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Pohjaeläinyhteisöjen ja niihin vaikuttavien tekijöiden tunteminen on tärkeää 

järven ekologisen tilan, monimuotoisuuden ja luontotyypin arvioinnin kannalta. 

Ulappa-alueen pohjaeläinyhteisöjen vaihtelun on aiemmin todettu selittyvän 

erityisesti syvyysriippuvaisilla ympäristötekijöillä (lämpötila, happi, ravinnon 

määrä) sekä biologisiin prosesseihin liittyvällä spatiaalisella vaihtelulla. Tässä 

gradussa kartoitettiin ulappa-alueen pohjaeläinyhteisöjen paikallista vaihtelua 

Saimaan Puruvedellä. Tavoitteena oli tutkia ja mallintaa havaitun vaihtelun 

yhteyttä ympäristötekijöihin sekä sijaintiin järven sisällä. Aineistona käytettiin 54 

paikalta (syvyys 5–60 m) Puruveden Hummonselältä Ekman-noutimella viitenä 

rinnakkaisena kerättyjä pohjaeläinnäytteitä, järven lämpötila- ja 

vedenlaatuprofiileja, pohjanlaatuluokitusta sekä sedimentin kuiva-aineen ja 

orgaanisen aineksen pitoisuuksia. Pohjaeläimistö koostui järven luontotyypille 

ominaisista taksoneista. Osittavan redundanssianalyysin (pRDA) perusteella 

pohjaeläinten yhteisökoostumusta selittivät eniten syvyys, lämpötila, avoimuus 

sekä sedimentin laatu (kuiva-aineen pitoisuus ja pohjanlaatuluokka). Lineaarisen 

regressioanalyysin perusteella taas yksilötiheyden ja taksonien runsauden 

vaihtelua selittivät parhaiten syvyys ja etäisyys mannerrannasta. Työssä saatiin 

uutta tietoa suuren vähähumuksisen järvityypin pohjaeläimistöstä sekä siihen 

vaikuttavista tekijöistä, ja tulosten perusteella voidaan ennustaa pohjaeläimistön 

lajiston, monimuotoisuuden ja runsauden järvensisäistä vaihtelua helposti 

mitattavien ympäristömuuttujien avulla.  
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When assessing ecological status, biodiversity and the habitat type of the lake, it is 

important to study benthic macroinvertebrates and factors affecting to their 

community structure. Earlier studies have highlighted the importance of the 

environmental factors correlated to depth (such as temperature, oxygen and food 

quality) in determining pelagic zoobenthic communities. Also dispersion and 

other biological processes are important in structuring benthic invertebrate 

communities and can cause spatial variation. The aim of this study was to survey 

spatial variation in community structure of pelagic zoobenthos in Lake Puruvesi.  

Another aim was to model the relationship of observed variation with 

environmental factors and location within the lake. The materials used were 

invertebrate samples from 54 sites in Lake Puruvesi, oxygen and temperature 

profiles of the lake, sediment type classification and concentrations of dry matter 

and organic matter of the sediment. The benthic fauna consisted of taxa specific to 

oligotrophic lakes. Partial redundancy analysis (pRDA) showed that depth, 

temperature, fetch and sediment quality mostly explain the composition of 

invertebrate communities in the study lake. Linear regression analyses suggested 

that taxon richness and density of invertebrates were best explained by depth and 

distance from the mainland. Results of this study provided new information of the 

habitat type (large oligohumic lakes), and factors affecting biodiversity therein. 

Results provide possibilities for predicting zoobenthic species composition and 

biodiversity within the lake.  
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1 JOHDANTO 

Lajien ja luontotyyppien monimuotoisuus sekä niihin vaikuttavat tekijät ovat 

tärkeä tutkimuskohde myös akvaattisissa ekosysteemeissä (Collen ym. 2014, Reid 

ym. 2019). Järviekosysteemien ja vesiluontotyyppien monimuotoisuudelle ja 

toiminnalle aiheuttavat uhkia paikallisesti esimerkiksi rehevöityminen ja 

vesirakentaminen, sekä osaltaan myös maailmanlaajuiset uhat kuten 

ilmastonmuutos ja ilman kautta leviävät ympäristömyrkyt (Collen ym. 2014, 

Nikula ym. 2017, Lammi ym. 2018, Reid ym. 2019). Maailmanlaajuisesti makean 

veden ekosysteemeissä monimuotoisuuden katoamista tapahtuu jopa nopeammin 

kuin maaekosysteemeissä (Sala ym. 2000, Collen ym. 2014). Myös Suomessa 

monet vesiluontotyypit on nykyään luokiteltu uhanalaisiksi, ja vedessä elävän 

lajiston monimuotoisuuden katoaminen on kasvava uhka (Lammi ym. 2018, 

Hyvärinen ym. 2019). Jotta voidaan kattavasti arvioida ja ennustaa 

vesiekosysteemien toimintaa nyt ja tulevaisuudessa, on tärkeää tuntea vedessä 

elävien ja vaikuttavien eliöyhteisöjen rakenne ja siihen vaikuttava tekijät. 

Järviekosysteemeissä eräs tärkeä ja runsaslukuinen eliöryhmä ovat 

selkärangattomat pohjaeläimet (Jónasson 2004). Pohjaeläimet elävät 

järvisedimentissä tai sen pinnalla, ja niillä on olennainen merkitys 

vesiekosysteemin toiminnassa (Covich ym. 1999). Pohjaeläimet esimerkiksi 

hajottavat sedimentoituvaa kuollutta orgaanista ainesta, pöyhivät sedimenttiä ja 

ovat tärkeää ravintoa useille kalalajeille (Covich ym. 1999). Sedimentin 

pöyhiminen sekä pohjaeläinten kaivautuminen sedimenttiin lisäävät ravinteiden 

päätymistä vesipatsaaseen, pitävät sedimentin hapekkaana ja stimuloivat 

bakteerituotantoa (van de Bund ym. 1994, Goedkoop ym. 1997, Covich ym. 1999). 

Pohjaeläinten on arvioitu tuottavan keskimäärin 42 % järven 

sekundäärituotannosta (Vadeboncoeur ym. 2002), ja usein myös kalat ovat pääosin 

riippuvaisia pohjaeläinravinnosta (Vander Zanden ym. 2005).  
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Pohjaeläimet jaotellaan niiden esiintymisen mukaan ranta-alueen eli litoraalin 

sekä ulappa-alueen (sublitoraali ja profundaali) pohjaeläimiin. Ranta-alueella 

pohjaeläintiheys on tyypillisesti suuri ja lajien monimuotoisuus runsasta, sillä 

rantavyöhyke on fysikaalisilta ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan monille lajeille 

suotuisa ja heterogeeninen elinympäristö (Tolonen ym. 2001, Brönmark & 

Hansson 2007, Heling ym. 2018). Ulappa-alueella pohjaeläinlajeja on vähemmän ja 

pohjaeläintiheys on pieni (Smock ym. 1981, Covich ym. 1999). Ulappa-alueen 

pohjaeläinyhteisöt koostuvat valtaosin surviaissääskien toukista (Diptera: 

Chironomidae), harvasukasmadoista (Annelida: Oligochaeta), katkoista 

(Amphipoda) ja piensimpukoista (Sphaeridae) (Brönmark & Hansson 2007, 

Jyväsjärvi & Hämäläinen 2014).  

Pohjaeläinyhteisöjen runsaudessa, lajistossa sekä lajiston monimuotoisuudessa on 

vaihtelua sekä järvien välillä, että saman järven sisällä (Hynynen ym. 1999, Heiri 

2004, Jónasson 2004, Jyväsjärvi ym. 2009). Vaihtelu pohjaeläinyhteisöjen 

rakenteessa voi liittyä ympäristötekijöihin (kuten happipitoisuuden tai lämpötilan 

vaihteluun), tai pohjaeläinten spatiaaliseen (paikalliseen) jakautumiseen järven 

sisällä (Heling ym. 2018). Pohjaeläinyhteisöjen paikallinen vaihtelu eli spatiaalinen 

autokorrelaatio voi selittyä esimerkiksi lajienvälisillä biologisilla 

vuorovaikutussuhteilla sekä pohjaeläinten erilaisella levittäytymiskyvyllä (Kneitel 

& Chase 2004, Cai ym. 2017, Heling ym. 2018, Tolonen ym. 2018).  

Pohjaeläinyhteisöjä voimakkaimmin säätelevät ympäristötekijät eroavat ranta- ja 

ulappa-alueen välillä. Ranta-alueella pohjaeläinyhteisöjen rakenne on yhteydessä 

erityisesti pohjanlaatutyyppiin ja siihen liittyviin ympäristötekijöihin (Tolonen 

ym. 2001), kun taas ulappa-alueella erityisesti syvyysriippuvaiset tekijät kuten 

alusveden happipitoisuus, lämpötila sekä ravinnon määrä säätelevät 

pohjaeläinyhteisöjen rakennetta (Jyväsjärvi ym. 2009, Jyväsjärvi ym. 2013a). Myös 

järven morfometria, tuotantotaso ja veden väri vaikuttavat alusveden lämpötilaan, 

happitilanteeseen sekä ravinnon määrään ja laatuun, ja sitä kautta pohjaeläimiin 

(Jyväsjärvi ym. 2009).  
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Heikentynyt happitilanne alusvedessä voi johtaa muutoksiin pohjaeläinyhteisöjen 

koostumuksessa, sekä pohjaeläinten määrän ja monimuotoisuuden vähenemiseen 

(Saether 1979, Hynynen ym. 1999, Jyväsjärvi ym. 2013a). Alhaista happipitoisuutta 

tai hapenpuutetta järven syvimmissä osissa voivat aiheuttaa runsaasta 

kasviplanktontuotannosta johtuva lisääntynyt hajotustoiminta (Rasmussen & Kalff 

1987, Hynynen ym. 1999) sekä runsas liuenneen orgaanisen hiilen määrä 

(Williamson 1999). Happitilanne voi heikentyä etenkin kesä- ja 

talvikerrostuneisuuskaudella (Brönmark & Hansson 2007).  Hapettoman 

alusveden korkeat ammonium- ja sulfidipitoisuudet voivat myös olla rajoittava 

tekijä lajien esiintymiselle (Prat ym. 1992, Real ym. 2000, Hernandez ym. 2014).  

Joillakin ulappa-alueen pohjaeläinlajeilla on sopeumia, jotka mahdollistavat 

niiden selviytymisen vähähappisissa oloissa (Weber 1980, Brodersen ym. 2004). 

Surviaissääsken toukilla happea kuljettavan hemoglobiinin pitoisuus kudoksissa 

sekä hapensäätelykyky vaihtelevat eri lajien välillä, ja toukkien erilainen kyky 

sietää vähähappisia olosuhteita voi selittää lajistollisen vaihtelun yhteyttä 

alusveden happitilanteeseen (Saether 1979, Johnson ym. 1993, Brodersen ym. 

2007). Tyypillisenä happitilanteen heikkenemisen merkkinä pidetään 

harvasukasmatojen osuuden kasvamista pohjaeläinyhteisöissä, sillä monet 

harvasukasmadot selviytyvät vähähappisissa olosuhteissa hidastamalla 

aineenvaihduntaansa (Saether 1979, Hipp ym. 1984, Johnson ym. 1993).  

Lämpötila on keskeinen ympäristötekijä järviekosysteemeissä, sillä se vaikuttaa 

eläinten metaboliaan ja aktiivisuuteen, hapen liukoisuuteen sekä moniin 

järviekosysteemeissä tapahtuviin prosesseihin (Brönmark & Hansson 2007). 

Syvissä, kerrostuneissa järvissä alusveden vuosittaiset lämpötilanvaihtelut ovat 

vähäisiä (Jónasson 2004), jolloin lämpöolosuhteilla on syvänteiden 

pohjaeläinyhteisöihin vain epäsuora yhteys esimerkiksi happitilanteen 

muuttumisen kautta (Rasmussen & Kalff 1987, Jyväsjärvi & Hämäläinen 2014). 

Lämpötilan nousu päällysvedessä voi esimerkiksi lisätä järven perustuotantoa, 

mikä heikentää alusveden happitilannetta ja vaikuttaa siten pohjaeläinyhteisöjen 

rakenteeseen (Jyväsjärvi & Hämäläinen 2014). Joissakin tilanteissa lämpötila voi 

kuitenkin vaihdella myös järven syvemmissä kerroksissa, jolloin vaikutus 
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pohjaeläimiin on suorempi. Pohjaeläinten lämmönsietokyvyssä ja metaboliassa on 

eroja eri lajien välillä, minkä vuoksi alusveden korkeampi lämpötila voi rajoittaa 

joidenkin lajien esiintymistä happitilanteesta riippumatta (Simčič 2005, Jyväsjärvi 

ym. 2013b, Jyväsjärvi & Hämäläinen 2014).  

Järven pohjaan sedimentoituva orgaaninen aines on tärkeää ravintoa 

pohjaeläimille, joten sen määrä ja laatu vaikuttavat pohjaeläinten esiintymiseen, 

biomassaan sekä yhteisörakenteeseen (Larocque ym. 2001, Jyväsjärvi ym. 2013a, 

Jyväsjärvi ym. 2014). Sedimentoituva orgaaninen aines koostuu pääosin kuolleesta 

kasviplanktonista, ja runsas kasviplanktontuotanto lisää sedimentoituvan 

orgaanisen aineksen määrää (Jónasson 2004). Sedimentoituva orgaaninen aines on 

tärkeä pohjaeläinyhteisöihin vaikuttava tekijä erityisesti niukkaravinteisissa 

järvissä, joissa happitilanne on hyvä, kun taas runsasravinteisissa järvissä 

ensisijaisesti huono happitilanne rajoittaa pohjaeläinten monimuotoisuutta 

(Jyväsjärvi ym. 2013a). Myös hyvin kirkasvetisissä järvissä, joissa tuottava kerros 

on paksu, voi olla runsaasti kasviplanktontuotantoa ja siten sedimentoituvaa 

orgaanista ainesta (Meriläinen & Hamina 1993, Hynynen ym. 1999). Toisaalta 

pienissä, niukkaravinteisissa tai valaistusolosuhteiltaan heikoissa humuspitoisissa 

järvissä bakteerituotanto sekä valuma-alueelta peräisin oleva alloktoninen hiili 

voivat olla tärkeämmässä osassa pohjaeläinten ravintoa kuin niukka 

kasviplanktontuotanto (Prat ym. 1992, Real ym. 2000, Jyväsjärvi ym. 2014). 

Ulappa-alueen pohjaeläinyhteisöissä on useammissa tutkimuksissa havaittu myös 

ilmeistä spatiaalisesta riippuvuudesta johtuvaa vaihtelua, joka ei selity havaituilla 

paikallisilla ympäristötekijöillä (esim. Árva ym. 2015, Heling ym. 2018). 

Spatiaalista riippuvuutta aiheuttavat esimerkiksi lajien keskinäiset biologiset 

vuorovaikutussuhteet, jolloin toisen lajin jakautuminen vaikuttaa muihin (Kneitel 

& Chase 2004). Myös pohjaeläinten levittäytymiskyky vaikuttaa usein spatiaalisen 

riippuvuuden voimakkuuteen, ja yleisesti levittäytymiskyvyltään heikkojen lajien 

jakauman on todettu olevan tiiviimmin yhteydessä spatiaalisiin muuttujiin (Heino 

ym. 2015). Samoin pienikokoisten lajien yhteisörakenteessa on havaittu 

voimakkaampaa spatiaalista riippuvuutta kuin suurikokoisilla lajeilla (Tolonen 
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ym. 2018). Toisaalta esimerkiksi Cain ym. (2017) tutkimuksessa tehokkaasti ilman 

kautta levittäytyvät pohjaeläinlajit olivat tiukemmin yhteydessä spatiaalisiin 

muuttujiin kuin veden kautta levittäytyvät lajit.  

Heling ym. (2018) havaitsivat syvännepohjaeläinyhteisöjen spatiaalisessa 

koostumuksessa myös vuosien välistä vaihtelua, joka ei selittynyt 

ympäristötekijöillä. Tolosen ym. (2017) tutkimuksessa havaittiin, että spatiaalinen 

riippuvuus selitti vaihtelua rantavyöhykkeen pohjaeläinten monimuotoisuudessa 

jopa voimakkaammin kuin tutkitut ympäristömuuttujat. Pohjaeläinten spatiaalista 

vaihtelua järven sisällä on kuitenkin tutkittu varsin vähän, ja erityisesti laajoja, 

tarkalle taksonomiselle tasolle yltäviä tutkimuksia ei ole kovin paljon (Heling ym. 

2018). Spatiaalisen vaihtelun sekä ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksia ei ole 

myöskään selvitetty kovin laajasti (Cai ym. 2017).  

Pohjaeläinyhteisöjen rakenteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä erityyppisissä 

järvissä tarvitaan lisää tietoa, jotta lajiston ja luontotyypin monimuotoisuutta sekä 

ihmistoiminnan vaikutuksia voidaan paremmin arvioida ja ennustaa. Tämän 

gradutyön tavoitteena oli osana laajamittaisempaa hanketta kartoittaa ulappa-

alueen pohjaeläinyhteisön paikallista vaihtelua Saimaan Puruvedellä, sekä 

paikantaa pohjaeläinten monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmat alueet tai 

ympäristötyypit.  Työn tavoitteena oli myös kehittää malleja, joilla voi selittää 

lajistoa, eläintiheyttä sekä lajiston monimuotoisuutta ympäristömuuttujien 

perusteella järven sisällä. Lisäksi tutkittiin yhteisövaihtelun spatiaalista 

riippuvuutta. Tutkimuskysymykset olivat: 1) Miten pohjaeläintiheys, lajisto ja 

yhteisökoostumus vaihtelevat eri puolilla järveä? 2) Miten havaittu vaihtelu 

selittyy ympäristömuuttujilla ja spatiaalisella vaihtelulla? Työn tulosten 

perusteella voidaan potentiaalisesti arvioida ja ennustaa pohjaeläinyhteisöjen 

vaihtelua tutkimusjärven ja muiden samantyyppisten järvien sisällä. Suuri aineisto 

tarjoaa myös jatkokäyttömahdollisuuden mahdollisille myöhemmille 

tutkimuksille. 
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1 Tutkimuskohteet 

Tutkimusjärvi oli Suur-Saimaan järvialtaaseen ja Vuoksen vesistöalueeseen 

kuuluva Puruveden Hummonselkä. Järvi sijaitsee Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan 

maakuntien rajalla, Savonlinnan ja Kiteen kuntien alueella (Kuva 1). Lähes koko 

Puruvesi kuuluu Natura 2000-alueeseen (FI0500035), ja se edustaa luontotyyppiä 

ja järvityyppiä suuret vähähumuksiset järvet (Kemppainen ym. 2018, Lammi ym. 

2018). Koko Puruveden pinta-ala on noin 322 km2 ja tilavuus 3 863 × 106 m3 

(Meriläinen & Hamina 1993). Puruvesi on pohjavesivaikutteinen ja kirkasvetinen 

järvi, joka on hieman erillään muista Saimaan järvialtaista (Kemppainen ym. 

2018). 

Pohjaeläintutkimuksen näytteenottopaikat (60 kpl) valittiin Puruveden 

Hummonselältä ositetulla satunnaisotannalla perustuen Geologian 

tutkimuskeskuksen (GTK) Puruvedellä tekemään pohjanlaatuluotausaineistoon 

sekä syvyystietoihin. Otanta ositettiin kattamaan koko järven ulappa-alue 

(> 5 m syvyydet) tasaisesti pohjanlaatuluokkien ja syvyysvyöhykkeiden 

peittävyydet huomioiden.  
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Kuva 1. Tutkimusjärven (Puruveden Hummonselkä) sijainti. (Karttapohja: 
Maanmittauslaitoksen Maastokarttarasteri 1:250 000 2015, Hallintorajat 1:100 000 
2017).  

2.2 Pohjaeläinaineisto 

Pohjaeläinaineisto kerättiin Puruveden Hummonselän ulappa-alueelta loka-

marraskuussa 2017. Pohjaeläinnäytteet kerättiin Ekman-noutimella (pinta-ala: 

225 cm2). Näytteet seulottiin heti noston jälkeen 0,5 mm seulalla ja säilöttiin 

etanoliin (noin 70 %). Jokaiselta näytepisteeltä kerättiin viisi rinnakkaisnäytettä. 

Näytteenoton yhteydessä kirjattiin ylös näytteenottopäivämäärä, syvyystieto sekä 

näytteenoton yhteydessä seulalta silmämääräisesti arvioitu pohjanlaatu. 
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Pohjaeläinnäytteet saatiin 54 näytteenottopisteeltä (Kuva 2). Huonojen säiden 

vuoksi viisi pohjaeläinnäytepistettä jäi keräämättä, ja lisäksi yhdellä näytepisteellä 

pohjaeläinnäytteenotto epäonnistui liian kovan pohjan vuoksi.  

Laboratoriossa pohjaeläimet poimittiin, määritettiin mahdollisimman tarkalle 

taksonomiselle tasolle ja laskettiin. Määritystä varten harvasukasmadoista sekä 

surviaissääskien pääkapseleista tehtiin mikroskooppipreparaatit käyttäen 

Euparalia®. Määrityksessä käytettiin pääosin seuraavaa kirjallisuutta: Glöer & 

Meier-Brook (1980), Wiederholm (1983), Nilsson (1996, 1997), Timm (1999) sekä 

Rinne & Wiberg-Larsen (2017). 

 

Kuva 2. Näytteenottopisteiden sijainti Puruveden Hummonselällä. (Karttapohja: 
Maanmittauslaitoksen Maastokarttarasteri 1:250 000 2015).  
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2.3 Ympäristömuuttujat 

Veden lämpötila, kemialliset vedenlaatumuuttujat (happi, pH, sähkönjohtavuus, 

klorofyllipitoisuus) sekä fotosynteettisesti aktiivinen säteily (PAR) mitattiin 

pohjaeläinhavaintopisteiltä profiileittain kesäkerrostuneisuusaikaan heinä-

elokuussa vuonna 2017 (Kuva 3). Mittausvälineenä käytettiin YSI6600 –

multiparametrisondia, sekä PAR:in osalta Li-corin -mittaria. Sähkönjohtavuus- ja 

pH-mittaukset olivat epätarkkoja mittausantureiden iästä johtuen. 

Vedenlaatutiedot kerättiin vain 30 pohjaeläinpisteeltä suuren työmäärän vuoksi. 

Muiden pisteiden osalta käytettiin lähintä korvaavaa pistettä, josta vedenlaatutieto 

valittiin pohjaeläinpistettä vastaavan syvyyden mukaan. 

 

Kuva 3. Syvimmän pohjaeläinpisteen (numero 23) lämpötila- ja happiprofiilit 
kesäkerrostuneisuuskaudelta 2017. 

Pohjaeläinnäytteenoton yhteydessä kerättiin Ekman-noutimella sedimenttinäyte 

kuiva-aineen ja hehkutushäviön (LOI) määritystä varten. Kahdella 

näytteenottopisteellä pohja oli kuitenkin liian kova edustavan näytteen 

saamiseksi, joten sedimenttinäytteet saatiin 52 pohjaeläinpisteeltä. Kuiva-aine ja 

hehkutushäviö määritettiin näytteistä standardin SFS 3008 (1990) mukaan. Kuiva-

ainepitoisuuden selvittämiseksi sedimenttejä kuivattiin lämpökaapissa 105 °C:ssa 
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24 tuntia. Orgaanisen aineksen määrästä kertovan hehkutushäviön selvittämiseksi 

kuivattuja näytteitä hehkutettiin muhveliuunissa 550 °C:ssa kaksi tuntia.  

Punnitustuloksista laskettiin kuiva-aineen pitoisuus (X2) sekä hehkutushäviö (Y2) 

kaavoilla (SFS 3008 1990): 

𝑋2 =  
𝑚2−𝑚1

𝑚
 × 100 %           (1) 

𝑌2 = 100 − (
𝑚3−𝑚1

𝑚2−𝑚1
 × 100 %)       (2) 

joissa m = kostean sedimentin massa ilman upokasta (g), m1 = upokkaan massa 

(g), m2 = kuivatun näytteen massa (g) ja m3 = kuivatun ja hehkutetun näytteen 

massa (g). 

Pohjanlaatuluokituksen (Taulukko 1) määrityksessä käytettiin GTK:n Puruveden 

Hummonselällä vuonna 2017 tekemää pohjanlaadun kaikuluotausaineistoa. 

Näytepisteiden GTK:n aineistoa vastaavat pohjanlaatuluokat määritettiin ArcGIS-

ohjelmalla näytteenottopisteiden koordinaattien perusteella, valtapohjanlaatuna 

10 m säteellä näytepisteestä piirretystä ympyrästä. Luokat ”huuhtoumahiekka” 

(n = 1) ja ”moreeni” (n = 3) yhdistettiin luokan ”hiekka ja sora” (n = 7) kanssa 

tilastollisen tarkastelun helpottamiseksi. Pohjaeläinpisteiden etäisyydet lähimpään 

manner- ja saarirantaan sekä avoimuusarvot (Taulukko 2) laskettiin ArcGIS-

ohjelmalla (ESRI 2015). Avoimuusarvo kuvaa tuulen esteetöntä pyyhkäisymatkaa 

vedenpintaa pitkin paikallisilla tuuliolosuhteilla painotettuna. Näytepisteisiin 

irrotettiin avoimuusarvo koko Puruvedelle lasketusta rasterimuotoisesta 

avoimuusmallista (resoluutio 20 m). Avoimuusmalli on keskiarvo 16 

ilmansuunnan (22,5° välit) erillisistä tuulen pyyhkäisymatkoista: avoimen 

vesipinnan pituus eli etäisyys rantaan on laskettu kullekin ilmansuunnalle 

yhdeksän säteen muodostaman 24 astetta kattavan viuhkan keskiarvona 

tuulifrekvenssillä painotettuna (Rohweder ym. 2012). Tuulifrekvenssien 

laskennassa käytettiin Ilmatieteenlaitoksen Savonlinnan lentoaseman 

tuuliaineistoja ajoilta 1.5.–31.10.2015 ja 1.5.–31.10.2016. Näytepisteisiin irrotettu 

avoimuusarvo on avoimuusmallin 5 × 5 –naapuruston (100 × 100 m) keskiarvo. 
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Taulukko 1. GTK:n pohjanlaatuluokituksen mukaan luokiteltujen 
pohjaeläinpisteiden kuiva-aineen (DM) ja orgaanisen aineksen (LOI) arvot. 

 n DM % keskiarvo (± S.D.) LOI % keskiarvo (± S.D.) 

Hiekka ja sora 11 53,8 (± 19,2) 4,0 (± 4,2) 

Savi 20 43,1 (± 18,9) 7,0 (± 5,5) 

Lieju 21 25,5 (± 15,4) 14,1 (± 5,3) 

 

Taulukko 2. Etäisyydet rannasta sekä avoimuudet (m) pohjaeläinpisteillä.  

 n Keskiarvo (± S.D.) min 

4,0 
(±4,2) 

max 

7,0 (± 5,5) 
Etäisyys lähimpään rantaan (m) 52 585,8 (± 412) 87,1 1569,6 

Etäisyys mannerrantaan (m) 52 983,8 (± 601,4) 87,1 2490,0 

Etäisyys saarirantaan (m) 52 1001,3 (± 627,0) 179,8 2417,5 

Avoimuus (m) 52 3718,7 (± 1047,9) 1845,0 5313,4 

 

2.4 Numeeriset analyysit 

Hellinger-muunnetulle lajiaineistolle sekä valituille selittäville muuttujille tehtiin 

redundanssianalyysi (RDA), jossa selitetyn vaihtelun jakautumista 

muuttujaryhmien kesken tarkasteltiin varianssin osituksella. RDA on rajoitettu eli 

kanoninen ordinointimenetelmä, joka pyrkii esittämään ympäristömuuttujien 

vaihteluun liittyvän yhteisövaihtelun. Hellinger-muunnetulla lajiaineistolla tehty 

RDA toimii yhteisöaineiston tarkastelussa hyvin, sillä pisteiden tavalliset 

(eukliidiset) etäisyydet eivät muutu (Legendre & Gallagher 2001). 

Redundanssianalyysin selittävien muuttujien valinnassa käytettiin 

konservatiivista eteenpäin askeltavaa menetelmää. Menetelmä suorittaa aineistolle 
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ensin yleisluontoisen testin, ja jos testi on merkitsevä, malliin lisätään muuttujia 

merkitsevyysjärjestyksessä, kunnes mallin korjattu determinaatiokerroin (adj. R2) 

ylittää kaikista muuttujista koostuvan mallin korjatun determinaatiokertoimen tai 

merkitsevyystaso p < 0,05 saavutetaan. Perinteiseen eteenpäin askeltavaan 

menetelmään verrattuna konservatiivisen menetelmän etuja ovat tyypin I virheen 

sekä selitetyn varianssin yliarvioinnin välttäminen (Blanchet ym. 2008). Selittävät 

muuttujat jaettiin kolmeen eri ryhmään (fysikaaliset muuttujat sekä vedenlaatu- ja 

pohjanlaatumuuttujat), joille valinta suoritettiin ensin erikseen. Fysikaaliset 

muuttujat olivat syvyys, lämpötila, etäisyys ja avoimuus, vedenlaatumuuttujat 

happi, pH, sähkönjohtavuus, klorofyllipitoisuus ja PAR sekä 

pohjanlaatumuuttujat kuiva-aine, hehkutushäviö sekä GTK:n pohjanlaatuluokka 

kategorisena dummy-muuttujana.  

Yksilötiheyden sekä taksonirunsauden yhteyttä ympäristötekijöihin tarkasteltiin 

lineaarisella monimuuttujaregressiomallilla kymmenkantaiseen logaritmiin 

muunnetuilla muuttujilla. Mallin muuttujat valittiin konservatiivisella eteenpäin 

askeltavalla menetelmällä (Blanchet ym. 2008), mutta niitä ei jaettu eri ryhmiin. 

Selitetyn vaihtelun jakautumista selittäjien kesken tarkasteltiin varianssin 

osituksella. Regressiomallien oletusten voimassaolo testattiin jäännöstarkastelun 

avulla ja oletusten saavuttamiseksi muuttujille tehtiin tarvittaessa 

logaritmimuunnokset. Mallien hyvyyttä arvioitiin yksinkertaisella 

ristivalidoinnilla, jättämällä kukin havainto vuorollaan pois mallista ja 

ennustamalla vastemuuttujan arvo tälle havainnolle mallilla, jossa oli mukana n–1 

havaintoa (Pickard & Cook 1984). Lisäksi tarkasteltiin monimuuttujaregression 

jäännösten spatiaalista autokorrelaatiota (Moran I statistics) eli selittävätkö 

paikkojen väliset etäisyydet eläintiheyttä ja taksonirunsautta, kun ympäristöstä 

johtuva vaihtelu on huomioitu.  

Numeerisissa analyyseissä käytettiin R-ohjelmaa (R Core Team 2018) sekä sen 

lisäpakettia BiodiversityR (Kindt 2017). Spatiaalianalyysissä käytettiin R-ohjelman 

lisäpakettia pgirmess (Giraudoux 2016). Numeerisesta tarkastelusta suljettiin pois 

paikat 21 ja 43, koska niiltä ei ollut LOI-aineistoa.  
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3 TULOKSET 

3.1 Pohjaeläinten yhteisörakenne  

Pohjaeläinnäytteistä määritettiin yhteensä 4 613 yksilöä ja 90 taksonia (Liite 1). 

Runsain ryhmä olivat surviaissääsken toukat (48 taksonia, keskimääräinen 

tiheys = 462 yksilöä m–2), ja myös harvasukasmatoja löytyi runsaasti (15 taksonia, 

155 yksilöä m−2). Muita runsaita ryhmiä olivat katkat (Amphipoda) (2 lajia, 

54 yksilöä m−2), sukkulamadot (Nematoda) (15 yksilöä m−2) sekä piensimpukat 

(Sphaeriidae) (2 sukua, 16 yksilöä m−2). Runsaimmat surviaissääskitaksonit olivat 

Heterotrissocladius grimshawi (91 yksilöä m−2) sekä Procladius spp. (80 yksilöä m−2) 

(Kuva 5), ja runsain harvasukasmatolaji oli Spirosperma ferox (95 yksilöä m−2) 

(Kuva 4). Reliktiäyriäisistä havaittiin kolmea lajia: valkokatkaa (Monoporeia affinis), 

okakatkaa (Pallasea quadrispinosa) sekä jäännemassiaista (Mysis relicta) (Kuva 6). 

Surviaissääskitoukista joitakin niukkaravinteisuuden indikaattorilajeja (kuten 

H. grimshawi 91 yksilöä m−2 ja Micopsectra spp. 48,2 yksilöä m−2) havaittiin 

enemmän kuin keskimääräisen ravinteisuuden indikaattorilajeja (Sergentia coracina 

5,6 yksilöä m−2 ja Stictochironomus rosenschoeldi 29,6 yksilöä m−2). Matalissa 

lahdenpoukamissa ja erityisesti järvialtaan pohjoisosissa lähellä Hummonlahtea 

havaittiin kuitenkin joitakin Chironomus plumosus ja C. anthracinus –

surviaissääskilajien toukkia. Sulkasääskien toukkia (Chaoboridae) ei havaittu 

tutkimuksessa lainkaan, ei myöskään uhanalaisiksi luokiteltuja lajeja (Hyvärinen 

ym. 2019). 
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Kuva 4. Harvasukasmatojen keskimääräinen tiheys taksoneittain Puruveden 
Hummonselällä. 
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Kuva 5. Surviaissääsken toukkien keskimääräinen tiheys taksoneittain Puruveden 
Hummonselällä. 
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Kuva 6. Reliktiäyriäisten keskimääräinen tiheys lajeittain Puruveden 

Hummonselällä. 

Pohjaeläintiheys oli keskimäärin 759 yksilöä m−2, mutta vaihteli suuresti 

näytepisteiden välillä (44–2871 yksilöä m−2, Kuva 7a). Suurimmat tiheydet (yli 

2000 yksilöä m−2) havaittiin matalilla (< 10 m) näytepisteillä, ja yli 20 metrin 

syvyydessä pohjaeläintiheys oli keskimäärin 270 yksilöä m−2.  

Taksonirunsaus vaihteli vastaavasti välillä 4–40 näytepiste−1, ja suurimmat 

taksonirunsaudet havaittiin yleensä matalissa näytepisteissä, joissa myös 

pohjaeläintiheys oli suuri (Kuva 7b). Matalassa vedessä myös surviaissääsken 

toukkien taksonirunsaus oli suurempi kuin syvällä.  Matalissa näytepisteissä 

havaittiin lisäksi joitakin päivänkorentojen (Ephemeroptera), kaislakorennon 

(Sialis spp.) ja vesiperhosten (Trichoptera) toukkia, joita ei esiintynyt syvällä. 

Puruveden kesäkerrostuneisuuskauden hapen kylläisyysaste oli hyvä (yli 70 %) 

myös syvissä näytepisteissä (Kuva 3), ja jotkin lajit esiintyivät runsaslukuisempina 

syvässä kuin matalassa vedessä. Näitä olivat esimerkiksi valkokatka (Monoporeia 

affinis), Heterotrissocladius subpilosus -surviaissääsken toukka sekä jotkin 

harvasukasmadot (Rhynchelmis limosella, Stylodrilus heringianus ja Lamprodrilus 

isoporus). H. subpilosus havaittiin tutkimuksessa vain pääsyvänteessä 

harvalukuisena (keskimääräinen yksilötiheys 2,1 yksilöä m−2), kun taas 

H. grimshawi esiintyi runsaslukuisena (90,9 yksilöä m−2) pääsääntöisesti matalissa 

vesissä.  
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Kuva 7. Pohjaeläintiheyden (a) ja taksonirunsauden (b) vaihtelu Puruveden 
Hummonselän havaintopisteissä. (Karttapohja: Maanmittauslaitoksen 
Maastokarttarasteri 1:250 000 2015).  

RDA-ordinaatioon selittäviksi muuttujiksi tulivat valituiksi syvyys, lämpötila, 

avoimuus, kuiva-ainepitoisuus (%) sekä pohjanlaatuluokka ”lieju”. RDA-

kuvaajassa lajistoltaan eniten toisiaan muistuttavat näytepisteet sijoittuvat lähelle 

toisiaan, ja nuolet kuvaavat ympäristömuuttujien vaihtelun suuntaa ja 

voimakkuutta. Syvät ja kylmät ulappa-alueen näytepisteet sijoittuvat 

ordinaatioavaruudessa (Kuva 8a) pääosin alavasemmalle ja vastaavasti matalat ja 

lämpimät pisteet yläoikealle. Liejupohjat ovat kuvaajan yläosassa, ja 

epäorgaanisemmat pohjat alaoikealla. Taksonien RDA-kuvaajassa (Kuva 8b) 

samankaltaisissa ympäristöolosuhteissa viihtyvät taksonit sijoittuvat lähelle 

toisistaan. Kuvaajasta voidaan havaita, että kylmässä ja syvällä esiintyi erityisesti 

valkokatkaa (Monoporeia affinis), joitakin harvasukasmatolajeja 

(Stylodrilus heringianus, Rhynchelmis limosella, Lamprodrilus isoporus) sekä 

Heterotrissocladius supbilosus –surviaissääsken toukkia. Liejuisessa 
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pohjanlaatutyypissä runsaana esiintyneet taksonit kuten Zalutschia zalutschicola ja 

Stictochironomus rosenschoeldi -surviaissääsken toukat sekä hernesimpukka 

(Pisidium spp.) sijoittuvat kuvaajan yläosaan. Suurin osa taksoneista esiintyi 

runsaimpana matalissa ja lämpimissä ympäristöolosuhteissa, sekä kiinteämmillä 

ja epäorgaanisimmilla pohjilla, joita luonnehti sedimentin suuri kuiva-aineosuus. 

Syvyys, lämpötila ja avoimuus selittivät yhteisökoostumuksen vaihtelusta 10 %, ja 

kuiva-aine sekä lieju 7 %. Yhteistä vaihtelua oli 6 %, ja jäännösvaihtelua 77 % 

(Kuva 9). 
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Kuva 8. Pohjaeläinpisteiden RDA -ordinaatio (a) ja taksonien sijainti 
ordinaatioavaruudessa (b). Taksonien lyhenteet on esitetty Liitteessä 1.  
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Kuva 9. Pohjaeläinyhteisöjen ympäristömuuttujilla selittyvän vaihtelun 
jakautuminen eri selittävien muuttujien välillä. 

 

3.2. Yksilötiheyden ja taksonirunsauden yhteys ympäristötekijöihin 

Pohjaeläinten yksilötiheyden ja taksonirunsauden yhteys syvyyteen, lämpötilaan 

ja hapen kylläisyyteen oli voimakas, mutta ei lineaarinen (Kuva 10, Liite 2). Sekä 

yksilötiheys että taksonirunsaus vähenivät 10–20 metrin syvyysvyöhykkeessä 

nopeasti, ja pysyivät tämän jälkeen varsin tasaisina. Yksilötiheys korreloi 

voimakkaimmin veden pohjanläheisen lämpötilan (Pearsonin korrelaatiokerroin 

r = 0,70, p < 0,001 ja) ja hapen kylläisyyden (r = 0,71, p < 0,001 ja) kanssa. Myös 

taksonirunsaudella oli voimakkain yhteys lämpötilan (r = 0,77, p < 0,001) ja hapen 

kylläisyyden (r = 0,78, p < 0,001) kanssa. Yhteydet syvyyteen olivat voimakkaita, 

mutta epälineaarisuuden vuoksi korrelaatiokertoimet jäivät pieniksi (yksilötiheys: 

r = −0,55, p < 0,001 ja taksonirunsaus: r = −0,59, p < 0,001).  

Sekä yksilötiheyden (−0,50, p < 0,001) että taksonirunsauden (−0,53, p < 0,001) 

yhteydet etäisyyteen mannerrannasta olivat kohtuullisen voimakkaita (Kuva 10, 

Liite 2). Yksilötiheys ja taksonirunsaus korreloivat voimakkaasti myös keskenään 

(r = 0,92, p < 0,001).  
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Kuva 10. Pohjaeläinten yksilötiheyden ja taksonirunsauden yhteys syvyyteen, 
lämpötilaan, hapen kylläisyyteen sekä näytepisteen etäisyyteen mannerrannasta. 
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Logaritmimuunnetun yksilötiheyden vaihtelua voimakkaimmin selittäneet ja 

regressiomalliin valitut ympäristömuuttujat olivat syvyys sekä näytepisteen 

etäisyys mannerrannasta, molemmat muunnettuina kymmenkantaiseen 

logaritmiin (Taulukko 3).  

Mallin selitysaste (R2) oli 54 %. Syvyys selitti yksilötiheyden logaritmin vaihtelusta 

18 %, ja etäisyys mannerrannasta vastaavasti 5 % (Kuva 11). Näiden muuttujien 

yhdessä selittämän jaetun vaihtelun osuus oli 30 %. Monimuuttujaregressiomalli 

on ristiinvalidoinnin perusteella varsin harhaton (kulmakerroin = 1,0007, 

leikkauspiste = 0,0039) ja mallin ennustusvirhe RMSEP = 0,298 (Kuva 12a). 

Syvyys sekä etäisyys mannerrannasta selittivät logaritmoituina voimakkaimmin 

myös logaritmoidun taksonirunsauden vaihtelua, ja sen vuoksi ne valittiin 

monimuuttujaregessiomalliin (Taulukko 4).  

Malli selitti taksonirunsauden vaihtelusta 62 %. Syvyys selitti kokonaisvaihtelusta 

23 %, ja etäisyys mannerrannasta 5 %, kun muuttujien yhdessä selittämän, jaetun 

vaihtelun osuus oli 34 % (Kuva 11). Ristiinvalidoinnin perusteella malli on varsin 

harhaton (kulmakerroin = 1,0002, leikkauspiste = 0,0006) ja mallin ennustusvirhe 

RMSEP = 0,170 (Kuva 12b). 
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Taulukko 3. Pohjaeläinten yksilötiheydelle tehdyn monimuuttujaregressiomallin 
kertoimet (B), ja niihin liittyvät testisuureen arvot (t), p-arvot, 95 %:n 
luottamusväli (LV) sekä mallin (sovitettu) selitysaste (R2).  

 Log10(Yksilötiheys) 

 B t p-arvo 

4,0 
(±4,2) 

LV 

Vakio 4,761 13,278 < 0,001 4,040–5,481 

Log10(etäisyys, ranta) −0,389 −2,601 0,012 −0,690–−0,089 

Log10(syvyys) −0,817 −4,599 < 0,001 −1,175–−0,460 

R2 (adj.) 0,541 

 

Taulukko 4. Pohjaeläinten taksonirunsaudelle tehdyn 
monimuuttujaregressiomallin kertoimet (B), ja niihin liittyvät testisuureen arvot 
(t), p-arvot, 95 %:n luottamusväli (LV) sekä mallin (sovitettu) selitysaste (R2).  

 Log10(Taksonirunsaus) 

 B t p-arvo 

4,0 
(±4,2) 

LV 

Vakio 2,569 12,156 < 0,001 2,145–2,994 

Log10(etäisyys, ranta) −0,251 −2,839 0,007 −0,428–−0,073 

Log10(syvyys) −0,587 −5,598 < 0,001 −0,797–−0,376 

R2 (adj.) 0,623 
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Kuva 11. Yksilötiheydelle ja taksonirunsaudelle tehtyjen 
monimuuttujaregressiomallien kokonaisvaihtelun jakautuminen eri selittävien 
muuttujien ja jäännösvaihtelun välillä.  

 

Kuva 12. Havaitun ja regressiomallilla ennustetun pohjaeläinten yksilötiheyden 
(a) sekä taksonirunsauden (b) välinen yhteys, yhteyttä kuvaavan regressiosuoran 
yhtälö ja selitysaste (R2), sekä ennustevrihe (RMSEP). 

3.3 Spatiaalinen vaihtelu  

Monimuuttujaregressiomallien jäännöksille tehdyissä spatiaalianalyyseissä 

havaittiin tilastollisesti merkitsevä spatiaalinen autokorrelaatio pienillä 

etäisyysluokilla (Kuva 13). Yksilötiheyden osalta tilastollisesti merkitsevä 

spatiaalinen autokorrelaatio oli etäisyysluokilla 2500–5000 m (Moran statistic = 

0,130, p = 0,040, n = 292). Taksonirunsauden osalta spatiaalinen autokorrelaatio 

havaittiin etäisyysluokilla 0–2500 m (Moran statistic = 0,250, p = 0,014, n = 168). 
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Kuva 13. Yksilötiheyden (a) ja taksonirunsauden (b) 
monimuuttujaregressiomallien jäännöksien spatiaalianalyysin (Moran statistic) 
tulokset. Punainen piste kuvaa tilastollisesti merkitsevää (p < 0,05) spatiaalista 
autokorrelaatiota.  

4 TULOSTEN TARKASTELU  

Tutkimuksen tulosten perusteella Puruveden Hummonselän ulappa-alueen 

pohjaeläimistö koostuu pääosin suurten, vähähumuksisten järvien luontotyypille 

ominaisista taksoneista (Tolonen ym. 2005, Aroviita ym. 2012, Lammi ym. 2018). 

Lähivesistä Saimaan Pihlajavedeltä on löydetty pääosin vastaavanlaista, 

niukkaravinteiselle järvelle tyypillistä lajistoa, mutta Pihlajaveden Simunanselällä 

on todettu enemmän keskimääräiselle ravinteisuudelle tyypillisiä lajeja verrattuna 

tähän tutkimukseen (Hynynen ym. 1999). Aiemmassa paleolimnologisessa 

Puruveden pohjaeläintutkimuksissa runsaimmat löydetyt surviaissääskitaksonit 

olivat Procladius spp., Micropsectra spp. ja Sergentia coracina (Meriläinen & Hamina 

1993). Näistä S. coracina oli kuitenkin melko vähälukuinen tässä tutkimuksessa. 

Niukkaravinteisten järvien syvänteille tyypillisten Heterotrissocladius subpilosus –

toukkien esiintyminen kertoo Puruveden alusveden hyvästä happitilanteesta 

myös syvänteissä (Saether 1979, Tolonen ym. 2005). H. subpilosus –toukkia on 

löydetty Puruvedestä aiemmissakin tutkimuksissa (Meriläinen & Hamina 1993). 

Vähähappisille syvänteille ja humusjärville ominaisia sulkasääsken toukkia 
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(Chaoboridae) (Tolonen ym. 2005) ei havaittu tässä tutkimuksessa. Toisaalta 

matalissa lahdenpoukamissa ja erityisesti järvialtaan pohjoisosissa lähellä 

Hummonlahtea havaittujen Chironomus –suvun surviaissääsken toukkien 

esiintyminen saattaa olla merkki hieman heikommasta tilasta paikallisesti (Saether 

1979, Tolonen ym. 2005). Havaintoa alueen hieman heikentyneestä tilasta tukee 

Nikulan ym. (2017) kasvillisuuskartoitus, jossa Hummonlahden 

vesikasvillisuudessa havaittiin rehevöitymisen merkkejä.  

Vastaavanlaisessa tutkimuksessa Keski-Suomen Konnevedellä havaittiin 

Puruveteen verrattuna runsaampana H. subpilosus –toukkia, kun taas Puruvedellä 

runsaslukuinen Heterotrissocladius grimshawi esiintyi Konnevedellä vain 

harvalukuisena (Sini Valkonen, julkaisematon). Meriläinen & Hamina (1993) 

havaitsivat paleolimnologisessa tutkimuksessaan Puruvedellä runsaasti 

Heterotrissocladius maeri –toukkia tuoreimmissa sedimenteissä, kun taas 

H. subpilosus oli ollut harvalukuinen myös vanhemmissa sedimenteissä. 

H. subpilosus –toukkia on löydetty myös muualta Suur-Saimaan järvialtaista, kuten 

Pihlajavedeltä (Hynynen ym. 1999). 

Suurten vähähumuksisten järvien luontotyypille ominaiset reliktiäyriäiset, kuten 

jättikatka (Gammaracanthus lacustris), valkokatka (Monoporeia affinis), okakatka 

(Pallasea quadrispinosa) sekä jäännemassiainen (Mysis relicta) ovat herkkiä 

kuormitukselle, ja ne esiintyvät tyypillisesti suurissa ja varsin syvissä järvissä 

(Särkkä ym. 1990, Salonen 2010, Lammi ym. 2018). Näistä lajeista jättikatkaa ei 

tavattu tässä tutkimuksessa, mutta sitä on löydetty Saimaan järvialtaista 

esimerkiksi Pihlajavedestä (Hynynen ym. 1999), ja lajin tiedetään esiintyvän myös 

Paasivedellä (Salonen 2010). Laji on saattanut jäädä myös havaitsematta, sillä 

Ekman-noutimen on todettu pyydystävän huonosti jättikatkoja (Bagge ym. 1996). 

Tutkimuksessa runsaana esiintynyttä valkokatkaa pidetään reliktiäyriäisistä 

ihmistoiminnan vaikutuksille herkimpänä lajina (Särkkä ym. 1990).   

Joidenkin lajien, kuten valkokatkan ja H. subpilosus -surviaissääken toukan 

esiintymistä ordinaatioanalyysissä selitti odotetusti syvyys, sillä kyseiset lajit ovat 

tyypillisiä syville vesille (Saether 1979, Särkkä ym. 1990) Vastaavasti matalassa 
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vedessä (5–10 m) esiintyi joitakin litoraalilajeja, kuten päivänkorentojen, 

kaislakorennon ja vesiperhosten toukkia. Lisäksi ordinaatioanalyysissä erottui 

muutamia taksoneja, joiden esiintymistä selitti pohjanlaatu ja jotka esiintyivät 

erityisesti liejuisilla pohjilla. Näitä olivat mm. surviaissääsken toukat Zalutschia 

zalutschicola, Stictochironomus rosenschoeldi sekä Polypedilum pullum, ja 

piensimpukoista Pisidium sp.  

Havaittua lajistoa tarkasteltaessa on huomioitava, että Ekman-noudin ei pyydystä 

tasapuolisesti kaikkia pohjaeläimiä, sillä osa elää syvemmällä sedimentissä tai 

liikkuu aktiivisesti sedimentin pinnalla (Särkkä & Paasivirta 1972, Bagge ym. 

1996). Havaintovirheitä voi aiheuttaa myös ulappa-alueen pieni pohjaeläintiheys 

(Smock ym. 1981) ja laikuittainen jakautuminen (Covich ym. 1999). Ulappa-alueen 

pohjaeläinnäytteenotossa suositellaan yleensä otettavaksi enemmän toistoja kuin 

rantavyöhykkeeltä (Veijola ym. 1996, Hynynen ym. 1999), mutta suuren 

työmäärän vuoksi tässä työssä päädyttiin käyttämään viittä rinnakkaisnäytettä. 

Syvyys ja siihen liittyvät tekijät säätelevät voimakkaimmin pohjaeläinten 

yksilötiheyttä ja lajiston runsautta erityisesti niukkaravinteisissa järvissä (esim. 

Hynynen 1999, Jyväsjärvi ym. 2009), ja tämä oli havaittavissa myös tässä 

tutkimuksessa. Puruvedessä harppauskerrokseen liittyvä lämpötilan nopea ja 

happipitoisuuden kohtalainen aleneminen saattavat selittää pohjaeläinten 

yksilömäärän ja taksonirunsauden nopeaa vähenemistä 10–20 metrin 

syvyysvyöhykkeessä. Pihlajavedessä pohjaeläinten tiheyden ja taksonirunsauden 

on todettu vähenevän vastaavalla tavalla nopeasti 10–20 metrin 

syvyysvyöhykkeessä (Hynynen 1999). Päijänteessä ja Pihlajavedessä 

pohjaeläintiheyden on todettu olevan pienimmillään keskisyvyyksissä (n. 15–20 

m) (Valovirta 1959, Hynynen ym. 1999).  

Konnevedellä yksilötiheyden ja taksonirunsauden yhteys syvyyteen on 

vastaavanlainen kuin Puruvedellä, ja myös havaittu lajisto oli samankaltaista (Sini 

Valkonen, julkaisematon). Etäisyys rannasta ei kuitenkaan ollut Konnevedellä 

merkitsevä selittäjä yksilötiheydelle tai taksonirunsaudelle. Eroa Konneveden ja 

Puruveden välillä saattaa selittää järvien toisistaan poikkeavat syvyyssuhteet ja 
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erot avoimuudessa. Konnevedellä on enemmän saaria ja järvessä on jyrkemmin 

vaihtelevat syvyyserot, kun taas Puruveden Hummonselkä on avoimempi, 

vähäsaarisempi ja siinä on vain yksi pääsyvänne. Erot Konneveden ja Puruveden 

pohjaeläimistössä ja malleissa viittaavat siihen, etteivät järvensisäisesti kehitetyt 

mallit ole kovin hyvin yleistettävissä muihin järvialtaisiin. 

Rehevämmissä järvissä pohjaeläinten yhteisörakennetta ja runsautta voivat 

säädellä erilaiset ympäristötekijät kuin niukkaravinteisissa järvissä (Rasmussen & 

Kalff 1987, Verneaux ym. 2004). Hapen on joissakin tutkimuksissa todettu 

rajoittavan pohjaeläinten monimuotoisuutta happikylläisyyden pudotessa alle 

65 % (Verneaux ym. 2004), mutta Puruvedessä happikylläisyys pysyi yli 70 % 

myös syvissä näytteenottopisteissä. Rasmussen & Kalff (1987) havaitsivat, että 

myös useat vesikemialliset muuttujat (kuten klorofylli ja kokonaisfosfori) selittivät 

paljon pohjaeläinten biomassaa rehevissä järvissä. Tämän perusteella Puruveden 

pohjaeläinten yksilötiheydelle ja taksonirunsaudelle kehitetyt mallit eivät 

todennäköisesti ole kovin hyvin sovellettavissa rehevämpiin tai erityyppisiin 

järvialtaisiin. 

Spatiaalianalyysissä havaittu spatiaalinen riippuvuus lähellä toisiaan olevien 

paikkojen välillä voi johtua pohjaeläinten voimakkaammasta levittäytymisestä 

lähellä toisiaan sijaitsevien alueiden välillä (Heino ym. 2015, Cai ym. 2017). 

Havaittu riippuvuus voi olla kuitenkin myös sattumaa. Mahdollisen spatiaalisen 

riippuvuuden tarkempi tutkiminen vaatisi lisää tilastollista tarkastelua, johon ei 

tämän työn puitteissa ryhdytty. Monissa muissa tutkimuksissa sekä syvänteiden 

että ranta-alueen pohjaeläimillä on kuitenkin havaittu spatiaalista riippuvuutta 

(Árva ym. 2015, Tolonen ym. 2017, Heling ym. 2018). Monilla pohjaeläinlajeilla 

esimerkiksi toukkavaiheet kulkeutuvat veden virtausten mukana ja aikuiset 

levittäytyvät tuulten mukana, joten nämä voivat vaikuttaa eläinten 

levittäytymiseen ja aiheuttaa spatiaalista riippuvuutta pohjaeläinyhteisöihin 

(Heling ym. 2018, Tolonen ym. 2018).  

Tutkimuksen perusteella on vaikea tehdä päätelmiä pohjaeläinten kannalta 

arvokkaimmista alueista Puruveden Hummonselällä, vaan tämä vaatisi 
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mahdollisesti lisää tilastollista tutkimusta. Esimerkiksi taksonirunsaus ja 

yksilötiheys eivät yksin kerro alueen arvokkuudesta, sillä erityyppisissä 

elinympäristöissä on oma lajistonsa ja järven mittakaavassa ne kaikki ovat 

monimuotoisuuden kannalta merkityksellisiä.  

5 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella Puruveden Hummonselän syvänteiden ja 

ulappa-alueen pohjaeläimistö koostuu pääosin suurten vähähumuksisten järvien 

luontotyypille ominaisista taksoneista. Järvessä havaittua rehevöitymiskehitystä 

tukee kuitenkin joidenkin rehevöitymiselle tyypillisten lajien esiintyminen 

paikallisesti lahtialueilla. Pohjaeläinten yhteisökoostumuksen, yksilötiheyden ja 

taksonirunsauden vaihtelu Puruveden Hummonselällä liittyy voimakkaimmin 

syvyyteen sekä siihen yhdistyviin ympäristömuuttujiin.  Mahdollista spatiaalista 

riippuvuuden yhteyttä voisi kuitenkin tutkia vielä tarkemmin ja eri menetelmiä 

hyödyntäen.  

Tämän työn tulokset tarjosivat uutta tietoa Puruveden Hummonselän 

pohjaeläimistön rakenteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Työssä tehdyt mallit 

tarjosivat uusia työkaluja pohjaeläinten yksilötiheyden ja taksonirunsauden 

arvioinnille Puruvedellä. Kerättyä suurta aineistoa voidaan käyttää myös 

jatkotutkimuksissa. Lajistoa koskevan tiedon hankkiminen ja vesiluonnon 

kokonaisvaltainen kartoittaminen on tärkeää yhä jatkossakin, jotta voidaan 

luotettavasti arvioida vedenalaisten luontotyyppien sekä lajiston 

monimuotoisuutta ja sen kehitystä. 
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LIITE 1. LAJILISTA 

Laji Lyhenne Keskimääräinen 
yksilötiheys m−2 
(± SD) 

Esiintyvyys    
(% paikoista) 

PORIFERA    

Spongilla lacustris Spolac - 9,3 

NEMATODA    

Nematoda Nemsp 15,3 (± 28,4) 55,6 

ANNELIDA    

Hirudinea    

Glossiphonia complanata Glocom 0,7 (± 2,9) 5,6 

Helobdella stagnalis Helsta 0,5 (± 2,7) 3,7 

Oligochaeta    

Arcteonais lomondi Arclom 2,5 (± 6,1) 18,5 

Lamprodrilus isoporus Lamiso 4,4 (± 8,4) 27,8 

Limnodrilus  Limsp 20,7 (± 30,1) 51,9 

Marionina riparia Marrip 0,3 (± 1,7) 3,7 

Naididae  Naisp 0,2 (± 1,2) 1,9 

Nais barbata Naibar 0,7 (± 2,9) 5,6 

Piguetiella planci Pigpla 0,5 (± 2,1) 5,6 

Potamothrix /Tubifex  PotTubsp 21,1 (± 33,5) 57,4 

Potamothrix hammoniensis Potham 0,5 (± 2,1) 5,6 

Rhynchelmis limosella Rhylim 1,5 (± 8,6) 5,6 



 

 

Ripistes parasita Rippar 0,2 (± 1,2) 1,9 

Slavina appendiculata Slaapp 1,2 (± 6,5) 3,7 

Spirosperma ferox  Spifer 94,7 (± 142,3) 87,0 

Stylodrilus heringianus Styher 5,9 (± 11,6) 29,6 

Vejdosvskyella comata Vejcom 0,2 (± 1,2) 1,9 

MOLLUSCA    

Bivalvia    

Pisidium  Pissp 14,8 (± 19,8) 61,1 

Sphaerium  Sphsp 1,2 (± 4,6) 7,4 

Gastropoda    

Gyraulus albus Gyralb 2,1 (± 8,8) 7,4 

Valvata piscinalis Valpis 4,9 (± 13,2) 22,2 

CRUSTACEA    

Amphipoda    

Monoporeia affinis Monaff 52,0 (± 74,8) 68,5 

Pallasea quadrispinosa Palqua 1,8 (± 4,0) 18,5 

Isopoda    

Asellus aquaticus Aseaqu 14,8 (± 21,9) 14,8 

Mysida    

Mysis relicta Mysrel 0,3 (± 2,4) 1,9 

ARACHNIDA    

Hydracarina Hydsp 2,5 (± 6,3) 18,5 

INSECTA    

Ephemeroptera    



 

 

Caenis horaria Caehor 4,1 (± 10,7) 16,7 

Ephemera vulgata Ephvul 12,7 (± 26,0) 29,6 

Megaloptera    

Sialis Siamor 0,2 (± 1,2) 1,9 

Trichoptera    

Athripsodes aterrimus Athate 0,2 (± 1,2) 1,9 

Athripsodes cinereus Athcin 0,7 (± 2,3) 7,4 

Cyrnus flavidus Cyrfla 3,8 (± 8,2) 25,9 

Cyrnus trimaculatus Cyrtri 2,8 (± 10,0) 11,1 

Ecnomus tenellus Ecnten 0,8 (± 4,3) 3,7 

Molanna angustata Molang 1,5 (± 4,5) 11,1 

Molanna submarginalis Molsub 1,5 (± 4,1) 13,0 

Mystacides azurea Mysazu 0,5 (± 2,1) 5,6 

Oecetis ochracea Oecoch 0,5 (± 2,1) 5,6 

Diptera 

DD 

   

Ceratopogonidae Cersp 

C 

9,5 (± 18,9) 33,3 

Chironomidae    

Ablabesmyia longistyla Abllon 5,6 (± 12,4) 24,1 

Ablabesmyia monilis Ablmon 0,5 (± 2,1) 5,6 

Ablabesmyia phatta Ablpha 2,0 (± 4,8) 16,7 

Arctopelopia  Arcsp 1,6 (± 4,3) 14,8 

Chironomus anthracinus Chiant 0,7 (± 4,8) 1,9 

Chironomus plumosus Chiplu 0,5 (± 2,1) 5,6 

Chironomus salinarius Chisal 0,2 (± 1,2) 1,9 



 

 

Cladopelma lateralis Clalat 4,0 (± 8,6) 22,2 

Cladotanytarsus  Clasp 16,3 (± 36,0) 25,9 

Constempellina  brevicosta Consp 0,2 (± 1,2) 1,9 

Corynocera ambigua Coramb 8,7 (± 44,4) 13,0 

Cricotopus  Crisp 0,7 (± 2,9) 5,6 

Cricotopus/Orthocladius  CriOrtsp 8,4 (± 38,4) 16,7 

Cryptochironomus  Crysp 17,8 (± 32,1) 44,4 

Demicryptochironomus  Demsp 11,9 (± 21,1) 48,1 

Dicrotendipes nervosus Dicner 17,4 (± 50,5) 27,8 

Epoicocladius ephemerae Epoeph 0,5 (± 2,7) 3,7 

Harnischia  Harsp 8,1 (± 21,2) 35,2 

Heterotanytarsus  Hetsp 0,7 (± 2,3) 7,4 

Heterotrissocladius grimshawi Hetgri 90,9 (± 188,7) 48,1 

Heterotrissocladius maeri Hetmae 0,3 (± 1,7) 3,7 

Heterotrissocladius subpilosus Hetsub 2,1 (± 6,7) 16,7 

Micropsectra  Micsp 7,7 (± 13,7) 42,6 

Microtendipes pedellus Micped 4,3 (±13,4) 22,2 

Monodiamesa  Monsp 6,3 (± 13,4) 25,9 

Nilothauma brayi Nilbra 1,6 (± 6,7) 9,3 

Orthocladius  Ortsp 0,2 (± 1,2) 1,9 

Pagastiella orophila Pagsp 

 

2,0 (± 5,1) 16,7 

Parachironomus vitiosus Parachivit 0,5 (± 2,7) 3,7 

Paracladius  Paraclasp 15,5 (± 31,8) 31,5 

Parakiefferiella smolandica Parakietri 12,3 (± 31,6) 24,1 



 

 

Paralauterborniella nigrohalteralis Paralaunig 0,2 (± 1,2) 1,9 

Paratanytarsus  Paratansp 1,6 (± 5,7) 9,3 

Polypedilum pullum Polpul 20,9 (± 32,0) 53,7 

Potthastia longimana Potsp 3,6 (± 7,8) 22,2 

Procladius  Proclasp 79,5 (± 56,9) 100 

Protanypus  Protansp 2,3 (± 2,3) 14,8 

Psectrocladius sordidellus Psesor 20,6 (± 49,6) 31,5 

Pseurochironomus prasinatus Pseudochi
sp 

9,7 (± 23,1) 27,8 

Sergentia coracina Sercor 0,7 (± 2,9) 5,6 

Stempellina  Stesp 0,2 (± 2,9) 1,9 

Stictochironomus rosenschoeldi Stiros 6,6 (± 14,0) 29,6 

Tanytarsus brundini Tanbru 0,7 (± 2,9) 5,6 

Tanytarsus chinyensis Tanchi 14,2 (± 33,4) 40,7 

Tanytarsus lugens Tanlug 20,1 (± 47,7) 44,4 

Tanytarsus  Tansp 4,1 (± 8,9) 24,1 

Thienemannimyia  Thisp 3,0 (± 7,9) 18,5 

Zalutschia zalutschicola Zalzal 24,7 (± 67,1) 35,2 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 2. PEARSONIN KORRELAATIOKERTOIMIA TUTKITTUJEN MUUTTUJIEN VÄLILLÄ 

 Syvyys T °C DO% Et. kaikki Et. ranta Et. saari Avoimuus DM% LOI% Taks.runs. Yks.tih 

Syvyys 1           

T °C −0,878*** 1          

DO% −0,751*** 0,941*** 1         

Etäisyys, kaikki 0,713*** −0,714*** -0,636*** 1        

Etäisyys, ranta 0,377** −0,443** −0,466*** 0,730*** 1       

Etäisyys, saari 0,586*** −0,530*** −0,349* 0,558*** 0,159 1      

Avoimuus 0,668*** −0,598*** −0,455** 0,724*** 0,463** 0,539*** 1     

DM% −0,495*** 0,503*** 0,427** −0,432** −0,256 −0,214 −0,213 1    

LOI% 0,425** −0,381** −0,314* 0,300* 0,082 0,162 0,081 −0,902*** 1   

Taksonirunsaus −0,594*** 0,769*** 0,781*** −0,682*** −0,533*** −0,338* −0,470*** 0,459** −0,361** 1  

Yksilötiheys −0,546*** 0,700*** 0,708*** −0,638*** −0,496*** −0,251 −0,377** 0,436** −0,377** 0,924*** 1 

*** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05, N = 52 


