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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 kasviplanktonnäytteet Vähä-Tiilijärveltä touko-syyskuulta 2019 Päijät-
Hämeen Vesijärvisäätiön toimeksiannosta. Tulosten perusteella arvioitiin Vähä-Tiilijärven tilaa sekä 
ekologiseen luokitteluun kuuluvien että muiden kasviplanktonmuuttujien pohjalta. 

2. Aineisto ja menetelmät 

2.1. Kasviplanktonnäytteet ja laskenta 

Tutkimuksessa määritettiin Vähä-Tiilijärven kasviplanktonnäytteet touko-syyskuulta 2019 (taulukko 1). 
Näytteet otettiin hieman keskemmältä järveä, kun missä Suomen ympäristökeskuksen 
kasviplanktonrekisterin näytepiste sijaitsee (kuva 1). Näytteet otettiin kokoomanäytteinä 0-2 m syvyydeltä, 
mutta elokuussa otettiin näyte myös 2-4 m syvyydeltä. Näytteet säilöttiin happamalla lugol-liuoksella ja 
toimitettiin 200 ml:n ruskeissa lasipulloissa. Näytepullot säilytettiin jääkaapissa projektin määritystyön 
alkuun saakka. Tmi Zwerver hankki näytteiden SYKE-koodit. 
 
Taulukko 1. Tärkeimmät tiedot näytteistä. 

 
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. Määritykset 
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. 2012). 
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. 2012). Klorofylli-a:n arvoja ei ole määritetty tässä tutkimuksessa vaan 
arvot saatiin Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiöltä. 
 
Kokonaisbiomassan ja TPI:n keskiarvot lasketaan kesä–elokuun 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. 2012). 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 keskiarvoja kyseessä olevan pintavesityypin 
ekologisten luokkien raja-arvoihin, jolloin saadaan järven senhetkinen ekologinen luokka kunkin muuttujan 
osalta. 
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3. Tulokset 

Kasviplanktonnäytteiden tulokset on tallennettu SYKE:n kasviplanktonrekisteriin. Tämän raportin liitteenä on 
Excel-tiedosto (Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö Vähä-Tiilijärvi 2019 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. 

 
Vähä-Tiilijärven touko-syyskuun näytteiden tärkeimmät numeeristen kasviplanktonmuuttujien tulokset on 
esitetty taulukossa 3 ja kuvassa 2. Taulukkoon on myös otettu Vesijärvisäätiön antamat a-klorofylliarvot. 
Excel-liitteen taulukossa on esitetty lisäksi muitakin muuttujia. Liitteessä 2 on esitelty eri 
kasviplanktonmuuttujia. 
 
Vähä-Tiilijärven levämäärät olivat kaikissa näytteissä kohtalaisen korkeita tai korkeita. Suurimmillaan 
kokonaisbiomassa oli syyskuun alun näytteessä. Leväyhteisön TPI-arvot olivat pääasiassa rehevyyden 
puolella; kesäkuussa ja syyskuun lopulla arvot olivat kuitenkin hyvin alhaisia. Haitallisten sinilevien osuudet 
olivat suurimmillaan heinä-elokuun näytteissä. 
 
Taulukko 3. Yhteenveto tuloksista. Otsikossa harmaalla värjättyjä muuttujia käytetään ekologisessa 
luokituksessa. Tuloksille on annettu sitä tummempi väri, mitä huonompi tulos on. Väriskaala perustuu 
kokemukseen eikä tutkittuun tai dokumentoituun tietoon. Liitteessä 1 (Laskentamenetelmä) näkyy 
väreissä käytetyt raja-arvot. 

Kasviplanktonyhteisöjen koostuminen eri leväryhmistä on esitetty kuvassa 3 sekä taulukossa 4. Tärkeimmät 
leväryhmät olivat kulta-, nielu- ja sinilevät sekä elokuusta eteenpäin panssarisiimalevät. Panssarisiimalevien 
biomassan kasvu johtui pääasiassa hyvin isokokoisen Gymnodinium fuscum -lajin esiintymisestä (kuva 4). 
Syyskuun lopulla puolestaan suurikokoinen Gonyostomum semen -limalevä (Raphidophyceae) muodosti yli 
puolet yhteisön biomassasta (kuvat 3 ja 4). 
 
Näytteistä otetut yleiskuvat löytyvät liitteestä 3.  
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Taulukko 4. Määritettyjen näytteiden leväryhmäkohtaiset biomassat (mg/l) sekä biomassan 
prosenttiosuudet (%). 
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4. Tulosten tarkastelu 

Seuraavaksi kuvataan Vähä-Tiilijärveä edellä esitettyjen tulosten perusteella. Lähtökohtana toimii Aroviidan 
ym. (2012) ekologinen luokitus, johon peilataan muuttujien arvoja huomioiden myös muu 
kasviplanktonyhteisön antama tieto. Liitteessä 2 on esitelty eri kasviplanktonmuuttujia. 
 
Vähä-Tiilijärvi on kirkasvetinen, pohjavesivaikutteinen järvi Salpakankaan pohjavesialueella. Se on pieni ja 
matala järvi: Vesijärvisäätiön uuden kaikuluotaustutkimuksen mukaan järven syvin kohta oli 6,5 m ja 
keskisyvyys vain 2,8 m. Huolimatta järven mataluudesta ja veden kirkkaudesta Vähä-Tiilijärvi on niin 
suojainen, että se kerrostuu kesäisin ja syvänteessä esiintyy happikatoa. Vähä-Tiilijärvi on alun perin 
luokiteltu pieniin ja keskikokoisiin vähähumuksisiin järviin (Vh), mutta järven mataluuden takia Hämeen ELY-
keskus suositti käyttämään toissijaisena järvityyppinä matalaa vähähumuksista järveä (MVh). Vähä-
Tiilijärvestä ei ole aiempia kasviplanktontuloksia, joihin verrata vuoden 2019 tuloksia. 

4.1. Ekologinen luokka 

Vähä-Tiilijärven levämäärät olivat vuonna 2019 kohtalaisen korkeita tai korkeita: heinä-elokuun 
kasviplanktonbiomassat ja a-klorofylliarvot kuvasivat lievästi reheviä (mesotrofisia) /reheviä (eutrofisia) oloja 
(Heinonen 1980, Lepistö 1999). Ekologisessa luokittelussa Vähä-Tiilijärven kokonaisbiomassan kesä-elokuun 
keskiarvo sijoittui luokkaan välttävä (Vh) ja luokkaan tyydyttävä (MVh) (taulukko 5). Vh-pintavesityypissä 
biomassan keskiarvo ylittää vain hienoisesti tyydyttävän luokan ylärajan (2,2 mg/l) (Aroviita ym. 2012). 
 
Klorofylli-a:n kesä-syyskuun keskiarvoa nosti syyskuun lopun selvästi korkeampi arvo, joka johtui 
Gonyostomum semen -limalevän runsaasta esiintymisestä. Limalevän esiintyessä runsaana klorofylliä tai 
biomassaa ei tule käyttää ekologisessa luokituksessa (katso kappale 4.3.). Keskiarvo ilman viimeistä 
Gonyostomum-näytettä sijoittui tyydyttävään ekologiseen luokkaan kummassakin pintavesityypissä 
(taulukko 5). Vähä-Tiilijärven klorofylli-a:n aiemmat tulokset ovat vaihdelleet hyvin paljon (Malin 2018).  
 
Vähä-Tiilijärven kesäkuun näytteen TPI-arvo oli selvästi oligotrofian puolella (-1,3). Hyvin niukkaravinteisia 
oloja ilmentävä kultalevä Chrysidiastrum catenatum (4,2 %) oli tuolloin runsaimpien taksonien joukossa. 
Heinä-elokuussa TPI-arvo kohosi ja ilmensi runsasravinteisia oloja. Etenkin heinäkuun lopun näytteen TPI-
arvo oli hyvin korkea (1,5). Heinä-elokuussa TPI-arvoa nostivat eniten haitalliset Dolichospermum-lajit 
(entinen Anabaena-suku), jotka ilmentävät eutrofisia tai jopa hypereutrofisia oloja (Aroviita ym. 2012). Kesä-
elokuun keskiarvo sijoittui ekologisessa luokittelussa luokkaan tyydyttävä Vh-pintavesityypissä, mutta jopa 
luokkaan erinomainen MVh-järvissä (taulukko 5). 
 
Sinileville tyypilliseen tapaan haitallisia sinileviä esiintyi runsaasti Vähä-Tiilijärven heinä-elokuun näytteissä; 
muissa näytteissä niitä esiintyi vähän. Ekologisen luokituksen heinä-elokuun tulosten keskiarvo sijoittui 
luokkaan tyydyttävä (Vh) ja luokkaan hyvä (MVh) (taulukko 5). Vuonna 2018 järvessä esiintyi aiemmista 
vuosista poiketen pitkäkestoinen sinileväkukinta, jonka muodostivat rihmamaiset Dolichospermum-lajit 
(Malin 2018). Myös vuonna 2019 Vähä-Tiilijärvessä esiintyneet haitalliset sinilevät olivat lähes yksinomaan 
juuri Dolichospermum-lajeja. Kasviplanktonnäytteiden perusteella nyt ei kuitenkaan havaittu vuoden 2018 
tapaista hyvin runsasta sinilevien massaesiintymää. 
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4.2. Kasviplanktonin kesäsukkessio 

Toukokuun näytteen kasviplanktonyhteisö muodostui valtaosaltaan kulta- ja nielulevistä. Biomassaltaan 
runsaimmat taksonit olivat Uroglena-kultalevät (23 %) sekä Cryptomonas- (13 %) ja Plagioselmis 
nannoplanctica -nielulevät (13 %) (kuva 4). Nämä taksonit ovat tyypillisiä taksoneita vähähumuksisissa 
järvissä (Lepistö ym. 2003, 2004). Mesotrofisissa järvissä miksotrofiset Uroglena-lajit voivat alkukesästä 
muodostaa runsaita esiintymiä aiheuttaen jopa hajuhaittoja (Lepistö 1999). 
 
Kesäkuun puolivälin näytteessä kultalevien määrä oli kasvanut ja nielulevät puolestaan hieman vähentyneet. 
Uroglena spp. oli edelleen runsain taksoni (25 %). Muita runsastuneita kultaleviä olivat oligotrofiaa 
ilmentävät Chrysdiastrum catenatum, Dinobryon acuminatum ja Pseudopedinella-lajit. Nielulevistä 
keskikokoiset/suuret Cryptomonas-lajit esiintyivät edelleen runsaina (15 %). 
 
Heinäkuun alun näytteessä kultalevien biomassa kasvoi Uroglena spp.:n määrän tuplaannuttua (37 %). 
Heinäkuun alussa myös sinilevien määrä kasvoi selvästi (19 %) rihmamaisten Dolichospermum-lajien 
lisääntyessä. Heinäkuun lopulla sinilevien määrä pysyi ennallaan; kultalevät (Uroglena) vähenivät ja 
nielulevät runsastuivat. Runsaimmat taksonit olivat samat kuin heinäkuun alussa: Cryptomonas-, 
Dolichospermum- ja Uroglena-lajit (kuva 4).  
 
Elokuun puolivälissä panssarisiimalevien määrä kasvoi hyvin isokokoisen Gymnodinium fuscum -lajin 
runsastuessa (28-35 %) (kuva 4). Kultalevien määrä pysyi heinäkuun lopun tasolla, mutta Uroglena väheni 
selvästi (3 %). Elokuussa G. fuscumin jälkeen toiseksi runsaimpana taksonina esiintyi koristelevä 
Staurodesmus controversus var. crassus (10-11 %) (Charophyceae) (entinen Staurodesmus crassus) (kuva 4). 
Elokuun näytteissä sinilevien määrä pysyi edelleen heinäkuun tasolla, mutta osuus kokonaisbiomassasta laski 
hieman. Dolichospermum-rihmoissa esiintyi elokuussa jonkin verran leposoluja, joiden perusteella osa 
rihmoista voitiin tunnistaa lajilleen. Havaittuja lajeja olivat D. macrosporum, D. flosaquae ja D. cf. smithii. 
Suoria rihmoja muodostavat D. macrosporum ja D. smithii esiintyvät tavallisesti lievästi rehevissä lammissa 
ja järvissä; D. flosaquae puolestaan on rehevissä järvissä kukintoja muodostava laji (Komárek 2013). Malinin 
(2018) raportin kuvan perusteella nämä lajit ovat voineet vastata myös vuoden 2018 runsaista 
sinileväesiintymistä. 
 
Elokuussa otettiin näytteet 0-2 ja 2-4 m syvyydeltä. Näytteiden kasviplanktonyhteisöt olivat hyvin 
samankaltaiset, mutta G. fuscumia esiintyi enemmän 0-2 m:n näytteessä ja Gonyostomum semen -limalevää 
enemmän 2-4 m:n näytteessä. Näytteiden samankaltaisuus on ymmärrettävää, sillä elokuun puolivälissä 
lämpötilan harppauskerros näyttää sijainneen vasta 4 m:n alapuolella. 
 
Syyskuun alun näytteessä esiintyi erittäin runsaasti Gymnodinium fuscum -panssarisiimalevää (73 %). Tämä 
hyvin isokokoinen, autotrofinen laji esiintyy tavallisesti hieman happamissa, karuissa vesistöissä, joissa se voi 
muodostaa myös kukintoja (Moestrup & Calado 2018). Syyskuun loppupuolen näytteessä puolestaan 
isokokoisen Gonyostomum semen -limalevän määrä lisääntyi selvästi (58 %) (kuva 4). Tämä laji on tavallinen 
mesotrofisissa järvissä loppukesällä sekä syksyllä (Lepistö 1999).  

4.3. Kasviplanktonlajisto 

Vähä-Tiilijärven kasviplanktonyhteisöt olivat kohtalaisen monimuotoisia: taksonimäärät olivat vain 
kohtalaisia/kohtalaisen korkeita eikä biomassa jakautunut kovin tasaisesti eri taksonien tai leväryhmien 
kesken. Touko-, kesä- ja elokuun näytteissä 5-6 runsainta taksonia muodostivat 60 % kokonaisbiomassasta; 
heinä- ja syyskuun näytteissä vaadittiin vain 1-3 taksonia muodostamaan 60 % biomassasta. 
 
Vähä-Tiilijärven vuoden 2019 näytteissä esiintyi erittäin runsaasti uintikykyisiä taksoneita: runsaimpina 
esiintyneet kulta-, nielu- ja panssarisiimalevät sekä Raphidophyceae koostuvat lajeista, jotka uivat siimojen 
avulla. Vähä-Tiilijärven kerrostuessa nämä lajit pystyvät hyödyntämään ravinnerikkaampaa alusvettä eikä 
pintavesikerroksen alhaiset ravinnepitoisuudet rajoita kasviplanktonyhteisön kasvua niin paljoa. Lisäksi 
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runsaana esiintyneiden miksotrofisten Uroglena-lajien tiedetään pystyvän syömään runsaasti fosforia 
sisältäviä bakteereita (Lagus ym. 2004). Siimallisista lajeista kuitenkin erittäin rehevistä oloista ja 
kuormituksesta kertovat uintikykyiset silmälevälajit puuttuivat lähes kokonaan, sillä vain Trachelomonas-
lajeja esiintyi hyvin vähäisessä määrin. Tämä antaa hyvää kuvaa Vähä-Tiilijärven tilasta. Lisäksi lajistossa 
esiintyi biomassaltaan runsaina lajeja, joiden tiedetään suosivan karumpia vesiä, kuten G. fuscum ja S. 
controversus var. crassus. 
 
Vähä-Tiilijärven näytteissä merkillepantavaa oli myös piilevien hyvin vähäinen määrä. Tavallisesti lievästi 
rehevissä ja rehevissä järvissä piilevien osuus yhteisössä kasvaa verrattuna karumpiin vesiin (Lepistö 1999). 
Vähä-Tiilijärven ollessa kuitenkin hyvin suojainen, pieni järvi tuulet eivät todennäköisesti pääse sekoittamaan 
pintavesikerrosta. Näin ollen painavat ja uintikyvyttömät piilevät vajoavat pohjalle eivätkä pysy valoisassa 
pintavedessä.  
 
Vähä-Tiilijärven levämäärät ilmensivät lievästi reheviä oloja. Mesotrofisissa järvissä sinilevät muodostavat 
tavallisesti noin 17 % biomassasta ja, vaikka massaesiintymät eivät ole tavallisia, muun muassa typpeä sitovat 
Dolichospermum-lajit voivat muodostaa kukintoja suotuisissa oloissa (Lepistö 1999). Kesällä 2019 vaihteleva 
sää piti sinilevien määrät ja pintakukinnat pääasiassa keskimääräistä vähäisempänä (SYKE 2019). Vähä-
Tiilijärven näytteissä ei havaittu nyt kesän 2018 kaltaista runsasta sinilevien massaesiintymää.  
 
Tärkeä havainto oli myös Gonyostomum semen -limalevän esiintyminen Vähä-Tiilijärven lajistossa. 
Levämäärää kuvaavat kokonaisbiomassa ja klorofylli-a sopivat huonosti ekologisen tilan luokitteluun järvissä, 
joissa esiintyy paljon G. semen -limalevää (Vuori ym. 2009). Limalevä sisältää paljon klorofylliä ja nostaa 
klorofylli-a:n arvoja suhteessa kokonaisbiomassaan (Lepistö ym. 2003). Lajin tiedetään tekevän 
vertikaalivaellusta vesipatsaassa hyödyntäen ravinnerikasta alusvettä yöaikaan ja valoisaan pintavesikerrosta 
yhteyttämiseen päivällä (Salonen & Rosenberg 2000). Näin ollen laji ei varsinaisesti kuulu vain pintaveden 
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kasviplanktoniin. Willénin (2007) mukaan limalevävaltaisten järvien kohdalla kannattaa biomassan sijaan 
luokittelussa painottaa TPI-arvoja. Limalevä onkin voinut vaikuttaa aiemmin havaittuihin hyvin korkeisiin a-
klorofylliarvoihin (Malin 2018). 
 
Nielulevien esiintyessä runsaana Vähä-Tiilijärven kasviplanktonyhteisö tarjoaa hyvälaatuista ravintoa 
eläinplanktonille (Peltomaa ym. 2017). Eläinplanktonia ja kalastoa koskevat tutkimukset auttaisivat 
ymmärtämään Vähä-Tiilijärven ravintoverkkoa sekä arvioimaan muun muassa laiduntajien mahdollisuutta 
kontrolloida leväyhteisöä. 

5. Yhteenveto 

Vähä-Tiilijärven vuoden 2019 näytteiden levämäärät olivat kohtalaisen korkeita kuvaten lievästi reheviä tai 
reheviä oloja. Korkeahkot levämäärät ilmentävätkin kasviplanktonmuuttujista heikointa ekologista tilaa: 
matalalle järvelle sopivassa MVh-pintavesityypissä kokonaisbiomassan keskiarvo sijoittui luokkaan 
tyydyttävä, TPI-arvo jopa luokkaan erinomainen ja haitallisten sinilevien osuus luokkaan hyvä. Jos Vähä-
Tiilijärvi luokitellaan Vh-pintavesityyppiin, kasviplanktonmuuttujien vuoden 2019 keskiarvot ilmensivät 
heikompaa ekologista tilaa. Varsinaisen ekologisen luokittelun tulee kuitenkin perustua useamman vuoden 
tuloksiin. 
 
Vuoden 2019 kasviplanktonyhteisöt koostuivat kulta-, nielu- ja sinilevistä sekä elokuusta eteenpäin 
panssarisiimalevistä. Syyskuussa myös Gonyostomum semen -limalevä (Raphidophyceae) runsastui. Sinileviä 
lukuun ottamatta lajistossa esiintyikin runsaasti siimallisia, uintikykyisiä taksoneita, jotka voivat hyödyntää 
Vähä-Tiilijärven kerrostuessa ravinnerikkaampaa alusvettä. Uintikyvyttömiä piileviä esiintyi Vähä-Tiilijärven 
näytteissä vain hyvin vähän. 
 
Sinileviä esiintyi heinä-elokuun näytteissä kohtalaisen paljon, mutta niissä ei havaittu yhtä voimakasta 
sinileväkukintaa kuin kesällä 2018. Vuosi 2018 olikin sääoloiltaan erityisen suotuisa sinileville, mutta kesällä 
2019 vaihtelevat sääolot hillitsivät sinilevien esiintymistä. Mesotrofisissa järvissä sinilevät voivat ajoittain 
runsastua. Vähä-Tiilijärvestä ei ole aiempia kasviplanktontuloksia, joten näiden tulosten pohjalta ei voi 
arvioida lajiston eikä järven tilan kehitystä. Kasviplanktonlajistoa kannattaa seurata: kasviplankton reagoi 
nopeasti ympäristön muutoksiin, mikä voi näkyä lajiston muutoksina. Lisäksi olisi myös tärkeä tietää 
limalevän vaikutus korkeisiin klorofylliarvoihin, jos a-klorofylliä halutaan käyttää Vähä-Tiilijärven 
kasviplanktonmuuttujana ja tilan seurannassa. 
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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. 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. Tämän jälkeen laskettiin suuremmat (>20 µm) tai aiemmin havaitsemattomat taksonit 250x-
suurennuksella vähintään 50 näkökentältä. 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. 2012).  
 
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 kesä-elokuun näytteiden keskiarvoa 
ja klorofyllistä kesä-syyskuun keskiarvoa.  
 
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. 2012). 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 kesä-elokuun näytteistä. 
 
Ekologisessa luokittelussa haitallisten sinilevien osuus kokonaisbiomassasta huomioidaan vain heinä- ja 
elokuun näytteistä (Aroviita ym. 2012). 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. 2012), 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 
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esimerkiksi Gonyostomum semen -limalevä valtaisissa 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. 
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Liite 3. Valokuvat näytteistä 

Vähä-Tiilijärven yleiskuvat 10 ml:n laskeutetuista kasviplanktonnäytteistä 100x-suurennuksella. 
 

 


