
1

4949494949
Jorma Keränen

Jyväsjärven tilan kehitys 1840�2000Jyväsjärven tilan kehitys 1840�2000Jyväsjärven tilan kehitys 1840�2000Jyväsjärven tilan kehitys 1840�2000Jyväsjärven tilan kehitys 1840�2000
� Pilaantumisen ja elpymisen aikakaudet� Pilaantumisen ja elpymisen aikakaudet� Pilaantumisen ja elpymisen aikakaudet� Pilaantumisen ja elpymisen aikakaudet� Pilaantumisen ja elpymisen aikakaudet



2

ISSN 1455-1446

Hetimonex Oy
Jyväskylä 2002



3

Alkusanat

Tämä työ on tehty opinnäytetyönä Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötietei-
den laitoksen hydrobiologian ja limnologian osastolle vuonna 2001.

Kiitokset työn ohjaajille Kalevi Saloselle ja Timo Marjomäelle sekä tarkasta-
jalle Kaj Granbergille arvokkaasta palautteesta. Erityiset kiitokset Jyväskylän ym-
päristötutkimuskeskuksen Arja Palomäelle avusta lähdetietojen etsinnässä ja nii-
den tulkinnassa.

Jyväskylässä kevättalvella 2002

Jorma Keränen



4



5

SisällysluetteloSisällysluetteloSisällysluetteloSisällysluetteloSisällysluettelo

AlkusanatAlkusanatAlkusanatAlkusanatAlkusanat ............................................................................................................................................. 3

1 Johdanto1 Johdanto1 Johdanto1 Johdanto1 Johdanto ............................................................................................................................................. 7

2 Aineisto ja menetelmät2 Aineisto ja menetelmät2 Aineisto ja menetelmät2 Aineisto ja menetelmät2 Aineisto ja menetelmät ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8
2.1 Alueen kuvaus ............................................................................................................................. 8
2.1.1 Jyväsjärven sijainti ja valuma-alue ........................................................................................... 8
2.1.2 Maaperä ja kallioperä .......................................................................................................... 11
2.1.3 Jyväsjärven hydrologia ........................................................................................................ 11
2.1.4 Sadanta ja lämpötila ............................................................................................................ 13

2.2 Kuormituslähteet ....................................................................................................................... 14
2.2.1 Teollisuus ............................................................................................................................ 14
2.2.2 Asutus ................................................................................................................................ 15
2.2.3 Hajakuormitus .................................................................................................................... 15

2.3 Kuormitus ................................................................................................................................. 16
2.4 Hapetus ja ilmastus ................................................................................................................... 18
2.5 Veden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet ............................................................................. 18
2.6 Kasviplankton ja perifyton .......................................................................................................... 19
2.6.1 Perustuotanto ja kasviplankton ............................................................................................ 19
2.6.2 Klorofylli ............................................................................................................................. 19
2.6.3 Minimiravinne ..................................................................................................................... 19
2.6.4 Perifyton ............................................................................................................................. 20
2.6.5 Sedimentoituneet piilevät .................................................................................................... 20

2.7 Makrofyytit ................................................................................................................................ 20
2.8 Eläinplankton ............................................................................................................................. 20
2.9 Pohjaeläimet ............................................................................................................................. 20
2.10 Nilviäiset ................................................................................................................................. 21
2.11 Kalasto .................................................................................................................................... 21
2.11.1 Kalakannat ........................................................................................................................ 21
2.11.2 Elohopea- ja PCB-pitoisuudet sekä makutestit ................................................................... 21
2.11.3 Loiset ............................................................................................................................... 21

2.12 Sedimentti .............................................................................................................................. 22
2.13 Ympäristömuuttujien korrelaatioanalyysi ja alueellisten erot ...................................................... 22
2.14 Järvien rehevyystason ja tuotannon arviointi ............................................................................. 22

3 T3 T3 T3 T3 Tulokset ja tarkasteluulokset ja tarkasteluulokset ja tarkasteluulokset ja tarkasteluulokset ja tarkastelu ............................................................................................................................ 24
3.1 Kuormitus ................................................................................................................................. 24
3.1.1 Fosforikuorma .................................................................................................................... 24
3.1.2 Typpikuorma ...................................................................................................................... 26
3.1.3 Biologinen hapen kulutuskuorma ........................................................................................ 28

3.2 Hapetus ja ilmastus .................................................................................................................. 28
3.3 Veden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet ............................................................................. 29
3.3.1 Lämpötila ........................................................................................................................... 29
3.3.2 Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste ................................................................................... 30
3.3.3 Rauta ................................................................................................................................. 32
3.3.4 Kokonaisfosfori ................................................................................................................... 33
3.3.5 Kokonais- ja ammoniumtyppi .............................................................................................. 34
3.3.6 Kemiallinen hapenkulutus (KHKMn) .................................................................................... 36
3.3.7 Biologinen hapenkulutus (BHK7) ......................................................................................... 37
3.3.8 Happamuus ........................................................................................................................ 38
3.3.9 Sähkönjohtokyky ................................................................................................................ 39
3.3.10 Väri .................................................................................................................................. 40
3.3.11 Näkösyvyys ...................................................................................................................... 41
3.3.12 Muut määritykset .............................................................................................................. 41



6

3.4 Kasviplankton ja perifyton .......................................................................................................... 42
3.4.1 Kasviplankton ...................................................................................................................... 42
3.4.2 Klorofylli a .......................................................................................................................... 46
3.4.3 Perustuotantokyky ja perustuotanto .................................................................................... 47
3.4.4 Minimiravinteet ................................................................................................................... 48
3.4.5 Perifyton ............................................................................................................................. 48
3.4.6 Sedimentoituneet piilevät .................................................................................................... 49

3.5 Makrofyytit eli vesikasvit ............................................................................................................ 50
3.6 Eläinplankton ............................................................................................................................. 52
3.6.1 Lajisto ................................................................................................................................. 52
3.6.2 Biomassa ............................................................................................................................ 53
3.6.3 Tuotanto ............................................................................................................................. 54

3.7 Pohjaeläimet ............................................................................................................................. 55
3.8 Nilviäiset ................................................................................................................................... 58
3.9 Kalasto ...................................................................................................................................... 60
3.9.1 Yleistä ................................................................................................................................. 60
3.9.2 Kalakannat .......................................................................................................................... 60
3.9.3 Kalojen elohopea- ja PCB-pitoisuudet sekä haju- ja makuhaitat ............................................ 63
3.9.4 Loiset ................................................................................................................................. 64

3.10 Sedimentti .............................................................................................................................. 64
3.11 Ympäristömuuttujien korrelaatioanalyysi ja alueellisten erot ...................................................... 67
3.11.1 Muuttujien väliset korrelaatiot ........................................................................................... 67

4 Yleistarkastelu4 Yleistarkastelu4 Yleistarkastelu4 Yleistarkastelu4 Yleistarkastelu .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 68

KirjallisuusluetteloKirjallisuusluetteloKirjallisuusluetteloKirjallisuusluetteloKirjallisuusluettelo

LiitteetLiitteetLiitteetLiitteetLiitteet



7

Johdanto

Jyväskylän kaupungin keskustassa sijaitseva Jyväsjärvi oli kaupunkilaisten suosi-
ma uima- ja virkistyskäyttövesi 1900-luvun alkupuolelta vielä 1950-luvulle saak-
ka. Kasvava jätevesikuormitus pilasi kuitenkin järven 1950-luvun lopulla virkis-
tyskäyttöön sopimattomaksi, sillä kaupungin ja lähistön jäteveden johdettiin suo-
raan järveen. Asumajätevesien ohella oman lisänsä kuormitukseen toi Jyväsjär-
veen laskevan Tourujoen varrella sijaitseva Kankaan paperitehdas (nykyisin M-
real oyj, Kankaan paperitehdas). Jyväsjärven tilan koheneminen alkoi kun vuon-
na 1974 valmistuneeseenNenäinniemen jätevesipuhdistamolle johdettiin kaupun-
gin jätevesiä asteittain siten, että elokuun 1977 jälkeen ei puhdistamattomia asu-
majätevesiä laskettu enää Jyväsjärveen.

Jyväsjärvestä on olemassa varsin runsaasti erilaisia tietoja ja julkaisuja. Kan-
kaan paperitehtaan velvoitetarkkailutiedot Jyväsjärvestä ja Tourujoesta ovat ve-
den laadun osalta kattavat 1950-luvun lopulta alkaen. Velvoitetarkkailun piiriin
kuuluvat myös Jyväskylän yliopiston ympäristötutkimuskeskuksen tekemät eri-
laiset biologiset tutkimukset. Jyväskylän yliopiston tutkijat ja opiskelijat ovat jul-
kaisseet runsaasti Jyväsjärveä koskevaa aineistoa. Myös Jyväskylän kaupunki on
teettänyt useita tutkimuksia Jyväsjärven tilasta.

Työn tarkoituksena on selvittää Jyväsjärven tilan kehittyminen vuosisadan
alusta nykypäivään käytettävissä olevien tutkimustulosten ja muiden aineistojen
avulla. Erityisesti tarkastellaan jätevesikuormituksessa tapahtuneiden muutoksi-
en vaikutuksia veden laatuun ja järven rehevyystasoon. Rehevyystason mittarei-
na käytetään veden laadun lisäksi järven eri biologisilla ravintotasoilla tapahtuvia
muutoksia. Tämän tutkielman taustana on Jyväsjärvihanke, jonka eräänä tavoit-
teena on parantaa järven tilaa. Kun tunnemme järven historiaa ja taustoja, osaam-
me hahmottaa nykypäivän ongelmia ja suunnitella tulevia toimia.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1
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Aineisto ja menetelmät

Tässä tutkielmassa on käytetty pääasiassa Kankaan paperitehtaan velvoitetark-
kailun biologisten ja fysikaalis-kemiallistenmääritysten tuloksia eri havaintoasemil-
ta. Tutkielman tulosten perustana ovat pääsyvänteen (havaintoasema 510) määri-
tykset. Ainolan syvänteen (havaintoasema 503) tietoja on käytetty alueellisten ero-
jen arvioinnissa.

2.1 Alueen kuvaus

2.1.1 Jyväsjärven sijainti ja valuma-alue

Jyväsjärvi sijaitsee Keski-Suomenmaakunnan pääkaupungin, Jyväskylän (asukas-
luku 31.12.2000 noin 80000) keskustan tuntumassa.

Jyväsjärvi kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen. Se saa pääosan vesistään Tou-
rujoen valuma-alueelta (kuva 1), jonka vedet virtaavat Tourujoen kautta Jyväsjär-
veen ja edelleen Äijälänsalmen kautta Päijänteen Poroselälle. Tourujoen valuma-
alueen koko on 334 km2, josta on peltoa 10,6 % (Leinonen 1992). Järvisyys (7,3 %)
on koko Kymijoen valuma-alueen järvisyyteen (19,1 %) nähden selvästi alhaisem-
pi. Tourujoen keskivirtaama (MQ) on 3,1 m3s-1 (kuva 2). Suuret erot ylimmän (HQ)
ja alimman virtaaman (NQ) välillä (taulukko 1) johtuvat sade- ja sulamisvesien
nopeasta läpivirtaamasta.

Jyväsjärven oma valuma-alue (kuva 3) on Keski-Suomen vesipiirin mittaus-
ten mukaan 38 km2. Sen vedet saavat alkunsa pääosin Köhniön- ja Myllyjärvestä,
josta vedet virtaavat Köyhänojan kautta Jyväsjärven Korkeakoskenlahteen. Lisäk-
si Jyväsjärveen tulee pieniä puroja Aittolahteen sekä Halssilan rantaan. Jyväsjär-
ven lähivaluma-alueelta tulevaksi virtaamaksi saadaan keskivalumaa 8,5 l s-1km-2

käyttäen 0,3 m3s-1.

Taulukko 1. Tourujoen Lohikosken vuotuisten virtaamien (m3s-1) keskiarvot vuosilta 1967�1990 (Hydrologinen vuosikirja
1992). HQ= ylin virtaama, MHQ= jakson ylimpien virtaamien keskiarvo, MQ= keskivirtaama, MNQ= jakson alimpien
virtaamien keskiarvo, NQ= alin virtaama.

HQ MHQ MQ MNQ NQ

31 16,2 3,1 0,44 0,11

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2
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Kuva 1. Tourujoen valuma-alue.
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Kuva 3. Jyväsjärven valuma-alue.
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2.1.2 Maaperä ja kallioperä

Jyväsjärven vedet saavat pääosin alkunsa Tourujoen valuma-alueelta, jonka maa-
lajeista moreenia on noin 63 %, hiesu- ja hiekkamaita noin 20 % ja turvevaltaisia
maita noin 1 %. Kallioperä on muodostunut lähinnä erityyppisistä graniiteista,
joista vallitsevia ovat sisämaan nuoremmat, porfyyriset graniitit (Leinonen 1992).
Jyväsjärven omasta valuma-alueesta on hiesu- ja hiekkamaata noin 35 %, hietasa-
vi- tai savimaata noin 20 %, multa- tai savensekaista turvemaata noin 20 % sekä
loput noin 25 % suo- ja turvemaata (Liljeblad 1972).

2.1.3 Jyväsjärven hydrologia

Jyväsjärvi on hyvin tyypillinen suomalainen järvi hydrologisten ja morfologisten
tietojen perusteella (taulukko 2). Teoreettinen viipymä on lyhyt, sillä koko järven
vesimassa vaihtuu noin neljä kertaa vuodessa. Jyväsjärven eri osien pinta-ala- ja
tilavuustiedot (taulukko 3) on laskettu käyttäen kartion laskukaavoja (Granberg &
Lappalainen 1974, Granberg 1979a). Jyväsjärven syvyyskarttaan (kuva 4) on mer-
kitty tärkeimpien näyteasemien sijainnit.

Kuva 2. Tourujoen Lohikosken vuotuiset keskivirtaamat 1970�1999 ja vuosien 1967�1990
pitkäaikainen keskivirtaama MQ (---) (Hydrologinen vuosikirja 1992).
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Kuva 4. Jyväsjärven syvyyskartta. Karttaan on merkitty pääsyvänteen (510) ja Ainolan syvän-
teen (503) havaintoasemat sekä Jyväsjärveen johtavien suurimpien (yli 500 mm) sadevesivie-
märiputkien suut (V).
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Taulukko 2. Jyväsjärven hydrologisia ja morfologisia tietoja.

Pinta-ala1 3,43 km2

Keskisyvyys1 7 m
Suurin syvyys1 25 m
Suurin pituus2 4,0 km
Suurin leveys2 1,5 km
Rantaviivan pituus2 13,6 km
Keskivirtaama (MQ)1 3,4 m3s-1

Teoreettinen viipymä1 2,7 kk

1 Granberg & Lappalainen 1974
2 Liljeblad 1972

Taulukko 3. Jyväsjärven eri syvyysvyöhykkeiden pinta-alat ja tilavuudet pääaltaalla (asema 510) ja Ainolan altaassa (asema
503) (Granberg & Lappalainen 1974, Granberg 1979a).

Jyväsjärvi on lähes samassa tasossa Päijänteen kanssa. Tästä sekä Tourujoen
että Päijänteen säännöstelystä johtuen voi tapahtua ajoittaista veden virtausta Päi-
jänteestä Jyväsjärveen. Tämä ei kuitenkaan ole niin voimakasta, että se oleellisesti
vaikuttaisi Jyväsjärven tilaan (Granberg & Lappalainen 1974).

2.1.4 Sadanta ja lämpötila

Sadanta- ja lämpötilatietoina on käytetty Jyväskylän lentoaseman sääasemanmit-
taustietoja (kuvat 5 ja 6). Vuosien 1961�1990 keskimääräinen sadanta on ollut 639
mm a-1, ilman keskilämpötila touko-syyskuussa 12,1 °C ja kesä-elokuussa 14,5 °C .

Jyväsjärvi Pääsyvänne Ainolan syvänne

syvyystaso m pinta- alapuolinen %-osuus pinta- alapuolinen %-osuus pinta- alapuolinen %-osuus
ala km² tilavuus koko ala km² tilavuus koko ala km² tilavuus koko

milj. m³ tilavuudesta milj. m³ tilavuudesta milj. m³ tilavuudesta
0 3,43 23,94 100 2,30 15,2 100 1,00 5,61 100
5 1,87 10,70 44 1,08 6,74 44 0,77 3,98 46
10 0,96 3,62 15 0,57 2,61 17 0,39 1,08 13
15 0,21 0,68 2 0,20 0,68 4 0,02 0,05 1
20 0,03 0,08 0,3 0,03 0,1 1
25 0,01 0 0 0,01 0 0
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2.2 Kuormituslähteet

2.2.1 Teollisuus

Tourujoen rannalla sijaitseva vuonna 1872 perustettu G. A. Serlachius Oy:n Kan-
kaan paperitehdas käytti jo ensimmäisessä paperikoneessaan pergamenttipaperin
valmistuksessa 65 %:sta rikkihappoa kuitujen liimaamiseen ja niiden pesuun am-
moniakkia (Ahvenainen 1972). 1960-luvulla prosessin seurauksena jätevesien mu-
kana joutui Tourujoen kautta Jyväsjärveen kiintoaineita kuten kuitua 2,1 t d -1 ja
tuhkaa 0,9 t d -1 sekä lisäksi rikkihappoa 5,0 t d -1, jonka vaikutuksesta jäteveden
pH oli noin 3 (Vesi-HydroOy 1967). Jätevesipäästöt vähenivät vuonna 1978, jolloin
osa tehtaan jätevesistä johdettiin Nenäiniemen keskuspuhdistamolle. Rikkihap-
pojen neutralointi kalkilla tehostui ja myös kuituainepitoisuudet vähenivät 1972
valmistuneiden selkeytysaltaiden avulla (8�40 % BHK7-kuormasta Nenäinnie-
meen). Rikkihapon käyttö loppui kokonaan pergamenttipaperin valmistuksen lo-
puttua vuonna 1991.

Jyväsjärven rannalla Lutakossa toimineessa Oy Wilhelm Schauman Ab:n
lastulevytehtaassa (1912�1995) käytettiin liimoja noin 7 t d -1, joista osa saattoi
päästä Jyväsjärveen. Lisäksi järveen laskettiin lauhdevesiä noin 20000m³ d -1 (Vesi-
Hydro Oy 1967). Vaherin (1932) mukaan tehtaan suuret puutavaravarastot Jyväs-
järvessä vähensivät ja estivät vesikasvillisuuden leviämistä näille alueille.

Jyväskylän muiden teollisuuslaitoksien päästöt ovat olleet pääasiassa sosiaa-
litilojen jätevesiä, joiden merkitys Jyväsjärven veden laatuun on ollut vähäinen
verrattuna muihin päästöihin.

Kuva 5. Vuotuiset sademää-
rät Jyväskylän lentoasemalla
vuosina 1969�2000 ja
keskimääräinen sadanta
vuosina 1961�1990 (Ilma-
tieteen laitos).

Kuva 6. Ilman keskilämpöti-
lat touko-syyskuussa ja
kesä-elokuussa Jyväskylän
lentoasemalla 1971�2000.
Mukana myös touko-syys-
kuun (----) sekä kesä-elo-
kuun (____) keskimääräiset
pitkänajan keskilämpötilat
vuosina 1961�1990 (Ilma-
tieteen laitos).
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2.2.2 Asutus

Brummerin (1916) mukaan jo vuosisadan alussa Jyväsjärven vesi oli mutaista ja
juomakelvotonta jätevesien kulkeutuessa sinne katuja pitkin. Myös Kankaan pa-
peritehtaan tuottaman paperin laadun parantamisen esteenä oli Tourujoen veden
liian suuri humuspitoisuus. Puhtaan veden saannin turvaamiseksi alettiin vuon-
na 1912 rakentaa vesijohto- ja viemäriverkostoa. Viemäröinti lisäsi Jyväsjärven jä-
tevesien määrää, sillä nyt ne johdettiin keskitetysti Tourujokisuuhun ja Seminaa-
rinlahteen. Jyväskylän kaupungin väestön kasvun seurauksena jätevesimäärät
kasvoivat vuosien 1935 ja 1973 välisenä aikana 650:stä 13500:aan m³ d-1 ja samalla
viemäriverkosto laajeni siten, että vuonna 1973 purkuputkia oli yhdeksän (Penna-
la 1973). Pääpurkuputki sijaitsi Lutakossa nykyisen venesataman kohdalla. Jyväs-
järveen laskevat viemäriputket (kuva 4) toimivat nykyisin sadevesien kuljettaja-
na, joskin jätevesiä voi vieläkin ajoittain päästä viemäriverkostoon runsaiden sa-
teiden täyttäessä jätevesikaivoja (Pakarinen, Jyväskylän kaupungin vesilaitos, suull.
tiedonanto).

Vuodesta 1974 alkaen huomattava osa (noin 70�75 %) Jyväskylän kaupun-
gin jätevesistä johdettiin keskuspuhdistamolle Nenäinniemeen ja asumajätevesi-
päästöt Jyväsjärveen loppuivat kokonaan elokuun 1977 jälkeen.

JätevesikuormitusmuistakinTourujoenvaluma-alueelta sijaitsevista taajamista
päättyi, kun ne johdettiin 1970-luvun lopulla Nenäinniemeen. Tikkakosken puh-
distamon kuormitus loppui elokuussa 1978 ja Kolun laitoksen tammikuussa 1979
(Palomäki 1996).

2.2.3 Hajakuormitus

Leinosen (1992) mukaan Tourujoen vesistöalueen fosforikuormituksesta kolman-
nes on luonnonhuuhtoutumaa ja kaksi kolmannesta ihmistoiminnan aiheuttamaa
(taulukko 4). Merkittävin kuormituslähteistä on peltoviljely, jonka osuus on 58 %
ihmistoiminnan aiheuttamasta fosforikuormasta. Vuotuinen fosforikuorma on
yhteensä 5390 kg.

Typpikuormituksesta Tourujoen vesistöalueelta tuleen luonnonhuuhtoutu-
mana noin 40% ja ihmistoiminnan seurauksena noin 60% (taulukko 4). Peltovilje-
lyn osuus onmerkittävin ihmistoiminnan aiheuttamista typpikuormituksesta. To-
urujoen valuma-alueen vuotuinen typpikuorma on yhteensä 110000 kg.

Taulukko 4. Tourujoen vesistöalueen tärkeimpien fosfori- ja typpikuormituslähteiden osuudet kokonaiskuormista (Leinonen
1992).

Luonnon- Peltoviljely Karjatalous Laskeuma Haja- Lento- Muut
huuhtoutuma asutus kenttä

Fosforikuorma % 33 39 7 7 10 4
Typpikuorma % 41 23 2 17 2 11 4

Lehesjärven valuma-alue on alapuolisten vesistöalueiden kuormituksen osalta
ratkaisevassa asemassa. Siellä peltoviljelyn vesistökuormituksen osuus on keski-
määräistä suurempi, joten sen vaikutus alapuolisiin järviin on suuri.
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2.3 Kuormitus
Granberg (1979a) on arvioinut Jyväsjärven asumajätevesien fosfori- ja typpikuor-
mitusta sekä biologista hapenkulutuskuormaa vedenkulutuksen perusteella vuo-
sien 1935 ja 1970 välisenä aikana. Vuosilta 1971�1973 tiedot ovat Keski-Suomen
vesipiirin vesitoimiston aineistosta (Granberg 1979a). Vuosilta 1973�1974 arvot
ovat Vesihallituksen julkaisusta vuodelta 1978 ja vuosien 1975�2000 kuormitus-
tulokset ovat Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailuraporteista. Kankaan paperiteh-
taan pistekuormitustiedot ovat Keski-Suomen vesipiirin vesitoimistolta vuosilta
1960�1975 (Granberg 1979b) ja 1976�1999 Pohjois-Päijänteen velvoitetarkkailu-
raporteista. Jyväsjärven ulkoisen fosforikuormituksen selvittämiseksi on Tourujo-
en kautta tulevaan fosforikuormitukseen lisätty lähivaluma-alueen fosforikuor-
mitus, käyttäen veden fosforipitoisuutena 32 mg m-3 (Granberg & Lappalainen
1974) ja sateen järven pintaan kohdistuvana kuormituksena noin 20 kg P a-1 (Lap-
palainen&Mäkinen 1974). Valuma-alueelta tulevan vedenmäärä on laskettu käyt-
täen Muuratjoen valuma-arvoja vuosilta 1975�2000. Jyväsjärven fosforikuormaa
on arvioitu kahdella eri tavalla, ainetaseisiin perustuvalla menetelmällä ja Friskin
(1979) fosforimallilla. Ainetasemalli perustuu tulevan ja lähtevän fosforikuormi-
tuksen erotukseen, Friskin mallissa järveen tuleva kuormitus on laskettu seuraa-
vasti:

I = 0,158*Q/T (C*T-280+ √78400-448 CT+C2T2)

missä I = järveen tuleva fosforikuorma (tonnia fosforia vuodessa)
C = keskimääräinen järven (luusuan) kokonaisfosforipitoisuus mg m-3

Q = luusuan keskivirtaama m3 s-1

T = teoreettinen viipymä kk

Vollenweiderin ja Dillonin (1974) laskukaavan perusteella laaditun regressi-
on avulla on arvioitu Jyväsjärven sallittava ja vaarallinen fosforikuormitus eri vuo-
sien virtaamilla seuraavasti:

PA = 0,055*(vuosivirtaama m3 a-1/ A m2) 0,635

PD = 0,174*(vuosivirtaama m3 a-1/ A m2) 0,469

missä PA= sallittava kuormitus
PD= vaarallinen kuormitus
A = järven pinta-ala

Molemmissa malleissa muuttujien arvoina on käytetty pitkäaikaisia (vuosi)
keskiarvoja.

Fosforin sedimentaation arvioinnissa on käytetty kolmea eri pidättymisker-
rointa. Ainetaseista laskettua sedimentaatioastetta ja sedimentaatioprosenttia sekä
Friskin (1978) modifikaatiota fosforin pidättymiskertoimelle.

Fosforitasemallien yleinen perusta on yhtälö:

dm/dt = I � O� S

missä m= fosforin kokonaismäärä järvessä
t = aika
I = fosforin kokonaiskuormitus
O = fosforin poistuma järvestä
S = fosforin nettosedimentaatio

Nettosedimentaatio on sedimentaation ja sedimentistä liukenevan aineen erotus.
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Fosforin pidättyminen vesistössä voidaan määrittää ainetasetutkimuksella
tulevan ja lähtevän ainevirtaaman erotuksena. Lappalaisen (1974) ja (Dillonin &
Riglerin 1974) mukaan:

S = R*I

missä S = fosforin nettosedimentaatio kg d-1

I = fosforin kokonaiskuormitus kg d-1

Q = virtaama m3 s-1

R = pidättymiskerroin

Sedimentaatioaste (r) voidaan laskea edellisestä kaavasta:

r = S / I *100

Fosforin pidättymistä kuvaa myös sedimentaatioprosentti, joka on tässä las-
kettu Friskin (1979) kaavalla saatavan kokonaiskuormituksen ja lähtevän kuormi-
tuksen erotus

sedimentaatioprosentti = I/O*100

missä I = fosforin kokonaiskuormitus kg d-1

O= fosforin poistuma järvestä kg d-1

Jyväsjärven fosforin pidättymiskerroin (R) on myös laskettu käyttäen Friskin
(1978) modifikaatiota Lappalaisen (1977) fosforimallista. Modifikaatio perustuu
havaintoon, että pidättymiskerroin kasvaa teoreettisen viipymän ja fosforin alku-
pitoisuuden kasvaessa. Malliin liittyy ehto 6,1 (c1/T)

0,35 < cO< 23 (c1/T)
0,26.

R = 0,9*c1*T/280 + c1*T

kun c1 = I/Q
T = V/Q
I = fosforin kokonaiskuormitus kg d-1

missä R = fosforin pidättäytymiskerroin
co = poistuvan veden fosforipitoisuus O/Q (mg m-³)
c1 = fosforin alkupitoisuus, mg m-3

T = teoreettinen viipymä, kk
Q = virtaama m3 s-1

V = tilavuus m³
O = fosforin poistuma järvestä kg d-1

Friskin (1978) modifikaatiolla saadun pidättymiskertoimen laskemisessa on
Jyväsjärven tapauksessa käytetty fosforin kokonaiskuormituksena Friskin (1979)
fosforikuormitusmallilla saatuja arvoja. Tuloksien yhteydessä pidättymiskerroin
on muutettu prosenttiluvuksi vertailun helpottamiseksi muiden pidättymisker-
toimien kanssa.
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2.4 Hapetus ja ilmastus
Jyväsjärven pääsyvänteen (asema 510) hapetus aloitettiin vuonna 1979 ja vuodes-
ta 1981 alkaen myös Ainolan syvännettä (asema 503) hapetettiin. Pääsyvänteessä
on käytetty eri tyyppisiä hapettimia ja ilmastimia täyskiertoja lukuun ottamatta
jatkuvasti, mutta Ainolan syvänteen hapetus lopetettiin kesäkuussa 1982. Alusve-
dessä sijaitsevat ilmastimet ottavat päällysvedestä hapekasta vettä ja sekoittavat
sen alusveteen. Pääsyvänteeseen asennettiin keväällä 1993 toinen lisälaite ja kol-
mas lisälaite vuoden 1998 kesäkuussa, samalla vaihdettiin muutkin ilmastimet
20% tehokkaampiin laitteisiin. Lisälaitteet toimivat vain kesäisin ajalla 15.5.�30.9.

Granberg (1980,1984) on arvioinut vuonna 1979 aloitetun pääsyvänteen ha-
petuksen vaikutuksia ja tehnyt selvityksen Ainolan syvänteen hapetuskokeesta
vuodelta 1981 (Granberg 1982). Hapettimien toimintatiedot (taulukko 5) on koot-
tu vuodesta 1979 alkaen kyseisten vuosien Pohjois-Päijänteen velvoitetarkkailura-
porteista ja vuoden 1991 jälkeen ilmastimien toiminnasta vastaavalta Vesi-Eko
Oy:ltä.

Taulukko 5. Hapettimien seisokit pääsyvänteessä.

12.05�27.05.19811 Koko vuosi 19901

11.06�26.06.19811 25.07�05.08.19922

04.01�01.03.19821 13.07�05.08.1998 yksi laite2

04.02�25.02.19831 15.07.1998 toinen laite2

15.04�19.05.19831 10.06�09.07.1999 yksi laite2

Koko vuosi 19891 13.06�27.06.2000 yksi laite2

2.5 Veden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
Veden laadun seuranta on kuulunut ja kuuluu edelleen Kankaan paperitehtaan
velvoitetarkkailuun. Tiedot vuosilta 1957�1973 on koottu pääosin Kankaan pape-
ritehtaan arkistoista. Myöhäisemmät tiedot on koottu Suomen Ympäristökeskuk-
sen ylläpitämästä valtakunnallisesta vedenlaaturekisteristä. Lisäksi on mukana
Keski-Suomen ympäristökeskuksen ja sen edeltäjien Keski-Suomen vesi- ja ym-
päristöpiirin, Keski-Suomen vesipiirin ja Keski-Suomen Maanviljelysinsinööripii-
rin ottamien vesinäytteiden analyysituloksia.

Koska järvien veden laadun kannalta kriittisimmät vuodenajat ovat loppu-
talvi ja -kesä, on määrityksiä tehty eniten kyseisiltä vuodenajoilta. Vuosittaisen
vertailun yhtenäistämiseksi on lopputalvelta käytetty vain maalis-huhtikuun tu-
loksia ja loppukesältä heinä-elokuun tuloksia.

Vedenlaatuaineistosta on laskettu useimmille fysikaalisille ja kemiallisille
muuttujille jokaisen näytekerran keskiarvot päällys- ja alusvedelle. Päällysveden
keskiarvot on laskettu syvyysväliltä 0B10 metriä ja alusveden yli 10 metrin syvyy-
destä.

Kaikki sähkönjohtokykytulokset on korjattu +25 °C lämpötilaan kertomalla
ennen vuotta 1975 mitatut +18 °C lämpötilaa vastaavat arvo kertoimella 1,14 (SFS
3022 Vesianalyysi standardi 31.12.1974).

Arvot, jotka onmitattu ennen vuotta 1971 BHK5:nä, onmuutettu vastaamaan
BHK7:ää käyttäen kerrointa 1,16 (Vesihallitus 1972).

Vuoden 1981 jälkeenmitatut kemialliset hapenkulutusarvot onmuutettu vas-
taamaan biologista hapenkulutusta olettaen, että BHK7 on noin 20 % KHKMn:stä.

Kortelaisen (1993) käyttämä regressio väriluvun muuttamiseksi vastaavaksi
kemiallisen hapen kulutuksen arvoksi on: 0,126*väriluku + 2,79.
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2.6 Kasviplankton ja perifyton

2.6.1 Perustuotanto ja kasviplankton

Kasviplankton- ja perustuotantotulokset on koottu seuraavien tekijöiden julkai-
suista:

Vuosi Tekijä(t) Aihe

1917 Levander & Wuorentaus Kasviplanktonlajisto ja runsaussuhteet vuonna 1913
1969 Granberg Kasviplanktonlajisto ja biomassat vuonna 1964
1970 Granberg Kasviplanktonlajisto(myös talvella),biomassat japerustuotantovuonna1969
1971 Granberg Kasviplanktonlajisto ja perustuotanto vuonna 1970
1974 Granberg & Lappalainen Kasviplanktonlajisto, biomassat ja perustuotanto vuonna 1973
1976 Eloranta Kasviplanktonlajisto ja biomassat vuonna 1974
1979a Granberg Kasviplanktonlajisto- ja biomassavertailua vuosina 1973 ja 1978
1985 Granberg Kasviplanktonlajisto, biomassat ja perustuotanto vuonna 1984
1988 Bibiceanu ym. Kasviplanktonlajisto, biomassat ja perustuotanto vuonna 1987
1991 Granberg ym. Perustuotanto vuonna 1990
1998 Palomäki ym. Kasviplanktonlajisto biomassat ja perustuotanto vuonna 1997

2.6.2 Klorofylli

Klorofylli a tulokset on saatu valtakunnallisesta vedenlaaturekisteristä lukuun ot-
tamatta vuotta 1973, joka on Granbergin ja Lappalaisen (1974) tutkimuksesta.

A-klorofylli -menetelmä muuttui 1976 ja tulokset vuosilta 1973, 1974 ja 1975
on korjattu uusia vastaaviksi regressiolla y = 1,386 x + 0,774, missä y on a-klo-
rofyllipitoisuus (mg m-3) uudella menetelmällä ja x a-klorofyllipitoisuus vanhalla
menetelmällä (Granberg & Selin 1977).

Perustuotanto-, biomassa- ja a-klorofyllituloksiin on otettu huomioon vain
kasvukauden 15.5B30.9 aikaiset arvot (135 vrk).

2.6.3 Minimiravinne

Minimiravinnetutkimustulokset ovat koottu seuraavasta lähteistä:

Vuosi Tekijä(t) Aihe

1973a Granberg Minimiravinteet vuosina 1971B1972
1991 Granberg ym. Minimiravinteet 1990
1998 Palomäki ym. Minimiravinteet 1997
1999 Palomäki & Hynynen Minimiravinteet 1998
2000 Palomäki & Hynynen Minimiravinteet 1999
2001 Palomäki & Salo Minimiravinteet 2000

Minimiravinetta voidaan arvioida ravinnesuhteilla, jotka perustuvat yhteyt-
tävien organismien typpi-fosfori-sisällön tai veden ravinnesuhteiden vertaamiseen.
Käytettyjä ravinnesuhteita ovat kokonaissuhde (Kok-N: Kok-P) ja mineraalisuhde
(NH4-N + NO3-N +NO2-N) : PO4-P) sekä ravinteiden tasapainosuhde (Kok-N:
Kok-P) : ((NH4-N + NO3-N +NO2-N) : PO4-P)). Forsbergin ym. (1978) mukaan
typpi rajoittaa levien kasvua, kun vedenmineraaliravinteidenmassasuhde on alle 5.
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Suhteen ollessa yli 12 fosfori on rajoittava ravinne. Kokonaisravinteille vastaavat
rajat ovat 10 ja 17. Ravinteiden tasapainosuhteen ollessa yli yhden on typpi mini-
miravinne, muuten minimiravinne on fosfori. Suodatetusta vedestä saatu liuen-
nut reaktiivinen fosfori kuvaa fosforimäärityksistä parhaiten vesistön perustuot-
tajille välittömästi käyttökelpoisen liuenneen ortofosfaatin (PO4-P) määrää.

2.6.4 Perifyton

Perifytonia koskeva Jyväsjärven aineisto onperäisin Elorannan jaKunnaksen (1976)
tutkimuksesta, missä he ovat verranneet erityyppisten järvien perifytonlevien
kasvua, energiasisältöä sekä piilevien solutiheyksiä ja lajistoa keinoalustoilla ke-
sällä 1974.

2.6.5 Sedimentoituneet piilevät

Jyväsjärven sedimenttipiilevien tulokset perustuvat Granbergin ja Lappalaisen
(1974) vuonna 1970 suorittamiin tutkimuksiin. Piilevätutkimuksien ajoitus perus-
tuu Kukkosen (1974) sedimentoitumistutkimuksiin vuodelta 1972, joiden mukaan
Jyväsjärven keskimääräinen sedimentaationopeus on ollut noin 1,7mmv B1ennen
1960-luvulla tapahtunutta rasanttia eutrofioitumista. Rehevöitymisen kiihdyttyä
sedimentaationopeus kasvoi ollen noin 6 mm v B1.

2.7 Makrofyytit
Vesikasvillisuutta koskeva aineisto on koottu Vaherin (1932) ja Luukkaisen (1997)
tutkimustuloksista. Luukkainen on kartoittanut Jyväsjärven vesikasvillisuutta
vuonna 1996 opinnäytetyötään (ei julkaistu) varten ja vain osia aineistosta oli käy-
tettävissä.

2.8 Eläinplankton
Ensimmäiset tiedot Jyväsjärven eläinplanktonista ovat Levanderin ja Wuorenta-
uksen (1917) tutkimuksista vuodelta 1913. Granberg (1969) on liittänyt julkaisuun-
sa tietoja kesällä 1964 kasviplanktonnäytteistä löytämistään eläinplanktereista.
Hakkari (1972, 1978) on tutkinut Jyväsjärven eläinplanktonin tuotantoa ja ekolo-
giaa kesiltä 1969�1970. Piipponen (1974) on tehnyt hyvin kattavan selvityksen
Jyväsjärven eläinplanktonin ekologiasta, lajistosta ja tuotannosta vuodelta 1971.

2.9 Pohjaeläimet
Varhaisimmat tiedot Jyväsjärven pohjaeläimistä löytyvät Särkän (1979) tutkimuk-
sista vuosilta 1969�1972. Jyväskylän yliopiston pohjaeläinkurssit (1984) ja (2000)
ovat myös määrittäneet litoraali- ja syvännenäytteitä. Pohjois-Päijänteen yhteis-
tarkkailun yhteydessä vuonna 1996 (Palomäki ym.1997) toteutettiin myös pohja-
eläintutkimus, jolloin pohjaeläinnäytteitä otettiin Jyväsjärven pääsyvänteestä sekä
keväällä että syksyllä. Syksyllä 2000Hynynen (2001) teki Jyväsjärven hoito- ja kun-
nostushankkeisiin liittyvän pääsyvänteen pohjaeläintutkimuksen.
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2.10 Nilviäiset
Nilviäishavainnot ovat peräisinValovirran (1956, 1962) vuosina 1950�1955 ja 1957�
1960 keräämistä kotilo- ja simpukkanäytteistä.

2.11 Kalasto

2.11.1 Kalakannat

Jyväsjärven kalastoa koskevat tulokset on koottu seuraavien tekijöiden julkaisuista:

Tekijä (t) Aihe

Tuunainen 1970 Koekalastus solmuväliltään 17-50 mm verkoilla vuonna 1969
Kurttila 1981 Koekalastus Vekaryn verkkosarjalla vuonna 1974
Marttinen 1983 Koekalastus Vekaryn verkkosarjalla vuosina 1975, 1977�1979, 1981 ja 1982
Salo 1998 Kaikuluotausmittaus vuonna 1996
Salo & Veijola 1998 Kaikuluotausmittaus, koe- ja kirjanpitokalastus vuonna 1997
Salo 1999 Kirjanpitokalastus 1998
Salo 2000 Kaikuluotausmittaus, koe- ja kirjanpitokalastus vuonna 1999
Palomäki & Salo 2001 Kirjanpitokalastus 2000
Tuhkanen 2001 Koekalastus yleiskatsausverkoilla vuonna 2000

Vuosien 1997, 1999 ja 2000 koekalastuksissa käytettyjen yleiskatsausverkko-
jen saaliit on muutettu vastaamaan Vekaryn koeverkkosaaliita käyttäen yleiskat-
sausverkkojen ja koeverkkosarjan pinta-alojen suhdetta 9,7 (432 m²/44,55 m²).

2.11.2 Elohopea- ja PCB-pitoisuudet sekä makutestit

Jyväsjärven kalojen elohopea- ja PCB-pitoisuudet sekä makutestit ovat kerätty
seuraavista julkaisuista:

Tekijä (t) Aihe

Paasivirta ym. 1975 Elohopea- ja PCB-pitoisuudet vuosina 1972�1974
Marttinen 1983 Elohopeapitoisuudet ja makutestit vuosina 1978 ja 1982
Granberg ym. 1986 Elohopea- ja PCB-pitoisuudet sekä makutestit vuonna 1984
Granberg ym. 1991 Elohopeapitoisuus vuonna 1990
Granberg ym. 1994 Elohopeapitoisuus ja PCB-pitoisuudet sekä makutestit vuonna 1993
Salo 1999 Elohopea- ja PCB-pitoisuudet sekä makutestit vuonna 1998

2.11.3 Loiset

Jyväsjärven kalaloistutkimustuloksia on julkaistu (Veijola & Salo 1996) ja (Salo &
Veijola 1998) Pohjois-Päijänteen kalataloustarkkailuraporttien yhteydessä.
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2.12 Sedimentti

Jyväsjärven sedimenttitulokset on koottu Jyväsjärven limnologisista tutkimuksis-
ta vuosilta 1969�1973 (Granberg & Lappalainen 1974) ja Granbergin tutkimusra-
porteista vuosilta 1976b,1977,1979a ja 1984. Sedimentin PCB-pitoisuudet ovat Paa-
sivirran ym. (1986) julkaisusta.

2.13 Ympäristömuuttujien korrelaatioanalyysi ja alueellisten erot

Korrelaatioanalyysin avulla tutkittiin eri ympäristömuuttujien keskinäisiä suhtei-
ta. Analyysi perustui Jyväsjärven pääsyvänteen tuloksiin vuosilta 1974�2000.Mu-
kaan otettiin vain pintaveden (0�2m) tuloksia, koska useimpien biologistenmuut-
tujien arvot mitataan pintavedestä.

Pääsyvänteen (asema 510) ja Ainolan syvänteen (asema 503) fysikaalis-kemi-
allisia tuloksia käytettiin alueellisten erojen selvittämiseksi. Mukaan huomioitiin
vain pintavedestä (0�2 m) samana ajankohtana otetut näytteet, koska pääsyvän-
teen alusvedenhapetus vaikuttaisi todennäköisesti saatuihin tuloksiin syvemmällä.
Vertailuajanjaksona käytettiin vuosia 1975�1990, koska Ainolan syvänteestä oli
tuloksia vain näiltä vuosilta.

Granberg (1985) on vertaillut pääsyvänteen ja Ainolan syvänteen perustuo-
tantoon ja kasviplanktoniin liittyviä muuttujia vuodelta 1984. Samassa tutkimuk-
sessa on vertailtu tilastollisesti pääsyvänteen kasviplanktonin biomassoja ja bio-
massasuhteita vuosilta 1969, 1970, 1978, 1984.

2.14 Järvien rehevyystason ja tuotannon arviointi

Järvien rehevyystasoa voidaan arvioida sekä fysikaalis-kemiallisilla että biologisil-
la menetelmillä. Forsberg ja Ryding (1980) ovat luokitelleet järvet rehevyysluok-
kiin kokonaistypen, -fosforin, klorofyllin ja näkösyvyyden perusteella (taulukko
6).

Eloranta (1991) on esittänyt mm. perustuotantoon liittyviä rehevyysluokitte-
lua (taulukko 7). Lehmusluodon (1969) luokittelu perustuu järvien kasvukauden
perustuotantokykyyn (taulukko 8). Heinonen (1980) on käyttänyt keskikesän kas-
viplanktonin kokonaisbiomassaa luokitellessaan suomalaisia järviä (taulukko 9).
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Taulukko 6. Järvien jako rehevyysluokkiin kokonaistypen, -fosforin, klorofyllin ja näkösyvyyden perusteella (Forsberg &
Ryding 1980).

Rehevyystaso Kokonaistyppi mg m-3 Kokonaisfosfori mg m-3 Klorofylli mg m-3 Näkösyvyys m

Oligotrofinen < 400 < 15 <3 >4
Mesotrofinen 400� 600 15� 25 3� 7 2,5� 4,0
Eutrofinen 600� 1500 25� 100 7� 40 1,0� 2,5
Hypertrofinen >1500 > 100 >40 <1,0

Taulukko 7. Perustuotantoon liittyviä raja-arvoja (Eloranta 1991).

Rehevyystaso Perustuotanto mg C m-2 vrkB1

Ultraoligotrofia <50
Oligotrofia 50� 100
Mesotrofia 100� 250
Eutrofia 250� 1000

Taulukko 8. Perustuotantokykyyn liittyviä raja-arvoja (Lehmusluoto 1969).

Rehevyystaso Perustuotantokyky mg C m-3 24 h-1

Karu <100
Lievästi rehevä 100� 200
Rehevä 200� 1000
Erittäin rehevä >1000

Taulukko 9. Suomalaisten järvien jako rehevyysluokkiin kasviplanktonin biomassan perusteella (Heinonen 1980).

Kasviplanktonin biomassa mg m-3 Luokka

<20 ultraoligotrofia
0,21� 0,50 oligotrofia
0,51� 1,00 alkava rehevöityminen
1,01� 2,50 mesotrofia
2,51� 10,0 eutrofia
>10,0 hypertrofia
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Tulokset ja tarkastelu

3.1 Kuormitus

3.1.1 Fosforikuorma

Jyväsjärveen tulevan fosforikuorman kasvu 1930-luvulta 1970-luvulle johtui lisään-
tyneistä asumajätevesipäästöistä ja ulkoisen fosforikuorman (kuva 7) huippu saa-
vutettiin 1970-luvun alussa. Jätevesien puhdistustoimien alkaessa vuonna 1974,
jäi jäljelle hajakuormitus ja osa Kankaan paperitehtaan pistekuormituksesta. Pa-
peritehtaan fosforikuorma on ollut vuosina 1960�2000 keskimäärin 1,3 kg d-1 (vaih-
teluväli 0,4�2,5 kg d-1, SD 0,6, n 41). Äijälänsalmen kautta Päijänteeseen laskeva
fosforimäärä (kuva 7) on ollut voimakkaan kuormituksen aikana selvästi Jyväsjär-
veen tulevaa määrää pienempi. Kuormituksen vähennyttyä Äijälänsalmesta on
poistunut fosforia lähes saman verran kuin Jyväsjärveen on tullutkin. Asumajäte-
vesien aiheuttaman fosforikuorman vähenyttyä vuoden 1978 jälkeen keskimää-
räinen ulkoinen fosforikuorma on ollut 12,8 kg d-1 eli alle 10 % huipun aikaisesta
(kuva 8).

Kuva 7. Jyväsjärven ulkoisen
fosforikuorman kehitys ja Päi-
jänteelle aiheutunut kuormitus
vuosina 1935�2000. Vuosille
1935�1970 ulkoinen fosfori-
kuormitus on arvioitu vedenku-
lutuksen perusteella (lähteet:
liite 6).* ei mitattu

Kuva 8. Yksityiskohtaisempi
esitys Jyväsjärven keskimääräi-
sestä vuosittaisesta ulkoises-
ta fosforikuormasta 1978�
2000 ks. kuvan 7 selitykset.
* ei mitattu

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3



25

Friskin (1979) kaavalla lasketut Jyväsjärven kokonaisfosforikuormat ovat ol-
leet selvästi yli Wollenweiderin ja Dillonin (1974) mukaisen vaarallisen kuorman
(kuva 9) asumajätevesikuorman loppumisen jälkeenkin (ka.14,4 kg d-1, vaihtelu-
väli 8,3�28,4 kg d-1, SD 5,0 , n 22 ). Jo pelkästään ulkoinen kuorma (kuva 5) ilman
sisäistä kuormaakin ylittää vaarallisen kuormituksen.

Eri menetelmillä lasketut fosforin pidättymiskertoimet (kuva 10) ovat lähes-
tyneet kuormituksen pienennettyä toisiaan. Kun sedimentaatioasteen ja fosforin
pidättymisprosentin ero oli vuosien 1975�1984 välillä keskimäärin 21 % on se
ollut vuosina 1989�2000 vain 11 %. Vuosien 1989�2000 sedimentaatioaste on ol-
lut keskimäärin 12 % ja tulevasta kuormasta (ka.10,3 kg d -1) laskettu sedimentoi-
tuvan fosforin määrä on ollut keskimäärin 0,9 kg d -1.

Kokonaiskuormasta laskettu sedimentaatioprosentti on myös laskenut vuo-
sien 1975�1984 keskimääräisestä arvosta 48 % (vaihteluväli 12,5�59,1 %, SD 24,5,
n 10) vuosien 1989�2000 arvoon 23% (vaihteluväli 13,7�32,7, SD 6,4, n 12). Koska
myös Friskin pidättymisprosentin laskemisessa on käytetty kokonaiskuormitusta,
käyttäytyvät sedimentaatioprosentti ja pidätysprosentti likimain samoin. Sisäisen
kuormituksen osuutta voidaan arvioida karkeasti vertailemalla kokonaiskuormi-
tukseen perustuvia pidätyskertoimia sedimentaatioasteeseen. Pidätysprosentin ja
sedimentaatioasteen erotuksen perusteella sisäisen fosforikuormituksen osuus on
ollut vuosina 1989�2000 keskimäärin 11 % eli 1,1 kg d B1. Vaihteluväli on kuiten-
kin suuri (-1,0�2,4 kg d B1, SD 1,1, n 12) ja fosforia ei ole laskennallisesti vapautu-
nut joka vuosi sedimentistä. Sedimentaatioasteen alhaiset tai negatiiviset arvot
1970�1980-luvulla johtuvat sisäisestä kuormituksesta.

Kuva 10. Jyväsjärven sedi-
mentaation määrät 1975�
2000. Vuosilta1982,1985�
1988 vain sedimentaatio-
prosentti, koska ulkoista
kuormaa ei ole mitattu (läh-
teet: liite 6).

Kuva 9. Jyväsjärven koko-
naisfosforikuorma ja sallit-
tava sekä vaarallinen kuor-
ma vuosina 1979�2000
(lähteet: liite 6).
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Jyväsjärveen tulevan fosforikuormituksen pienentyminenmurto-osaan 1970-
luvun alkupuolella johtui keskuspuhdistamon valmistumisesta ja jätevesien joh-
tamisesta sinne Jyväsjärven asemasta. Sen jälkeen ulkoisen kuormituksen vaihte-
lut ovat johtuneet lähinnä virtaamien aiheuttamista muutoksista ainemäärissä.
Yläpuolisten järvien fosforin pidätyskyky ei ole erityisen hyvä (Palomäki 1996),
joten valuma-alueen fosforikuormitus näkyy nopeasti myös Jyväsjärven kuormi-
tuksessa. Kuormituksen ylittäessä Vollenweiderin ja Dillonin (1974)mukaisen vaa-
rallisen rajan on järvi rehevä ja Jyväsjärveen tuleva kuormitus ei ole kertaakaan
alittanut tätä rajaa. Ulkoisen kuorman suuruus yksistään riittää pitämään järven
rehevänä.

Suomalaisissa järvissä yleensä fosforin niukkuus rajoittaa levätuotantoa ja
siksi fosforikuorman merkitys on erityisen suuri järven rehevyystasoa ajatellen.
Rekolaisen ym. (1992) mukaan kokonaisfosforikuormien käyttö vesistövaikutus-
ten arvioinnissa voi johtaa vääriin päätelmiin, koska vain osa siitä on leville käyt-
tökelpoisessa muodossa. Sen sijaan liukoinen fosfori yhdessä veden kiintoainees-
ta vapautuvan fosforin kanssa kuvaa parhaiten rehevöittävää vaikutusta. Maata-
louden kuormitus eroaa muusta kuormituksesta siten, että se ajoittuu kevääseen
ja syksyyn, jolloin levien kasvu on valon niukkuudesta ja veden kylmyydestä joh-
tuen vähäistä. Kokonaisfosforikuormasta sedimentoituukin huomattava osa en-
nen levien kasvukautta. Liukoinen fosfori kuitenkin pysyy vedessä, kunnes levät
sitovat sen. Järvissä, joissa sisäinen kuormitus ei ole merkittävää kuten nykyisin
Jyväsjärvessä,maatalouden kuormituksen väheneminennäkyy rehevyystason ale-
nemisena suhteessa liukoisen fosforin kuormitukseen.

Eri menetelmin saadut sedimentaatiotulokset poikkeavat toisistaan jonkin
verran. Sedimentaatioaste perustuu pelkästään ainetaseeseen kun taas muut mal-
lit perustuvat kokonaiskuormaan, joka sisältää myös sisäisen kuorman. Ero näkyy
selvästi kuormituksen ollessa suurta 1970-luvulla, jolloin sedimentaatioaste oli
negatiivinen ja muut pidättymiskertoimet sen sijaan selvästi positiivisia. Friskin
pidättymiskerroin soveltuu huonosti reheviin järviin (jos mallilla laskettu poistu-
van veden fosforipitoisuus on yli 40 mg m³), joissa pidättymiskerroin kasvaa liian
suureksi (Frisk 1978). Tämä pitää paikkansa myös Jyväsjärven kohdalla 1970-lu-
vulla, jolloin lähtevän veden fosforipitoisuudet olivat yli 40 mg m³ ja lasketut pi-
dättymiskertoimet täten liian suuria verrattuna todellisiin arvoihin. Jyväsjärven
Äijälänsalmesta lasketut fosforipitoisuudet alittavat kyseisen rajan vuodesta 1979
lähtien ja myös mallin sisältämä ehto täyttyy, joten tuloksia voidaan pitää sen jäl-
keen luotettavina arvioitaessa fosforin sedimentaation osuutta. Sedimentaatio- ja
pidätysprosentin pieneneminen ja vaihtelun väheneminen kuvaa kokonaiskuor-
mituksen vähenemistä 1970-luvun lopulta lähtien. Ilmastuksen tehostuttua on
myös alusveden happitilanne parantunut ja fosfori on pysynyt sedimentissä. Jy-
väsjärveä 1970�1980-luvulla rasittaneen sisäisen kuormituksen osuus onkin ollut
viime vuosikymmenen aikana vähäinen koko kuormitukseen nähden.

3.1.2 Typpikuorma

Jyväsjärveen tuleva typpikuorma (kuva 11) oli suurimmillaan 1970-luvun alussa
asumajätevesien päästessä puhdistamattomina järveen. Kankaan paperitehtaan
osuus on ollut vähäinen lukuun ottamatta 1970�1980-lukua, jolloin muun kuor-
mituksen väheneminen lisäsi paperitehtaan suhteellista osuutta. Pergamenttipa-
perin valmistuksen loputtua vuonna 1991, loppui myös typpipäästöjä aiheutta-
neen ammoniakin käyttö. Kankaan paperitehtaan aiheuttama typpikuorma on-
kin nykyisin alle 10 kg d-1. Kokonaistyppikuorma on ollut 1990-luvulla keskimää-
rin 270 kg d-1 (vaihteluväli 224�334 kg d-1, SD 42, 9, n 8 ), josta nykyisin pääosa
tulee valuma-alueelta hajakuormituksena.
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Asumajätevedet olivat Jyväsjärven pääasiallisin typpipäästöjen lähde 1970-
luvulle saakka. Asumajätevesipäästöjen loputtua Kankaan paperitehtaan ja haja-
kuormituksen osuudet olivat lähes yhtä suuret, kunnes vuonna 1991 paperiteh-
taan ammoniakkipäästöt loppuivat kokonaan. Nykyisin typpikuormitus on peräi-
sin lähes kokonaan valuma-alueelta tulevasta hajakuormituksesta. Leinonen (1992)
on todennut Tourujoen valuma-alueen typpikuormituksen olevan peräisin pää-
osin peltoviljelystä, jonka osuus onnoin 40% ihmisen toiminnasta johtuvasta kuor-
mituksesta. Lannoitteiden sisältämä typpi on pääosin nitraattimuodossa, joka on
leville suoraan käyttökelpoista (Rekolainen ym.1992). Typpikuorman suurus vaih-
telee vuosittain sääolojen mukaan. Runsaiden sateiden aikana typen huuhtoutu-
minen maaperästä lisääntyy ja virtaamien kasvaessa ainevirtaamatkin kasvavat
(Rekolainen ym. 1992). Tämä näkyy erityisesti vuoden 1981 kuormituksessa, jol-
loin typen kokonaiskuormitus oli yli kaksinkertainen keskimääräisiin arvoihin
verrattuna. Typpikuormitus on kuitenkin pysytellyt viime vuosikymmenen ajan
samalla tasolla ja mitään trendiä ei voida havaita. Rekolainen ym. (1992) ovat to-
denneet kuitenkin typen merkityksen kasvavan rehevyyden lisääntyessä, mistä
mm. Jyväsjärven minimiravinnetutkimuksissakin on ollut viitteitä.

Kokonaistyppi-kokonaisfosfori -massasuhteiden tarkastelun (kuva 12) perus-
teella fosfori on ollut rajoittava ravinne (suhde selvästi yli 7) vuodesta 1974 alkaen
eli samaan aikaan kun Jyväsjärveen laskettavat asumajätevesipäästöt vähenivät.
Ennen vuotta 1974 asumajätevesipäästöjen sisältämät typpi- ja fosforimäärät oli-
vat niin suuria, että käytännössä ravinteita oli ylenmäärin ja tuotantoa rajoittivat-
kin muut tekijät.

Kuva 12. Kokonaistypen ja -
fosforin massasuhteet kuor-
mituksien perusteella vuosi-
na 1970�2000 (katkoviiva
N/P = 7) (lähteet: liite 6).
* ei mitattu

Kuva 11. Jyväsjärven typpi-
kuorman kehitys 1935�
2000. Typpikuorma on arvi-
oitu vuosille 1935�1974
vedenkulutuksen perusteella
(lähteet: liite 6).
* muuta kuormaa ei mitattu
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3.1.3 Biologinen hapen kulutuskuorma

Biologisen hapenkulutuksen arvot (kuva 13) ovat pienentyneet 1970-luvun alun
asumajätevesikuormituksen loputtua murto-osaan. Kankaan paperitehtaan bio-
logisen hapenkulutuksen osuus kokonaiskuormituksesta on vaihdellut 1990-lu-
vulla 45�95 %. Asumajätevesien päästöjen asteittainen väheneminen vuodesta
1974 ja loppuminen kokonaan vuonna 1978 vähensi BHK7 -arvot nykyiselle tasol-
le, vuosien 1992�2000 keskiarvon ollessa 580 kg d -1 (vaihteluväli 450�880 kg d B1,
SD122, n 9).

Vuoden 1981 kohonnut kuormitus johtui runsaista sateista, jolloin myös ai-
nevirtaamat olivat suuret. Hajakuormituksen vaihtelun huomioidenkin on Kan-
kaan paperitehdas nykyisin merkittävin biologisen happea kuluttavan aineksen
lähde.

3.2 Hapetus ja ilmastus
Ilmastuksen tuloksena ovat talviset happikadot estyneet. Happipitoisuuden pa-
rantuessa myös ravinteiden liukeneminen pohjalietteestä on vähentynyt. Kesäai-
kana ilmastus ei ole kuitenkaan pystynyt estämään alusveden happivajeen muo-
dostumista täysin, vaikka ilmastus onkin lyhentänyt kesäkerrostuneisuutta (Gran-
berg 1984).

Jyväsjärven pääsyvänteen ilmastimien tehot riittivät vasta 1990-luvulla estä-
mään ravinteiden vapautumisen sedimentistä ja vuodesta 1998 alkaen on alusve-
teen päällysvedestä pumpattu hapekas vesi pystynyt korvaamaan hajotuksen ai-
heuttaman hapenkulutuksen. Sedimentin parantunut kunto näkyy selkeästi poh-
jaeläinten yksilö- ja lajimäärien lisääntymisenä syvänteen profundaalissa. Liian
voimakkaalla kesäisellä alusveden ilmastuksella voi olla kuitenkin negatiivisia vai-
kutuksia. Kerrostuneisuuden murtuminen mahdollistaa fosforin vapautumisen
sedimentin lämmettyä ja samalla fosfori leviää helposti aiheuttaen perustuotan-
non kasvua (Wahlgren ym. 1990).

Kuva 13. Jyväsjärven biologi-
sen hapenkulutuksen kehi-
tys 1935�2000. BHK

7-
kuorma on arvioitu vuosille
1935�1970 vedenkulutuk-
sen perusteella (lähteet: lii-
te 6).
* muu kuorma puuttuu
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3.3 Veden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

3.3.1 Lämpötila

Jyväsjärven pääsyvänteen hapetus alkoi vuonna 1979 ja päällysveden johtaminen
alusveteen kohotti loppukesän alusveden lämpötiloja noin 4 0C (kuva 14). Ilmas-
tin ei toiminut vuosina 1989 ja 1990, jolloin alusveden lämpötilat laskivat samalle
tasolle kuin ennen ilmastusta. Ilmastimen tehottomuus näkyi jo vuoden 1988 ke-
sällä alusveden lämpötilan ja happipitoisuuden laskuna. Loppukesän lämpötila-
erot alus- ja päällysveden välillä ovat ilmastuksen tehostumisen myötä pienenty-
neet vuoden 1992 jälkeen. Myös lopputalvella (kuva 15) pintaveden johtaminen
pohjalle näkyy lämpötilaerojen pienentymisenä eri vesikerrosten välillä vuoden
1979 jälkeen. Ilmastimen seisokki näkyy syvällä olevan vesikerroksen lämpötilan
kohoamisena samalle tasolle kuin ennen ilmastusta.

Kesäkerrostuneisuudenpurkaantuminen voi aiheuttaa haittavaikutuksia, sillä
mm. ravinteet pääsevät alusvedestä takaisin tuottavaan päällysveteen lisäten re-
hevöitymistä (Wahlgren ym. 1990). Alusveden lämpeneminen aiheuttaa myös li-
sääntynyttä hapen kulutusta, jonka seurauksena myös ilmastuksen tarve kasvaa.
Lopputalvella pinnalta johdettu kylmempi vesi sen sijaan alentaa pohjan läheis-
ten vesikerrosten lämpötiloja. Kylmemmässä vedessä hapen kulutus vähenee,
mutta samalla orgaanisen aineen hajoaminenkin vähenee mahdollisesti hidasta-
en järven sedimentin kuntoutumista (Wahlgren ym. 1990).

Kuva 14. Jyväsjärven päällys-
ja alusveden lämpötilakehitys
heinä-elokuussa 1957�
2000 (lähteet: liite 6).

Kuva 15. Jyväsjärven pinnan
ja pohjan läheisten vesiker-
rosten lämpötilakehitys
maalis-huhtikuussa 1958�
2000 (lähteet: liite 6).
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3.3.2 Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste

Lopputalven happipitoisuuden (kuva 16) kehitys on ollut kaksijakoinen, 1960-lu-
vun vaihteessa happipitoisuudet laskivat niin pohjan kuin pinnan läheisistä vesi-
kerroksista. Useana vuonna happi loppui koko vesimassasta. Hapetonta tai vähä-
happista aikaa kesti vuoden 1978 lopulle, jolloin asumajätevesien päästöt Jyväsjär-
veen loppuivat kokonaan. Happitilanne koheni lukuunottamatta vuosia 1989 ja
1990, jolloin ilmastin ei toiminut lainkaan. Loppukesäiset happipitoisuudet (kuva
17) päällysvedessä ovat olleet lähes samankaltaisia koko seurantajakson. Sen si-
jaan alusveden osalta tilanne on ollut heikko ja vielä nykyisinkin ilmastimista huo-
limatta happipitoisuudet vaihtelevat ajoittain suuresti.

Hapen kyllästysasteessa yleiskuva on hyvin samankaltainen kuin happipi-
toisuuksista nähtävä. Lopputalven kyllästysaste (kuva 18) vaihtelee nykyisin 40�
50% ja vastaavasti loppukesän kyllästysaste (kuva19) on päällysvedessä 50�60%
ja alusvedessä 20�45 %.

Kuva 16. Pinnan ja pohjan
läheisten vesikerrosten hap-
pipitoisuuksien keskiarvot
maalis-huhtikuussa 1958�
2000 (lähteet: liite 6).

Kuva 17. Päällys- ja alusve-
den happipitoisuuksien kes-
kiarvot heinä-elokuussa
1957�2000 (lähteet: liite
6).
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Asumajätevesien raskaankuormituksen seurauksenahappea ei juurikaanollut
lopputalvisin 1960�70-luvulla. Käytännössä tämä tarkoitti pahimmillaan aerobis-
ten eliömuotojen menehtymistä tai siirtymistä Päijänteeseen. Alusvedessä tilanne
ei ollut parempi loppukesäisinkään, mutta päällysvedessä oli kuitenkin happea,
jokamahdollisti runsaan perus- ja eläinplanktontuotannon (Granberg 1979a, Piip-
ponen 1974, Hakkari 1978). Runsas tuotanto kiihdytti hajotustoimintaa alusvedes-
sä kuluttaen happivaroja. Tilanne ei ole parantunut nykyisinkään, vaikka jäteve-
siä ei enää lasketa Jyväsjärveen ja ilmastimet toimivat periaatteessa ympäri vuo-
den. Vuoden 1975 loppukesän päällysveden happipitoisuuden putoaminen joh-
tui alhaisesta pH:sta, joka aiheutti happea tuottavan perustuotannon vähentymi-
seen. Loppukesän alusveden happipitoisuudet riippuvat selkeästi myös ilmasti-
mien tehoista ja toiminnasta. Toimintahäiriöt näkyvät heti alusveden hapen puut-
teena. Ilmastimien toiminta on parantanut selkeästi lopputalven pohjanläheisten
vesikerrosten happipitoisuutta. Kylmässä vedessä hajotustoiminta on hitaampaa
ja myös hajoavan orgaanisen aineksenmäärät ovat pienempiä kuin kesällä (Wahl-
gren ym. 1990). Selvää on, että Jyväsjärven pohjanläheiset vesikerrokset eivät pysy
hapellisina ilman hapettimia. Loppukesän päällysveden kyllästysasteet (50�60%)
ovat edelleenkin alhaisia. Tämä voi johtua näyteenottoajankohdasta, sillä rehevi-
en järvien voimakas hajotustoiminta johtaa alhaiseen happipitoisuuteen aamulla
ja vastaavasti voimakas tuotanto korkeaan pitoisuuteen illalla.

Kuva 19. Keskimääräiset ha-
pen kylläisyysasteet heinä-
elokuussa 1957�2000
(lähteet: liite 6).

Kuva 18. Keskimääräiset ha-
pen kylläisyysasteet maalis-
huhtikuussa 1958�2000
(lähteet: liite 6).
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3.3.3 Rauta

Jyväsjärven rautapitoisuudet (kuvat 20 ja 21) ovat olleet alusvedessä korkeita koko
seurantajakson sekä lopputalvisin että -kesäisin. Keskimääräiset alusveden rauta-
pitoisuudet olivat 1969�1977 noin 3000 mg m-3 ja 1979�1992 noin 2000 mg m-3

(Liite 5, liitetaulukko 1). Hapetuksen ansiosta pohja on pysynyt hapellisena estä-
en raudan liukenemisen sedimentistä lukuunottamatta vuosia 1989 ja 1990, jolloin
hapettimet eivät toimineet. Nykytilasta ei ole tietoa, sillä rautapitoisuuksia ei ole
mitattu vuoden 1992 jälkeen.

Alusveden rautapitoisuuksien kasvu oli seurausta pohjan läheisten vesiker-
rosten happivajeesta. Vuosina 1989 ja 1990 ilmastus ei toiminut ja sen seurauksena
alusveden happipitoisuudet laskivat aiheuttaen raudan liukenemista sedimentis-
tä. Jyväsjärven viimeisien mittauksien mukaan vuoden 1992 alusveden koko vuo-
den keskimääräinen rautapitoisuus oli noin 770 mg Fe m-3, joka on hieman korke-
ampi kuin tavallinen keski- ja eteläsuomalaisten järvien (560 mg Fe m-3) rautapi-
toisuus (Forsiuksen ym.1990).

Kuva 20. Keskimääräiset
rautapitoisuudet maalis-
huhtikuussa 1969�1992
(lähteet: liite 6).
* ei mitattu

Kuva 21. Keskimääräiset
rautapitoisuudet heinä-elo-
kuussa 1969�1993 (läh-
teet: liite 6).* ei mitattu
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3.3.4 Kokonaisfosfori

Vuosina 1969�1978 lopputalven kokonaisfosforipitoisuudet olivat erittäin korkei-
ta (kuva 22). Pohjan läheisten vesikerrosten fosforipitoisuudet olivat keskimäärin
990 mg m-3 ja pinnan tuntumassakin yli 300 mg m-3 (Liite 5, liitetaulukko 2). Asu-
majätevesipäästöjen loppuminen 1979 näkyy lopputalven koko vesipatsaan koko-
naisfosforitason selvänä putoamisena, keskimääräisen pitoisuuden ollessa noin
38 mg m-3. Loppukesäiset kokonaisfosforipitoisuudet (kuva 23) alus- ja päällysve-
dessä noudattavat pääpiirteittäin lopputalvisia tuloksia.

Jyväsjärven kokonaisfosforipitoisuudet ovat laskeneet asumajätevesipäästö-
ajoista merkittävästi. Levät käyttävät päällysveden fosforin nopeasti, mistä johtu-
en alusvedessä pitoisuudet ovat korkeampia kuin päällysvedessä. Valuma-alueel-
la sijaitsevien järvien fosforipitoisuudet (Palomäki 1996) ovat myös korkeita (noin
30 mg m-3), joten ilman valuma-alueella tapahtuvia muutoksia ei Jyväsjärven ko-
konaisfosforipitoisuus tule juurikaan laskemaan nykyisestä. Jätevesipäästöjen ai-
kana Jyväsjärvi oli Forsbergin ja Rydingin (1980) luokittelun (taulukko 6) mukaan
selvästi hypertrofinen. Nykyisin kokonaisfosforipitoisuus (ka. 38 mg m-3) on vielä
selvästi rehevälle järvelle ominainen.

Järvien tuottavuutta säätelevistä ravinteista on fosfori yleensä tärkein.Vaikka
kokonaisfosforista vain osa on suoraan levien käytettävissä, on sen pitoisuus hyvä
vesistön tuottavuustason mitta (Frisk 1978).

Kuva 22. Keskimääräiset
kokonaisfosforipitoisuudet
maalis-huhtikuussa 1969�
2000 (Lähteet: liite 4)
* ei mitattu

Kuva 23. Keskimääräiset ko-
konaisfosforipitoisuudet hei-
nä-elokuussa 1969�2000
(lähteet: liite 6).
* ei mitattu
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3.3.5 Kokonais- ja ammoniumtyppi

Asumajätevesipäästöjen loputtua kokonaistyppipitoisuudet putosivat poh-
janläheisissä vesikerroksissa noin 50 % aikaisemmasta (Liite 5, liitetaulukko 3),
mutta pinnanläheisissä vesikerroksissa pitoisuudet pienenivät vain lopputalven
osalta (kuvat 24 ja 25). Loppukesällä päällysveden pitoisuuksissa ei vaihtelun huo-
mioon ottaen havaittu muutoksia. 1980-luvun puolivälistä 1990-luvun alkuun on
havaittavissa hienoista nousua pitoisuuksissa sekä keväällä että kesällä. Kesäiset
pitoisuudet ovat olleet selvästi pienempiä kuin lopputalvella vielä 1980-luvulla-
kin. Nykyisin erot ovat vähäisiä.

Ammoniumtyppipitoisuudet ovat asumajätevesipäästöjen loputtua pudon-
neet erityisesti alusvedessä (kuvat 26 ja 27). Vaihtelu on ollut erittäin suurta koko
seurantajakson ja vuosien 1985�1999minimiarvoista päätellen ammoniumtypestä
on ollut puutettakin ajoittain (Liite 5, liitetaulukko 4).

Kuva 24. Keskimääräiset
kokonaistyppipitoisuudet
maalis-huhtikuussa 1969�
2000 (lähteet: liite 6).
* ei mitattu

Kuva 25. Keskimääräiset ko-
konaistyppipitoisuudet hei-
nä-elokuussa 1969�2000
(lähteet: liite 6).
* ei mitattu
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Alusveden korkeat typpipitoisuudet selittyvät suoraan alhaisilla happipitoi-
suuksilla, jolloin typpiyhdisteitä on liuennut sedimentistä. 1980-luvun puolivälin
jälkeinen kokonais- ja ammoniumtypen pitoisuuksien kasvu johtui pääosin pape-
ritehtaan typpikuormituksen kasvusta. Paperitehdas käytti ammoniakkia 1990-lu-
vun alkuun asti ja tällöin kokonaistypestä olikin huomattava osa ammoniumtyp-
penä, mutta myöhemmin ammoniakin käytön loputtua väheni myös ammonium-
typen osuus. Kokonaistyppipitoisuuksien perusteella arvioituna Jyväsjärven re-
hevyystaso on ollut (taulukko 6) hypertrofinen jätevesipäästöjen aikana ja eutrofi-
nen sen jälkeen.

Levät käyttävät ammoniumtypen tehokkaasti ja se näkyykin loppukesän pääl-
lysveden pieninä pitoisuuksina koko seurantajakson aikana. Jätevesipäästöjen lo-
puttua loppukesän ja myös lopputalven alusveden ammoniumtyppipitoisuudet
ovat alentuneet selvästi. Hapetuksen aloittaminen vuonna 1979 on myös osaltaan
vähentänyt ammoniumtypen esiintymistä. Keskimääräiset ammoniumtyppipitoi-
suudet sekä päällysvedessä (480 mg N m-3) että alusvedessä (880 mg N m-3) ovat
Forsiuksen ym.(1990) mukaan edelleen erittäin korkeita verrattuna keski- ja etelä-
suomalaisista järvistä saatuihin keskimääräisiin arvoihin (18,4 mg N m-3).

Kuva 27. Keskimääräiset
ammoniumtyppipitoisuudet
heinä-elokuussa 1957�
1999 (lähteet: liite 6).
* ei mitattu

Kuva 26. Keskimääräiset
ammoniumtyppipitoisuudet
maalis-huhtikuussa 1958�
1999 (lähteet: liite 6).
* ei mitattu
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3.3.6 Kemiallinen hapenkulutus (KHKMn)

Kemiallisen hapenkulutuksen arvoihin (kuvat 28 ja 29) jätevesipäästöillä oli suora
vaikutus, päästöjen vähennyttyä 70�75 % tapahtui tasossa 30�40 %:n pudotus
(Liite 5, liitetaulukko 6). Alus- ja päällysveden keskimääräisissä arvoissa ei ole ny-
kyisin suuria eroja, mutta vaihtelu on suurempaa alusvedessä.

Paperitehtaan jätevesien kuituaineet ovat hitaasti hajoavia ja siten pieneliö-
toiminnan tehokkuutta kuvaavat biologiset hapenkulutusarvot ovat alempia kuin
kemiallisen hapenkulutuksen arvot. Kuituaineet vähenivät selkeytysaltaiden val-
mistuttua, mikä näkyi myös kemiallisen hapenkulutusarvojen alenemisena vuo-
den 1973 lopputalven aikana. Asumajätevesipäästöjen loppumisen jälkeen kemi-
allisen hapenkulutuksen arvot (mediaani 11,6 O2 mg l

-1) ovat olleet Kortelaisen
(1999) mukaan hieman alle keski- ja eteläsuomalaisten järvien tyypillisten arvojen
(mediaani 17 O2 mg l

-1). Suomalaisissa vesistöissä KHKMn -arvot riippuvat jäteve-
sien orgaanisten aineiden lisäksi humuksen määrästä.

Kuva 29. Keskimääräinen
kemiallinen hapenkulutus
heinä-elokuussa 1957�
2000 (lähteet: liite 6).
* ei mitattu

Kuva 28. Keskimääräinen
kemiallinen hapenkulutus
maalis-huhtikuussa 1957�
1999 (lähteet: liite 6).
* ei mitattu
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3.3.7 Biologinen hapenkulutus (BHK7)

Biologisen hapenkulutuksen lopputalven arvot (kuva 30) ovat nousseet jätevesipääs-
töjen lisääntyessä, mutta kasvu on taittunut ennen päästöjen huippuvuosia 1970�
1973. Lopputalven arvojen yleistaso on selvästi alempi kuin loppukesän. Loppukesän
arvoissakin (kuva 31) on havaittavissa pienenemistä ennen asumajätevesipäästöjen
vähenemistä vuosina 1971�1972. Pohjanläheisten vesikerrosten keskimääräiset arvot
lopputalvisin ovat koko tarkastelujaksot huomioiden noin 45 % pienemmät kuin pin-
nanläheisten vesikerrosten. Vastaavasti loppukesäiset päällysveden arvot ovat noin
50 % pienempiä kuin alusveden (Liite 5, liitetaulukko 5).

Biologisen hapenkulutuksen arvot olivat päästöjen aikana jätevesien sisältämien
orgaanisten aineiden suurista pitoisuuksista johtuen erittäin korkeat. Koko tarkastelu-
jakson ajan alusvedessä hapenkulutus oli erittäin suurta ja happivarat kuluivatkin
nopeasti loppuunvilkkaanhajotustoiminnan seurauksena.BHK7-arvojen lasku1970�
1973 johtui pääosin paperitehtaan BHK7-kuorman pienenemisestä noin 60%:lla. Asu-
majätevesipäästöjen loputtuakin vuoden 1983 loppukesän tulos (ka. 2,7 mgO2 l

B1) on
korkea verrattuna esimerkiksi vuoden 1998 Päijänteen arvoihin (ka. 0,4 mg O2 l

B1)
(Palomäki&Hynynen 1999). Korkeahko arvo johtui paperitehtaalta ja hajakuormituk-
sena tulevasta BHK7-kuormasta. Hajakuormituksena tuleva BHK7-kuorman suuruus
riippuu kuitenkin sademäärästä ja valumasta, joten vuoden 1983 mittauksien perus-
teella jätevesipäästöjen jälkeisen ajan biologisenhapenkulutuksen tasonmäärittely on
epävarmaa. Vaikka biologinen hapenkulutus kuvaa pieneliötoiminnan seurauksena
tapahtuvan hapen kulumista, sen arvo ei vastaa todellista hapen kulumista. Happea
liukenee ilmasta ja sekoittuu myös virtausten sekä turbulenssin seurauksena veteen.
Kemiallisen hapenkulutuksen arvot antavat paremman kuvan orgaanisten aineiden
määrästä, kun jätevesien toksiset aineet estävät tai hidastavat pieneliötoimintaa. Hap-
pamat jätevedet vähentävät myös kokonaishajotusta (Kortelainen ym.1990), mikä se-
littänee osittain Jyväsjärven hapenkulutuksen vaihtelut eri vuosien välillä.

Kuva 31. Biologinen hapen-
kulutus heinä-elokuussa
1957� 1972 ja 1983 (läh-
teet: liite 6).* ei mitattu

Kuva 30. Biologinen hapen-
kulutus maalis-huhtikuussa
1964�1973 (lähteet: liite
6).



38

3.3.8 Happamuus

Jyväsjärven alus- ja päällysveden pH-arvot (kuva 32) ovat olleet ajoittain vaaralli-
sen alhaisia kaikille järven eliöille. Tulokset osoittavat selkeästi paperitehtaan
rikkihappopäästöjen vaikutukset. pH-arvot nousivat rikkihapon neutraloinnin
tehostuessa 1980-luvun alussa. Jyväsjärveen tulevat happopäästöt loppuivat ko-
konaan vuoden 1991 jälkeen pergamenttipaperin valmistuksen loputtua. Jyväs-
järvenvedenhappamuustaso onpysynyt 1980-luvulta lähtien välillä 6,2�6,9. Koska
hyvin alhaisilla pH-arvoilla on suuri merkitys järven eliöille lyhytkestoisenakin,
niin keskiarvoja paremmin järven oloja kuvaavat yksittäisten näytteenottokerto-
jen tulokset (kuva 33).

Alus- ja päällysveden pH:n erot 1950�1970-luvulla johtunevat päosin rikki-
happojätevesien kulkeutumisesta veden tiheyserojenmukaisesti. Rikkihappopääs-
töjen loputtua Jyväsjärven keskimääräiset pH-arvot (noin 6,4) ovat lähellä isoh-
koille suomalaisille järville tyypillisiä pH-arvoja (6,8) (Kortelainen 1993). pH-mit-
tausten harvuudesta johtuen arvot kertovat kuitenkin vain mittaushetken tilan-
teen ja täten ne eivät välttämättä kuvaa hyvin nopeastimuuttuneiden happamuus-
arvojen vaikutuksia. Nopeat muutokset ovat eliöille haitallisempia kuin vastaavat
hitaat muutokset. Jyväsjärven veden happamuustason vaihtelut ovat rajoittaneet
usein veden tuotanto- ja hajoamistapahtumia sekä aiheuttaneet vedessä erilaisia
kemiallisia ja fysikaalisia muutoksia kuten aineiden saostumista ja liukenemista.
Samalla happamuuden aiheuttama stressi on vähentänyt vähemmän tolerantteja
lajeja toistuvasti.

Kuva 33. Jyväsjärven alus- ja
päällysveden kaikki pH-ar-
vot vuosina 1952�2000
(lähteet: liite 6).

Kuva 32. Jyväsjärven keski-
määräiset pH-arvot vuosina
1952�2000 (lähteet: liite
6).
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3.3.9 Sähkönjohtokyky

Lopputalven arvot (kuva 34) olivat selvästi tavallisia korkeammat 70-luvulta 90-
luvulle saakka ja erityisesti pohjanläheisten vesikerrosten elektrolyyttien pitoisuu-
det ovat korkeita (Liite 5, liitetaulukko 7). Loppukesäisten arvojen (kuva 35) pe-
rusteella alus- ja päällysveden välillä ei voida havaita suuria eroja.

1970-luvun Jyväsjärven korkeiden sähkönjohtokykyarvojen taustalla ovat
samanaikaisesti tapahtuneet pH:n vaihtelut. Paperitehtaan rikkihappopäästöt li-
säsivät sulfaattipitoisuuksia kohottaen samalla sähkönjohtokykyä. Happamat jä-
tevesipäästöt loppuivat vuoden 1991 jälkeen, joka näkyykin selvänä sähkönjohto-
kyvyn yleistason pudotuksena. Ennen vuotta 1991 havaitut tavallista suuremmat
lopputalven sähkönjohtokyvyn arvot selittyvät lähinnä virtaamaeroilla. Loppu-
talvella virtaamat ovat vähäiset, jolloin myös sulfaattipitoisuudet kohoavat nope-
asti virtaaman pienentyessä. Rikkihappopäästöjen loppumisen jälkeen Jyväsjär-
ven sähkönjohtokykyarvot (ka. 10,1 mS m-1) ovat hieman korkeampia kuin suo-
malaisille järville tyypilliset arvot (ka. 6,7 mS m-1) (Laaksonen 1970).

Kuva 34. Keskimääräinen
sähkönjohtokyky maalis-
huhtikuussa 1958�2000
(lähteet: liite 6).
* ei mitattu

Kuva 35. Keskimääräinen
sähkönjohtokyky heinä-elo-
kuussa 1957�2000 (läh-
teet: liite 6). * ei mitattu
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3.3.10 Väri

Talvisin pinnanläheisten vesikerrosten väriarvot ovat olleet vain hieman pohjan-
läheisten vesikerrosten väriarvoja korkeammat (kuvat 36 ja 37), mutta kesäisin ero
on ollut selvästi suurempi. Jätevesipäästöjen loputtua ja pääsyvänteen ilmastuk-
sen alkamisen jälkeen vuosina 1979�2000 keskimääräiset väriarvot laskivat vain
vähän verrattuna aikaisempiin vuosiin (Liite 5, liitetaulukko 8).

Väriluvun korkeat arvot 1960�70-luvuilla selittyvät pääosin pohjanläheis-
ten vesikerrosten vähähappisuudella, jolloin pohjalietteestä alkaa liueta rautaa ja
mangaania. Vuosien 1989 ja 1990 väriarvot kohosivat ilmastimien toimintahäiriöi-
den seurauksena, jolloin mineraaleja liukeni pohjalietteestä. Myös paperitehtaan
orgaaniset kuitupäästöt ovat osaltaan nostaneet väriarvoja. 1990-luvun voimakas
rantojen rakentaminen on samentanut vettä kohottaen hieman väriarvojakin.
1960�1970-lukujen väriarvojen suuret vaihtelut aiheutuivat happamista jäteve-
sistä, jotka ajoittain kirkastivat vettä selvästi alle valuma-alueelta tulevan veden
värilukujen alapuolelle. Väriluvun perusteella Jyväsjärvi on nykyisinmesohumoo-
sinen järvi ja sen väriluku vastaa valuma-alueelta tulevan veden väriä eli noin
70� 90 g m-3 Pt (Palomäki 1996). Väriluvulla ja kemiallisen hapenkulutuksella on
Kortelaisen (1993) mukaan riippuvuus. Kortelaisen ilmoittamalla regressiolla saa-
daan keskimääräistä värilukua 70 g m-3 Pt vastaavaksi kemiallisen hapenkulutuk-
sen arvoksi 12 O2 mg l

B1, mikä vastaa hyvin Jyväsjärvessä havaittua keskimääräis-
tä kemiallisen hapenkulutuksen arvoa 11,6 O2 mg l

-1 .

Kuva 36. Keskimääräinen
väriluku maalis-huhtikuussa
1965�2000 (lähteet: liite
6). Väriluvun mittaamisessa
käytetyn komparaattorin
maksimiluku oli 1960-luvun
mittauksissa 150 g Pt m-3.
* ei mitattu

Kuva 37. Keskimääräinen
väriluku heinä-elokuussa
1962�2000 (lähteet: liite
6). Selitykset ks. kuva 36.
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3.3.11 Näkösyvyys

Jyväsjärven keskimääräinen näkösyvyys vuosina 1974-2000 on 1,3 metriä (vaihte-
luväli 1,0�1,9, SD 0,2, n 57) ja se on ollut lievässä kasvussa koko seurantajakson
(kuva 38). Vuoden 1975 happamien jätevesien vaikutus näkyi veden näkösyvyy-
den suurenemisena.

Jyväsjärven vesi on kirkastunut vuodesta 1974 alkaen, jolloin näkösyvyys oli
noin 1,1 m. 1990-luvulla näkösyvyys on ollut keskimäärin 1,4 metriä eli sama kuin
kesällä 1915 (Helle 1916). Tuolloin kuitenkin tuulien aiheuttama savisameus saat-
toi alentaa näkösyvyyttä vuorokauden aikana metrilläkin. Vaikka näkösyvyys on-
kin suomalaisissa järvissä usein pääosin riippuvainen humuksesta niin Jyväsjär-
ven näkösyvyyden vaihtelut johtuvat kuitenkin enemmän perustuotannon mää-
rästä. Perustuotannon pienetessä vuosina 1975 ja 1997 näkösyvyys kasvoi selvästi.
Forsbergin ja Rydingin (1980) luokittelun (taulukko 6) mukaan keskimääräiset nä-
kösyvyyden arvot ovat tyypillisiä reheville järville.

3.3.12 Muut määritykset

Jyväsjärven keskimääräiset sameusarvot alusvedessä ovat suurempia kuin pääl-
lysvedessä (taulukko 10). Erityisen suuria arvot olivat alusvedessä vuosina 1989 ja
1990, jolloin syvänteen ilmastus ei ollut toiminnassa. Sameuden kasvu johtui ole-
tettavasti hajottajabakteerien runsastumisesta vähähappisissa olosuhteissa. Same-
usarvot kohosivat myös vuosina 1999 ja 2000 Lutakon ja Mattilanniemen rantojen
rakentamisen seurauksena. Sameusarvot ovat suurehkoja, jos verrataan vesien
käyttökelpoisuus-luokittelun erinomaisen luokan (alle 1,5 FTU) rajaan. Pohjois-
Päijänteen veden sameusarvot Kärkisensalmesta mitattuna ovat olleet keskimää-
rin selvästi alle yhden vastaavana aikana (Palomäki& Salo 2001). Jyväsjärven same-
us johtunee pääosin rantojen rakentamisesta ja rehevälle järvelle tyypillisestä voi-
makkaasta levätuotannosta.

Alusveden sulfaattipitoisuudet (taulukko 10) ovat hieman korkeampia kuin
päällysvedessä. Sulfaattipitoisuuksissa tapahtui huomattava lasku (yli 30:stä
alle10:een g m B3) kun Kankaan paperitehdas lopetti rikkihapon käytön vuonna
1991. Nykyisin pääosa sulfaatista tulee sadannan mukana poltettaessa fossiilisia
polttoaineita. Jyväsjärven sulfaattipitoisuudet (ka. 9,1 g m B3) ovat edelleen korkei-
ta verrattuna suomalaisten järvien keskimääräisiin pitoisuuksiin (3,4 g m B3) (For-
sius ym. 1990). Sulfaatilla voi olla myös rehevöittävä vaikutus, sen vähentäessä
typen ja lisätessä fosforin käyttökelpoisuutta (Rekolainen ym. 1992).

Kuva 38. Keskimääräinen
näkösyvyys ja trendi 1974�
2000 (lähteet: liite 6).
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Taulukko 10. Eräitä Jyväsjärven veden keskimääräisiä määritystuloksia vuosilta 1974�2000 (laskettu
po.vedenlaaturekisteritiedoista)(v*n= vuodet* määritysten lukumäärä).

Päällysvesi ja (alusvesi)

Keskiarvo Vaihteluväli Mediaani SD v*n
Sameus (FNU) 1974�2000 3,7 0,8�12,0 3,4 1,7 12*267

(5,8) (2,6�16,0) (4,5) (3,8)

Kloridi (g mB3 ) 1984�1999 8,9 5,2�14,0 8,9 2,0 16*67
(9,2) (5,4�20,0) (9,1) (2,2)

Sulfaatti (g mB3 ) 1984�2000 22,3 6,6�53 20,5 13,2 13*49
(27,3) (6�84) (20,5) (19,5)

Alkaliniteettimäärityksiä on tehty harvoin ja 1970-luvulla arvot olivat lähellä
0:aa (kolme mittausta). 1980-luvulla keskimääräinen alkaliniteetti oli 0,25 mmol l-1

(vaihteluväli 0,15�0,36, SD 0,05, n 25). Arvoissa on havaittavissa hienoista nousua
ja viimeisimpien mittauksien (vuonna 1990) mukaan keskimääräinen alkaliniteet-
ti oli Jyväsjärvessä hieman yli 0,3 mmol l-1. Alkaliniteettiarvot olivat vielä 1970-
luvulla alhaisia johtuenhappamista jätevesistä.Happopäästöjen vähennyttyä 1980-
luvulla Jyväsjärven arvot (mediaani 0,24 mmol l-1) ovat Laaksosen (1970) mukaan
jo lähellä keskisuomalaisille järville tyypillisiä arvoja (mediaani 0,34 mmol l-1).

Kloridipitoisuudet (taulukko 10) ovat samaa tasoa koko vesipatsaassa ja mi-
tään selvää suuntausta pitoisuuksien muutoksissa ei voida havaita. Jyväsjärven
kloridipitoisuudet ovat olleet korkeampia kuin keskimäärin keskisuomalaisissa
järvissä (mediaani 6,5 g m B3 ) (Laaksonen 1970). Jyväsjärven kloridi-anionit liene-
vät pääosin peräisin maantiesuolan käytöstä ja lannoitteiden mukana tulevasta
huuhtoutumasta.

3.4 Kasviplankton ja perifyton

3.4.1 Kasviplankton

Levien systemaattinen ryhmittely on muuttunut vuosien varrella aiheuttaen
eri ryhmien uudelleenjakoa, joten aivan vertailukelpoista aineisto ei ole kaikilta
osin. Jyväsjärvessä esiintyneistä valtalajeista (taulukko 14) eutrofian ilmentäjä
Synura uvella (Chrysophyceae) on Suomessa suhteellisen harvinainen ja todennä-
köisesti useimmat täksi lajiksi määritetyt kuuluvatkin Synura petersenii -lajiin (Tik-
kanen 1986). Nykyisin yleistyneetPrymnesiophyacea-luokanpienikokoiset levät luo-
kiteltiin aiemmin Chrysophyceae-luokan flagellaatteihin, joten niitä on todennäköi-
sesti esiintynyt aiemminkin. Ensimmäiset tiedot Jyväsjärven kasviplanktonista ovat
Levanderin ja Wuorentauksen (1917) elokuussa vuonna 1913 keräämistä pääosin
kvalitatiivisista haavinäytteistä, joiden perusteella on myös arvioitu runsaussuh-
teita (liite 1).
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Taulukko 14. Kasviplanktonin valtalajit tai -suvut Jyväsjärvessä eri vuosina. Luvut ovat prosenttiosuuksia kokonaisyksilömää-
ristä.

Vuosi 19131 19642 19693 19704 19735 19746 19787 19848 19879 199710

Cyanophyceae
Gomphosphaeria naegeliana x
Cryptophyceae
Cryptomonas sp. x 24
Chrysophyceae
Mallomonas caudata x
Synura uvella 19 51
Diatomophyceae
Melosira italica 30 x 11
Tabellaria fenestrata X
Chlorophyceae
Chlamydomonas sp. x
Scenedemus armatus 41 x 35 x
Scenedemus bicellularis 21
Prymnesiophyceae
Chrysochromulina spp. 15

1 Levander & Wuorentaus 1917 6 Eloranta 1976
2 Granberg 1969 7 Granberg 1979a
3 Granberg 1970 8 Granberg 1985
4 Granberg 1971 9 Bibiceanu ym. 1988
5 Granberg & Lappalainen 1974 10 Palomäki ym. 1998

Jyväsjärvelle ovat ominaisia kasviplanktonbiomassojen suuret vaihtelut kas-
vukauden (15.5.�30.9.) aikana (kuva 39). Keskimääräinen biomassa on pienenty-
nyt selvästi asumajätevesipäästöjen loputtua vuonna 1978.

Kuva 39. Kasviplanktonin
keskimääräiset biomassat ja
niiden minimit sekä maksi-
mit (pystyjanat) 1964�
1997 (lähteet: liite 6).
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Jätevesipäästöjen aikana (1969 ja 1974) viherlevät (Chlorophyceae) ja piilevät
(Diatomophyceae) muodostivat biomassasta pääosan (kuva 40). Jätevesikuormituk-
sen loputtua viherlevien osuus väheni ja nielulevät (Cryptophyceae) runsastuivat
kultalevien (Chrysophyceae) ohella. Silmälevien (Euglenophyceae) biomassaosuus
kasvoi huomattavasti vuoden 1997 näytteissä verrattuna aikaisempiin vuosiin,
mutta niiden osuus kokonaisbiomassasta oli edelleen pieni (5,3 %). Piilevien bio-
massaosuuksissa ei jätevesikuormituksen väheneminen ole näkynyt. Tarkemmat
biomassaosuudet leväryhmittäin ovat liitteessä 2.

Myös yksilömäärien perusteella viherlevät olivat valtaryhmänä jätevesipääs-
töjen aikana. Veden laadun parannuttua ovat osuudet jakaantuneet tasaisemmin
nielu- ja koristelevien ollessa valtaryhminä (kuva 41).

Levanderin jaWuorentauksen (1917) lajimääritysten perusteella voidaan pää-
tellä Jyväsjärven olleen jo vuosisadan alkupuolella lievästi rehevän. Silloin esiin-
tyi runsaasti sinileviä (Cyanophyceae), jotka Shapiron (1990) mukaan suosivat ve-
den korkeita fosforipitoisuuksia. Kyseisen sinilevälajin Gomphosphaeria naegeliana
ei ole todettu omaavan typensitomiskykyä ilmasta (Reynolds 1983), joten ilmei-
sesti vuonna 1913 fosforipitoisuudet olivat korkeita eikä typestäkään ollut puutet-
ta.

Kuva 40. Jyväsjärvessä esiin-
tyvien yleisimpien leväryhmi-
en osuudet kokonaisbiomas-
sasta (lähteet: liite 6).

Kuva 41. Eri leväluokkien
prosenttiosuudet keskimää-
räisistä yksilömääristä (läh-
teet: liite 6).
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Tikkasen (1986) mukaan eutrofiselle ympäristölle luonteenomaisia leväryh-
miä ovat kulta- ja nielulevien ohella sinilevät, Chlorococcales-lahkon viherlevät, sil-
mälevät ja panssarilevät (Dinophyaceae). Jyväsjärvessä 1960-luvulla ja 1970-luvun
alussa olivat valtalajeina Chlorococcales-lahkon viherlevät (Scenedesmus-lajit). Sini-
ja panssarilevien niukkuudesta huolimatta voidaan Jyväsjärven sanoa olleen tuol-
loin valtalajien perusteella rehevän. Jätevesipäästöjen loputtua eri leväryhmien
osuudet ovat tasaisemmin jakaantuneet, mutta rehevissä ja likaantuneissa vesissä
esiintyvien silmälevien runsastuminen ilmentää Jyväsjärven rehevyyttä.

Sinilevien vähäisyys 1960�1970-luvulla johtui todennäköisesti veden hap-
pamuudesta. Happamoitumishaitat poistuivat vuoden 1991 jälkeen, mutta sinile-
vät eivät ole kuitenkaan runsastuneet. Tosin viimeisimmät minimiravinnetulokset
ja pH:n lievä nousu ilmaisevat

tilanteen voivan muuttua lähivuosina. Matala typpi-fosforisuhde ei kuiten-
kaan aina takaa sinilevien suurta osuutta biomassasta vaan siihen vaikuttavatmonet
muutkin fysikaaliset ja kemialliset tekijät (Shapiro1990). Esimerkiksi Lohjanjärven
tutkimuksissa (Koivujärvi 1992), typpi ei korreloinnut sinilevien yleistymisen kans-
sa, vaikka se olikin minimitekijä.

Voimakkaan jätevesikuormituksen aikana Jyväsjärven kasviplanktonlajisto
yksipuolistui ja kokonaisbiomassat olivat suuria. Tikkasen (1986) mukaan ko. piir-
teet ovat tyypillisiä likaantuneille ja jätevesien välittömässä vaikutuspiirissä ole-
ville vesille. Kasviplanktonin biomassojen perusteella Jyväsjärvi on kuulunut Hei-
nosen (1980) luokittelun (taulukko 9) perusteella eutrofisiin järviin 1960-luvulta
asti. Huomioitava on kuitenkin että Heinosen luokittelu perustuu loppukesän ti-
lanteeseen, kun taas Jyväsjärven biomassat ovat koko kesän keskiarvoja. Myös
Järnefeltin (1956) mukaan Jyväsjärven kesäaikainen kasviplanktonin biomassa on
ollut eutrofiselle järvelle tyypillinen (2000�6000 mg m-3 tai enemmän). Vuoden
1987 tavallista alhaisempi kasviplanktonin kokonaisbiomassa selittyy poikkeuk-
sellisten viileästä kesästä ja osittain suurien virtaamien aiheuttamasta laimennuk-
sesta (Bibiceanu ym. 1988). Yleensäkin suuret vaihtelut johtuvat siitä, että kas-
viplanktonyhteisö on erityisen herkkä reagoimaan vesiympäristön ominaisuuk-
siin. Fysikaalis-kemialliset muutokset vedessä heijastuvat pian planktonissa sää-
dellen senmäärää, eri leväryhmien keskinäisiä runsaussuhteita ja yksittäisten laji-
en esiintymistä (Tikkanen 1986).

Erilaisia indeksejä ja muita tunnuslukuja on käytetty pitkään kuvaamaan jär-
ven rehevyystasoa. Jyväsjärven kasviplanktonista lasketuille kaikille tunnusluvuille
(taulukko 15) on tyypillistä suuri hajonta.

Taulukko 15. Erilaisia Jyväsjärven kasviplanktonlajistosta laskettuja tunnuslukuja

vuosi n EV/OV-indeksi S.D Hajukerroin(Heinonen)S.D Cry/Rho S.D Divers.(Shannon) S.D

19691 6 4309 3779 292 792 2,0 1,2

19702 8 2940 3022 94 703 1,9 1,0

19783 6 430 367 20 22 3,1 0,8

19844 6 1535 2259 7,6 7,2 225 258
19875 6 65 123 1,1 0,6 15,6 11
19976 6 48 93 1,4 0,6 4 3

1 Granberg 1970 4 Granberg 1985
2 Granberg 1971 5 Bibiceanu ym. 1988
3 Granberg 1979a 6 Palomäki ym. 1998
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Järnefeltin ns. indikaattori- eli ilmentäjälajeihin ja niiden keskenäisiin lajilu-
kumäärä- ja biomassasuhteisiin perustuvaa järjestelmää (Järnefelt 1952, 1956, Jär-
nefelt ym.1963) käytettäessä Jyväsjärveä voidaan pitää rehevänä, joskin suuret
hajonnat vaikeuttavat tulkintaa. Granberg ym.(1994) mukaan eutrofia-oligotrofia-
lajien tilavuuksien suhde (EV/OV) toimii parhaiten elokuussa, jolloin lajisto on
monipuolisimmillaan. Siten tässä esitetyt kesän keskimääräiset tulokset eivät anna
parasta mahdollista kuvaa lajistosta. Käytettäessä Levanderin ja Wuorentauksen
(1917) tuloksiin Järnefeltin indikaattorilajiluetteloa saadaan vuoden 1913 E/O-suh-
teeksi 8. Heinonen (1980) on todennut, etteivät leväluokkiin perustuvat arviointi-
menetelmät sovi suomalaisiin järviin. Näin mm. siksi, ettei yksikään leväluokka
kokonaisuudessaan suosi tiettyä rehevyystasoa. Lisäksi monien ryhmien esiinty-
minen voi riippua enemmän vuodenajoista, happamuudesta, humuspitoisuudes-
ta tai sähkönjohtokyvystä kuin trofiatasosta (Lepistö 1991).

Heinosen (1980) hajukertoimen perusteella Jyväsjärvi on edelleen rehevä
(karun ja rehevän vesistön raja-arvo 0,5) ja veden maku- ja hajuhäiriöitä on odo-
tettavissa, kun kerroin on suurempi kuin 1. Suuret hajonnat heikentävät hajuker-
toimen luotettavuutta ja ilmeisesti se sopii huonosti Jyväsjärveen, johtuen järven
perustuotantotason herkkyydestä erilaisille fysikaalisille ja kemiallisille muutok-
sille.

Cryptomonas/Rhodomonas -indeksi kuvaa järven rehevyystasoa ja jos suhde
ylittää arvon 10�11, järven voidaan sanoa olevan eutrofisen. Cryptomonas- jaRho-
domonas-lajien biomassasuhde ei ilmeisesti sovellu Jyväsjärveen kovin hyvin suu-
ren hajonnan ja happamien teollisuusjätevesien vuoksi (Granberg 1973b).

Diversiteetti-indeksejä on käytetty kuvaamaan planktonyhteisön rakennetta
ja niitä vaihteluja, joita muuttuva ympäristö yhteisössä aiheuttaa. Indeksin kasva-
essa diversiteetti nousee. Jyväsjärven diversiteetin kohdalla hajonta on suurta ja
nykyään useat tutkijat ovatkin todenneet, ettei diversiteetti-indekseillä ole merki-
tystä käytännön planktontutkimusten kannalta (Granberg 1973b, Heinonen 1980).

3.4.2 Klorofylli a

Jyväsjärven a-klorofyllipitoisuudet (kuva 42) vaihtelivat suuresti jätevesipäästö-
jen aikana ja erityisesti veden happamuuden vaikutukset näkyivät alhaisina klo-
rofyllipitoisuuksina kuten esimerkiksi vuonna 1975. Myös vuonna 1974 vesi oli
hyvin hapanta heinäkuussa (pH4,4) ja klorofyllipitoisuudet alhaisia (Eloranta 1976),
mutta muulloin kasvukauden pitoisuudet olivat korkeita ja keskiarvoissa happa-
mien vesien vaikutus ei näkynyt. Jyväsjärven avovesikauden a-klorofyllipitoisuus
oli 1973�1978 keskimäärin 46mgm-3 (vaihteluväli 12�79mgm-3, SD 25 n 6). Pääs-
töjen vähennyttyä klorofyllipitoisuudet pienenivät ja vaihtelu väheni. Vuosina
1979�1999 a-klorofyllipitoisuus oli enää keskimäärin 19 mgm-3 (vaihteluväli 12�
27 mg m-3, SD 8, n 14).

3.42.Klorofylli a-pitoisuudet ja niidenkeskihajonta 1973�2000 (lähteet: liite 6).

Jyväsjärven klorofylli a:n arvot (yli 40 mg m-3) ovat olleet Forsbergin ja Rydingin
(1980) rehevyysluokituksen (taulukko 6) mukaan 70-luvulla hypertrofisille järville
ominaisia ja nykyiset arvot (7�40mgm-3) kuvaavat eutrofiaa. Vuoden 1975 muis-
ta poikkeava alhainen klorofylli a:n arvo 12 mg m-3 selittyy pääosin kesän alhaisil-
la pH arvoilla (ka. 3,9). Jyväsjärven rehevyystaso klorofyllipitoisuuksien mukaan
on vielä nykyisinkin selvästi korkeampi kuin esimerkiksi Päijänteen Poroselän.
Jyväsjärven klorofyllipitoisuudet ovat lähes kaksinkertaisia lievästi rehevään Po-
ronselkään nähden (Palomäki ym.1997).
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Veden a-klorofyllipitoisuuden käyttäminen järven rehevyystason kuvaajana
sisältää useita vaihtelua aiheuttavia tekijöitä. A-klorofyllin määrä vaihtelee vuosit-
tain, vuodenajoittain ja jopa vuorokauden sisällä voimakkaasti. Siihen vaikutta-
vat mm. vedessä olevien ravinteiden pitoisuudet, valaistus, levälajisto, levien ikä
ja koko (Seppänen 1986).

3.4.3 Perustuotantokyky ja perustuotanto

Jyväsjärven vuosien 1969�1978 keskimääräiset perustuotannon ja perustuotan-
tokyvyn arvot olivat erittäin korkeita (kuva 43) ja vaikka taso oli pudonnut aikai-
semmasta huomattavasti, olivat arvot edelleen korkeita jätevesipäästöjen loppu-
misen jälkeenkin vuosina 1981�1997 (Liite 5, liitetaulukko 9). Selvän poikkeuk-
sen yleisestä tasosta tekevät vuoden 1974 tulokset, jotka ovat alhaisia muihin aika-
jakson 1969�1978 arvoihin verrattuna.

Jyväsjärven perustuotantoarvot ovat olleet Elorannan (1991) mukaan eutro-
fiaa ilmentäviä (taulukko 7). Vuosina 1987 ja 1997 arvot ovat olleet kuitenkin alhai-
sempia ilmentäen mesotrofiaa. Perustuotantoon vaikuttaa tuottavan kerroksen
paksuus, mikä näkyy hyvin verrattaessa Jyväsjärveä esimerkiksi Päijänteeseen.
Jyväsjärven viimeisimmän tutkimuksen mukaisesti vuonna 1997 perustuotanto
oli saman suuruinen Päijänteen Poronselän kanssa (n. 410 mg C m -3*d -1), vaikka
perustuotantokyky oli Jyväsjärvessä lähes 50 % suurempi. Tuottavan kerroksen
paksuutta mitattaessa pelkästään näkösyvyydellä, ero oli selvä. Näkösyvyys oli
kesällä vuonna 1997 Jyväsjärvessä keskimäärin 1,9 metriä ja Poronselällä 2,4 met-
riä (Palomäki ym. 1997). Perustuotanto riippuu siis perustuotantokyvystä, mutta
siihen vaikuttavat mm. veden väri ja leväbiomassan varjostus sekä voimakas ha-
jotustoiminta (Seppänen 1986).

Perustuotantokyvyn suuret vaihtelut 1969�1978 ilmaisevat Heinosen (1972)
mukaan veden pilaantuneisuutta. Jyväsjärven perustuotanto- ja perustuotanto-
kyvyn arvojen suureen vaihteluun löytyy usein selkeä yhteys pH:n vaihteluista
kasvukauden aikana. Vuoden 1974 alhaiset perustuotantoarvot johtuivat heinä-
kuun veden alhaisen pH:n aiheuttamasta inhibiitiovaikutuksesta (Eloranta 1976).
Myös seuraavana vuonna 1975 vesi oli hyvin hapanta, mikä ei kuitenkaan näy
keskimääräisissä arvoissa, vaikka heinäkuun perustuotanto oli silloinkin alhainen.
Tuolloin kuitenkin elo- ja syyskuun perustuotanto ja perustuotantokyky olivat
suuria. Lehmusluodon (1969)mukaan (taulukko 8) perustuotantokykyarvot ilmai-
sevat Jyväsjärven olleen erittäin rehevä 1970-luvulla. Vaikka perustuotantokyky
onkin pienentynyt 1970-luvulta, on järvi viimeistenkinmittaustenkinmukaan luo-
kiteltava rehevöityneeksi.

Kuva 43. Kasvukauden kes-
kimääräinen perustuotanto
ja perustuotantokyky
Jyväsjärvessä 1969�1997
(lähteet: liite 6).
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3.4.4 Minimiravinteet

Granberg (1973a) on ravinnelisäyskokeiden perustella todennut fosforia ja typpeä
olevan Jyväsjärvessä ylimäärin vuosina 1971 ja 1972. Jyväsjärven ravinnesuhtei-
den keskiarvojen perusteella (taulukko 16) on pääasiallisin rajoittava ravinne ollut
fosfori. Ravinnesuhteet vuosilta 1997�2000 osoittavat Jyväsjärven olevan ajoit-
tain myös typpirajoitteinen. Typpirajoitteisuuden ajankohta on ollut yleensä elo-
syyskuun vaihteessa.

Taulukko 16. Suodamattoman ja suodatetun veden typen ja fosforin ravinne- ja tasapainosuhteet (laskettu massoista) sekä
vaihteluvälit Jyväsjärvellä 1990, 1997�2000 (Forsbergin ym. (1978) mukaan raja-arvot typpirajoitteisuudelle ovat; kok N/
kok P < 10, mineraali N/ PO

4
-P < 5, N/P > 1).

Vuosi Suodattamaton Suodattatettu

kok N/ kok P mineraali N/PO4-P tasapainosuhde N/P kok N/ kok P mineraali N/PO4-P tasapainosuhde N/P

19901 35 (20-47) 184 (92-470) 0,2 (0,1-0,3)
19972 22 (14-30) 40 (10-83) 0,8 (0,4-1,8) 60 (30-84) 95 (35-139) 0,8 (0,6-1,1)

19983 31 (22-50) 71 (26-147) 0,5 (0,2-0,9) 81 (51-133) 133 (45-196) 0,7 (0,4-1,1)

19994 20 (17-24) 32 (15-52) 0,7 (0,5-1,2) 49 (36-55) 75 (30-139) 0,8 (0,4-1,2)

20005 32 (20-44) 65 (30-94) 0,5 (0,3-0,7)

1 Granberg ym. 1991 4 Palomäki & Hynynen 2000
2 Palomäki ym. 1998 5 Palomäki & Salo 2001
3 Palomäki & Hynynen 1999

Minimiravinnetutkimukset osoittavat Jyväsjärven olleen asumajätevesien jär-
veen johtamisen aikoihin ravinteiden osalta ylikyllästyneessä tilassa ja tuotantoa
ovat rajoittaneet muut tekijät. 1990-luvulla tilanne on muuttunut ja kesäaikaisen
typpikuormituksen selvän vähentymisen seurauksena on typpi ollut ajoittain yk-
sinkin perustuotantoa rajoittava tekijä. Tamminen (1990) on todennut tasapaino-
suhteen kuvaavan parhaiten ravinteiden paikallisia ja ajallisia vaihteluja. Sen si-
jaan kokonaisravinteiden perusteella ei voi määrittää minimiravinetta luotetta-
vasti (Kanninen 1980).

3.4.5 Perifyton

Vuoden 1974 elokuussa Jyväsjärven litoraalin perifytonissa dominoivat samat lajit
kuin kasviplanktonissakin. Suuret Chlamydomonas-lajit olivat valtalajeina, Chloro-
coccales-lahkon edustajista yleisimmät olivat Scenesdesmus ja Pediastrum ja koriste-
levistä yleisimmät Cosmarium- ja Closterium- suvun edustajia.

Kasvualustoilla kasvaneista ryhmistä tärkeimpiä olivat rihmamaiset viherle-
vät ja piilevät. Keskikesällä runsaimpia olivat rihmamaiset viherleväsuvut kuten
Mougeotia, Stigeoclonium jaMicrothamnion. Piilevistä selvästi runsain oli koko kesän
asidofiilinen Tabellaria flocculosa ja vain keväällä Synedra tenera sekä lokakuussa
Gomphonema parvulum olivat runsaslukuisempia.

Jyväsjärven perifytonin keskimääräinen kuivapaino oli touko-lokakuussa
kolmen viikon kasvuajan jälkeen 36 g m-2 ja klorofylli a:n määrä oli keskimäärin
noin 3,2 mg m-2 (arvioitu kuvasta, Eloranta 1976). Maksimimassat havaittiin alku-
kesällä ja yleensäkin biomassat ja kasvu vastasivat kasviplanktontuotannossa ta-
pahtuneitamuutoksia. Lajimäärät kasvoivat ekspositioajan alussa,muttamyöhem-
min diversiteetti aleni.
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Jyväsjärven epifyyttisten ja epiliittisten piilevien lajikoostumus vuonna 1974
oli tyypillinen järville (Round 1956). Perifytonissa esiintyneet leväryhmät kuvas-
tavat hyvin Jyväsjärven kasviplanktonlajistokoostumusta. Happamuuden aihe-
uttama kasviplanktontuotannon väheneminen koskee myös perifytonleviä, mikä
näkyy esimerkiksi siinä, että Jyväsjärven perifytonin kiintoainepitoisuudet ja klo-
rofyllin määrät olivat vuonna 1974 samaa tasoa kuin nykyään Päijänteen Poronse-
lällä (Palomäki & Salo 2001). Kuitenkin Jyväsjärvi voitiin luokitella perustuotan-
noltaan ylireheväksi koko 1960�1970-luvulla ja Poronselkä on vain lievästi rehevä.

3.4.6 Sedimentoituneet piilevät

Rehevöitymiskehityksen osoittajina ovat piilevien diversiteetti jaMelosira distans :
Melosira italica -suhde (kuva 44). Rehevissä vesissä suhde on alle 1 ja oligotrofisissa
vesissä yli 10 (Granberg & Holopainen 1973). Diversiteetin nopea lasku sedimen-
tissä noin 60 mm:n syvyydellä tapahtui samaan aikaan, kunMelosira italican (eut-
rofianindikaattori) suhteellinen osuus kasvoi. Sen perusteella arvioitu kiihtynyt
rehevöityminen alkoi 1960-luvun alussa. Piilevälajistossa (kuva 45) rehevöitymis-
tä kuvaavien eutrofianindikaattoreiden määrät olivat rehevöitymisestä huolimat-
ta pienet. Alkalifiiliset lajit ovat runsastuneet 1950�1960-luvulta alkaen ja samalla
asidofiiliset lajit ovat vähentyneet selvästi. Myös Araphidinae-lajit ovat vähenty-
neet hitaasti koko 1900-luvun ajan.

Kuva 44. Jyväsjärven pohja-
lietteen Melosira distans /
Melosira italica -suhde vuo-
sina 1840�1970 {Piirretty
uudelleen Granbergin ja
Lappalaisen (1974) aineis-
tosta}.

Kuva 45. Jyväsjärven sedi-
menttipiilevät vuosina
1840�1970 {Piirretty uu-
delleen Granbergin ja Lap-
palaisen (1974) aineistos-
ta}.
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Melosira distans : Melosira italica -suhde on yleensä ollut alle 2, mikä viittaa
siihen, että Jyväsjärvi on ollut sedimenttiprofiilin edustamana aikana eutrofinen.
Kankaan paperitehdas on happamoittanut Jyväsjärven vesiä jo 1900-luvun alusta
alkaen ja piilevien kuorien liukenemisen on todettu olevan suurempaa happamis-
sa vesissä (Tessenow 1966,

Meriläinen 1971). Siten happamuuden seurauksena piilevien lajisuhteetkin
ovat voineet vaihdella riippumatta järven rehevyystasosta. Levanderin ja Wuo-
rentauksen (1917) kasviplanktontutkimustuloksien perusteella piilevätutkimusten
ajoitus on yhtenevä Tabellaria fenestrata -lajin kohdalla. Sitä esiintyi massoittain
elokuussa 1913 ja sedimenttipiilevätutkimustuloksien perusteella lajin maksimi
oli 1900�1920-luvulla. Myös Asterionella gracillima oli kohtalaisen yleinen vuonna
1913, vaikka sen maksimiesiintyminen oli sedimenttitutkimuksen mukaan jo hie-
man aikaisemmin 1800-luvun lopulla. Asidofiiliset lajit voivat kasvaa hyvin vielä
pH:n ollessa 3,5�4,0 (Arvola ym. 1986), joten niiden vähentyminen ja samanai-
kainen alkalifiilisten runsastuminen 1950-luvulta 1970-luvulle johtunee happopääs-
töjen ajankohdan muuttumisesta piileville vähemmän haitalliseksi.

3.5 Makrofyytit eli vesikasvit
Vaherin (1932) mukaan vuonna 1931 kasvillisuus peitti Jyväsjärvestä noin 9 pro-
senttia. Runsaimpina olivat järviruo�stot, joita oli noin 45 prosenttia kaikesta kas-
villisuudesta. Kelluslehtiruohostojen osuus, lumpeineen, ulpukoineen ja vitoineen
oli noin 25 prosenttia kasvillisuudesta. Paljon vähemmän oli korteikkoja (7 %) ja
saraikkoja (4 %) sekä muita vesikasviyhdyskuntia kuten uposruohostoja ja pohja-
ruohostoja (3 %). Kulttuurin luomien sekakasvustojen osuus on yhteensä 16 pro-
senttia koko kasvillisuudesta. Jyväsjärvestä tai sen rannoilta tavattiin 66 putkilo-
kasvilajia ja lisäksi 8 sammal- ja levälajia. Runsaasti oli seuraavia lajeja: järvikorte
(Equisetum fluviatile), palpakot (Sparganium simplex) ja (S. friesii), uistinvita (Potamo-
geton natans), piuru (Scolochloa festucacea), järviruoko (Phragmites australis), sorsimo
(Glyceria fluitans), järvikaisla (Schoenoplectus lacustris), ulpukka (Nuphar luteum),
pohjanlummeNymphae candidae, karvalehti (Ceratophyllym demersum). Uusia lajeja
koko silloisessa Pohjois-Hämeessä olivat vuonna 1931 isosorsimo ja karvalehti.
Oligotrofiaa ilmentävät lajit puuttuivat, vaikka niitä tavattiin runsaasti yläpuoli-
sissa järvissä. Rehevimmät alueet olivat jätevesiputkien suilla Seminaarinlahdella
ja Tourulan poukamassa. Pohja oli pääosin savea ja paikoitellen hiekkaa sekä so-
raa. Liejunmuodostus oli paikoin voimakasta. Mutakerros oli kuitenkin yleensä
ohut.

Vuoden 1996 tutkimusten (Luukkainen 1997) perusteella rantojen rakenta-
misesta ja isosorsimon (Glyceria maxima) kilpailusta on kärsinyt ainakin suuriko-
koinen luhtaheinä, piuru. Sen suurista, puhtaista ja sekakasvustoista (43000 m2

vuonna 1931) oli jäljellä vain 4000 m2:n ala. Rakennetuilla rannoilla kilpailun vä-
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hyys suosii Keski-Suomen uhanalaisiin lajeihin luettavaa rantayrttiä (Lycopus eu-
ropaeus), jota kasvaa lähes kaikkialla Jyväsjärven rannoilla. Laaja-alaisimmat kas-
vustot ovat järviruolla ja ulpukalla yli 100000 m2

.
Rehevöitymistä suosivista lajeista ovat lisänneet kasvustoaan isosorsimo, haa-

rapalpakko (Sparganium erectum), leveäosmankäämi (Typha latifolia) ja pikkulimas-
ka (Lemna minor). Uusina lajeina Vaherin (1932) tutkimuksen jälkeen ovat ilmesty-
neet leveä osmankäämi, sorsansammal (Ricciocarpus natans) ja kelluhankasammal
(Riccia fluitans) sekä rantayrtti. Rehevöitymisestä ovat hyötyneet myös karvalehti
ja ahvenvita (Potamogeton perfoliatus).

Ilmeisesti teollisuuden jätevesien vaikutuksesta ovat vähentyneet järvikorte,
järvikaisla ja pohjanlumme.

Jyväsjärven yleisin vesikasvi on rantapalpakko (Sparganium emersum). Ulpukka
jää laaja-alaisuudestaan huolimatta toiseksi. Rantapalpakon valta-asemaa mata-
lan veden vyöhykkeessä uhkaa kuitenkin nykyisin pystykeiholehti (Sagittaria sa-
gittifolia), joka on yleistynyt rantapalpakkoakin enemmän viimeisen kymmenen
vuoden aikana. Pehmeitä pohjia suosiva uistinvita on hyötynyt myös rantojen
liettymisestä.

Vesikasveja voidaan käyttää myös järven rehevyystason ilmentäjinä (Tikka-
nen 1967). Jo vuoden 1931 vesikasvillisuudessa havaitaan runsaasti meso- ja eut-
rofiaa ilmentäviä lajeja ja niiden laaja-alaisia kasvustoja. Vaheri (1932) luokitteli
silloisen Jyväsjärven eutrofiseksi järveksi, jolla on argillotrofisia piirteitä (Nau-
mann 1932). Vuoden 1996 vesikasvillisuuden perusteella Jyväsjärvi on selkeästi
rehevä. Eutrofiaa ilmentävistä kasvilajeista erityisesti irtokellujien esiintyminen
kuvaa huomattavaa rehevyyttä, sillä Lemnidi-lajit ovat suoraan riippuvaisia va-
paan veden ravinnepitoisuudesta (Tikkanen 1967).

Vesikasvillisuuden lajistomuutoksista huolimatta Jyväsjärven tila vuosien 1931
ja 1996 välillä ei ole oleellisesti muuttunut, vaan rehevyyttä suosivia lajeja esiintyy
runsaasti. Lajistomuutokset liittynevät enemmänkin kilpailutekijöihin ja pohjan
liettymiseen

(Kuirimo 1970). Kasvillisuuskartoituksien välillä on Jyväsjärven vesikasvilli-
suus altistunut happamille jätevesille toistuvasti, joten mahdollisesti lajistomuu-
toksiakin on tapahtunut erityisesti 1950�1970-lukujen välillä. Happopäästöt lop-
puivat 1991,mutta Toivosen (1982)mukaan olosuhteiden vaikutukset näkyvät vielä
10�15 vuoden jälkeenkin lajistossa ja kasvustoissa. Siten Jyväsjärven vesikasvilli-
suus ei liene vielä saavuttanut uusien olosuhteiden mukaista tasapainotilaa. Jy-
väsjärven näkösyvyyden kasvu kymmenen viime vuoden aikana lisännee pohjal-
la kasvavien lajien esiintymistä valoenergianulotuttua syvemmälle (Toivonen 1982).
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3.6 Eläinplankton

3.6.1 Lajisto

Hakkari (1972) on laatinut Päijänteen eläinplanktonille eutrofia- ja oligotrofialaji-
luettelon, jota on käytetty Jyväsjärvestä kerättyihin eläinplanktontuloksiin (tau-
lukko 17). Kaikki havainnot on tehty pääsyvänteen havaintoasemalta 510.

Taulukko 17. Eläinplanktonin eutrofia- ja indikaattorilajien esiintyminen Jyväsjärvessä vuosina 1913 (Levander ja Wuorentaus
1917), 1964 (Granberg 1969), 1969 ja 1970 (Hakkari 1972), 1971 (Piipponen 1974).

19131 19642 19693 19703 19714

Eutrofia (E)

Laji/suku Caenomorpha sp. X
Brachionus spp. X X X
Ceriodaphnia quadrangular X X X X
Pompholyx sulcata X
Rotifer sp. X X X
Chaoborus sp. X X
Trichocerca cylindrical X
Trichocerca pusilla X X X
Anuraeopsis fissa X X X X
Trichocerca capucina X X X
Keratella curvicornis X X X
Keratella cochlearis tecta X X
Keratella c.vartecta X
Bosmina longirostis X X X X X
Filinia longiseta X X X
Chydorus sphaericus X X X X
Keratella quadrata X X X
Keratella cochlearis hispida X X X X
Trichocerca porcellus X X X
Euchlanis dilatata X X
Pollyarthra euryptera X
Daphnia cucullata X
Daphnia pulex X
Oligotrofia (O)
Eurytemora lacustris X X
Heterocope appendiculata X X
Limnosida frontosa X X
E/O-suhde 5/0 4/0 16/1 14/2 19/3

1 Levander & Wuorentaus 1917 3Hakkari 1972
2 Granberg 1969 4 Piipponen 1974
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3.6.2 Biomassa

Jyväsjärven keskimääräisissä eläinplanktonbiomassoissa (kuva 46) vuosilta 1969�
1971 on huomioitava eri laskentamenetelmistä johtuvat erot. Vuoden 1969 (Hak-
kari 1972) korkeaan arvoon vaikutti lähinnäAsplancha -rataseläimenmassaesiinty-
minen kesäkuussa, sillä sen laskennassa oli tilavuutena käytetty suurempaa arvoa
kuin Piipposen tutkimuksessa. Vuoden 1971 kokonaisbiomassasta oli 0�5 metrin
vesikerroksessa 76% (asemat 510 ja 503) ja 5�10metrin vesipatsaassa 19% (510) ja
24 % (503). Tutkimuksissa on käsitelty ainoastaan hapellista vesikerrosta ja yksilö-
ja biomassamäärät on painotettu vesikerrosten suhteellisten osuuksien mukaan.
Vuoden 1971 avovesikuukausien biomassoissa ja yksilömäärissä (taulukko18) oli
kaksi huippua, heinä- ja syyskuussa molemmilla havaintoasemilla.

Taulukko 18. Jyväsjärven eläinplanktonin tiheydet kuukausittain eri asemilla vuonna 1971 (Piipponen 1974).

asema 510 asema 503

yksilöä BM yksilöä BM
kuukausi kpl l-1 kg m-2 kpl l-1 kg m-2

5 515 0,5
6 1413 1,7 1622 2,1
7 1423 3,4 1890 4,3
8 931 2,0 1289 1,6
9 1141 3,9 2032 2,2
10 369 1,9
11 318 0,5
ka. kesä-elokuu 1256 2,0 1600 2,7

Kuva 46. Eläinplanktonin
keskimääräiset biomassat
(märkäpaino) vuosina
1969�1971 (Hakkari
1972, Piipponen 1974).
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3.6.3 Tuotanto

Piipponen (1974) ja Hakkari (1978) arvioivat rataseläinten tuotantoa käyttäen
mm.Winbergin (1971) ilmoittamia P/B-suhteita. Äyriäisten tuotannon he laskivat
graafisella integraalimenetelmällä sekä eksponentiaaliyhtälöiden avulla. Vuosina
1969�1970 Asplancha priodonta muodosti 84 % rataseläinten kokonaistuotannosta
ja vuonna 1971 sen osuus oli vastaavasti 98 % (taulukko 19). Laji on omnivorinen,
joten sen tuotanto voidaan laskea kuuluvaksi puoliksi primaari-, puoliksi sekun-
daarikuluttajille (Nauwerck 1963).

Piipponen (1974) sai Jyväsjärven kuukausittaisen tuotannon ja biomassan
suhteeksi (P/B) 2,5 kesä-syyskuun välisenä aikana. Myös Hakkari (1972) on pääty-
nyt samaan arvioon eläinplanktonin uusiutumiskertoimesta Petrowitchin ym.
(1961) tulosten perusteella.

Taulukko 19. Yhteenveto Jyväsjärven eläinplanktonin tuotannosta 1.6.�30.9. vuosilta 1969�1971.

Tuotanto kg m-2

Herbivorit Predaattorit Kokonaisbiomassa
19691 37,3 12,8 50,0
19701 30,4 2,9 33,2
19712 16,2 9,2 25,4

Rataseläimet Äyriäiset
1969 -1970 ka.1 27,4 14,3 41,7

19712 11,6 13,8 25,4

1 Hakkari 1978
2Piipponen 1974

Vuosittainen biomassojen vaihtelu johtui ilmeisesti jätevesien aiheuttamasta
happamuuden vaihteluista. Happamuus aiheutti myös kasviplanktonlajistossa
muutoksia, valtalajina oli Scenedesmus armatus -viherlevä, jota vain suurimmat eläin-
plankterit kutenAsplancha priodontapystyvät käyttämään ravinnoksi (Hakkari 1972).
Eläinplantonbiomassat ja -tuotanto olivat vuosina 1969�1971 reheville ja likaan-
tuneille alueille tyypillisiä.

Jyväsjärvessä oli v. 1913 useita eutrofiaa ilmentäviä lajeja ja ilmeisesti järvi oli
jo tuolloin jossain määrin rehevöitynyt. Myös myöhäisemmät havainnot ilmaise-
vat selvää eutrofialajien dominanssia, joskin vuosina 1969�1971 oli mukana joita-
kin oligotrofia-indikaattorilajeja. Oligotrofialajien esiintyminen perustui lähinnä
yksittäisiin havaintoihin, ainoastaan Limnosida frontosa oli yleisempi. Havainto-
asemien erot eutrofiaa ilmentävien eläinplanktonlajien välillä vuonna 1971 johtu-
vat todennäköisesti Jyväskylän kaupungin jätevesien rehevöittävästä vaikutuk-
sesta. Jätevedet purkaantuivat vielä silloin juuri havaintoasema 503 läheisyyteen.
Pääsyvänteen (asema 510) eläinplanktonlajistoon vaikutti tuolloin Tourujoen voi-
makas huuhtelu laimentaen tulevien jätevesien rehevöittävää vaikutusta.
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3.7 Pohjaeläimet
Vuosina 1969�1972 keskimääräiset yksilömäärä olivat 4�14 metrin syvyydestä
otetuista 12:ssa näytteessä 214 yksilöä m-2, runsaimpina olivat sulkasääsket
(Chaoborus flavicans) ja harvasukamadot (Limnodrilus hoffmeisteri) sekä Chironomus-
surviaisääskilajit. 15�24metrin syvyydestä otetuista yhdeksästä näytteestä keski-
määräinen yksilömäärä oli 75 yksilöäm-2. Lajilukumäärä oli vaatimaton, neljä, joista
runsaslukuisin oli sulkasääsken toukka. Lisäksi tavattiin vain muutamia surviais-
sääskiyksilöitä.

Jyväskylän yliopiston pohjeläinkurssin näytteissä vuodelta 1984 keskimää-
räisten yksilömäärien perusteella valtalajeina olivat sulkasääsket (Chaoborus flavi-
cans) ja surviaissääskientoukat (Chironomus-lajit) sekä 10 metrin että 20 metrin sy-
vyydessä. Seitsemää eri lajia tavattiin molemmista syvyyksistä. Yksilömäärät oli-
vat suurempia syvemmällä (taulukko 19). Ainolan syvänteestä otetuissa näytteis-
sä lajisto koostui lähes yksistään sulkasääsken toukista, joita oli noin 1200 yksilöä
neliömetrillä. Wiederholmin (1980) indeksit olivat molemmissa syvänteissä samat
1,00.

Vuoden 1996 (kesä ja syksy) näytteistä (Palomäki ym. 1997) tavattiin Jyväsjär-
vestä yhteensä 15 eläinlajia syvänteestä (23�24 m) ja matalammalta (10�15 m)
vyöhykkeeltä 9. Tällöin Jyväsjärven eläimistössä runsaslukuisia olivat isot survi-
aissääskitoukat (Chironomus-lajit) sekäTubifex- ja Limnodrilus-harvasukamadot. Suo-
messa harvinainen Propsilocerus jacuticus-surviaissääskilaji oli Jyväsjärvessä melko
yleinen. Kesäkuun näytteessä esiintyi runsaasti sulkasääskeä. Kesän mittaan hap-
pitilanne parani eikä sulkasääskiä esiintynyt enää syyskuussa.

Syksyllä 2000 Jyväsjärven pääsyvänteen pohjaeläinnäytteistä (Hynynen 2001)
tavattiin 24 metristä 11 eläinlajia ja matalammalta (11�15 m) 8 eläinlajia. Runsas-
lukuisimpia olivat Limnodrilus -harvasukamadot ja Chironomus -surviaisääskilajit
kummassakin syvyysvyöhykkeessä. Sulkasääsken toukkia oli runsaasti 24 metris-
sä.

Keväällä 2000 Jyväskylän yliopistonpohjaeläinkurssin pääsyvänteennäytteistä
18 metristä tavattiin 12 eläinlajia, joista runsaimpina Limnodrilus hoffmeisteri ja
Tubifex tubifex-harvasukamadot.Chironomidae-heimosta runsaimpina olivatChirono-
mus anthracinus ja Proclaudius spp. Ainolan syvänteestä 15 metristä tavattiin vain
neljä eläinlajia, joista runsaimpina Proclaudius spp. ja Propsilocerus sinicus -surviais-
sääsket. Ainolan syvänteen näytteissä keskimääräiset yksilömäärät (172 kpl m-2)
olivat alhaisia verrattuna pääsyvänteen näytteisiin (1275 kpl m-2). Lisäksi tavattiin
muutamia Mysis relicta -yksilöitä.

Jyväsjärven pohjaeläinten biomassa pääaltaan 10�15 metrissä oli pienempi
kuin 23�24 metrissä (taulukko 20). Kahden tärkeimmän ryhmän, harvasukama-
tojen ja surviaissääskien, prosenttiosuudet keskimääräisestä kokonaisbiomassasta
(taulukko 21) olivat 73�99%.Vuonna 1996 kesäkuunkahdenpääryhmänyhteisbio-
massanosuudenpieneneminen johtui sulkasääsken suuresta osuudesta (26,7%). Yk-
silömäärät ovat pienentyneet vuoden 1996 jälkeen selvästi, mutta syksyisten bio-
massojen välillä ei juuri ole eroja.

Jyväsjärven surviaissääski-indeksit (BQI) (taulukko 20) ovat pysyneet samal-
la tasolla lukuun ottamatta syksyä 2000, jolloin pääsyvänteen 10�15 metrin alue
oli tulosten mukaan huonommassa kunnossa kuin varsinainen syvänne (23�24 m).
Yliopiston pohjaeläinkurssi on laskenut myös harvasukamato-indeksin, joka oli
keväällä 2000 pääsyvänteen 18 metrin syvyydellä 1,0. Ainolan syvänteestä 15 met-
ristä otettujen näytteiden surviaissääski-indeksi oli myös 1,0 ja harvasukamato-
indeksi 0.
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Taulukko 20. Jyväsjärven pääsyvänteen pohjaeläinten keskimääräiset yksilömäärät ja biomassat sekä BQI-indeksit.

Aika Näytemäärä Yksilöä m-2 Biomassa (tuorepaino) g m-2 BQI

Syvyys 10-15 m
14.5.19841 3 773 1,00
15.6.19962 5 2858 8,2
17.9.19962 5 2962 4,7 1,84*
16.5.20003 (18 m) 8 1275 1,98
26.10.20004 5 1633 5,2 1,10

Syvyys 23-24 m
14.5.19841 3 1269 1,00
15.6.19962 5 4463 9,55
17.9.19962 5 4498 8,16 1,87*
26.10.20004 5 1986 8,31 1,83

*keskiarvo 15.6. ja 17.9.1996

1 Jyväskylän yliopiston pohjaeläinkurssi 1984 3 Jyväskylän yliopiston pohjaeläinkurssi 2000
2 Palomäki ym. 1997 4 Hynynen 2001

Taulukko 21. Jyväsjärven tärkeimpien pohjaeläinryhmien osuudet keskimääräisestä kokonaisbiomassasta.

vuosi 1996 kesä1 1996 syksy1 2000 syksy2

syvyys 10-15 m 23-24 m 10-15 m 23-24 m 10-15 m 24 m

Oligochaeta % 33,9 15,0 54,3 9,7 49,6 60
Chironomidae % 65,6 58,3 44,8 87,7 48,6 32
Yhteensä % 99,5 73,3 99,1 97,4 98,2 92

1 Palomäki ym. 1997
2 Hynynen 2001
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Litoraalin pohjaeläinnäytteistä löytyi 49 taksonia, joista 30 määritettiin lajil-
leen. Yhteenlaskettu yksilömäärä oli yli 500, joista yleisin oli Leptophlepia vespertina
-päivänkorento (72 yksilöä) ja seuraavaksi yleisimpinä Tubifex tubifex-harvasuka-
madot ja polttiaiset (Ceratopogonidae) sekä Limnesia undulata -vesipunkit. Harvasu-
kamatoindeksi oli litoraalissa koko aineistossa 2,1. Surviaissääski-indeksiä ei voitu
laskea indeksilajien puuttuessa.

Wiederholmin (1980) BQI-indeksi perustuu surviaissääskien runsaussuhtei-
siin ja voi vaihdella 0�5 välillä. Suuria lukuarvoja (4�5) tapaa vain niukkaravin-
teisissa, hapekkaissa järvisyvänteissä ja pienet lukuarvot (alle 2,5) ovat yleisiä voi-
makkaasti kuormitetuilla, happikadosta kärsivillä alueilla.

Jyväsjärven pääsyvänteessä jätevesikuormituksen ollessa suurimmillaan sul-
kasääskien toukkien runsas esiintyminen kuvaa pohjan huonoja happiolosuhtei-
ta. Yksilömäärien lasku syvemmälle mentäessä johtui pohjan happitilanteen heik-
kenemisestä, jolloin tolerantitkin lajit alkavat vähetä. 1990-luvun yksilömääriin
verrattuna pohjaeläimiä oli tuolloin todella vähän. Jätevesipäästöjen loppuminen
näkyi vuoden 1984 tuloksissa, sillä yksilömäärät kohosivat ja lajiston monipuolis-
tui. Ilmastuksesta huolimatta alusvedessä oli edelleen puutetta hapesta, joka edel-
leen näkyi sulkasääskien suurina yksilömäärinä.

Nykyisin Jyväsjärven profundaalin valtaryhminä ovat selkeästi harvasuka-
madot ja surviaissääsket. Isot surviaissääskitoukat (Chironomus-lajit) sekä Tubifex-
ja Limnodrilus-harvasukamadot ilmentävät pohjan rehevyyttä ja runsasta orgaa-
nista kuormitusta. Pääsyvänteen parantuneesta happitilanteesta huolimatta sul-
kasääsken toukkien runsas esiintyminen ilmaisee ainakin ajoittain sedimentin pin-
nassa esiintyvää happivajetta. Myös pohjan kuntoa ilmaisevien BQI-indeksien
perusteella syvänteet ovat edelleen vahvasti kuormittuneita. Ilmastimien vaiku-
tuksesta pääsyvänteen pohjan kunto on parempi kuin Ainolan syvänteen. Laji-
määrät ja biomassat ovat pienempiä matalammalla (10�15 metriä) kuin syvällä
(24 metriä) johtuen syvemmän alueen hapetuksesta. Jyväsjärven parantuneiden
happiolosuhteiden seurauksena pohjaeläinten biomassat ovat suuria (vaihteluvä-
li 4,7�9,6 g m-2) verrattaessa esimerkiksi Päijänteen lievästi rehevään Poronsel-
kään, jonka keskimääräiset biomassat 10�20metrin syvyydessä olivat vuonna 1996
< 1 g m-2 (Palomäki ym. 1996). Pohjaeläinten biomassan perusteella voidaan pää-
tellä Jyväsjärven olevan selvästi rehevämmän kuin Poroselän. Litoraalin lajistosta
laskettu harvasukamato-indeksin arvo (2,1) ilmaisee Jyväsjärven olevan lievästi
rehevän eli mesotrofisen järven. Rehevyystaso näkyy runsaana ja monipuolisena
eläinlajistona. Verrattuna karun Konneveden (Särkkä 1983) 0,5 metrin pehmeän
pohjan (25 kpl m-2) ja kivikkopohjan (34 kpl m-2) lajimääriin, ovat Jyväsjärven laji-
määrät suuremmat vaikka vain osa taksoneista määritettiin lajilleen. Konneveden
litoraalin valtaryhmänä olivat surviaissääsken toukat, joita ei yllättäen löytynyt
yhtään Jyväsjärven litoraalinäytteistä. Se saattoi johtua kuitenkin pelkästään sat-
tumasta tai puutteellisista näytteenottomenetelmistä.

Vertailut eri järvien pohjaeläinten välillä ovat kuitenkin vaikeita, johtuen erois-
ta näytemäärissä, keräilytekniikoissa ja eläinten jakaantumisesta ajan ja paikan
suhteen (Särkkä 1979). Arvioitaessa järven tilaa pohjaeläinten perusteella onmyös
huomattava, että ne indikoivat ensisijaisesti pohjalietteen pinnan happipitoisuut-
ta ja vain välillisesti järven tuotantoastetta ja ravinnepitoisuutta (Seppänen 1985).
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3.8 Nilviäiset
Kesällä 1953 Jyväsjärven nilviäisfauna oli erittäin runsas. Valovirta mainitsee ke-
ränneensä vesikotiloja Mattilanniemestä, Kivistön rannasta ja Tourulan rannasta
satoja yksilöitä tunnissa. Jyväsjärvessä lojuneet puutavaran kappaleet ja viemäri-
vesien tuloputket olivat erityisesti kotiloiden suosiossa. Valovirran vuosien 1950�
1953 aikana Jyväsjärven rannoilta keräämissä kotilo- ja simpukkanäytteissä (tau-
lukko 22) on mukana myös rantakotiloita.

Taulukko 22. Jyväsjärvestä havaitut kotilolajit v. 1950�1953 (Valovirta 1956).

Laji Esiintyminen

Lymnea stagnalis runsaasti kaikilla rannoilla
Lymnea palustris runsaasti kaikilla rannoilla
Lymnea peregra kohtalaisesti kaikilla rannoilla
Lymnea trunculataKivistössä runsaasti, Mattilaniemessä kohtalaisesti
Planorbarius corneus runsaasti kaikilla rannoilla
Anisus vortex runsaasti kaikilla rannoilla
Gyraulus albus runsaasti kaikilla rannoilla
Gyraulus acronicus harvinainen, muutamia Mattilanniemessä
Bathyomphalus contortus yleisin vesikotilo
Succinea putris yleinen rantaniityillä
Succinea pfeifferi yleinen rantaniityillä ja puun palasilla
Retinella radiatula Mattilanniemestä 1 yksilö
Euconulus fulvus Mattilanniemestä 2 yksilöä
Zonitoides nitidus Mattilanniemestä 2 yksilöä
Vitrina pellucida Kivistön rannalta 4 yksilöä

Keräilytavasta johtuen simpukoita havaittiin vähän. Seminaarinlahdesta ha-
vaittiin neljä yksilöä Sphaerium corneum-lajia ja Mattilanniemestä harvinaistaMus-
culinum lacustre-lajia yksi yksilö sekä muutamia Pisidium spp. nuoria yksilöitä To-
urulan ja Kivistön rannasta.

Keväällä 1954, jolloin Jyväsjärven vesikin oli muuttunut kirkkaaksi, ei Valo-
virta löytänyt järvestä yhtään kotiloa tai simpukkaa. Myöhemminkään kesällä ei
nilviäisiä löytynyt rantavesistä. Vuoteen 1955 mennessä eivät kotilot ja simpukat
olleet palanneet, vaikka ympäristön järvissä nilviäiskanta oli pysynyt ennallaan.
Syyksi Valovirta arveli Kankaan paperitehtaan rikkihappopäästöjä talvella 1953�
1954.
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Vuosina 1957�1960 Valovirta keräsi näytteitä Jyväsjärven lisäksi ympäristön
järvistä selvittääkseen minkä verran niissä on nilviäisiä siirtymään Jyväsjärveen
sen veden laadun parannuttua. Vuonna 1958 Valovirta toteaa nilviäisfaunan pa-
lautuneen lähes ennalleen. Niiden leviäminen oli ilmeisesti tapahtunut Päijän-
teestä uitettavan puunmukana ja vesieläinten avulla. Aiemmista 15:sta kotilolajis-
ta 8 oli jo palannut ja lisäksi löytyi yksi uusi laji; harvinainen Gyraulus laevis. Aikai-
semmin havaituista kahdesta simpukkalajista ja yhdestä simpukkaheimosta kaik-
ki olivat palaneet.

Ahon (1966) mukaan nilviäsiä voidaan käyttää järven rehevyyttä arvioitaes-
sa. Vaikkamonet lajit viihtyvät sekä karuissa että rehevissä vesissä, niin ne esiinty-
vät kuitenkin eri suhteissa.

Jyväsjärven nilviäisfaunan tutkiminen on ollut vähäistä ja Valovirran kerää-
mä aineisto onkin täten ainutlaatuinen. Keräilymenetelmästä johtuen Valovirran
aineisto on kuitenkin puutteellinen sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti. Si-
ten nilviäisten perusteella tehtävät arviot Jyväsjärven tilasta 50-luvulla voivat si-
sältää runsaasti mahdollisia virhelähteitä.

Ahon (1966) mukaan nilviäisten ja uniodien lajimäärät sekä runsaudet kasva-
vat eutrofian kasvaessa. Sphaeridit sen sijaan eivät näytä viihtyvän rehevöityneis-
sä järvissä, minkä myös Valovirta (1962) totesi. Jyväsjärven kotiloiden runsaus-
suhteet vastaavat hyvin Ahon (1966) tuloksia eutrofisten vesien valtalajistosta. Jy-
väsjärvessä runsaana esiintyvät Bathyomphalus contortus, Lymnea peregra, L. stagna-
lis ja Planorbius corneus ovat yleisimpiä lajeja eutrofisissa vesissä myös Ahon ai-
neistossa. Useat näistä lajeista esiintyvät kuitenkin sekä karuissa että rehevissä
vesissä joskin eri tiheyksinä. Lajeista, joilla Ahon tutkimuksen mukaan oli yhteys
rehevöityneisiin järviin, havaitsi Valovirta (1956, 1962) vain Lymnea ovata- jaGyrau-
lus acronicus -lajit. Oligotrofisiin vesiin Aho (1966) liitti Jyväsjärvestäkin löydetyt:
Lymnea truncatula- jaMusculium lacustre -lajit.

Happamuus ja humuspitoisuus ovat Ahon (1966) mukaan tärkeimmät nilvi-
äisten esiintymistä rajoittavat tekijät. Herkimmät kotilot kuolevat veden pH:n las-
kiessa alle kuuden. Kotilolajia ei ole tavattu sellaisista järvistä, joissa pH on alempi
kuin 5,3 (Meriläinen 1991). Jyväsjärven nilviäsfauna onkin ollut usein alttiina hap-
pamuudelle. Veden happamuuden aiheuttamat nilviäistuhot ovat ilmeisesti tois-
tuneet myöhemminkin kuin talvella 1953�1954, koskamitattujen pH-arvojen pe-
rusteella ainakin vuosina 1963, 1968, 1975 ja 1979 olosuhteet ovat olleet kaikille
eliöille ankarat (pH alle 4). Passiivisesta levittäytymistavasta johtuen nilviäisten
paluu kestää pitkään veden laadun parantumisen jälkeenkin. Boycott (1936) on
havainnut pienessä lammessakin uuden nilviäislajin saapumisen kestävän keski-
määrin yhdeksän vuotta.

Valovirran määritysten ja Ahon tutkimuksen perusteella voidaan olettaa Jy-
väsjärven trofiatason olleen 50-luvulla lähempänä eutrofiaa kuin oligotrofiaa.
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3.9 Kalasto

3.9.1 Yleistä

Jyväsjärven kalastosta on vain vähän koottua tietoa 1900-luvun alkupuolelta. Ve-
den laatu oli kuitenkin vielä arvokaloillekin sopiva, koska Kankaan paperitehtaan
historiassa (Ahvenainen 1972) todetaan 1870-luvun lopulla Tourujoesta hauen
ohella pyydetyn noin 6�7 kilon nousulohta. Asumajätevesikuormituksesta huo-
limatta Jyväsjärvi on ollut Hakkarin (1997) mukaan vielä 1950-luvulla erinomai-
nen kalavesi, josta saatiin haukea, lahnaa ja kuhaakin. 1950-luvun lopulla veden
laadun huononnuttua hävisi kuha, jonka kanta oli ollut erityisen hyvä. Valovirran
(1956) mukaan Kankaan paperitehtaan happamat jätevedet tuhosivat talvella
1953�1954 Jyväsjärvestä kaiken elollisen kokonaan. Happamien jätevesien lisäksi
asumajätevesien kuormitus kulutti hapen toistuvasti loppuun talvisin koko vesi-
patsaasta. Olosuhteiden ollessa äärimmäisiä, kalat kuolivat tai pakenivat Äijälän-
salmen kautta Päijänteeseen, josta ne palasivat keväisin takaisin. Esimerkiksi Kan-
kaan paperitehtaan analyysitulosten (analyysiraportti 2.4.1962) yhteydessä on
maininta kalojen massakuolemasta ja seuraavan vuoden huhtikuussa Keskisuo-
malainen (6.4.1963) toteaa kaloja kuolleen röykkiöittäin Halssilan puron suulla.
Vielä vuonna 1975 pH laski 3,3:een aiheuttaen kalakuolemia. Asumajätevesipääs-
töjen loppuminen vuonna 1978 ja Kankaan paperitehtaan jätevesien neutralointi
paransi Jyväsjärven veden laatua ja jo vuonna 1982 saatiin saaliiksi edellisvuosina
harvinaisia lajeja kuten siikaa, kuhaa, madetta ja kuoretta (Hakkari 1997). Nykyi-
sin kuhakanta on elpynyt ja Jyväsjärven kuhakantaa voidaan pitää vähintään vält-
tävänä (Palomäki & Salo 2001).

3.9.2 Kalakannat

Tuunaisen (1970) koekalastusverkkojen saaliiden perusteella vuonna 1969 särki-
kalojen osuus oli suuri noin 80 % kokonaisbiomassasta, josta särkien (Rutilus ruti-
lus) osuus oli yli 50 %. Petokaloja kuten haukea (Esox lucius) ja madetta (Lota lota)
oli yhteensä noin 10 % kuten myös ahvenia (Perca fluviatilis). Kokonaissaalis oli
suuri yhteensä 33,1 kg 18 tunnin pyyntijakson aikana 13:lla verkolla.

Kurttila (1981) on todennut koko vuoden ja elo-syyskuun verkkosarjakoh-
taisten saaliiden välillä erittäin merkitsevän korrelaation sekä pohja- että pinta-
pyynnissä (r = 0,882 ja 0,935), joten sen perusteella voidaan tarkastella eri vuosien
yksikkösaaliita pelkästään syksyn saaliiden avulla. Esimerkiksi vuoden 1974 syys-
kuun kokonaissaalis oli koko vuoden saaliista vain noin 3 % suurempi. Eri kalala-
jien pyydysyksikkösaaliit (kuva 47) ovat elo-syyskuun vaihteen saaliita, lukuun
ottamatta vuotta 1974, jolloin on käytetty koko vuoden keskimääräistä pyydysyk-
sikkösaalista yksityiskohtaisempien lajikohtaisten tuloksien vuoksi. Kun Jyväsjär-
ven veden pH-arvot laskivat vuonna 1975 noin 3,5:een, koekalastuksissa saatiin
vainmuutamapieni ahven. Jyväsjärven kalabiomassa on koostunut vuosina 1974�
1998 pääosin kahdesta lajista, särjestä ja lahnasta (Abramis brama), joiden yhteinen
osuus kokonaisbiomassasta onvaihdellut yleensä välillä 48�77% (kuva 48). Vuonna
1999 ahventa oli runsaasti, jolloin särjen sekä lahnan yhteinen osuus oli vain 23 %
kokonaisbiomassasta. Särjen osuus särkikaloista on vaihdellut 19�100 %:n välillä
vuosina 1974�2000 (ka. 61,1 %, SD 25,5, n 8). Tuhkasen (2001) koekalastustulosten
perusteella Jyväsjärven kokonaiskalabiomassa on arviolta noin 250 kg ha-1, josta sär-
kien osuus oli noin 50 % ja särjen osuus särkikaloista noin 77 %.
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Ulappa-alueen kaikuluotaustutkimuksissa (taulukko 23) alle 10 cm:n kalojen
lukumäärät kasvoivat noin kaksinkertaisiksi ja yli 10 cm:n kalojen määrät nelin-
kertaistuivat neljän vuoden aikana.

Taulukko 23. Ulappa-alueen kalabiomassat ja kokojakauma vuosina 1996,1997 ja 1999.

Vuosi Biomassa kg ha-1 kalat < 10 cm kpl ha-1 kalat >10 cm ha-1

1996 45 2800 70
1997 45 2800 700
1999 160 5900 2900

Kirjanpitokalastajien verkkojen (yli 26 mm solmunväli) kokonaispyydysyk-
sikkösaalis (taulukko 24) on vaihdellut 0,24�0,66 vuosina 1997�2000. Lahnan
osuus saaliista on ollut suurin koko seurantajakson lukuun ottamatta vuotta 1997.
Hauen osuus on kasvanut selvästi vuoden 2000 aikana verrattuna aikaisempiin
vuosiin. Siian (Coregonus lavaretus) osuus on laskenut eniten verrattuna vuosien
1997 ja 1998 huippusaaliisiin. Kuhaa (Stizostedion lucioperca) oli hyvin vuonna 1998
ja kanta on edelleen vähintäänkin välttävä, vaikka saaliit ovatkin pienentyneet.

Kuva 47. Jyväsjärven koe-
verkkosarjojen keskimääräi-
set pyydysyksikkösaaliit
1974�2000 (lähteet: liite
6).

Kuva 48. Jyväsjärven särjen ja
lahnan osuudet pyydysyksik-
kösaaliiden kokonaisbiomas-
sasta vuosina 1974�2000
(lähteet: liite 6).
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Taulukko 24. Jyväsjärven kirjanpitokalastajien pyydysyksikkösaaliit (kg) vuosina 1997�2000.

Hauki Made Ahven Särki Lahna Siika Kuha Taimen yhteensä

19971 0,07 0,04 0,02 0,01 0,17 0,25 0,03 0,01 0,60
19982 0,07 0,04 0,01 0,01 0,23 0,20 0,12 0,66
19993 0,03 0,01 < 0,01 0,16 < 0,01 0,03 0,24
20004 0,12 0,05 0,04 0,31 0,02 0,02 0,56

1 Salo & Veijola 1998 3 Salo 2000
2 Salo 1999 4 Palomäki & Salo 2001

Veden happamuuden aiheuttamat kalakuolemat vuonna 1975 eivät näy enää
vuoden 1977 kokonaispyydysyksikkösaaliissa. Tämä osoittaa Päijänteen voivan
toimia Jyväsjärven kalojen turvapaikkana tai sitten kalat korvautuvat uusilla elin-
ympäristön olosuhteiden heikentyessä. Koekalastustuloksien perusteella kalala-
jistossa ovat särkikalat olleet valtaryhmänä koko seurantajakson. Kurttila (1981)
on todennut rehevöityneiden vesien pyydysyksikkösaaliiden olevan yli 13 kg ja
särjen osuuden särkikaloista olevan keskimäärin 45 % eli juuri Jyväsjärven tasoa.
Veden laadun parantumisen myötä kuha- ja siikakannat alkoivat elpyä 1990-lu-
vulla. Kuha- ja siikasaaliiden suuruudet riippuvat kuitenkin vielä Pohjois-Päijän-
teen kalakannoista (Salo 1999), kun kutupaikkoja on Jyväsjärvessä vähän.

Kaikuluotaus antaa lähinnä minimiarvioita kalatiheyksistä, sillä pois jäävät
pinnan ja matalien alueiden kalat. Jyväsjärven valtalajit, särki ja ahven esiintyvät
usein juuri pinnan tuntumassa. Kaikuluotauksien perusteella voidaan Jyväsjär-
ven kalabiomassaa pitää suurena ottaen huomioon syvyyssuhteet. Vertailtaessa
vuoden 1999 kaikuluotaustuloksien ja Tuhkasen (2001) vuoden 2000 koekalastus-
tuloksien kokonaisbiomassa-arvioita havaitaan tuloksien olevan saman suuntai-
sia. Kaikuluotaus antaa kuitenkin liian pieniä arvioita, joten todellinen kokonais-
biomassa on luultavasti lähempänä koekalastustuloksista saatua 250 kg ha-1.

Kirjanpitokalastuksen luonteesta johtuen eri vuosien saaliiden vertailuun liit-
tyy virhelähteitä kuten käytettyjen verkkojen solmuvälit, jotka kalastaja valitsee
itse saaliskohteen perusteella. Jyväsjärven kirjanpitokalastuksesta lasketut pyy-
dysyksikkösaaliit ovat suuria verrattuna esimerkiksi Päijänteen Poronselän (Jy-
väsjärven vedet laskevat Poronselälle) vuoden 2000 saaliiseen (Poronselkä 0,12,
Jyväsjärvi 0,56) (Palomäki & Salo 2001). Saalismäärien erot johtuvat pitkälle vesien
rehevyystasosta, rehevän Jyväsjärven ravintoketjun perustuotantotasolta alkaen
biomassat ovat huomattavasti suurempia kuin lievästi rehevällä Poronselällä. Esi-
merkiksi vuoden 1997 Jyväsjärven keskimääräinen kasviplanktonbiomassa oli noin
2,6 kertaa suurempi kuin Poronselällä (Palomäki ym.1998).

Tiheät särkikalakannat saattavat olla merkittävässä asemassa suuren levät-
uotannon ylläpitäjänä ruokaillessaan pohjalla. Särkikalat irrottavat ravinteita se-
dimentistä ja siirtävät niitä eritteidensä mukana tuottavaan kerrokseen (Brabrand
ym.1990). Jyväsjärven ulkoinen kuormitus on nykyisinkin niin suuri, että särkika-
lojen aiheuttama kuormituksen lisäyksen merkitys lienee vähäinen. Kovin suurta
merkitystä fosforikuormaan ei ole koko Jyväsjärven kalabiomassan poistollakaan,
sillä Jyväsjärven koko kalabiomassaan (250 kg ha-1) sitoutuneen fosforin määrä on
noin 400 kg. Sama määrä tulee nykyisin ulkoisena kuormituksena jo yhden kuu-
kauden aikana. Kuitenkin, jos ulkoinen kuormitus saadaan alle ns. järven kriitti-
sen sietorajan niin, silloin särkikalojen tehokalastuksella voidaan pienentää sisäi-
sen kuormituksen osuutta ja vähentää täten ravinteiden uudelleen kiertoa.
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3.9.3 Kalojen elohopea- ja PCB-pitoisuudet sekä haju- ja
makuhaitat

Jyväsjärven haukien elohopeapitoisuudet (kuva 49) olivat 1972�1974 lääkintö-
hallituksen suosituksia suurempia (0,5 mg kg-1) , mutta kuitenkin Kauppa- ja teol-
lisuusministeriön enimmäismäärän alapuolella (hauelle 1,0 mg kg-1). Jyväsjärven
haukien elohopeapitoisuudet pienenivät 1980-luvun alkuun asti, mutta sen jäl-
keen pitoisuudet kasvoivat vuoden 1972 tasolle. Vasta vuonna 1998 haukien elo-
hopeapitoisuudet täyttivät myös lääkintähallituksen suosituksen.

Elohopeaa onkäytettymm.puunjalostusteollisuudessa limantorjunta-aineena
vuoteen 1968 asti jamaataloudessa siementen peittauksessa vuoteen 1992 asti. Elo-
hopeaa kertyy kaloihin ravintoketjujen kautta ja erityisesti pohjaeläimillä voi olla
suuri merkitys pohjalietteessä olevanmetyylielohopean vapautumisessa. Jernelö-
vin (1970) mukaan, mikäli pohjalietteessä on runsaasti Tubificidae-ryhmän pohja-
eläimiä, vapautuu metyylielohopeaa vielä 2 cm:n syvyydestä. Mutta mikäli liet-
teessä on Anadonta-suvun simpukoita, ei 10 cm riitä suojaamaan kaloja metyylie-
lohopealta. Mutta jos pohjalietteessä ei ole makro-organismeja voi kaloille sopi-
vassa muodossa olevaa metyylielohopeaa vapautua ainoastaan sedimentin pin-
nasta. Tällöin sedimentaation seurauksena elohopeakerrostumat jäisivät sedimen-
toituvan aineksen alle. Pohjaeläinnäytteiden perusteella vuosina 1996 ja 2000 Jy-
väsjärvessä oli Tubificidae-ryhmän harvasukamatoja runsaasti niin profundaalissa
kuin litoraalissa. Simpukoista on saatu välillisiä havaintoja kalaloistutkimusten
yhteydessä, joiden perusteella Anadonta-suvun simpukat lienevät hyvin tavallisia
Jyväsjärvessä. Jätevesikuormituksen ollessa suurimmillaan vuonna 1970, kertyi
syvänteisiin sedimenttiä noin 6 mm ja litoraaliin 3�4,5 mm vuodessa (Granberg
1976b). Jätevesikuormituksen loputtua sedimentaatiokin on pienentynyt ja sen
perusteella voidaan olettaametyylielohopean vapautumisen pohjaeläinten toimin-
nan seurauksena olevan mahdollista vielä nykyisinkin. 1990-luvun alussa kalojen
elohopeapitoisuudet kohosivat, joka kuitenkin johtui todennäköisemmin pääsy-
vänteen ilmastuksen katkoksesta vuosina 1989�1990. Tuolloin alusvesi oli vähä-
happista aiheuttaen runsasta ravinteiden ja myös raskasmetallien liukenemista
pohjalietteestä. Myös Jyväsjärven rantojen voimakas rakentaminen 1990-luvulla
on mahdollisesti lisännyt jo sedimentoituneiden raskasmetallien vapautumista
myös rantavyöhykkeestä.

Polykloorattujen bifenyylien (PCB) määrät ovat olleet alhaisia vaihdellen
0,02�0,1 mg kg-1 välillä vuosina 1972�1998. PCB-pitoisuudet ovat olleet selvästi
alle Kauppa- ja teollisuusministeriön enimmäismäärän (2,0 mg kg-1) koko seuran-
tajakson.

Makutestien perustella haukienmaussa oli lieviä makuvirheitä vuosina 1978,
1982, 1984 ja vielä vuonna 1993. Sen sijaan vuonna 1998 Jyväsjärven hauet arvioi-
tiin hyvän makuisiksi.

Kuva 49. Jyväsjärven haukien
keskimääräiset elohopeapi-
toisuudet vuosina 1972�
1998 (lähteet: liite 6).
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3.9.4 Loiset

Vuoden 1997 kalaloistutkimuksen (Salo & Veijola 1998) perusteella Jyväsjärvi ero-
aamuista selvästi Pohjois-Päijänteenmuista alueista. Loisia oli Jyväsjärvessä enem-
män kuin Pohjois-Päijänteen muilla alueilla. Tulokset osoittivat, että tilanne ei ole
merkittävästi muuttunut vuonna 1995 tehdystä loistutkimuksesta (Veijola & Salo
1996). Jyväsjärven loisista yleisimpiä olivat Trichodina- ja Diplostomum-lajit sekä
Rhipidocotyle fennica ja R. campanula -lajit. Sukkulamatoihin kuuluva Rapcidascaris
acus oli myös yleinen. Jyväsjärvestä tavattiin Ichtyophthiris multifilis -alkueläinlajia,
jota ei havaittu muilla tutkituilla alueilla. Vuonna 1995 tehty loistutkimus ahve-
nella osoitti, että sen perusteella ei pysty erottamaan Jyväsjärven ja Pohjois-Päi-
jänteen vesialueita toisistaan veden laadun suhteen. Veijolan ja Salon (1996) mu-
kaan särjen loislajisto heijastaa paremmin veden laatua kuin ahvenen loislajisto.

Trichodina- ja Ichtyophthiris multifilis -lajien yleistymisen on havaittu liittyvän
isäntäkalan vastustuskyvyn heikkenemiseen ( Koskivaara 1995). Rapcidascaris acus
-loinen tulee selkärangattomista eläimistä ja loinen runsastuu, kun järven huonoa
happitilannetta sietävät hyönteisten toukat yleistyvät (Koskivaara 1995).Diplosto-
mum-lajien esiintyminen osoittaa, että loisten väli-isäntä Lymnea-kotilo menestyy
Jyväsjärvessä. Myös Rhipidocotyle fennica ja R. campanula -imumatolajien väli-isän-
tää pikkujärvisimpukkaa esiintynee Jyväsjärvessä. Kalojen vaeltaminen on Päi-
jänteen ja Jyväsjärven välillä suhteellisen helppoa ja täten väli-isännän alkuperän
toteaminen voi olla vaikeaa. Rhipidocotyle fennica ja R. campanula -imumatojen run-
saus saattaa viitata kalojen kunnon huonontumiseen (Koskivaara 1995). Tutkimuk-
sen perusteella Jyväsjärvellä esiintyy enemmän rehevyyttä tai isäntäkalan heik-
koa kuntoa indikoivia lajeja kuin Pohjois-Päijänteen muilla alueilla.

3.10 Sedimentti
Jyväsjärven pohjasedimentin koostumus vaihtelee syvyyden mukaan. Granberg
ja Lappalainen (1974) ovat esittäneet sedimentin pintaosan keskimääräiset koos-
tumukset eri yksiköissä yhdistäen 5 ja 15 metrin syvyystasot (taulukko 25).

Taulukko 25. Jyväsjärven sedimentin pintaosan (0�25 mm) keskimääräinen koostumus vuonna 1970 (Granberg & Lappa-
lainen 1974).

Aine % kuiva-aineesta % tuorepainosta Pitoisuus g l -1

Org. C 5 1,0 11,0
N 0,6 0,12 1,3
P 0,6 0,12 1,3
Fe 2,4 0,5 5,5
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Pohjasedimentin pintaosan keskimääräiset redox-potentiaalit (taulukko 26)
ovat olleet alle 200 mV eli sedimentti on ollut pelkistyneessä tilassa. Redox-poten-
tiaalit olivat matalan veden pohja-alueella korkeampia kuin syvän veden alueella.
Orgaanisen aineen määrää kuvastavan hehkutushäviön perusteella matalan ve-
den alueelle kertyy vähemmän orgaanista ainetta kuin syvän veden alueelle.

Taulukko 26. Jyväsjärven pohjasedimentin pintaosan (0�25 mm) koostumus ja redox-potentiaali lopputalvisin 1970,1973
ja 1983.

Vuosi 19701 19732 19833

Syvyydet (m) 15 21 18
Redox-potentiaali (mV) -50 167 25
Haihdutushäviö % 84 95 90
Hehkutushäviö % 15 18 12

1 Granberg & Lappalainen 1974
2 Granberg 1976b
3 Granberg 1984

1970-luvulla fosforikuormasta sedimentoitui keskimäärin 26 % ja aikaisem-
min n. 50 % (Granberg & Lappalainen 1974). Granberg (1977) on laskenut fosfori-
kuorman perusteella sedimentaationopeuksia eri ajoille (taulukko 27). Pitkän ai-
kavälin sedimentaatio on Jyväsjärvessä ollut noin 1,6 mm a-1profundaalissa, mut-
ta rehevöitymisen kiihdyttyä 1960-luvun lopussa se on ollut noin 6 mm a -1 pro-
fundaalissa ja noin 3�4,5 mm a -1 litoraalissa.

Taulukko 27. Jyväsjärven keskimääräiset sedimentaationopeudet fosforikuorman perusteella profundaalissa (Granberg 1977).

Sedimentin syvyystaso mm vuosi Fosforikuorma g m -2*a -1 Sedimentaationopeus mm a -1

pinta 1970 5,3 5,4
68 1965 7 2,7
95 1955 3,8 1,4
110 1945 1,9 1,1
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Pohjasedimentissä on runsaasti mineraaleja ja esimerkiksi fosforipitoisuudet
ovat noin 10000-kertaisia ja typpipitoisuudet noin 400-kertaisia yläpuolisen veden
pitoisuuksiin verrattuna. Typpeä ja fosforia oli pintasedimentissä saman verran,
joten niiden nettosedimentaatiot olivat vuonna 1970 saman suuruisia huolimatta
typen suuremmista pitoisuuksista yläpuolisessa vedessä. Typestä kuitenkin haih-
tuu alkuainetyppenä ilmakehään denitrifikaation avulla enemmän kuin pidättyy
sedimenttiin. Siten typpeä sitoutuu suhteessa vähemmän pohjasedimenttiin kuin
fosforia ja siten voidaan olettaa typpipitoisuuksien noudattavan melko nopeasti
kuormitusmuutoksia. Sedimentin redox-potentiaalin perusteella onpohjasedimen-
tistä liuennut raudan mukana myös fosforia (Mortimer 1942), joten fosforin netto-
sedimentaatio on vaihdellut pohjan tilan mukaan.

Sedimentaationopeudet ovat fosforikuormituksen perusteella laskeneet vuo-
den 1970 tasolta. Vuosien 1989�2000 keskimääräinen fosforikuorma on ollut pin-
ta-alayksikköä kohti ilmoitettuna 1,5 g m-2a-1, joten pelkästään sen perusteella olisi
nykyinen sedimentaationopeus vuoden 1945 tasolla. Sedimentaatioon vaikutta-
vat tulevan kuormituksen lisäksi sisäiset kuormitustekijät, joten tarkan sedimen-
taationopeuden määrittely on epävarmaa.

Paasivirran ym. (1986) mukaan sedimentin PCB-pitoisuudet (kuva 50) olivat
korkeimillaan vuosina 1969�1970, mutta vuodesta 1974 lähtien Jyväsjärven PCB-
taso on ollut alhainen kaikilla alueilla. Arvioitu PCB-kuorma oli vuosina 1968�
1983 yhteensä noin 5,1 mg m-2 eli koko järven pohjapinta-alaa kohti yhteensä
118 kg. Ilmasta tulevan PCB-määräksi arvioitiin 23 kg ja asumajätevesien osuu-
deksi 95 kg. Asumajätevesipäästöjen loputtua kokonaan, vuosina 1980�1983 PCB-
kuorma on ollut asemalla 510 keskimäärin 1,1 mg m-2 a-1 ja asemalla 503 keskimää-
rin 0,3 mg m-2 a-1.

PCB:n suuret sedimentoitumisnopeudet ennen vuotta 1974 johtuivat pääasi-
assa asuma- ja teollisuusjätevesistä. Jätevesien johtaminenNenäinniemen keskus-
puhdistamolle vähensi PCB:n sedimentoitumisnopeutta ja 1980-luvun alussa se-
dimentoituvan PCB:n määrät olivat jo vähäiset. Jyväsjärven pohjasedimenttiin on
varastoitunut runsaasti PCB:tä, joka voi vielä vapautua ja rikastua ravintoketjui-
hin, jos rantojen rakentamisen yhteydessä pohjaa pöyhitään liikaa.

Kuva 50. Jyväsjärven PCB:n
sedimentaationopeus vuosi-
na 1960�1983 (Paasivirta
ym. 1986).
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3.11 Ympäristömuuttujien korrelaatioanalyysi ja
alueellisten erot

3.11.1 Muuttujien väliset korrelaatiot

Käyttäen pääsyvänteen päällysveden kemiallisia ja fysikaalisia sekä biologisia
määritystuloksia vuosilta 1974�2000 muodostettiin muuttujien välille korrelaa-
tiomatriisi (liite 4). Voimakkaita korrelaatioita oli biologisten muuttujien klorofyl-
lin ja perustuotantokyvyn kesken sekä kokonaisfosforin välillä. Perustuotantoky-
vyllä oli kokonaistyppeen hieman kokonaisfosforia pienempi korrelaatio. Näkö-
syvyydellä oli negatiivinen vahva korrelaatio klorofyllin, kokonaisfosforin, pe-
rustuotantokyvyn ja sameuden kanssa sekä lisäksi positiivinen vahva korrelaatio
pH:n kanssa. Ammoniumtypellä oli vahva positiivinen korrelaatio sähkönjohto-
kyvyn ja odotetusti kokonaistypen kanssa. Hapella oli kohtalainen positiivinen
korrelaatio pH:n kanssa ja kohtalainen negatiivinen korrelaatio sähkönjohtoky-
vyn kanssa. Kemiallinen hapenkulutus korreloi negatiivisesti kohtalaisen voimak-
kaasti sähkönjohtokykyyn ja positiivisesti voimakkaasti värin kanssa. pH korreloi
negatiivisen vahvasti kokonaisfosforin ja sameuden kanssa ja kohtalaisesti näkö-
syvyyden ja hapen kanssa.

Jyväsjärven pääsyvänteen monet ympäristömuuttujat korreloivat vahvasti
keskenään. Perustuotantoon kytkeytyvät muuttujat kuten näkösyvyys ja koko-
naisfosfori olivat Jyväsjärvessä odotetusti voimakkaassa lineaarisessa riippuvuus-
suhteessa. Myös epäsuorasti levien määrän ilmaiseva klorofylli a korreloi koko-
naisfosforin ja näkösyvyyden kanssa. pH:n ja kokonaisfosforin sekä hapen riip-
puvuus selittyy yhteyttämisen vilkastumisella, mikä vähentää kokonaisfosforipi-
toisuutta ja lisää happipitoisuutta nostaen samalla pH:ta. Jyväsjärven veden sameu-
teen ja näkösyvyyteen näyttää vaikuttavan pääasiassa fosfori. Sen sitoutuessa le-
väbiomassaan näkösyvyys pienenee ja samalla sameus lisääntyy. Väriluvun arvot
riippuvat pääosin veden humuspitoisuudesta ja muista orgaanisista yhdisteistä ja
sitä kuvaa hyvin voimakas korrelaatio kemiallisen hapenkulutuksen kanssa.

3.11.2 Alueelliset erot

Happipitoisuudet olivat pienempiä päällysvedessä asemalla 510 (pääsyvänne) kuin
asemalla 503 (Ainolan syvänne) (t-testi = -3,4, df = 79, p > 0,01). Pintavesi oli
sameampaa asemalla 510 verrattuna asemaan 503 syvänteeseen (merkkitesti, Z =
-5,6, n= 78, p< 0,001). Sähkönjohtavuudessa ja kokonaisfosforipitoisuudessa sekä
kemiallisen hapen kulutuksessa ei ollut asemien välillä eroja. Ainolan syvänteen
pintavedessä olivat myös pH-arvot korkeampia kuin pääsyvänteen pintavedessä
(Wilcoxon, Z = - 4,4, n = 84, p < 0,001). Väriluvussa, näkösyvyydessä, rautapitoi-
suudessa ja kokonaistyppipitoisuudessa ei ollut asemien välisiä eroja.

Granberg (1985) ei havainnut kasviplanktonin perustuotannossa, biomassois-
sa, klorofylli-a:ssa, Heinosen (1980) hajuindeksissä, Järnefeltin ym. (1963) EV/OV-
indeksissä eikä Cryptomonas/Rhodomonas -suhteessa alueellisia eroja pääsyvänteen
ja Ainolan syvänteen välillä. Myöskään vuosina 1969, 1970, 1978, 1984 ei biomas-
soissa ja EV/OV-indeksissä ollut asemien välisiä tilastollisia eroja. Useimmissa ta-
pauksissa käytettyjen muuttujien arvoissa oli suurta ajallista vaihtelua molemmil-
la havaintoasemilla.

Tourujoen tuoman aineksen välittömästä vaikutuksesta johtuen pääsyvän-
teen pintavesi on sameampaa kuin Ainolan syvänteen pintavesi. Ravinnepitoi-
suuksissa ei ollut eroja, joten Ainolan syvänteen vakaammat olot (vähemmän vir-
tausta) voivat lisätä yhteyttämistä, mikä lisää happipitoisuutta ja nostaa samalla
pH:ta. Aikaisempien tutkimusten perusteella perustuotannossa ja rehevyystasos-
sa ei voida havaita tilastollisessa mielessä alueellisia eroja, johtuen lähinnä suures-
ta hajonnasta.
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Yleistarkastelu

Jyväsjärven rehevöitymiskehitys on seurannut Jyväskylän kaupungin kasvun ja
teollistumisen muutoksia. Jo 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolella Jyväs-
järvi oli asumajätevesien lievästi rehevöittämä. Asumajätevesikuormituksen kas-
vaessa rehevöityminenkin kiihtyi ja 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa järvi oli käy-
tännöllisesti katsoen sopimaton kaikkiin virkistyskäyttömuotoihin. Asumajäteve-
sipäästöjen loputtua vuonna 1979 Jyväsjärvi alkoi hitaasti toipua raskaasta kuor-
mituksesta. Vaikka ravinnekuormitus on laskenut huomattavasti, niin edelleen
Jyväsjärvi on selkeästi luokiteltavissa reheväksi järveksi käytettäessä mittareina
veden laatua tai eri biologisia ravintotasoja koskevia tuloksia. Nykyisin Jyväsjär-
ven niin kuin monien muidenkin Etelä- ja Keski-Suomen järvien tila määräytyy
maatalouden ravinnekuormituksen perusteella.

Jyväsjärven rehevöitymisen kannalta fosforikuormituksen merkitys on ollut
ja on edelleen suurin, sillä yleensä fosforinmäärästä riippuumyös järven levätuo-
tannon määrä. Typpikuormakin on pääasiassa peräisin maataloudesta, mutta sen
merkitys Jyväsjärven tilaan on vähäinen. Sen sijaan Jyväsjärven happivaroja ku-
luttavat orgaaniset ainekset ovat peräisin pääosin hajakuormituksesta ja paperi-
tehtaan päästöistä. Niidenmerkitys voi olla suurikin, varsinkin jos alusveden hap-
pivarat jäävät alhaisiksi kevät- ja syyskiertojen aikana.

Kuormituksen pienenemisestä huolimatta Jyväsjärven rehevyystasomääräy-
tyy edellenkin pääosin Tourujoen kautta tulevan fosforikuorman perusteella. To-
urujoen valuma-alueelta tulevan fosforin määrät ovat edelleen liian suuret Jyväs-
järven sietokykyyn nähden. Jyväsjärven nykytilan parantamisen kannalta oleelli-
sia ovat valuma-alueella tehtävät kunnostustoimenpiteet, muualla toteutettavat
toimenpiteet kohdistuvat enimmäkseen seurauksiin kuin syihin. Valuma-alueelta
tulevan kuormituksen vähentäminen pienentää myös Päijänteeseen kohdistuvaa
kuormitusta, sillä nykyisin Jyväsjärveen tulevan ja järvestä lähtevän fosforinmää-
rät ovat lähes samat eli käytännössä suurin osa kuormituksesta vaikuttaa vasta
Päijänteen Poronselällä. Jyväsjärven runsas perustuotanto vaikuttaa myös Poron-
selän ravintoketjuihin, sillä Jyväjärven veden lyhyestä viipymästä johtuen osa run-
saasta perustuotannosta ajautuu virtauksien mukana Poronselälle. Sisäinen kuor-
mitus on vähentynyt lähinnä parantuneen happitilanteen ansiosta ja sen merki-
tys ulkoiseen kuormitukseen nähden on nykyisin vähäinen. Vähähappisissa olo-
suhteissa tapahtuva fosforin vapautuminen pohjasedimentistä lienee suurin si-
säistä kuormitusta aiheuttava tekijä Jyväsjärvessä. Viimeisimpien pohjaeläintut-
kimustuloksien perusteella vähähappisia olosuhteita löytynee vähän tutkitusta
Ainolan syvänteestä.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○4
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Jyväsjärven veden laadunmuutokset liittyvät sekä ravinnekuormituksiin että
teollisuuden jätevesiin. Lukuunottamatta paperitehtaan happopäästöjä, muut ve-
den kemialliset- ja fysikaaliset ominaisuudet ovat joko suoraan tai epäsuoraan
kytköksissä veden happipitoisuuden kanssa. Happipitoisuuden muutokset hei-
jastuivat myös Jyväsjärven ravintoverkkojen kuluttajien lajikoostumuksissa: vä-
hähappisissa olosuhteissa lajeja on yleensä vähän, mutta happitilanteen parantu-
essamyös lajistomonipuolistuu. Alusveden riittävällä happipitoisuudella on näin
ollen suuri merkitys Jyväsjärven tilaan ja nykyisellä ravinnekuormitustasolla il-
mastus todennäköisesti parantaa järven tilaa, mutta ei johtane kuitenkaan sedi-
mentin tilan pysyvään korjautumiseen. Ilmastimien toiminnan tehostuttua 1990-
luvulla happipitoisuudet alusvedessä ovat kohonneet ja samalla sedimentistä va-
pautuvien aineiden pitoisuudet laskeneet. Ongelmana on edelleen loppukesän
alusveden suuri hapenkulutus, jota ilmastus ei ole kyennyt joka vuosi korvaa-
maan täysin.

Tämä tutkimus on osoittanut selvästi, että Jyväsjärven nykytilan perusselvi-
tyksiä tarvitaan vielä runsaasti. Esimerkiksi eläinplanktonista, joka säätelee levien
määrää ravinteiden lisäksi ei ole tehty yhtään tutkimusta asumajätevesipäästöjen
loppumisen jälkeen. Ainolan syvänteen ja samalla koko järven itäosan tutkimus-
tarve on suuri, vedenlaatua koskevat viimeiset tulokset ovat vuodelta 1992. Käyn-
nistyneen Jyväsjärvihankkeen eräänä tavoitteena onkin kerätä perustietoa tulevia
hoito- ja kunnostustoimenpiteitä varten.
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