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Alkusanat
Pohjaeläimet lukeutuvat vuonna 2000 voimaan astuneen vesipolitiikan puitedirektiivin asettamiin biologisiin laatutekijöihin, joihin vesistöjen ekologisen tilan
arvioinnin tulee perustua. Järvien biologisissa seurannoissa syvänteiden pohjaeläimistöä on jo muutaman vuosikymmenen ajan käytetty ilmentämään ihmisperäisen kuormituksen vaikutuksia vesistöihin. Suomessa syvännepohjaeläimistöä
on käytetty seurannoissa 1970-luvulta alkaen. Perustana pohjaeläinseurannoille
on ollut lähinnä surviaissääskilajistoon perustuva järvien jaottelu eri tuottavuustasoja ja veden humuspitoisuuksia edustaviin tyyppeihin sekä indikaattorilajeihin perustuvat indeksit.
Direktiivin mukainen vesistöjen ekologisen tilan arviointi nojautuu lähinnä
hydro-morfologisiin tekijöihin pohjautuvaan vesistöjen tyypittelyyn ja lähellä luonnontilaa olevista vesistöistä määritettyihin tyyppikohtaisiin, ensisijaisesti biologisiin, vertailuoloihin. Viisiportainen tilan luokittelu (erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono tila) määräytyy sen mukaisesti, kuinka suuri poikkeama on
verrattuna vertailuoloihin. Tätä lähestymistapaa käytettäessä ratkaisevassa asemassa
on tyypittelyn toimivuus. Tyypittelyn tulisi olla eliöstön kannalta mielekäs ja pilkkoa biologisten muuttujien luontainen vaihtelu hallittaviin osiin, jotta ihmistoiminnasta aiheutuneet muutokset olisivat havaittavissa. Luokittelun onnistumisen
kannalta yhtä tärkeää on vertailuaineistojen edustavuus.
Tässä työssä selvitettiin syvännepohjaeläinten käyttökelpoisuutta direktiivin
mukaisessa ekologisen tilan arvioinnissa olemassa olevia aineistoja hyväksi käyttäen. Lisäksi arvioitiin Suomeen ehdotetun B-järjestelmän mukaisen järvityypittelyn toimivuutta ja verrattiin sitä direktiivin minimivaatimuksena olevaan A-järjestelmän mukaiseen tyypittelyyn.
Tämä työ on aloitettu Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksessa. Aineiston käsittelystä ja raportoinnista ovat vastanneet tutkija Kimmo T. Tolonen Pohjois-Savon ympäristökeskuksesta, yliassistentti Heikki Hämäläinen Jyväskylän yliopistosta ja erikoistutkija Heidi Vuoristo Suomen ympäristökeskuksesta. Julkaisemattomien aineistojen käyttöön luovutuksesta kiitämme opinnäytetöitään tehneitä fil.
yo. Anna Kairimoa ja fil. yo. Anna Väisästä (JY). Aineiston tallennukseen osallistuivat biologit Jussi Helimäki ja Ville Hokka Suomen ympäristökeskuksesta. Raportin
taitosta vastasi Leena Tiukka Pohjois-Savon ympäristökeskuksesta. Lisäksi haluamme kiittää kaikkia käytettyjen aineistojen tuottamiseen osallistuneita tutkijoita,
maastotöitä tehneitä, näytteitä käsitelleitä sekä muita työssä mukana olleita henkilöitä.
Kuopiossa toukokuussa 2005
Tekijät
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Vuoden 2000 lokakuussa hyväksytyn EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD)
myötä vesien tilan arvioinnissa tullaan enenevässä määrin käyttämään biologisia
muuttujia fysikaalis-kemiallisten parametrien rinnalla tai niiden sijasta (EY 2000).
Pohjaeläimet ovat yksi järvien ekologisen tilan arvioinnissa käytettävistä eliöryhmistä. Pohjaeläimet ovat melko paikallaan pysyviä, mikä on etu paikallisten olojen
arviointia ajatellen, mutta epäedullista tilan tarkastelussa koko järven mittakaavassa. Toisaalta keskipitkät elinkierrot verrattuna muihin VPD:n edellyttämiin eliöryhmiin (levä- ja makrofyyttikasvillisuus, kalat) mahdollistavat suhteellisen nopean vasteen heikkeneviin olosuhteisiin (Johnson 2001).
Suomessa pohjaeläimiä on käytetty yleisesti järvien tilan ilmentäjinä 1970 luvun lopulta, jolloin syvänteiden pohjaeläimistön seurannat aloitettiin velvoitetarkkailujen yhteydessä. Syvännepohjaeläimet ilmentävät melko ennustettavasti
erityisesti rehevöitymisen ja ravinnekuormituksen vaikutuksia sekä pohjanläheisten happiolojen muutoksia (mm. Wiederholm 1980). Rantavyöhykkeen pohjaeläimistöä on käytetty järvien tilan seurannoissa niukasti, lähinnä säännöstelyn vaikutusten arviointiin (esim. Palomäki 1994, Hellsten 2000). Merkittävin syy lienee
hankalaksi koettu pohjaeläimistön tutkiminen voimakkaasti vaihtelevassa rantaympäristössä. Direktiivi ei määrittele onko luokittelussa käytettävä syvänteen vai
rantavyöhykkeen pohjaeläimistöä, vai molempia. Syvänteiden pohjaeläimistö reagoi ennustettavasti lähinnä rehevöitymiseen kun taas rantavyöhykkeen eläimistö
rehevöitymisen (Brodersen ym. 1998, Tolonen ym. 2001, 2003) ohella myös muihin
ympäristöongelmiin, kuten happamoitumiseen (Johnson 1998) ja säännöstelystä
johtuvaan vedenkorkeuden vaihteluun (esim. Aroviita & Hämäläinen 2004, Hämäläinen & Aroviita 2003). Rantavyöhykkeen pohjaeläimistö on kenties syvänneeläimistöä tärkeämpi kalojen ravinnonlähteenä. Toisaalta syvännepohjaeläimistöllä
on oleellinen merkitys sedimentoituvan aineksen kierrätyksessä ja se on VPD:n
edellyttämistä eliöryhmistä ainoa, joka heijastaa alusveden sekä sedimentin tilaa.
Syvännepohjaeläimistön seurannalla on myös vakiintuneet käytännöt sekä pitkä
historia. Näillä perustein sekä syvänne- että rantapohjaeläimistön sisällyttäminen
järvien ekologisen tilan arviointiin on puolusteltavissa. Molempien käyttöä näytetään harkittavan myös muissa EU-maissa (mm. Irlanti: Irvine ym. 2002 ja Ruotsi:
www.naturvardsverket.se). Tässä työssä tarkastellaan olemassa olevien aineistojen avulla syvännepohjaeläimistön soveltuvuutta VPD:n mukaiseen järvien ekologisen tilan arviointiin. Erityisinä tavoitteina on ehdotetun järvityypittelyn toimivuuden testaaminen ja luokitteluun parhaiten soveltuvien pohjaeläinsuureiden
(mittareiden) löytäminen. Samalla tarkastellaan muitakin luokitteluun liittyviä
käytäntöjä kuten luokkarajojen asettamista soveltaen annettua ohjeistusta (Wallin
ym. 2003).

..............................................................
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Aineisto ja menetelmät

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2.1 Pohjaeläinaineisto
Työssä käytettiin saatavilla olleita valtakunnallisen syvänneseurannan (Nurmi 1998),
velvoitetarkkailujen, erillisten tutkimushankkeiden ja opinnäytteiden pohjaeläinaineistoja, jotka koottiin tätä tarkoitusta varten mahdollisimman kattavasti (Liite 1).
Vain syvännepaikkojen, useimmiten pääsyvänteen havainnot otettiin aineistoon.
Mukaan kelpuutettiin näytteet, jotka oli kerätty standardin (SFS 5076 1989) mukaisesti syksyllä tai poikkeustapauksissa toukokuussa Ekman noutimella (rinnakkaisnostoja 3-10), seulottu 0,5 mm:n harvuisella seulalla ja joiden eläimet oli määritetty riittävällä tarkkuudella lajitasolle. Taksonominen erottelu noudatteli valtakunnallisen syvänneseurannan aineistoa (Nurmi 1998), jota käytettiin koonnin pohjana. Koska eri henkilöiden tallentamien runsaustietojen (biomassa ja tiheys) yhdenmukaisuutta ei saatu koko aineiston osalta toistaiseksi tarkistettua, ja koska
biomassaa ei kaikista näytteistä ollut määritetty, runsauteen liittyvät tarkastelut
sivuutettiin.

2.2 Ympäristömuuttuja-aineisto
Syvänteiden ja tutkimuksen kohteina olleiden järvien fysikaalis-kemiallista tilaa ja
hydromorfologisia erityispiirteitä kuvaavien ympäristömuuttujien arvot saatiin
pääasiallisesti ympäristöhallinnon HERTTA-tietokannasta. Seuraavat muuttujat
pyrittiin keräämään kaikista järvistä: järvialtaan pinta-ala (ha), pohjois-eteläkoordinaatti (yhtenäiskoordinaatti), itä-länsikoordinaatti, korkeus merenpinnasta (m),
keskisyvyys (m), näytteenottosyvyys (m), veden väri (mg Pt l-1), Ptot (µg l-1), Ntot (µg l-1),
chl-a (µg l-1), pH, alusveden liukoinen happipitoisuus kesä- ja talvikerrostuneisuuskauden lopussa (mg l-1) ja alusveden lämpötila elokuussa (oC). Kutakin pohjaeläinhavaintoa vastaavat vedenlaatuarvot ovat kesäkerrostuneisuuskauden keskiarvoja ja ne poimittiin pohjaeläinnäytteiden keruuvuodelta lähimpänä pohjaeläinhavaintopaikkaa olevalta vedenlaatuhavaintopisteeltä.
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2.3 Järvien tyypittely ja tyypittelyn arviointi
Direktiivi (Liite II) edellyttää järvien ryhmittelyä tyyppeihin A- tai B -järjestelmän
mukaisesti. B-järjestelmää käytettäessä on saavutettava vähintään sama erottelutarkkuus kuin A-järjestelmää käytettäessä. Tulkitsimme vaatimuksen niin että
B-järjestelmään perustuvien tyyppien vertailuolot on pystyttävä määrittelemään
vähintään samalla tarkkuudella kuin A-järjestelmän tyyppien ja samalla ihmistoiminnan muuttamien järvien on erotuttava vertailujärvistä vähintään yhtä selvästi
B -järjestelmän mukaiseen tyypittelyyn pohjautuvassa luokittelussa kuin A-järjestelmään pohjautuvassa luokittelussa. Tämän toteutumisen varmistamiseksi syvännepohjaeläimistön osalta järvet tyypiteltiin sekä A-järjestelmän että voimassa
olevan B -järjestelmän mukaiseen järvityypittelyehdotukseen (Pilke ym. 2002) perustuen ja kaikki tarkastelut tehtiin molemmilla tyypittelyvaihtoehdoilla. A-järjestelmän mukaista tyypittelyä yksinkertaistettiin jättämällä geologia-kuvaaja huomiotta täsmällisten kriteereiden puuttuessa. Myöskään korkeussuhteita ei huomioitu koska miltei kaikkien järvien pinnan taso oli alle 200 m merenpinnan yläpuolella (ylin Muojärvi 253 m mpy). Järvet ryhmiteltiin edelleen lähes luonnontilaisiin
vertailujärviin ja mahdollisesti tilaltaan heikentyneisiin järviin SYKE:n ja alueellisten ympäristökeskusten asiantuntijoiden avustuksella (Liite 1).
A- järjestelmän mukaisesti vertailujärvet erottuivat keskisyvyyden (<3 m,
3-15 m ja >15 m) ja pinta-alan (< 1 km2, 1-10 km2, 10100 km2 ja >100 km2) perusteella 5 eri tyyppiin, joita edusti 4-21 vertailupaikkaa. Kahdessa muussa A-järjestelmän mukaisessa tyypissä oli vain yksi vertailupaikka, joten niitä ei huomioitu
jatkokäsittelyssä. B  järjestelmän mukaisesti vertailujärvet ryhmittyivät myös
5 tyyppiin (vertailupaikkojen lukumäärä 5-23). Näiden lisäksi tyypissä 9 (pienet
runsashumuksiset järvet) oli vain yksi vertailupaikka ja tyypeille 2 (luontaisesti
rehevät järvet) ja 10 (keskikokoiset ja suuret runsashumuksiset järvet) ei ollut saatavilla vertailuaineistoa.
Tyypittelyjen toimivuuden arvioimiseksi vertailujärvien ryhmittymistä järvityyppeihin pohjaeläinyhteisöjen koostumuksen mukaisesti tarkasteltiin oikaistun
korrespondenssianalyysin (detrended correspondence analysis, DCA) avulla. Analyysi tehtiin PC-Ord -ohjelmistolla (McCune & Mefford 1999) käyttäen argussinimuunnettuja suhteellisia runsauksia.
Pohjaeläinyhteisön rakenteen päävaihtelusuuntia selittävien tyypittelytekijöiden löytämiseksi syvännepaikkojen DCA-ordinaatioakseleiden pistearvoja verrattiin samoilta paikoilta mitattuihin ympäristömuuttujien arvoihin (Pearsonin
korrelaatioanalyysi). Yhteisön koostumusta selittäviksi ihmistoiminnasta riippumattomiksi tekijöiksi tarjottiin kaikkiaan 8 muuttujaa, jotka olivat järvialtaan pinta-ala, pohjois-koordinaatti, itä- koordinaatti, korkeus merenpinnasta, keskisyvyys,
veden syvyys näytteenottopaikalla, alusveden lämpötila elokuussa (kerrostuneisuus) sekä veden väri (geologia). Lisäksi tarkasteltiin kuuden tyypittelytekijöiksi
soveltumattoman vedenlaatumuuttujan suhdetta päävaihtelusuuntiin.
Tyypittelyvaihtoehtoja verrattiin lisäksi laatumittareiden jakaumien, mittariarvojen ja muutosasteen (rehevyyden) välisen korrelaation ja mittareihin perustuvien luokitusten perusteella (ks. alla).

&

..............................................................
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2.4 Ekologisen tilan mittarit ja vertailuolojen määrittely

2.4.1 Mittarit
Direktiivin mukainen järvien ekologinen tila määräytyy ohjeellisesti liitteessä V
lueteltujen tekijöiden ja kriteereiden perusteella. Pohjaeläinten osalta luokittelutekijät ilmenevät tyydyttävän tilan ohjeellisesta määritelmästä:
i)
Taksonikoostumus ja runsaussuhteet eroavat kohtalaisesti tyypille
ominaisista yhteisöistä
ii)
Tärkeitä taksonomisia ryhmiä puuttuu verrattuna tyypille ominaisiin
yhteisöihin
iii)
Muutosherkkien taksonien ja epäherkkien taksonien suhde sekä monimuotoisuustaso ovat merkittävästi pienempiä kuin tyypille ominainen taso ja
merkittävästi pienempiä kuin hyvää tilaa vastaavissa olosuhteissa.
Tilan määrittelyn tulisi siis perustua viiteen eri tekijään: 1. taksonikoostumus,
2. (taksonien) runsaus(suhteet), 3. tärkeiden (major) taksonomisten ryhmien esiintyminen, 4. muutosherkkien ja epäherkkien taksonien suhde ja 5. monimuotoisuustaso.
Biologiset tekijät sekä niihin liittyvät sanalliset luokituskriteerit (kohtalaisesti,
tärkeitä, merkittävästi) ovat tulkinnallisia. Direktiivi (Liite V, 1.4.1.) edellyttääkin ekologisen tilan luokittelun perustuvan numeeriseen ekologiseen laatusuhteeseen (Ecological Quality Ratio, EQR), joka on havaittujen luokittelusuureiden
arvojen (observed = O) suhde näiden suureiden arvoihin vertailuoloissa (odotusarvot, expected = E). Biologisille laatutekijöille on siten ensin valittava niitä kuvaavat suureet siten että vertailuarvot eli tyyppikohtaiset odotusarvot voidaan
numeerisesti määritellä ja arvioitavien järvien vastaavat havaitut arvot näihin rinnastaa. Laatusuhde tulee ilmaista siten että erinomaista tilaa vastaavat arvot ovat
lähellä yhtä ja huonoa tilaa vastaavat arvot lähellä nollaa ja vaihteluväli (0  n.1)
tulee jakaa viiteen vaadittuun tilaluokkaan.
REFCOND  työryhmä (Wallin ym. 2003) on antanut kullekin eliöryhmälle
ehdotuksen luokittelutekijöistä ja niitä mittaavien muuttujien arvoihin perustuvista luokkarajoista. Nämä kuten kaikki vaihtoehtoiset muuttujat ja luokitteluperusteet edellyttävät aineistoihin perustuvaa arviointia. Työssä pyrittiin mittaamaan
kaikkia ohjeellisia luokittelutekijöitä aineistojen sallimissa puitteissa ja tekijöitä
kuvaavia suureita kutsutaan tässä mittareiksi.
Taksonikoostumus ja runsaussuhteet
Direktiivin tilan määritelmissä mainittu runsaussuhteet (englanninkielisessä versiossa abundance of taxa) on varsin tulkinnanvarainen tekijä, mutta se ei sisällä
ajatusta kokonaisrunsauden käytöstä, vaikka pohjaeläimistön runsaus on järvisysteemin toiminnan ja siis ekologisen tilan kannalta sellaisenaan merkittävä.
Koska runsaustietoja ei ollut saatavilla kaikista vertailujärvistäkään, absoluuttisiin runsauksiin perustuvia mittareita ei kokeiltu. Sen sijaan kokeiltiin luokittelutekijänä taksonien runsaussuhteita käyttäen mittarina mallinkaltaisuutta (PMA,
Percent Model Affinity) (Novak & Bode 1992, Barton 1996, ks. Hämäläinen & AroAlueelliset ympäristöjulkaisut 395
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viita 2003), joka huomioi samanaikaisesti sekä taksonikoostumuksen että taksonien runsaussuhteet. Tarkastelussa verrataan arvioitavasta järvestä otetun näytteen pohjaeläinyksilöiden suhteellista jakautumista taksonien kesken suhteessa
malli- eli vertailuyhteisöön. Vertailuyhteisössä kunkin taksonin osuus on vertailujärvien ko. taksonin osuuksien keskiarvo. Mallinkaltaisuuden mittana on prosenttinen samankaltaisuus
PS = PMA = 100  0,5 Σ | ai  bi | = Σ min (ai , bi) ,
missä ai on taksonin i suhteellinen osuus (%) vertailuyhteisössä ja bi saman taksonin osuus arvioitavan järven näytteessä summan käydessä yli kaikkien taksonien.
PMA-arvot palautettiin EQRasteikolle käyttämällä vertailuarvona (E) vertailujärvien PMA -arvojen keskiarvoa.
Pelkän taksonikoostumuksen tarkastelussa käytettiin menetelmää, joka on
osoittautunut toimivaksi jokien (Hämäläinen ym. 2002) sekä järvilitoraalin (Hämäläinen & Aroviita 2003, Aroviita & Hämäläinen, julkaisematon) pohjaeläimille.
Tämä tapa rinnastaa havaittu taksonikoostumus odotettuun on analoginen esim.
RIVPACS  mallinnuksessa (mm. Wright ym. 2000) sovellettuun ja siinä käytetään
tietoa taksonin (i) esiintymisestä (i = 1) ja puuttumisesta (i = 0). Kunkin taksonin
esiintymistodennäköisyys tyypin k häiriintymättömissä järvissä (j*) arvioitiin vertailujärvissä (j0) todettujen esiintymisten lukumäärän suhteena vertailujärvien kokonaismäärään,
Pkj*i = Σ kj0i / Σ kj0.
Tyypin järville ominaisiksi taksoneiksi katsottiin sellaiset, joiden Pkj*i ≥ Pc
(kriittinen todennäköisyys). Tavallisesti Pc arvoksi on valittu 0,5 (tyyppilajit 50 %,
TL 50 %) eli on huomioitu ne taksonit, joita esiintyi vähintään joka toisessa vertailujärvessä, mutta tämä ei ole välttämättä optimaalinen ratkaisu (H. Hämäläinen
ym. julkaisematon) etenkään järvisyvänteissä missä pohjaeläinten lajimäärä on tyypillisesti pieni ja tyyppilajien odotusarvokin siten pieni. Tällöin yksikin puuttuva
laji vaikuttaa ratkaisevasti ekologiseen laatusuhteeseen. Siksi kokeilimme odotusarvon kasvattamiseksi myös toista Pc arvoa, 0,25 (tyyppilajit 25 %, TL 25 %).
Koska monien tyypillisten taksoneiden (Pkj*i ≥ Pc) esiintymistodennäköisyys on pienempi kuin 1, ei niiden kaikkien löytymistä voida odottaa missään järvessä, vaan tyypillisten taksoneiden lukumäärän odotusarvo on
E kj*i =Σ Pkj*i | Pkj*i ≥ Pc.
Yksinkertaisemmin ilmaistuna vertailuarvo E on tyypille ominaisten taksonien lukumäärän keskiarvo vertailujärvien joukossa. Mille tahansa tyyppiin kuuluvalle järvelle (j) havaittu tyypillisten taksonien lukumäärä
Ο kji = Σ kji | Pkj*i ≥ Pc,
ts. niiden havaittujen taksonien lukumäärä, joiden esiintymistodennäköisyys vertailuoloissa on vähintään Pc. Taksonikoostumuksen ekologinen laatusuhde
EQR = havaittu arvo / odotettu arvo = Ο kji / E kj*i.
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Tärkeiden (engl. major ) taksonomisten ryhmien esiintymistä / puuttumista
voitaisiin arvioida samalla menettelyllä (ks. Hämäläinen & Aroviita 2003), mutta
pääryhmien vähäisyyden vuoksi tämä luokittelutekijä ei liene käyttökelpoinen
järvisyvänteissä.
Muutosherkkien ja epäherkkien taksoneiden suhde
Muutosherkkien ja epäherkkien taksoneiden suhteen mittarina kokeiltiin Wiederholmin (1980) surviaissääskitoukkiin (Chironomidae) perustuvaa pohjanlaatuindeksiä (Benthic Quality Index, BQI). Indeksi ilmaisee 7 surviaissääskilajin runsauksilla painotetun indikaattoripisteiden keskiarvon. Kokonaislukupistearvot (1-5)
perustuvat lajien pohjanlaatusietoisuuteen. Rehevillä ja vähähappisillakin pohjilla viihtyvillä lajeilla on pienet pistearvot ja karuja pohjia suosivat lajit saavat
suuria arvoja. BQ-indeksin arvot ovat vastaavasti käänteisessä yhteydessä pohjan laatuun. Pohjanlaatuindeksin voi olettaa olevan yhteydessä lähinnä järven
rehevöitymiseen. BQI:n tyyppikohtainen odotusarvo määräytyi vertailujärvien
keskiarvona.
Syvyyskorjattua (havaintosyvyydellä jaettua) Oligochaeta/(Oligochaeta +
Chironomidae) -runsausuhdetta kokeiltiin myös muutosherkkien ja epäherkkien
taksoneiden suhdetta kuvaavana mittarina. Surviaissääskien runsaudessa huomioitiin vain paikallaan pysyvät taksonit, ts. Tanypodinae-alaheimon vapaasti liikkuvat petotoukat poistettiin laskennasta (Wiederholm 1980).
Monimuotoisuustaso
Monimuotoisuutta mitattiin yksinkertaisimmalla tavalla, taksonilukumäärällä. Yksi
lajimäärän käyttöön liittyvä ongelma on näytekoon (yksilömäärän) vaihtelu. Rarefaktioon perustuva, tiettyyn yksilömäärään vakioitu lajimäärä tai muulla tavoin
otoksesta estimoitu todellinen lajimäärä voisi olla ratkaisu, mutta tallennettu aineisto ei toistaiseksi sallinut näiden menetelmien soveltamista. Lisäksi monimuotoisuuden mittareina kokeiltiin tasaisuus (J) (Pielou 1975) ja Shannonin diversiteetti-indeksejä (H) (Shannon & Weaver 1949). Monimuotoisuusmittareiden odotusarvoina käytettiin vertailujärvien keskiarvoja.

2.4.2 Luokkarajojen määrittely ja luokittelu
Erinomaisen ja hyvän sekä hyvän ja tyydyttävän tilan luokkarajojen numeeriset
arvot määritellään lopullisesti direktiivin edellyttämän interkalibraatiomenettelyn
avulla, mutta muutoin direktiivi ei ohjeista numeeristen luokkarajojen määräämisessä. Ongelmaan ei ole helppoa, luonnollista ratkaisua. Käytännössä kunkin tekijän osalta arvojen vaihtelu vertailuoloissa, erityisesti vaihtelu alarajan suuntaan,
määrää ekologisen tilan muutoksen osoittamisessa ts. luokittelussa käytettävän tilan käytetyllä mitta-asteikolla.
Vertailujärville lasketun EQR:n perusteella arvioitiin vertailuolojen vaihtelua
ja luotettavuutta kunkin laatumuuttujan osalta. Luokkarajojen määrittämiseksi
kokeiltiin REFCOND  työryhmän (Wallin ym. 2003) yhtä ehdotusta, jonka mukaan erinomaisen ja hyvän tilan luokkaraja asetetaan vertailupaikkojen EQR -jakauman 10. prosenttipisteeseen ja jäljelle jäävä tila (0  E/H -luokkaraja) jaetaan
tasavälisesti 4 luokkaan.
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Kutakin laatumittaria ja siihen perustuvaa luokittelua arvioitiin erikseen molemmilla tyypittelyvaihtoehdoilla. Mittareiden ja tyypittelyvaihtoehtojen vertailukriteereinä käytettiin mittarikohtaisesti vertailuarvojen vaihtelun suuruutta ja
kuormitettujen järvien erottumista vertailujärvistä. Kriteereitä tarkasteltiin vertaamalla EQR-arvojen jakaumia vertailujärvissä ja kuormitetuissa järvissä, luokituksia vertaamalla, sekä korreloimalla EQR-arvot suhteessa mitattuun muutoksen asteeseen (järven rehevyys).
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3.1 Järvityypittelyn ja vertailujärvien
pohjaeläinyhteisöjen vastaavuus
DCA-ordinaatiossa vertailujärvet ryhmittyivät jokseenkin heikosti voimassa
olevan järvityypittelyn mukaisiin järvityyppeihin (Kuva 1A). Vaihtelu oli suurinta
pienten kohtalaisen humuspitoisten järvien (tyyppi 6) joukossa. Ordinaatioissa
esiintynyt järvityyppien sisäinen hajonta ja eri tyyppien välinen päällekkäisyys
oli lähes yhtä suurta kahdella vaihtoehtoisella tyypittelyllä (Kuvat 1A ja B). Ensimmäinen ordinaatioakseli eli yhteisökoostumuksen päävaihtelusuunta korreloi ihmistoimista riippumattomista tekijöistä selvästi voimakkaimmin näytteenottosyvyyden (r = -0,73) ja keskisyvyyden (r = -0,72) kanssa (Taulukko 1, Kuva 2). Lisäksi
osa- ja koko järvialtaan pinta-ala, alusveden lämpötila elokuussa (kerrostuneisuutta
kuvaavana muuttujana) sekä veden väri (geologiaan liittyvänä muuttujana) korreloivat ensimmäisen akselin kanssa. Toisen ordinaatioakselin kanssa heikosti korreloivat järven pinta-ala, itäkoordinaatti sekä keskisyvyys.
Vedenlaatumuuttujista kokonaisfosfori, alusveden liukoisen hapen pitoisuus
maaliskuussa ja elokuussa sekä a-klorofyllin pitoisuus korreloivat heikosti päävaihtelusuunnan kanssa. Vedenlaatumuuttujilla ei ollut yhteyttä toiseen ordinaatioakseliin (Taulukko 1).
Syville hapekkaille pohjille ominaisia taksoneita olivat harvasukasmadot
Stylodrilus heringianus, Spirosperma ferox ja Lamprodrilus isoporus, surviaissääsken
toukat Heterotrissocladius spp., Micropsectra spp., Protanypus morio ja Paracladopelma
nigritula sekä katkat Monoporeia affinis ja Pallasea quadrispinosa (Kuva 3). Pienten järvien matalille usein vähähappisille syvänteille tyypillisiä olivat Chironomus-suvun
surviaissääsket ja sulkasääsken toukat (Chaoboridae).
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Tyyppi 4 (<40 km 2, väri<30)
Tyyppi 5 (>40 km 2, väri<30
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Kuva 1. Vertailujärvien DCA-ordinaatio. Kohteet tyypitelty A) voimassa olevan tyypittelyehdotuksen mukaisesti
(Pilke ym. 2002) ja B) karsitun A-järjestelmän mukaisesti.
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Taulukko 1. Vertailujärviaineiston DCA-akselien pistearvojen ja eri ympäristömuuttujien väliset Pearsonin korrelaatiokertoimet sekä riskitasot (* p<0.05, **
p<0.01 ja *** p<0.001) korrelaatioiden merkitsevyydelle.
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Kuva 2. Ensimmäisen DCA -akselin pistearvojen suhde näytteenottosyvyyteen.
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Kuva 3. Vertailupaikoilla esiintyneiden taksoneiden DCA-ordinaatio.

3.2 Tyypittelyvaihtoehtojen vertailu
Vertailujärvien joukossa ekologisen laatusuhteen arvojen vaihtelu oli pääsääntöisesti pienempää voimassa olevaa tyypittelyehdotusta käytettäessä (Kuva 4). Vaihtelun suuruutta variaatiokertoimella (%) mitattuna vain tyyppilajeille 50 % mitattujen EQR-arvojen vaihtelu oli karsitussa A-tyypittelyssä (28,5 %) hieman pienempää kuin ehdotetussa tyypittelyssä (30,4 %). Kaikilla arvioiduilla tilamittareilla vertailukohteiden ja kuormitettujen paikkojen erottelu oli vähintään samantasoinen tai parempi voimassa olevalla tyypittelyllä kuin karsitulla A-järjestelmällä
(Kuva 4). Kolmen erottelukyvyltään parhaalta vaikuttavan mittarin (mallinkaltaisuus, tyyppilajit 25 % ja Chironomidae BQI) EQR-arvot korreloivat kuormituksen
intensiteettiä kuvaavaan kokonaisfosforin kanssa voimakkaammin voimassa olevalla tyypittelyllä kuin A-järjestelmän mukaisella (Kuva 5).
Voimassa olevalla tyypittelyllä mallinkaltaisuus- (PMA) ja tyyppilaji (TL 25 %)
mittareita käytettäessä noin puolet paikoista luokittui erinomaiseen tai hyvään ja
puolet näitä huonompaan tilaan (Taulukot 2 ja 3). Pohjanlaatuindeksi (BQI) luokitteli suhteellisesti suuremman osuuden paikoista hyvään tai erinomaiseen tilaan
(61,8 %, Taulukko 4). Karsitulla A-tyypittelyllä kaikki mittarit luokittelivat suhteellisesti suuremman osuuden paikoista vähintään hyvään tilaan (53-75 % mittarista
riippuen).

$
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Kuva 4. Kuudelle tilan mittarille laskettujen ekologisen laatusuhteen (EQR) arvojen vaihtelu vertailu- ja kuormitetuissa
kohteissa kahdella eri tyypittelyvaihtoehdolla. Laatikoiden ylä- ja alarajat kuvaavat ylä- ja alakvartiileja sekä keskiviiva mediaania. Jana ilmaisee vaihteluvälin. Janojen päissä olevat prosenttiluvut ovat variaatiokertoimia.
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Kuva 5. Kolmen ekologisen tilan mittarin (PMA, TL 25 % ja Chironomidae BQI) EQR-arvot suhteessa veden kokonaisfosforipitoisuuteen kahdella eri tyypittelyvaihtoehdolla. Malli -vertailukohteiden arvoja käytettiin laskettaessa tyyppikohtaisia mittareiden odotusarvoja. Ei malli tarkoittaa näiltä havaintopaikoilta muina vuosina otettuja toistoja, joita ei huomioitu odotusarvoja laskettaessa.

Taulukko 2. Ekologisen tilan luokittelu perustuen mallinkaltaisuuteen (PMA, Percent model affinity). Ihmistoiminnan kuormittamien kohteiden ekologisten luokkien ristiintaulukointi eri tyypittelyvaihtoehdoilla. Voimassa oleva tyypittelyehdotus vaakatasossa ja karsittu A-tyypittely pystysuunnassa. Pinta-alaltaan <10 km2
järviä vastaavat lukuarvot kursivoitu ja >10 km2 järvien lukuarvot lihavoitu.
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Taulukko 3. Ekologisen tilan luokittelu perustuen 25 % vertailupaikoista esiintyneisiin tyypille ominaisiin taksoneihin (Hämäläinen et al. 2002). Ihmistoiminnan
kuormittamien kohteiden ekologisten luokkien ristiintaulukointi eri tyypittelyvaihtoehdoilla. Voimassa oleva tyypittelyehdotus vaakatasossa ja karsittu A-tyypittely
pystysuunnassa. Pinta-alaltaan <10 km2 järviä vastaavat lukuarvot kursivoitu ja >10 km2 järvien lukuarvot lihavoitu.

Taulukko 4. Ekologisen tilan luokittelu perustuen pohjanlaatu indeksiin (BQI) (Wiederholm 1980). Ihmistoiminnan kuormittamien kohteiden ekologisten luokkien
ristiintaulukointi eri tyypittelyvaihtoehdoilla. Voimassa oleva tyypittelyehdotus vaakatasossa ja karsittu A-tyypittely pystysuunnassa. Pinta-alaltaan <10 km2 järviä vastaavat lukuarvot kursivoitu ja >10 km2 järvien lukuarvot lihavoitu.

3.3 Tilamittareiden vertailu
Kaikkiaan kahdeksaa mittaria testattiin soveltaen voimassa olevaa tyypittelyä. Testatuista pohjaeläinsuureista prosenttisen mallinkaltaisuuden (PMA) arvojen vaihtelu vertailuoloissa oli suhteellisesti vähäisintä (CV 19 %), kun kaikki järvityypit
huomioitiin (Kuvat 4 ja 6, Taulukko 5). Lisäksi PMA:n kyky erotella kuormitetut
kohteet vertailujärvistä oli hyvä (Kuvat 4 ja 6). Tyyppilajien (Taulukko 6) esiintymiseen perustuvan mittarin ja Chironomidae BQI:n arvojen vaihtelu vertailuoloissa
oli kohtuullista (2731 % kaikki järvityypit yhdistettynä). Myös nämä mittarit erottelivat verrattain hyvin luonnontilaiset kohteet ihmistoiminnan muuttamista. Shannonin diversiteetti- ja tasaisuusindeksien vaihtelu vertailukohteissa oli suhteellisen pientä (2432 %), mutta vaste kuormitukseen oli heikko ja vaihteleva. Todennäköisesti osin vaihtelevista näytemääristä johtuen taksonirunsauden hajonta oli
suurta luonnontilaisissa syvänteissä (CV 49 %). Tyypin 7 järviä lukuun ottamatta
kuormitettujen järvien syvänteet olivat lajiköyhempiä suhteessa vertailukohteisiin
(Taulukko 5). Oligochaeta/Chironomidae-suhteen vaihtelu vertailuoloissa (105 %) oli
paljon muita mittareita suurempaa. Lisäksi mittari käyttäytyi epävakaasti ja ennustamattomasti suhteessa kuormitukseen.
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Kuva 6. Kahdeksan ekologisen tilan mittarin EQR-arvot suhteessa veden kokonaisfosforipitoisuuteen
käyttäen voimassa olevaa järvityypittelyehdotusta.
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Taulukko 5. Keskimääräiset (x) ekologisen laatusuhteen (EQR) arvot, variaatiokertoimet (CV), malliyhteisöille lasketut odotusarvot (E, expected) ja EQR-arvojen
10. prosenttipisteet (10th p., käytettiin erinomaisen ja hyvän tilan raja-arvona). Arvot järvityypeittäin ja mittareittain taulukoituina. Keskiarvot ja variaatiokertoimet laskettu erikseen malliyhteisönä käytetyille vertailupaikoille (ei vuosittaisia toistoja) ja kaikille vertailupaikkojen näytteenotoille (vuositoistot mukana)
sekä kuormitetuille kohteille.

PMA ja tyyppilajimittari (TL 25 %) luokittelivat karkeasti ottaen yhtä suuret
osuudet järvistä ajankohdan käyttökelpoisuusluokitusta parempaan ja sitä huonompaan tilaan (Liite 2). Pohjanlaatuindeksi ja erityisesti Shannonin monimuotoisuusindeksi luokittelivat kohteet useammin vedenlaatuluokitusta parempaan kuin
sitä heikompaan tilaan.
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Taulukko 6. Tyyppilajit ja niiden esiintymisfrekvenssit (%) järvityypeittäin.
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Tulosten tarkastelu
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VPD:n mukainen ekologisen tilan luokittelu vaatii kunkin järvityypin luonnontilaisista järvistä kerätyn vertailuaineiston, jonka tulisi olla tyypin sisäisen luontaisen vaihtelun kattava ja tilastollisesti riittävän edustava (EY 2000, Irvine 2004). Direktiivi asettaa jäsenvaltioille ehdoksi vertailualueverkon muodostamisen kullekin pintavesimuodostumatyypille huomioiden erityisesti tyypin sisäisen edustavuuden: Verkossa on oltava riittävä määrä erinomaista tilaa edustavia paikkoja, jotta vertailuolojen luotettavuustaso on riittävä, ottaen huomioon kyseisen pintavesimuodostumatyypin erinomaista ekologista tilaa osoittavien laatutekijöiden vaihtelu sekä mallintamistekniikat  (EY 2000). Olemassa olevat pohjaeläinaineistot keskittyvät kuormitettuihin vesistöihin. Keskeinen käytännön ongelma ekologisen tilan luokittelun kehittämisessä tällä hetkellä onkin vertailuaineistojen vähäisyys ja heikko edustavuus. Luokittelun onnistumisen kannalta on olennaista, että vertailuaineistot edustavat kattavasti tyypin sisäisiä luonnollisia ympäristögradientteja. Mikäli vertailuaineisto ei ole edustava, lasketut odotusarvot ja arvioitu tyypin sisäinen luonnollinen vaihtelu - joihin luokkarajat kiinnitetään - muodostuvat harhaisiksi. Tällöin
virheellisen luokittelun todennäköisyys on suuri. Virheellisen luokittelun seurauksena myös vesiensuojelutoimenpiteet kohdentuvat väärin. Osa heikentyneessä tilassa olevista vesistöistä voi jäädä vaille toimenpiteitä, jolloin niiden tila voi heikentyä entisestään. Vaihtoehtoisesti tarpeettomat kunnostukset voivat yleistyä, jos
vain vähän tai ei lainkaan muuttuneita vesistöjä luokitellaan väärin tavoitetason
alittavaan tilaan (Mapstone 1995, Johnson 2002, Wallin et al. 2003, Irvine 2004).
Edustavan vertailuaineiston keräämisen kustannukset todennäköisesti korvautuvatkin oikein kohdennettuina vesistöjen hoito- ja kunnostustoimina.
Tämän tutkimuksen päätavoitteina oli arvioida syvännepohjaeläimistöön
perustuvia ekologisen laadun mittareita sekä näiden perusteella järvityypittelyn
toimivuutta. Työssä käytettyjen vertailuaineistojen edustavuutta voidaan pitää
varsin heikkona. Huono edustavuus johtuu monista tekijöistä kuten järvialtaiden
vähäisestä määrästä (esim. tyypissä 7 vain 4 järveä) ja vertailupaikkojen keskittymisestä pääasiallisesti yhteen järvialtaaseen: esimerkiksi suurten humusjärvien
9 paikasta 7 sijoittui yhdelle järvelle. Kohteet saattavat edustaa vain pientä osaa
tyypin sisäisestä luontaisesta vaihtelusta tai niiden luonnontilaisuus voi joissakin
tapauksissa olla kyseenalainen. Näihin seikkoihin perustuen tässä tutkimuksessa
arvioituja alustavia vertailuoloja ei voida pitää uskottavina eikä niitä ole syytä sellaisenaan käyttää ekologisen tilan luokittelussa. Vertailuaineistojen edustavuus tulisi
arvioida suhteessa tyypinsisäiseen luontaiseen vaihteluun, ja niiltä osin kuin aineistojen ei voida katsoa riittävästi kattavan luonnontilassa esiintyvää ympäristöllistä vaihtelua, olisi aineistoja täydennettävä, mieluiten tilastolliseen otantaan perustuen.
Direktiivi edellyttää pintavesimuodostumien tyypittelyä. Tyypittelyn tulisi olla
biologisesti mielekäs ja sen tulisi jakaa vesistöjen eliöyhteisöissä esiintyvää luontaista vaihtelua pienempiin osiin, jolloin ihmistoiminnasta aiheutuvat muutokset
biologisten mittareiden arvoissa voidaan helpommin havaita (Karttunen & Hämäläinen 2001). Tyypittelyn tulee perustua joko direktiivissä annettuun A-järjestelAlueelliset ympäristöjulkaisut 395
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mään tai vaihtoehtoisesti B-järjestelmään, jonka pakolliset ja valinnaiset tekijät
direktiivi myös määrittelee. Ehdoksi B-järjestelmän käytölle direktiivi asettaa saavutettavan erottelutarkkuuden biologisissa mittareissa, jonka tulisi olla vähintään
samantasoinen kuin A-järjestelmää käytettäessä (direktiivi ei tosin täsmennä mitä
erottelutarkkuudella tarkoitetaan). Siksi tyypittelyjärjestelmä vaatii biologista testausta ja mikäli B-järjestelmän mukaista tyypittelyä käytetään, tulisi sen kehittämisessä hyödyntää biologisia aineistoja. Tässä työssä verrattiin ehdotettua B-järjestelmää (Pilke ym. 2002) suhteessa karsittuun A-järjestelmään. Vertailuaineistolle tehty DCA-ordinaatio osoitti tyypinsisäisen vaihtelun syvännepohjaeläimistön
taksonomisessa koostumuksessa olevan suurta erityisesti pienemmissä järvissä
(Kuva 1). Suuri osa tästä vaihtelusta liittyy näytteenottosyvyyteen (järven syvyyteen). Syvyys onkin ollut tarkoitus ottaa huomioon tyypittelyä tarkentavana tekijänä, mikäli ekologisen luokittelun yhteydessä tällainen tarve ilmenee. Yksittäisten mittareiden testauksessa tyypittelyehdotukseen perustuvissa vertailuoloissa
esiintyvä biologisten mittariarvojen vaihtelu oli pienempää kuin A-järjestelmää
käytettäessä (Kuvat 4 ja 5). Lisäksi kuormitettujen ja vertailukohteiden erottelu oli
samaa tasoa tai hieman A-järjestelmää parempi. Geologian ja korkeussuhteiden
karsiminen tyypittelytekijöistä saattaa kuitenkin heikentää A-järjestelmän mukaisen tyypittelyn toimivuutta. Korkeussuhteiden poistaminen ei tässä tapauksessa
vaikuttane saatuun tulokseen, koska vertailussa olleista järvistä vain yksi sijaitsi yli
200 metrin korkeudella merenpinnasta. Sen sijaan geologian mukana olo (esimerkiksi veden värin kautta) olisi saattanut parantaa A-järjestelmän toimivuutta, joten ehdotetun tyypittelyn toimivuus suhteessa A-järjestelmän mukaiseen tyypittelyyn jäi avoimeksi.
Ihanteellinen ekologisen tilan mittari ei ole painespesifinen vaan ilmentää
monipuolisesti kaikenlaisia ihmistoiminnasta aiheutuvia muutoksia (esim. Yuan
& Norton 2003). Mittariarvojen vähäistä vaihtelua vertailuoloissa voidaan myös
pitää hyvän mittarin tunnusmerkkinä. Lisäksi toimivan mittarin täytyy tunnistaa
ihmistoiminnan aiheuttamat muutokset ekosysteemin toiminnassa tai muissa systeemin arvoissa ja yhteyden näihin tulisi olla johdonmukainen (parhaimmillaan
lineaarinen).
Suhteellisella mallinkaltaisuudella (PMA) oli tutkituista mittareista kaikkein
pienin EQR-arvojen hajonta vertailujärvien joukossa. Lisäksi PMA erotteli kuormitetut kohteet varsin hyvin luonnontilaa edustavista. Mallinkaltaisuutta voidaan
pitää monipuolisena mittarina, koska direktiivin mainitsemista laatutekijöistä PMA
huomioi taksonikoostumuksen lisäksi taksoneiden väliset runsaussuhteet. Virtavesien pohjaeläimillä Barton (1996) havaitsi PMA:n tunnistavan maatalouden kuormituksen vaikutukset selvästi muita mittareita (kaikkien ja EPT-taksoneiden runsautta sekä bioottista Hillsenhoffin indeksiä) paremmin. Tyypille ominaisten taksoneiden esiintymistä mittaavien TL 25 % ja TL 50 % vaihtelu vertailuoloissa oli
PMA:ta suurempaa. Toisaalta TL 25 % kyky erotella kuormitetut järvet luonnontilaisista oli tutkituista mittareista paras. Vähälajisissa syvänneyhteisöissä TL 50 %
perustuu vain muutamaan (3-6) tyyppilajiin (Taulukko 6), jolloin yksittäisen lajin
satunnaisella puuttumisella on voimakas vaikutus EQR-arvoihin. Chironomidae
BQI:n vaihtelu vertailukohteissa oli tutkittujen mittareiden joukossa keskimääräistä
ja kyky tunnistaa ihmistoiminnan aiheuttamat muutokset oli kohtuullisen hyvä.
BQI on kehitetty ilmentämään järven rehevyyden astetta ja sen kyky ilmentää muita
vesistöissä tapahtuvia muutoksia saattaa olla huono (Wiederholm 1980, Johnson
1998). Vertailuissa muihin mittareihin ei huomioitu BQI:n 0-arvoja (ei indikaattorilajeja), joita esiintyi jopa vertailupaikoilla. Syvännenäytteiden yksilömäärät ovat
usein alhaisia, jolloin indikaattorilajien esiintyminen epäedustavassa näytteenotossa
on yleistä ja hyvässäkin tilassa olevat syvänteet voivat saada indeksin 0-arvoja (Veijola ym. 1996). Monimuotoisuustason mittareiden (taksonirunsaus, Shannonin H
ja tasaisuusindeksi) erottelukyky vertailu- ja kuormitettujen paikkojen välillä oli
"
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heikohko (ks. myös Johnson 1998). Taksonirunsauden EQR-arvojen havaittiin vaihtelevan suuresti vertailuoloissa. Vaihtelevista näyte- ja yksilömääristä johtuvaa
vaihtelua taksonirunsaudessa on mahdollista vähentää vakioimalla taksonirunsaus tiettyyn yksilömäärään rarefaktion avulla (Hurlbert 1971, Magurran 1988). Rarefaktiomenetelmää ei tässä työssä kuitenkaan hyödynnetty. Ekologisen tilan luokittelussa taksonirunsauden käyttökelpoisuutta saattaa heikentää sille tyypillinen
yksihuippuinen vaste ravinne/tuottavuusgradientilla (Helminen 2000, Jeppesen
et al. 2000, Mittelbach 2001, Tolonen 2004). Oligochaeta/Chironomidae-suhteen
toimivuus oli kauttaaltaan huono, mikä osaltaan tukee aiempia havaintoja (esim.
Johnson 1998). Vertailussa toimivimmiksi osoittautuneita PMA:ta ja tyypille ominaisten taksoneiden esiintymistä mittaavaa TL 25 % voidaan suositella käytettäviksi pohjanlaatuindeksin (BQI) rinnalla ekologisen tilan luokittelussa.
Syvänteiden eläintiheydet ovat usein pieniä ja pienen otoksen perusteella
laskettuihin mittariarvoihin pohjautuvat arviot järven tilasta voivat olla virheellisiä (ks. Veijola ym. 1996). Veijola ym. havaitsivat tilastollisesti edustavan otoksen
koostuvan vähintään 100 yksilöstä ja suosittelivat suomalaisissa järvisyvänneseurannoissa käytetyn 3-5 rinnakkaisen Ekman-näytteen sijaan 10 rinnakkaista. Tätä
havaintoa tukee tässä tutkimuksessa havaittu tyyppilajimittarille ja taksonirunsaudelle laskettujen EQR-arvojen kasvu aina 100 yksilön otokseen asti (Kuva 7). Toisin
kuin edellä mainitut mittarit, PMA ei näytä olevan herkkä otoskoolle. Koska pienet
≤ 5 Ekman-noston otokset ovat usein epäedustavia ja niistä tehdyt tulkinnat helposti virheellisiä, on suositeltavaa siirtyä 10 rinnakkaisen Ekman-noston käyttöön
järvisyvänneseurannoissa.
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Kuva 7. Ekologisen laatusuhteen (EQR) arvot suhteessa näytteen yksilömäärään.
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Veden syvyydellä on voimakas vaikutus pohjaeläinyhteisöjen koostumukseen
aina litoraalista syvimpiin syvänteisiin (Hynynen ym. 1999, Meriläinen ym. 2000),
ja sama vaikutus on nähtävissä myös kapeammalla gradientilla mm. rantavyöhykkeen sisällä (Tolonen ym. 2001). Tässä työssä vertailujärville tehdyn DCA-ordinaation ensimmäisen akselin kokonaisvaihtelusta 57 % selittyi näytteenottosyvyydellä (Kuva 2). Siksi syvyys vaikuttaa myös ekologisen laatusuhteen arvoihin ja jatkossa sen vaikutus olisi pyrittävä huomioimaan mallinnuksen avulla, ellei syvyyttä riittävällä tarkkuudella sisällytetä tyypittelyyn.
Syvänteiden happiolot vaikuttavat voimakkaasti pohjaeläinyhteisön taksonomiseen koostumukseen (Saether 1979). Pienten järvien syvänteet ovat usein pienialaisia ja lähellä rantaa sijaitsevia. Tällaisiin syvänteisiin keskittyy helposti maalta saapuvaa ja järven omasta tuotannosta peräisin olevaa orgaanista ainesta, joka
tilavuudeltaan pienessä alusvedessä hajotessaan kuluttaa happea. Lisäksi runsashumuksisten järvien syvänteet ovat usein luontaisesti hapettomia (Fulthorpe &
Paloheimo 1985, Crisman ym. 1998). Tällaisten luonnostaan hapettomien syvännepohjien eläimistö voi karussa luonnontilaisessa järvessäkin ilmentää eutrofiaa
(esim. Tolonen ym. 2003). Crisman ym. (1998) havaitsivat syvänteiden happipitoisuuden korreloivan negatiivisesti veden värin ja positiivisesti järven koon kanssa.
Myös tässä tutkimuksessa oli nähtävissä luonnontilaisten järvien pinta-alan ja syvänteen happipitoisuuden välinen suhteellisen voimakas positiivinen yhteys
(Taulukko 1). Veden väri ja ravinnepitoisuus korreloivat negatiivisesti vaikkakin
heikommin hapen kanssa. Luontaisista happivaihteluista johtuen erityisesti pienten kirkkaiden sekä pienten ja keskikokoisten humusjärvien syvänne-eläimistö saattaa ilmentää vain huonosti järven tilaa. Pienemmissä humusjärvissä havaittiinkin
muita suurempi mittariarvojen vaihtelu vertailuoloissa ja keskimääräistä heikompi erottelu kuormitettujen ja luonnontilaisten kohteiden välillä (Taulukko 5). Luonnontilaisten syvänteiden happiolot näyttävät merkittävästi vaikuttavan eläimistön taksonomista koostumusta kuvaaviin mittareihin (Kuva 8) ja esimerkiksi pohjanlaatuindeksiä (BQI) käyttäen pienten keskihumuksisten järvien (tyyppi 6) tilan
luokittuminen erinomaista huonommaksi on liki mahdotonta. Indeksin heikointa laatua ilmaisevat fysiologisesti hapen niukkuuteen sopeutuneet Chironomus
anthracinus ja C. plumosus (esim. Hamburger ym. 2000) ovat näiden järvien tyyppilajeja (Taulukko 6) mistä johtuen BQI:llä on alhainen odotusarvo ja E / H -luokkaraja (Taulukko 5). Tyypin 6 vertailujärvissä esiintyi luontaista hapettomuutta sekä
talvi- että kesäkerrostuneisuuskausina. Nämä havainnot tukevat Crismanin ym.
(1998) esittämää ajatusta syvännepohjaeläinten huonosta sopivuudesta ilmentämään
luontaisesta happivajeesta kärsivien humusjärvien tilaa (ks. myös Saether 1979).
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Kuva 8. A) Alusveden happipitoisuus (mg l-1) tyypin 6 vertailujärvissä talvi- ja kesäkerrostuneisuuskausina.
B) Suhteelliselle mallinkaltaisuudelle lasketut EQR-arvot suhteessa alusveden keskimääräiseen happipitoisuuteen talvi- ja kesäkerrostuneisuuskausina.

Pienissä järvissä rantavyöhykkeen pohjaeläinten on havaittu ilmentävän syvänne-eläimistöä paremmin lähivaluma-alueen fosforikuormitusta (Tolonen ym.
2003). Ravinnekuormituksen ja rehevöitymisen (Brodersen ym. 1998, Tolonen ym.
2001, 2003) lisäksi rantavyöhykkeen eläimistö reagoinee syvänneyhteisöjä herkemmin ja monipuolisemmin ihmistoiminnan aiheuttamiin muihinkin paineisiin. Erityisesti säännöstelyn (Palomäki & Koskenniemi 1993, Palomäki 1994, Hämäläinen
& Aroviita 2003, Aroviita & Hämäläinen 2004) ja happamoitumisen (Brodin & Gransberg 1993, Johnson 1995, Hynynen 2004) vaikutukset näkyvät parhaiten litoraaliyhteisöissä. Siksi rantavyöhykkeeseen kohdistuvat seurannat lienevät tarpeellisia myös suuremmissa järvissä.
Suurimman ongelman ekologisen tilan luokittelun täytäntöönpanolle saattaa
muodostaa vertailuaineiston puutteellisuus. Tässä alustavassa tarkastelussa käytetyt aineistot ovat liian epäedustavia mahdollistaakseen luotettavat vertailutilan
määrittelyt. Syvänneaineistojen osalta olisi jatkossa tärkeää olemassa olevien vertailuaineistojen täydentämisen lisäksi kokeilla ennustavaan mallinnukseen perustuvaa vertailutilan määrittelyä ja ekologisen tilan luokittelua. Erityisesti luontaisesti rehevän järvityypin ongelmana on luonnontilaisten kohteiden puute, jolloin
vertailuolojen määrittämisessä on todennäköisesti turvauduttava paleolimnologisiin aineistoihin. Rantavyöhykkeen eläimistön hyödyntämistä ekologisen tilan luokittelussa tulisi ehdottomasti selvittää ja edelleen kehittää.
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Liite 1. Työssä käytetty syvännepohjaeläinaineisto lähdeviitteineen. Taulukoituna on ehdotuksen mukainen järvityyppi (Pilke et
al. 2002), ihmistoiminnan vaikutus (vertailu tai kuormitettu), paikan koordinaatit, järvialtaan pinta-ala (km2), keskisyvyys (m),
näytteenottosyvyys (m), veden väri (mg Pt l-1), veden kokonaisfosforipitoisuus (µg l-1) sekä REFCOND-ohjeen (Wallin et al.
2003) mukainen (vaihtoehto C) laatuluokka arvioituna neljällä mittarilla: prosenttinen mallinkaltaisuus (PMA), tyyppilajit 25
% (TL 25 %), Chironomidae BQI ja Shannonin diversiteetti-indeksi (H). Ekologisen tilan luokitus ja ajankohdan mukainen
käyttökelpoisuusluokitus (KKL) on annettu asteikolla: E = erinomainen, Hy = Hyvä, T = tyydyttävä, V = välttävä ja Hu =
Huono. Vertailuarvojen määrittelyyn käytetyt havainnot on merkattu tähdellä (*).
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Liite 2
Liite 2. Ekologisen tilan luokittelu kuormitetuissa kohteissa neljällä
tilanmittarilla ristiintaulukoituna suhteessa näytteenottoajankohtaa lähimpänä
olevaan veden käyttökelpoisuusluokitukseen. Pohjanlaatuindeksin (BQI) osalta
0-arvoja ei huomioitu.
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Bottendjur är en av de biologiska faktorer som krävs av EU:s ramdirektiv för vattenpolitik och som används
i klassificeringen av sjöarnas ekologiska tillstånd. I det här arbetet studerades djupbottenfaunans lämplighet
för bedömning av det ekologiska tillståndet med hjälp av existerande material samt testades hur det gällande förslaget till sjötypsbestämning fungerar. Målet var att finna bottendjurstorheter (mätare) som lämpar sig
för klassificering och prova sätta klassgränser i praktiken. Typbestämningsförslaget som följer det B-system
som gäller för närvarande testades med hjälp av valda klassificeringsmätare och jämfördes med en typbestämning i enlighet med en avskalad version av det A-system som definierats i direktivet.
Av alla tillståndsmätare skiljde den relativa modellikheten (percent model affinity, PMA), antalet typspecifika taxoner (som förekom i över 25 % av jämförelsesjöarna) (TL 25 %) och bottenkvalitetsindexet (benthic
quality index, BQI) bäst mellan de belastade objekten och jämförelseobjekten. Av dessa hade PMA den relativt sett minsta variationen av värden bland jämförelsesjöarna, vilket kan anses vara ett kännetecken för en
god mätare. Andra provade mätare fungerade relativt dåligt när det gällde att bedöma det ekologiska tillståndet. Vissa mätare, såsom artrikedomen och mängden av typspecifika taxoner, verkade vara känsliga för
variationen i sampelstorleken. Spridningen av värden för mätarna av det ekologiska tillståndet konstaterades vara lika stor eller mindre när man använde den gällande typbestämningen än när man använde det
avskalade A-systemet. Även sorteringen mellan jämförelseobjekt och belastade objekt var litet tydligare. Det
blev emellertid öppet vilken typbestämning som var bättre, eftersom A-systemet kunde ha fungerat bättre,
om de avskalade typbestämningsfaktorerna (geologi och höjdförhållanden) hade beaktats.
De resultat som erhållits ger hänvisningar om hur dåligt djupbottendjuren lämpar sig för klassificeringen av
det ekologiska tillståndet speciellt i små sjöar som naturligt lider av syreunderskott i det till sin volym lilla
underskiktet. Utnyttjandet av den litorala zonens bottendjur i klassificering av det ekologiska tillståndet borde utredas speciellt i fråga om små sjöar och sådana större sjöar där trycket vanligen riktas mot strandområden. Man borde försöka utnyttja prognostiserande modellering vid bestämning av jämförelseförhållandena
och vid bedömning av tillståndet. Det är möjligt att försöka speciellt beakta provtagningsdjupets starka inverkan på djupgravarnas bottendjur med hjälp av modellering.
Representativiteten av de jämförelsematerial som använts i arbetet kan i allmänhet anses vara dålig. Därför
kan de estimerade typspecifika jämförelseförhållanden inte anses vara trovärdiga och de bör inte användas
som sådana i klassificering av det ekologiska tillståndet. Representativiteten av jämförelsematerialen borde
bedömas i förhållande till den naturliga variation som förekommer inom typerna. Till den del som materialen inte tillräckligt täcker den miljömässiga variation som förekommer i naturtillstånd, borde de kompletteras.
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Abstract

The publication is available in the Internet: http://www.ymparisto.fi/julkaisut
Benthic invertebrates are one of the biological elements that EU Water Framework Directive requires to be
used in the ecological classification of lakes. In this study, we evaluated the use of profundal benthic
macroinvertebrates in the assessment of ecological status of Finnish lakes. We attempted to find suitable
metrics for classification and estimate tentative reference values and class boundary values for the selected
metrics. Using the benthic invertebrate community composition and the selected metrics, the present Finnish
draft lake typology (according to the system B) was tested and compared with a simplified A-typology.
Of the eight studied metrics, percent model affinity (PMA), the number of typespecific taxa (occupying at
least 25 % of reference sites) and benthic quality index (BQI) best separated between the reference and disturbed lakes. Of these three metrics, PMA showed the lowest variability among the reference lakes. Performance of the other five metrics in the classification of ecological status was considered poor, mainly due to
their large natural variation. Taxa richness as well as number of type-specific taxa were especially sensitive to
sample size.
Variation in the selected metrics was smaller, and separation between reference lakes and those disturbed by
human activities was better when B-topology was used instead of A-typology. However, the superiority of
the proposed B-typology over the A-typology could not be fully resolved since the A-typology could be improved by including the omitted factors.
Based on the observations of this and some other studies, profundal macroinvertebrates may perform poorly
in the assessment of ecological status of small lakes having limited volume of hypolimnion with frequent hypoxia or anoxia even in undisturbed conditions. Littoral macroinvertebrates could be more useful in the monitoring and assessment of small lakes and those larger lakes where anthropogenic disturbances mainly affect the littoral zone. Therefore the use of littoral macroinvertebrates should be further examined. The use of
modelling in defining reference conditions and in the classification of ecological status should also be investigated. As an example, the effect of sampling depth on within-type variation in profundal macroinvertebrate
assemblages is strong and could be accounted for by modelling.
The work was based on miscellaneous available data from a set of lakes which likely does not appropriately
represent the existing natural variation among Finnish lakes. The data also vary in sampling effort and quality. Therefore the estimated reference values and class boundary values are highly tentative and should not
yet be used in the classification of ecological status. To establish final reliable reference conditions, complementary data of consistent quality and based on statistical sampling will be needed.
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Olemassa olevia aineistoja hyväksi käyttäen tutkimuksessa tarkasteltiin
syvännepohjaeläimistön sopivuutta vesipuitedirektiivin mukaiseen järvien
ekologisen tilan arviointiin, testattiin eri pohjaeläinmittareiden sopivuutta
luokitteluun ja arvioitiin voimassa olevan B-järjestelmää noudattelevan
tyypittelyehdotuksen toimivuutta ja verrattiin sitä A-typologiaan. A-järjestelmän tyypittelytekijöistä geologiaa ei kuitenkaan huomioitu täsmällisten
kriteerien puuttuessa. Ekologisen tilan luokkarajojen asettamista kokeiltiin
käytännössä soveltaen REFCOND-ohjeistusta. Koska aineistossa oli puutteita ja sen edustavuus kyseenalainen on tuloksia pidettävä varsin alustavina.

Syvänteiden pohjaeläimet järvien ekologisen tilan luokittelussa

Syvänteiden pohjaeläimet järvien
ekologisen tilan luokittelussa

395
Kimmo T. Tolonen, Heikki Hämäläinen & Heidi Vuoristo

Syvänteiden
pohjaeläimet järvien
ekologisen tilan
luokittelussa

Julkaisu on saatavissa myös Internetissä:
http://www.ymparisto.fi/julkaisut
ISBN 952-11-2040-1
ISBN 952-11-2041-X (PDF)
ISSN 1238-8610
Myynti:
Pohjois-Savon ympäristökeskus, Sepänkatu 2 B, PL 1049, 70101 Kuopio, puh. 020 490 4777
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, Torikatu 36 A, PL 69, 80101 Joensuu, puh. (013) 1411
Edita Oyj, julkaisumyynti, puh. 020 450 05, sähköposti: asiakaspalvelu@edita.fi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS
POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖKESKUS

PL 1049 70101 KUOPIO
PL 69 80101 JOENSUU

POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS
POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖKESKUS

