrä jäi kuitenkin selvästi alle uimavedelle asetetun raja-arvon 

(400pmy/100 ml) ja vesi oli siten kaikilla tarkkailupisteillä uimakelpoista (Liite 2). 

 

Joutsjärvi 
Joutsjärvellä on yksi havaintoasema järven syvänteessä (Liite 1). Vuonna 2020 vesinäytteet 

otettiin elokuussa ja lokakuussa päällysvedestä, välivedestä sekä alusvedestä.  

 

Elokuussa Joutsjärven havaintoaseman happipitoisuus laski pohjaa kohti mentäessä, hapen 

kyllästysasteen ollessa 18 % pohjanläheisessä vedessä (Kuva 3). Elokuussa järven 

kokonaisfosforipitoisuudet ja rautapitoisuudet olivat alusvedessä koholla. Alusveden 

fosforipitoisuus oli 25 µg/l ja rautapitoisuus oli 570 µg/l.  Lokakuussa syystäyskierto oli 

sekoittanut vesimassat, ja veden hapen kyllästysaste oli pinnasta pohjaan samalla tasolla 

(83–85 %). Kokonaisfosforipitoisuuksien ja rautapitoisuuksien osalta Joutsjärven vesi oli 

myös tasalaatuista pinnasta pohjaan lokakuussa (Liite 2).  

 

Joutsjärven havaintoaseman vesi oli sameinta elokuussa, jolloin alusveden sameusarvo oli 

3,5 FTU. Näkösyvyys oli elokuun näytteenottohetkellä 2 metriä, kun taas lokakuussa 

näkösyvyys oli 4,5 metriä. Veden humuspitoisuutta kuvaava väriarvo oli korkeimmillaan 

elokuussa pohjanläheisessä vedessä (45 mgPt/l). Lokakuussa väriarvo oli 20–25 mgPt/l. 

Kemiallinen hapenkulutus (COD) oli myös korkeimmillaan elokuussa pohjanläheisessä 

vedessä (7,4 mgO2/l) (Liite 2).  

 

Joutsjärven havaintoaseman elokuun päällysveden kokonaisfosforipitoisuuden (17 µg/l) 

sekä a-klorofylli-pitoisuuden (7,6 µg/l) perusteella Joutsjärvi voidaan luokitella lievästi 

reheväksi vesistöksi.  
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Kuva 3. Joutsjärven tarkkailupisteen happikyllästyneisyys, kokonaisfosforipitoisuus ja rautapitoisuus 
elokuussa ja lokakuussa 2020. 

 

5.2 JOUTSJÄRVEN KASVIPLANKTONTUTKIMUS 

 

Kasviplanktonnäyte otettiin kerran elokuussa Joutsjärven syvänteen näytepaikasta. 

Joutsjärven levämäärä oli näytteenottohetkellä korkea vähähumuksisille järville. 

Kasviplanktonyhteisön rehevyysindeksi (TPI) oli kuitenkin alhainen, mikä viittasi 

vähäravinteisiin olosuhteisiin. Joutsjärven kasviplanktonnäyte oli monimuotoinen ja 

näytteessä esiintyi vain vähän sinileviä. Kasviplanktonyhteisöissä esiintyi vuonna 2020 sekä 

karuista oloista kertovia lajeja että rehevyydestä kertovia lajeja. Joutsjärvestä on viimeksi 

vuonna 2016 otettu kasviplanktonnäytteitä. Joutsjärven tila oli vuoden 2020 

kasviplanktontulosten mukaan hieman kohentunut verrattuna vuoteen 2016. Tulokset on 

esitetty tarkemmin liitteenä olevassa raportissa (Liite 3).  
 
 
6  JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tainionvirran kaikilla näytepisteillä veden happipitoisuus sekä hapen kyllästysaste olivat 

korkeat. Maaliskuussa vedenlaadun parametrit olivat pääasiassa korkeampia Tainionvirran 

kuormitetuilla näytepisteillä kuin Jääsjärven luusuan vertailupisteellä. Elokuussa sen sijaan 

rautapitoisuus oli korkeimmillaan Jääsjärven luusuan näytepisteellä, ja lokakuussa 

kiintoainepitoisuus oli korkeimmillaan Jääsjärvessä. Jätevesikuormituksesta kertovan 

ammoniumtypen pitoisuudet olivat jätevedenpuhdistamon alapuolisella tarkkailupisteellä 

lievästi koholla, ja suolistoperäisten bakteerien pitoisuudet olivat kaikilla näytepisteillä 
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selvästi alle uimavedelle asetetun raja-arvon. Joutsjärvellä alusveden hapenkyllästys oli 

elokuussa alhainen, ja alusveden fosforipitoisuus sekä rautapitoisuus olivat koholla. 

Kasviplanktonnäyte sisälsi vuonna 2020 sekä karuista oloista kertovia lajeja että 

rehevyydestä kertovia lajeja. Ekologista tilaa kuvaavat indeksit antoivat Joutsjärven tilasta 

hyvin erilaisen kuvan, luokitusten vaihdellessa tyydyttävästä erinomaiseen. 
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KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY
T u t k i m u s t u l o k s i a

Puhelin (05) 5445 920
Tapiontie 2 C, 45160 KOUVOLA

Tainionvirran yhteistarkkailu (TAINYHT)

 1/3

Pvm. Hav.paikka lt Happi Happi-% Sameus Kiint GF/C Sähk pH Väri COD Mn kok.N N(NO3+NO2) N(NH4) Kok.P PO4-P Fe entero Klorof.
Syvyys (m) oC mg/l % FTU mg/l mS/m mgPt/l mgO2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l pmy/100ml µg/l

18.3.2020 TAINYHT / 1  Jääsjärvi luusuan itäpuoli Kok.syv. 2 m; Näk.syv. >2 m; Lumi 0 cm; Jää 0 cm; 
Klo 10:05; Näytt.ottaja JN, JMä; Ilm.lt. 5 C-ast; 

1 2,7 13,0 96 0,6 <1 5,6 6,9 15 5,5 260 <5 6 66 0

18.3.2020 TAINYHT / 2  Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen)
Klo 10:50; Näytt.ottaja JN, JMä; Ilm.lt. 5 C-ast; 

1 2,8 13,0 96 0,6 <1 5,6 6,8 20 6,0 270 7 86 1

18.3.2020 TAINYHT / 3  Vanhanmyllynkoski 034 (k-vilj.laitos yläpuoli)
Klo 11:15; Näytt.ottaja JN, JMä; Ilm.lt. 5 C-ast; 

1 2,8 12,9 95 0,7 <1 5,7 6,8 20 6,2 270 10 6 110 1

18.3.2020 TAINYHT / 4  Tainionvirta 049 (k-vilj.laitos alapuoli)
Klo 11:35; Näytt.ottaja JN, JMä; Ilm.lt. 5 C-ast; 

1 2,8 12,8 94 0,8 1,0 5,7 6,8 20 6,1 320 6 110 4

18.3.2020 TAINYHT / 4b  Kirveskoski k-vilj.laitos yläpuoli 029
Klo 12:00; Näytt.ottaja JN, JMä; Ilm.lt. 5 C-ast; 

1 2,8 12,7 94 0,9 1,0 5,7 6,9 30 6,9 360 8 130 4

18.3.2020 TAINYHT / 4c  Kirveskoski k-vilj.laitos alapuoli 030
Klo 12:20; Näytt.ottaja JN, JMä; Ilm.lt. 5 C-ast; 

1 2,9 12,6 93 1,1 1,0 5,7 6,8 30 7,0 320 9 120 2

6.8.2020 TAINYHT / 1  Jääsjärvi luusuan itäpuoli Kok.syv. 1,5 m; Näk.syv. >1,5 m; 
Klo 14:15; Näytt.ottaja jk; levä 1 /3; Ilm.lt. 18 C-ast; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt N; 

1 18,9 8,6 92 1,7 3,3 5,6 7,2 30 7,0 330 <5 12 120 E

6.8.2020 TAINYHT / 2  Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen)
Klo 14:35; Näytt.ottaja jk; Ilm.lt. 18 C-ast; 

1 18,8 8,5 91 2,2 3,1 5,6 7,1 30 7,1 360 12 92 E

LIITE 2



KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY
T u t k i m u s t u l o k s i a

Puhelin (05) 5445 920
Tapiontie 2 C, 45160 KOUVOLA

Tainionvirran yhteistarkkailu (TAINYHT)

  2/3

Pvm. Hav.paikka lt Happi Happi-% Sameus Kiint GF/C Sähk pH Väri COD Mn kok.N N(NO3+NO2) N(NH4) Kok.P PO4-P Fe entero Klorof.
Syvyys (m) oC mg/l % FTU mg/l mS/m mgPt/l mgO2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l pmy/100ml µg/l

6.8.2020 TAINYHT / 3  Vanhanmyllynkoski 034 (k-vilj.laitos yläpuoli)
Klo 13:45; Näytt.ottaja jk; Ilm.lt. 18 C-ast; 

1 19,0 8,6 92 1,9 2,9 5,6 7,1 25 6,2 370 12 12 78 E

6.8.2020 TAINYHT / 4  Tainionvirta 049 (k-vilj.laitos alapuoli)
Klo 13:20; Näytt.ottaja jk; Ilm.lt. 18 C-ast; 

1 19,1 8,4 91 2,3 3,3 5,7 7,1 25 6,3 400 14 79 E

6.8.2020 TAINYHT / 4b  Kirveskoski k-vilj.laitos yläpuoli 029
Klo 12:45; Näytt.ottaja jk; Ilm.lt. 18 C-ast; 

1 18,6 8,1 86 1,9 2,5 5,7 7,0 25 6,9 380 14 96 E

6.8.2020 TAINYHT / 4c  Kirveskoski k-vilj.laitos alapuoli 030
Klo 13:00; Näytt.ottaja jk; Ilm.lt. 18 C-ast; 

1 18,8 7,9 85 2,0 2,6 5,7 7,0 25 6,6 390 17 100 E

6.8.2020 TAINYHT / 5  Harvalanselkä 005 (Joutsjärvi) Kok.syv. 9,1 m; Näk.syv. 2,0 m; 
Klo 12:00; Näytt.ottaja jk; levä 1 /3; Ilm.lt. 18 C-ast; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt N; 

1 19,1 8,1 87 2,3 3,6 5,7 7,1 30 7,0 430 31 12 17 <2 210 E
5 19,0 7,9 85 2,7 5,9 7,1 30 6,7 410 17 150
8 15,5 1,8 18 3,5 6,9 6,7 45 7,4 650 25 570
0-2 7,6

21.10.2020 TAINYHT / 1  Jääsjärvi luusuan itäpuoli Kok.syv. 1,5 m; Näk.syv. >1,5 m; 
Klo 11:00; Näytt.ottaja jk, eki; levä 0 /3; Ilm.lt. 0 C-ast; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt E; 

1 5,2 11,2 88 2,8 4,3 5,5 7,2 20 5,6 390 <5 13 50 1

21.10.2020 TAINYHT / 2  Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen)
Klo 14:00; Näytt.ottaja jk, eki; Ilm.lt. 0 C-ast; 

1 5,6 11,0 87 1,2 1,4 5,7 7,1 20 5,4 320 9 92 1
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KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY
T u t k i m u s t u l o k s i a

Puhelin (05) 5445 920
Tapiontie 2 C, 45160 KOUVOLA

Tainionvirran yhteistarkkailu (TAINYHT)

  3/3

Pvm. Hav.paikka lt Happi Happi-% Sameus Kiint GF/C Sähk pH Väri COD Mn kok.N N(NO3+NO2) N(NH4) Kok.P PO4-P Fe entero Klorof.
Syvyys (m) oC mg/l % FTU mg/l mS/m mgPt/l mgO2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l pmy/100ml µg/l

21.10.2020 TAINYHT / 3  Vanhanmyllynkoski 034 (k-vilj.laitos yläpuoli)
Klo 12:00; Näytt.ottaja jk, eki; Ilm.lt. 0 C-ast; 

1 5,6 10,9 87 1,3 1,4 5,7 7,1 20 5,2 360 27 8 75 3

21.10.2020 TAINYHT / 4  Tainionvirta 049 (k-vilj.laitos alapuoli)
Klo 12:15; Näytt.ottaja jk, eki; Ilm.lt. 0 C-ast; 

1 5,4 10,8 85 1,6 1,2 5,8 7,1 20 6,1 390 9 70 2

21.10.2020 TAINYHT / 4b  Kirveskoski k-vilj.laitos yläpuoli 029
Klo 12:35; Näytt.ottaja jk, eki; Ilm.lt. 0 C-ast; 

1 5,6 10,8 86 1,0 1,1 5,8 7,1 20 5,0 370 8 83 4

21.10.2020 TAINYHT / 4c  Kirveskoski k-vilj.laitos alapuoli 030
Klo 12:45; Näytt.ottaja jk, eki; Ilm.lt. 0 C-ast; 

1 5,6 10,8 86 1,3 1,3 5,8 7,1 20 5,3 460 11 86 12

21.10.2020 TAINYHT / 5  Harvalanselkä 005 (Joutsjärvi) Kok.syv. 9,1 m; Näk.syv. 4,5 m; 
Klo 13:00; Näytt.ottaja jk, eki; levä 0 /3; Ilm.lt. 0 C-ast; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt S; 

1 5,5 10,6 84 1,2 1,3 5,8 7,1 20 5,3 380 36 14 10 <2 85 7
5 5,5 10,5 83 1,2 5,8 7,1 25 5,3 370 10 90
8 5,5 10,7 85 1,3 5,8 7,1 25 5,3 380 10 90
0-2 6,8
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Kasviplankton Joutsjärvi 2020 

1. Johdanto 

Kasviplankton on tärkeä biologinen muuttuja, 
jota käytetään vesimuodostumien ekologisen 
tilan arvioinnissa. Kasviplanktonin käyttö 
indikaattorina perustuu sen kykyyn reagoida 
nopeasti veden laadun muutoksiin (Järvinen ym. 
2011). Kasviplanktonbiomassan avulla kuvataan 
järven rehevyyttä, mutta tarkempaa tietoa 
antavat kasviplanktonyhteisön koostumus ja 
monimuotoisuus, joiden perusteella voidaan 
arvioida vesistön tilan kehitystä (Stevenson & 
Smol 2015 viitteineen). 
 
Tässä tutkimuksessa mikroskopoitiin Joutsjärvi, 
syvänne -näytepaikan elokuun 2020 
kasviplanktonnäyte Kymijoen vesi ja ympäristö 
ry:n toimeksiannosta. Yksittäisen näytteen 
perusteella arvioitiin mahdollisuuksien mukaan 
näytepaikan ekologista tilaa sekä ekologiseen 
luokitteluun kuuluvien että muiden 
kasviplanktonmuuttujien pohjalta. 

2. Aineisto ja menetelmät 

2.1. Kasviplanktonnäytteet ja laskenta 

Tutkimuksessa määritettiin Joutsjärven näytepaikalta elokuun 2020 näyte (kuva 1, taulukko 1). Näyte otettiin 
kokoomanäytteenä 0-2 m syvyydeltä ja säilöttiin happamalla lugol-liuoksella. Näyte toimitettiin 200 ml:n 
ruskeassa lasipullossa. Näytepullo säilytettiin jääkaapissa projektin määritystyön alkuun saakka. 
Toimeksiantaja hankki näytteen SYKE-koodin. 
 
Taulukko 1. Tärkeimmät tiedot näytteestä. 

 
Kasviplanktonyhteisön koostumuksen laskentamenetelmä perustui Utermöhlin (1958), eurooppalaisen 
standardin (EN 15204), pohjoismaisten suositusten (Blomqvist & Herlitz 1998, Olrik ym. 1998) sekä Suomen 
ympäristökeskuksen (Järvinen ym. 2011) kuvaamille menetelmille. Näyte laskettiin käyttäen Suomen 
ympäristökeskuksen (SYKE) laajaa kvantitatiivista menetelmään (Järvinen ym. 2011). Tarkempi kuvaus 
menetelmästä on esitelty liitteessä 1. Määrityksen suoritti Päivi Hakanen. 
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2.2. Ekologiset luokat 

Pintavesien ekologinen tila määritetään 6 vuoden välein käyttämällä viisi-asteista (erinomainen – hyvä – 
tyydyttävä – välttävä – huono) luokittelua. Nykyinen luokittelu eroaa aikaisemmasta 
käyttökelpoisuusluokituksesta siinä, että järvet on jaoteltu ominaispiirteittensä mukaan erilaisiin 
järvityyppeihin, joissa kullekin muuttujalle on annettu järvityypille ominaiset luokkarajat (Aroviita ym. 2019). 
Tämän takia luokittelu on nyt tarkempaa. Ekologinen tila tulisi määrittää käyttämällä usean vuoden tuloksia. 
Tästä johtuen tämän tutkimuksen tuloksilla ei voi tehdä ekologisen tilan arviointia, mutta eri järvityyppien 
luokat ovat erittäin käyttökelpoinen työkalu arvioitaessa järvien tilaa ja tilan mahdollista muutosta myös 
lyhyemmällä aikavälillä. 
 
Luokittelussa käytettävät kasviplanktonmuuttujat ovat levämäärää kuvaavat kokonaisbiomassa ja a-
klorofyllipitoisuus sekä kasviplanktonyhteisön rehevyysindeksi (TPI) ja haitallisten sinilevien osuus 
kokonaisbiomassasta (Aroviita ym. 2019). Klorofylli-a:n arvoja ei ole määritetty tässä tutkimuksessa vaan 
arvot on haettu SYKE:n kasviplanktonrekisteristä. 
 
Kokonaisbiomassan ja TPI:n keskiarvot lasketaan 1. kesäkuuta – 10. syyskuuta tuloksista; haitallisten 
sinilevien osuuden keskiarvossa huomioidaan vain heinä–elokuun tulokset. Klorofylli-a:n keskiarvo lasketaan 
puolestaan kesä–syyskuun tuloksista. Lopullisessa luokittelussa – jota ei tehdä tässä – usean vuoden 
ekologisen tilan luokittelumuuttujien alkuperäiset arvot muutetaan ensin yhteismitallisiksi ekologisten 
laatusuhteiden (ELS) arvoiksi vertaamalla muuttujan arvoa luokkarajoihin ja vertailuarvoihin (Aroviita ym. 
2019). Tämän jälkeen kasviplanktonin tilaluokka määräytyy muuttujien ELS-arvojen mediaanin perusteella. 
Kasviplanktonin lisäksi järven lopullisessa luokittelussa täytyy huomioida myös muun muassa vesikasvit, 
pohjaeläimet ja kalat.  
 
Tässä raportissa verrataan tutkittujen näytteiden muuttujien (keski)arvoja kyseessä olevan pintavesityypin 
ekologisten luokkien raja-arvoihin, jolloin saadaan järven senhetkinen ekologinen luokka kunkin muuttujan 
osalta. 
 

 
  



 

3 
Kasviplankton Joutsjärvi 2020 

3. Tulokset ja tulosten tarkastelu 

Kasviplanktonnäytteen tulokset on tallennettu SYKE:n kasviplanktonrekisteriin. Tämän raportin liitteenä on 
Excel-tiedosto (Kymijoen vesi ja ympäristö ry Joutsjärvi 2020 Kasviplanktontulokset - Zwerver.xlsx-tiedosto), 
johon on kerätty alkuperäiset yhteenveto-, luokka- ja lajilistat kasviplanktonrekisteristä. Lisäksi tulosten 
selkeyttämiseksi tiedostoon on tehty yhteenvetotaulukoita kasviplanktonlajien ja -ryhmien biomassoista 
sekä prosenttiosuuksista. 
 
Liitetiedosto sisältää sivut: 

1) näytetiedot 
2) yhteenveto tuloksista 
3) lajilistat (biomassa, biomassa-%) 
4) luokkalistat (biomassa, biomassa-%) 
sekä SYKE:n rekisteristä haetut alkuperäiset 
5) yhteenveto- 
6) laji-  
7) luokkalistat. 

 
Seuraavaksi esitetään Joutsjärven elokuun näytteen tulokset ja kuvataan näytepaikkaa niiden perusteella. 
Lähtökohtana toimii Aroviidan ym. (2019) ekologinen luokitus, johon peilataan muuttujien arvoja 
huomioiden myös muu kasviplanktonyhteisön antama tieto. Liitteessä 2 on esitelty eri 
kasviplanktonmuuttujia. 

3.1. Joutsjärvi, syvänne (Vh) 

 
Joutsjärvi, syvänne -näytepisteen elokuun 2020 kasviplanktonnäytteen tärkeimmät tulokset on esitetty 
taulukossa 3. Joutsjärven elokuun alun levämäärä oli tälle järvityypille korkea. Kokonaisbiomassan arvo 
ilmentää alkavaa rehevöitymistä (0,51–1,0 mg/l) (Heinonen 1980). Ekologisessa luokituksessa 
kokonaisbiomassan arvo sijoittui luokkaan tyydyttävä, mutta arvo on aivan tämän luokan alarajalla (0,9–1,9 
mg/l) (Aroviita ym. 2019). Joutsjärven näytepaikalta löytyi aiemmat kasviplanktontulokset vain heinä- ja 
elokuulta 2016. Tuolloin kasviplanktonbiomassat olivat hieman korkeammat kuin nyt (1,2–1,3 mg/l). 
Kasviplanktonrekisteristä ei löytynyt levämäärää kuvaavan a-klorofyllin tuloksia. 
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Joutsjärven elokuun alun näytteen TPI-arvo oli alhainen ilmentäen vähäravinteisia oloja. Ekologisessa 
luokittelussa arvo sijoittui luokkaan hyvä (-1,04–0,1) (taulukko 4), mutta oli arvo hyvin lähellä erinomaista 
luokkaa (Aroviita ym. 2019). Runsaimmat karuuden ilmentäjät olivat pienehkö nielulevä Plagioselmis 
nannoplanctica sekä kultalevät Dinobryon sertularia, Dinobryon bavaricum ja Chrysococcus spp.  
Runsaimpien taksonien joukossa olivat myös rehevyyttä indikoivat piilevät Aulacoseira ambigua ja 
Aulacoseira granulata var. granulata. Sekä heinä- että elokuussa 2016 TPI-arvo on ollut selvästi korkeampi 
kuin nyt (0,8 ja 0,7). 
 
Joutsjärven elokuun 2020 näytteessä esiintyi vain vähän sinileviä. Haitallisten sinilevien hyvin alhainen osuus 
sijoittuikin erinomaiseen ekologiseen luokkaan (<3,0 %) (taulukko 4) (Aroviita ym. 2019). Haitallisista 
sinilevistä näytteessä havaittiin vähän koloniaalista Woronichinia naegeliana -lajia sekä Aphanizomenon- ja 
Dolichospermum-rihmoja. Sinileviä esiintyi vähän myös kesän 2016 näytteissä.  
 
Joutsjärven elokuun näyte oli monimuotoinen: yhteisö oli hyvin lajirikas ja koostui useasta leväryhmästä. 
Biomassa myös jakautui tasaisesti usean biomassaltaan runsaimman taksonin kesken. Runsaimmat 
leväryhmät olivat kulta-, pii- ja panssarisiimalevät. Biomassaltaan yhteisön runsaimmat taksonit olivat 
Gymnodinium-panssarisiimalevät (12 %), A. ambigua -piilevä, miksotrofiset Uroglena-kultalevät sekä 
nielulevä P. nannoplanctica (5–7 %). Näitä taksoneita esiintyi myös vuoden 2016 näytteissä. Gonyostomum 
semen -limalevää havaittiin nyt vain hyvin vähän. 
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Kesän 2016 kasviplanktonyhteisöt ja -
lajisto ovat olleet samankaltaiset kuin 
elokuussa 2020 (kuva 4). Piileviä esiintyi 
enemmän vuoden 2016 näytteissä, jolloin 
muun muassa TPI-lajistossa lievästi 
reheviä ja reheviä oloja ilmentävät 
Aulacoseira-lajit esiintyivät runsaampina. 
Tämä osaltaan selittää vuoden 2016 
korkeampia TPI-arvoja. Lisäksi elokuussa 
2016 esiintyi myös enemmän haitallisia 
sinileviä, jotka kertovat hyvin rehevistä 
oloista ja nostavat TPI-arvoa.  
 
Yleisvalokuva 10 ml:n näytteestä on 
esitetty kuvassa 5. Joutsjärven elokuun 
näyte oli roskainen. 
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Joutsjärvi, syvänne -näytepaikan tila vaikuttaa elokuun 2020 näytteen perusteella kohtalaiselta. Korkeahko 
levämäärä ilmensi alkavaa rehevöitymistä ja kokonaisbiomassa sijoittui tyydyttävään ekologiseen luokkaan. 
Sen sijaan kasviplanktonmuuttujista TPI-arvo ja haitallisten sinilevien osuus sijoittuivat hyvään ja 
erinomaiseen ekologiseen luokkaan. Lisäksi elokuun näytteen kasviplanktonyhteisö oli hyvin lajirikas ja 
koostui useasta leväryhmästä. Runsaimmat leväryhmät olivat kulta-, pii- ja panssarisiimalevät. Yhteisössä 
esiintyi nyt useita hyvin karuista tai karuista oloista kertovia kultaleviä. Toisaalta yhteisössä esiintyi myös 
rehevyydestä kertovia lajeja, jotka voivat esiintyä runsaampina ja nostaa TPI-arvoja, kuten edellisissä vuoden 
2016 näytteissä. Pienempi levämäärä sekä selvästi alhaisempi TPI-arvo kertovat Joutsjärven tilan 
mahdollisesta kohentumisesta. Tältä näytepaikalta on kuitenkin vain vähän näytteitä kahdelta eri vuodelta, 
joten tilan kehitystä on vaikea arvioida. 
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Liite 1. Laskentamenetelmä 

Menetelmä 
Kasviplanktonyhteisön koostumuksen 
laskentamenetelmä perustui Utermöhlin (1958), 
eurooppalaisen standardin (EN 15204), pohjoismaisten 
suositusten (Blomqvist & Herlitz 1998, Olrik ym. 1998) 
sekä Suomen ympäristökeskuksen (Järvinen ym. 2011) 
kuvaamille menetelmille. Näyte laskettiin käyttäen 
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) laajaa 
kvantitatiivista menetelmään (Järvinen ym. 2011). Alla 
on annettu tarkempi kuvaus laskentamenetelmästä. 
 
Mikroskooppi 
Kasviplanktonnäytteiden määrityksissä käytettiin 
käänteismikroskooppia (Leitz Diavert), joka täyttää 
eurooppalaisen standardin (SFS-EN 15204) 
mikroskoopille asettamat vaatimukset 
kasviplanktonnäytteiden määrittämisessä (taulukko 1). 
Määritykset tehtiin kirkaskentässä. 
 
Näytteen esikäsittely 
Näyte sekoitettiin tasaiseksi rauhallisesti kääntelemällä pulloja muutaman minuutin ajan, jonka jälkeen 
tutkittava näytemäärä kaadettiin laskeutuskammioon (Hydro-Bios, Zwerver). Näytteen annettiin laskeutua 
häiriöttömässä paikassa aina näytemäärälle ohjeistetun ajan (Järvinen ym. 2011). Ennen tarkempaa 
määritystä varmistettiin näytteen tasainen jakauma laskeutuskammion pohjalla. Jos näyte oli epätasaisesti 
laskeutunut, laskeutettiin uusi näyte. 
 
Laskenta 
Näyte laskettiin kolmella eri suurennuksella (taulukko 2). Laskenta aloitettiin suurimmalla suurennuksella 
(630x), jolla laskettiin ja määritettiin pienimmät lajit. Kaikkein pienimmät pikoplanktonlevät (<2 µm) 
määritettiin vähintään seitsemästä näkökentästä/kymmenestä okulaariruudukosta. Osa näistä soluista voi 
olla bakteereita, sillä niitä ei voi erottaa leväsoluista valomikroskoopilla. Tämä askel on ylimääräinen SYKE:n 
ohjeistukseen verrattuna. Seuraavaksi 630x-suurennuksella laskettiin vähintään 400 2-20 µm kokoluokan 
laskentayksikköä vähintään 50 näkökentältä/100 okulaariruudukolta. Tämän jälkeen laskettiin suuremmat 
(>20 µm) tai aiemmin havaitsemattomat taksonit 250x-suurennuksella vähintään 50 näkökentältä/100 
ruudukolta. Sekä 630x- että 250x-suurennuksella eniten esiintyvästä taksonista pyrittiin keräämään 
vähintään 50 havaintoa vähintään 20 näkökentästä. Viimeiseksi laskettiin suurimmat ja harvinaisimmat 
taksonit puolen tai koko laskeutuskyvetin pohjan alalta pienimmällä (100x) suurennuksella. Annetut 

laskentayksiköiden kokoluokat ovat 
suuntaa-antavia. Tarvittaessa määritys 
vielä varmistettiin suuremmalla 
suurennuksella. Näytteiden laskeminen 
suoritettiin EnvPhyto-laskentaohjelmalla, 
joka myös tallentaa tulokset SYKE:n 

kasviplanktonrekisteriin. 
Laskentaohjelmassa ei ole mahdollisuutta 
ottaa mukaan laskennan ulkopuolella 
havaittuja taksoneita, joten osaa 
harvakseltaan esiintyvistä taksoneista ei 
ole mainittu tuloslistoissa.  
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Laskennan tarkkuus 
Kvantitatiivisen kasviplanktonlaskennan tulosten 
teoreettiset virhearvot määräytyvät lasketun 
laskentayksikköjen lukumäärän funktiona (taulukko 3) 
(Järvinen ym. 2011). Mitä enemmän laskentayksikköjä 
lasketaan, sitä luotettavampia tuloksista tulee. 
 
Lajinmääritys 
Lajinmääritys pyrittiin tekemään lajitasolle. Epävarman 
määrityksen kohdalla käytetään biologiassa cf.-merkintää. 
Merkintää käytetään, kun määrityksestä ei olla aivan 
varmoja, mutta taksoni muistuttaa suuresti tiettyä lajia.  
 
Biomassa 
Kasviplanktonsolujen biomassat saadaan kertomalla laskentayksiköiden tiheys niiden tilavuudella (Järvinen 
ym. 2011).  
 
Tiheys 
Koska toiminimi Zwerverin määrityksissä lasketaan pikoplanktonsolut, näytteiden kokonaistiheydet ovat 
suurempia kuin toisten laskijoiden. 
 
Tietojen käsittely 
Kasviplanktonnäytteiden laskentaan käytettiin EnvPhyto-laskentaohjelmaa, joka laskee valmiiksi 
laskentayksiköiden tiheydet ja kokonaisbiovolyymit. Ohjelma myös vie tulokset suoraan ympäristöhallinnon 
kasviplanktonrekisteriin. Kasviplanktonrekisteri laskee näytteille automaattisesti vesimuodostumien tilan 
arvioinnissa käytetyt kasviplanktonlaatutekijän muuttujat: kasviplanktonyhteisön rehevyysindeksin (TPI-
indeksi) arvon sekä haitallisten sinilevien prosenttiosuuden kasviplanktonbiomassasta. 
 
Tulosten vertailun helpottamiseksi tulostaulukossa on käytetty värejä siten, että hyvä tulokset saavat 
vaaleamman värin ja huonommat tulokset tummemmat. Värien luokitus pohjautuu kokemukseen ei 
tieteellisesti todennettuihin arvoihin. 
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Liite 2. Kasviplanktonmuuttujat 

Kasviplanktonyhteisössä voidaan erottaa muun muassa seuraavia muuttujia:  
1) kokonaisbiomassa 
2) klorofylli-a 
3) kasviplanktonin rehevyysindeksi (TPI) 
4) haitallisten sinilevien prosenttiosuus kokonaisbiomassasta 
5) leväryhmien jakautuminen 
6) erilaisten indikaattorilajien esiintyminen 
7) lajien määrä 
8) lajien määrä 60 %:ssa biomassaa 
 

Tässä raportissa valaistaan näytepaikkojen leväyhteisöjä näiden muuttujien osalta. Neljää ensimmäistä 
muuttujaa käytetään EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin edellyttämässä pintavesien ekologisen tilan 
luokittelussa (Aroviita ym. 2019).  
 
Kasviplanktonin kokonaisbiomassa sekä klorofylli-a kuvaavat kokonaislevämäärää. Kokonaisbiomassan 
keskikesän arvoja käytetään kuvaamaan järvien rehevyyttä. Heinosen (1980) mukaan käytetyt luokat on 
listattu taulukossa 1. Ekologisessa luokittelussa biomassasta käytetään 1.kesäkuuta–10. syyskuuta otettujen 
näytteiden keskiarvoa ja klorofyllistä kesä-syyskuun keskiarvoa (Aroviita ym. 2019).  
 
Järvien ekologisen tilan luokittelun kasviplanktonmuuttujiin kuuluu kasviplanktonin rehevyysindeksi (TPI), 
jossa tietyt indikaattorilajit on pisteytetty sen mukaan, minkälaisia rehevyysoloja ne ilmentävät (-3, -2, -1, 1, 
2, 3) (Aroviita ym. 2019). Pienimmän arvon saavat lajit, jotka suosivat hyvin karuja vesiä. Vastaavasti 
suurimman pistearvon saavat taksonit, jotka esiintyvät tavallisesti hyvin rehevissä oloissa. Indeksiarvo 
kerrotaan taksonin biomassalla. Näin ollen mitä pienempi TPI-arvo sitä enemmän lajistossa esiintyy 
niukkaravinteisia oloja ilmentäviä taksoneita. Ekologista luokittelua varten TPI-arvo määritetään laskemalla 
keskiarvo 1.kesäkuuta–10. syyskuuta otetuista näytteistä. 
 
Ekologisessa luokittelussa haitallisten sinilevien osuus kokonaisbiomassasta huomioidaan vain heinä- ja 
elokuun näytteistä (Aroviita ym. 2019). Sinilevien osuus kasviplanktonyhteisöistä lisääntyy järven 
rehevyystason kasvaessa (Lepistö 1999). Lievästi rehevissä järvissä sinilevien osuus yleensä kasvaa 
loppukesää ja syksyä kohti, mutta rehevissä ja erittäin rehevissä järvissä sinilevien osuus voi pysyä korkeana 
kesäkuulta aina elo-syyskuulle asti (Lepistö 1999). Monet haitalliset sinilevät ovat myös rehevyyden 
ilmentäjiä ja nostavat siten TPI-arvoa. 
 
Pintavesien ekologisen tilan luokittelumuuttujien tuloksia verrataan eri järvityypeille annettuihin raja-
arvoihin (Aroviita ym. 2019), mutta varsinainen ekologinen luokitus tehdään kuuden vuoden välein 
huomioiden mahdollisesti usean vuoden tulokset. 
 
Jos järviluontoa muuttava tekijä on jotain muuta kuin ravinteiden määrän vaihtelua, ei sen vaikutus 
välttämättä näy suoraan ekologisen luokituksen muuttujissa. Tämän takia ekologisen luokituksen tukena on 
hyvä käyttää erilaisia indikaattorilajeja, leväryhmien jakautumista ja lajien määrää. 
 
Esimerkiksi sähkönjohtavuuden kasvu 
kaivostoiminnan seurauksena ei usein näy 
ekologisen luokituksen arvoissa. Se kuvastuu 
paremmin lajistomuutoksena ja 
indikaattorilajeissa. Jotkut levälajit 
indikoivat juuri veden sähkönjohtavuutta tai 
määrättyä pH:ta. Toisaalta esimerkiksi 
Gonyostomum semen -limalevä valtaisissa 
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järvissä kokonaisbiomassa ja klorofylli-a soveltuvat huonosti ekologisen tilan luokitteluun (Vuori ym. 2009). 
Tällaisissa tilanteissa lajistotiedon merkitys korostuu. 
 
Myös leväryhmien suhteellista jakautumista voidaan käyttää luokituksen tukena. Joissain leväryhmissä on 
tyypillisesti lajeja, jotka voivat käyttää myös orgaanista ainesta ravintonaan, osa taas pystyy liikkumaan 
aktiivisesti vedessä ja keräämään ravintoa myös alemmista vesikerroksista ja pakenemaan saalistajia. 
Kasvukauden sääolot vaikuttavat kasviplanktonyhteisöön (Lepistö ym. 2003) ja voivat merkittävästi vaikuttaa 
lajien runsauteen. Esimerkiksi sinilevät ja limalevä hyötyvät lämpimästä vedestä, vesipatsaan 
kerrostuneisuudesta ja tyynestä säästä. 

 
Kasviplanktonyhteisön monimuotoisuutta voidaan arvioida näytteen kokonaistaksonimäärän perusteella. 
Taksoni tarkoittaa eliöiden tieteellisessä luokittelussa erotettua eliöryhmää, joka ei välttämättä merkitse aina 
lajia vaan joskus myös suurempaa ryhmää, kuten sukua tai viherleviä. Määrityksessä ei aina pystytä 
menemään lajitasolle asti, minkä takia virallisesti puhutaan taksonimäärästä lajimäärän sijaan. Mitä 
runsaampi lajisto, sitä paremmin yhteisö pystyy sopeutumaan muutoksiin. Lisäksi voidaan laskea 
taksonimäärä, joka muodostaa 60 % kokonaisbiomassasta. Willén (2003) tutki ruotsalaisten metsäjärvien 
loppukesän kasviplanktonyhteisöjä ja tulosten mukaan 1-3 valtalajia eivät yleensä muodosta yli 60 % 
kokonaisbiomassasta. 1–3 valtalajia muodostivat yli 80 % biomassasta vain, jos järvi oli stressitilanteessa 
jonkin tekijän suhteen (Willén 2003). Tällaisia stressitekijöitä olivat muun muassa hyvin tumma vesi, 
happamoituminen ja limalevän runsas esiintyminen. 
 

 




