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TIIVISTELMÄ  

Vesikasviyhteisöjen muodostumiseen järvessä vaikuttavat vedenalaiset 
valaistusolosuhteet, pohjan laatu, ravinneolosuhteet ja rannan morfometria, esimerkiksi 
rannan jyrkkyys ja sen alttius tuulille. Järven korkeus merenpinnasta sekä alueen kallio- 
ja maaperä määräävät järven veden laadun, kuten lämpötilan, pH:n, värin ja ravinteiden 
määrän. Järven sijainnilla on suora vaikutus sen vesikasviyhteisöjen koostumukseen. 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Pallas-Ounastunturin alueen seisovien 
vesien vesikasviyhteisöjen koostumusta sekä selvittää tärkeimmät siihen vaikuttavat 
ympäristötekijät ja niiden keskinäinen merkitys. Tutkimusta varten kerättiin 
kasvillisuusaineisto 17 järveltä heinä-elokuussa 2004. Tutkitut järvet sijaitsivat alueen 
eri osissa, eri korkeuksilla ja erilaisella maa- ja kallioperällä. Jokaisella järvellä tehtiin 
kahdeksan ilmansuuntien mukaan sijoitettua ruutulinjaa, joilta kerättiin vesikasvien 
peittävyystiedot lajeittain. Kaikki järvillä havaitut lajit, pohjanlaatu ja jokaisen 
kasvillisuusruudun veden syvyys kirjattiin ylös. Järvistä otettiin myös vesinäytteet 
vedenlaatutietoja varten. Muut ympäristömuuttujat saatiin kartoista. Vesikasviyhteisöjen 
vaihtelua selittävinä ympäristömuuttujina testattiin alueen kallioperää, järven pohjan 
laatua, kasvillisuusruudun veden syvyyttä, veden pH:ta, väriä, sähkönjohtokykyä, 
kokonaistyppeä ja fosforia, järven korkeutta merenpinnasta sekä järven sijainnin 
pohjois-etelä vaihtelua. Tutkimuksessa testattiin myös Rintasen botaanisten 
järvityyppien luokittelua kuvailtaessa Pallas-Ounastunturin alueen vesikasvillisuutta. 
Tutkituista järvistä löydettiin yhteensä 46 lajia tai sukua, joista 35 oli putkilokasveja, 
yhdeksän vesisammalia ja kaksi suurleviä. Yleisin laji oli pullosara, Carex rostrata. 
Myös palpakoita,  Sparganium suvun lajeja tavattiin useissa järvissä. Tutkitut järvet 
edustivat neljää Rintasen botaanista järvityyppiä sekä muutamaa näiden varianttityyppiä. 
Järvien vesikasviyhteisöt erosivat toisistaan. Järven korkeuden merenpinnasta, 
järviveden pH:n sekä veden syvyyden havaittiin korreloivan merkittävästi 
vesikasvillisuuden muutoksen kanssa. Tämän tutkimuksen perusteella 
vesikasviyhteisöjen koostumukseen vaikuttavat eniten veden syvyys, veden pH, pohjois-
etelä vaihtelu järven sijainnissa, veden sähkönjohtokyky, järven korkeus merenpinnasta 
sekä veden kokonaistyppi.      
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ABSTRACT  

The formation of aquatic macrophyte communities in lakes is affected by underwater 
light conditions, the quality of the lake bottom, nutrient conditions and the morphometry 
of the lakeshore, such as the steepness of the shore and its exposure to winds. The 
altitude of a lake and the soil and the bedrock of the area determine the quality of the 
lake water, such as temperature, pH, colour and the amount of nutrients. The location of 
a lake has a direct effect on the composition of its aquatic macrophyte communities. In 
this study the composition of aquatic macrophyte communities of stagnant waters in 
Pallas-Ounastunturi region was studied. The aim of the study was also to find the most 
important environmental factors affecting the composition and their mutual importance. 
The vegetation data was collected from 17 lakes in July and August 2004. The studied 
lakes were located in different parts of the region, at varying altitudes and on varying 
soil and bedrock. Eight transects placed according to the points of the compass were 
performed in each lake. All the observed species in the lakes, the quality of the bottom 
and the depth of water of each experimental plot were recorded. Water samples were 
also taken from each lake for water quality information. Other environmental factors 
were taken from maps. The bedrock, the quality of the lake bottom, the water depth of 
the experimental plot, pH, colour, conductivity, total nitrogen and phosphorus content of 
the lake water, the altitude of the lake and north south variation at the lake location were 
tested as explanatory environmental factors. In this study the botanical lake type 
classification of Rintanen was tested when describing the aquatic vegetation in Pallas-
Ounastunturi region.  
A total of 46 species or families were found in the studied lakes. 35 of these were 
vascular plants, nine were aquatic mosses and two large algae. The most common 
species found was Carex rostrata. Also species of the Sparganium family were found in 
many lakes. The studied lakes represented four of the botanical lake types of Rintanen 
and some of their variant types. The aquatic macrophyte communities of the studied 
lakes differed from each other. There was a significant correlation between the change in 
the aquatic vegetation and the altitude of the lake, the pH of the lake water and also the 
depth of the water. On the basis of this study the environmental factors that most affect 
the composition of the aquatic macrophytes are depth, water pH, north south variation in 
lake location, conductivity of the water, lake altitude and the total nitrogen content of the 
water.  
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1. Johdanto  

Vesikasveilla tarkoitetaan useimmiten vesiekosysteemissä kasvavia putkilokasveja. 

Vesikasvin käsite ei kuitenkaan ole itsestään selvä, sillä kasvien suhde vesiympäristöön 

on vaihteleva. Linkolan (1932) mukaan vesikasviksi voidaan määritellä laajassa mielessä 

kasvilaji, joka kasvaa vallitsevasti vedessä tai yleisesti usein kasvaa varsin syvässäkin 

vedessä. Näin määritellen vesikasveiksi luetaan useita ranta- ja suokasveja. Varsinaisiksi 

vesikasveiksi eli hydrofyyteiksi Linkola lukee sellaiset lajit, jotka kasvavat joko 

kokonaan veden alla tai pinnalla ovat vain lehdet ja/tai kukinto tai kukka. Kasvutavan 

mukaan vesikasvit luokitellaan eri elomuotoihin. Juurellisia vesikasveja ovat 

ilmaversoiset kasvit eli helofyytit, uposlehtiset kasvit eli elodeidit, kelluslehtiset kasvit 

eli nymfeidit ja pohjalehtiset kasvit eli isoetidit.  Irrallaan kasvavia vesikasveja ovat 

irtokellujat eli lemnidit ja irtokeijujat eli keratofyllidit. Näiden lisäksi vesikasveiksi 

luetaan yleensä vesisammalet eli bryidit sekä suurlevät (Eloranta 1992).  

Vesikasvillisuus on, irtokellujia lukuun ottamatta, rajoittunut niihin syvyyksiin ja 

alueisiin, missä se toisaalta saa samalla riittävästi valoa fotosynteesiä varten ja toisaalta 

voi kiinnittyä pohjaan. Valaistus ja pohjan laatu ovat merkittäviä vesikasvien 

esiintymistä sääteleviä tekijöitä. Vedenalaisiin valaistusolosuhteisiin vaikuttavat veden 

väri, sameus ja saapuvan valon spektrikoostumus (Eloranta 1992). Maristo (1941) 

kuvasi tutkimustuloksissaan vesikasvilajien suhtautumista pohjanlaatuun. Niistä ilmenee, 

että monet lajit kasvavat hyvinkin erilaisilla pohjilla, mutta toisaalta lajeilla on melko 

selvä painopiste joko minerogeenisillä tai organogeenisillä sedimenteillä. Rannan 

morfometria, esimerkiksi rannan jyrkkyys ja sen alttius tuulille sekä pohjan laatu ovat 

avainasemassa kasvillisuusvyöhykkeiden synnyssä. Tasaisesti syvenevällä rannalla on 

usein nähtävissä selvät elomuotojen muodostamat vyöhykkeet. Toivosen (1981) mukaan 

varsinaiseen rantaan kuuluu keskimääräisen alimman ja ylimmän vedentason välinen 

alue, jonka yläosaa leimaa usein niittymäinen kasvillisuus ja alaosaa vallitsevat saraikot. 

Rannaksi voidaan lukea myös pysyvästi veden peitossa oleva matalan veden 

kasvillisuusranta, jossa veden suurkasvit pääasiassa elävät. Tätä aluetta hallitsevat 

ilmaversoiset vesikasvit. Ulompana kasvavat kelluslehtiset ja uposlehtiset vesikasvit. 

Syvimmälle yltävät pohjalehtiset kasvit sekä vesisammalet ja levät. 

Valaistusolosuhteiden, pohjan laadun ja rannan morfometrian lisäksi vesikasvien lajistoa 

ja määrää sääteleviä tekijöitä ovat veden virtaukset, veden korkeuden vaihtelu, veden 
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kemiallinen laatu, kuten ravinteisuus, pH ja ionipitoisuus sekä jäätyminen ja jääeroosio. 

Vesikasvien kasvun kannalta merkittäviä tekijöitä ovat myös kilpailu tilasta ja valosta 

sekä erilaiset ihmisen toiminnat (Eloranta 1992).   

Maristo esitti 1941 järvien suurkasvillisuuteen perustuvan järvityyppiluokituksen, jossa 

hän kuvasi 12 eri järvityyppiä. Tutkimuksessa oli mukana myös 20 Lapissa sijaitsevaa 

järveä. Mariston mukaan  Lapissa esiintyy viittä eri järvityyppiä. Lapin järvien 

kasvillisuutta on tutkinut tarkemmin erityisesti Rintanen (1982) ja hän on esittänyt 

Mariston luokituksen pohjalta yksityiskohtaisemman luokittelun Lapin järville. Rintasen 

luokittelu perustui 484 järven kasvillisuus- ja vedenlaatutietoihin ja hän esitti Lapin 

järville yhteensä yhdeksän botaanista järvityyppiä ja joillekin tyypeille muutamia 

variantteja. Nämä tyypit ovat Nuphar eli ulpukkatyyppi ja sen kolme varianttia, 

Equisetum eli järvikortetyyppi ja sen yksi variantti, Equisetum-Phragmites eli järvikorte-

järviruokotyyppi, Lobelia eli  nuottaruohotyyppi ja sen yksi variantti, Potamogeton 

filiformis-Chara eli merivita-näkinpartatyyppi, Stratioites eli sahalehtityyppi, Elodeidi 

eli uposlehtityyppi, Carex eli saratyyppi ja sen kaksi varianttia sekä Nitella eli 

silopartatyyppi. Näistä silopartatyyppi,  saratyyppi variantteineen sekä  merivita-

näkinpartatyyppi esiintyvät tässä järjestyksessä pohjoisesta pohjoisboreaalisen 

vyöhykkeen etelärajalle saakka ja ovat siis pelkästään pohjoisessa esiintyviä 

järvityyppejä. Uposlehtityyppi esiintyy pääasiassa Pohjois-Suomessa, mutta sitä löytyy 

myös keskiboreaaliselta vyöhykkeeltä. Ulpukkatyyppi variantteineen esiintyy koko 

boreaalisella vyöhykkeellä. Muut tyypit ovat lähinnä esiintymisessään eteläisiä, mutta 

niitä tavataan pohjois-boreaalisen vyöhykkeen eteläosissa.   

Linkola (1932) laski Suomen vesien putkilokasvien levinneisyyttä koskevassa 

artikkelissaan Lapin havumetsävyöhykkeellä esiintyvän 45 vesikasvilajia. Tyystjärvi-

Muuronen (1985) on laskenut 53 vesikasvilajin esiintyvän Metsä-Lapin vyöhykkeelle 

saakka. Kummassakaan luokittelussa varsinaisiksi vesikasveiksi ei ole laskettu muun 

muassa usein vedessä kasvavia rentukkaa, Caltha palustris ja raatetta, Menyanthes 

trifoliata tai vedessä tyypillisesti kasvavia saroja, Carex spp.  Rintanen (1982) havaitsi 

koko Lapin alueelta 165 järvestä keräämästään kasviaineistosta 71 putkilokasvilajia, 32 

vesisammallajia sekä viisi levälajia.  Kemppainen (2003) havaitsi Vuotoksen alueen 

pikkujärvien vesikasvillisuutta tutkiessaan 53 putkilokasvilajia, kaksi suurlevälajia sekä 

12 vesisammallajia. Kemppainen keräsi aineistonsa 38 pienestä järvestä ja lammesta 
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kesällä 1994.  Nykyiseen Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon kuuluvalla Ylläs-

Aakenuksen alueella kartoitettiin vesikasvillisuutta kesällä 2000. Näissä tutkimuksissa 

havaittiin 25 varsinaista vesikasvilajia ja yhdeksän vesisammallajia (Kuusisto 2003).   

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Pallas- Ounastunturin alueen, entisen Pallas 

- Ounastunturin kansallispuiston seisovien vesien vesikasvillisuutta. Tässä 

tutkimuksessa vesikasveiksi luetaan vallitsevasti vedessä kasvavat tai yleisesti vedessä 

kasvavana tavattavat lajit. Tavoitteena on tehdä perusselvitys alueen vesikasvillisuudesta 

sekä selvittää tärkeimmät vesikasvillisuuden koostumukseen vaikuttavat 

ympäristötekijät ja niiden keskinäinen merkitys. Alueen eri osissa, eri korkeuksilla 

meren pinnasta ja erilaisella kallioperällä sijaitsevissa järvissä oletetaan olevan eroja 

vesikasvillisuusyhteisöjen koostumuksessa. Tässä työssä testataan myös Rintasen (1982) 

määrittelemien botaanisten järvityyppien luokittelua kuvailtaessa Pallas-Ounastunturin 

alueen vesikasvillisuutta.    

2. Aineisto ja menetelmät  

2.1 Tutkimusalue  

Pallas-Ounastunturin alue kuuluu 1.2.2005 perustettuun  Pallas-Yllästunturin 

kansallispuistoon. Tutkimusalueena olleen entisen Pallas-Ounastunturin kansallispuiston 

pinta-ala on 50 129 hehtaaria ja se sijaitsee Keski-Lapissa, Kittilän, Muonion ja 

Enontekiön kuntien alueella. Kartassa 1 esitetään entisen kansallispuiston alueen rajaus. 

Tämä alue käsittää noin 50 kilometriä Ounasselän tunturiketjuun kuuluvia tuntureita 

sekä niitä ympäröiviä metsiä ja soita. Ounasselän tunturiketju on jäänne yli 1800 

miljoonaa vuotta sitten syntyneestä Svekokarelidien vuoristosta, jonka huiput mannerjää 

on hionut pyöreälakisiksi tuntureiksi. Alueen tunturit muodostavat kaksi erillistä ryhmää, 

Ounastunturien suurryhmän pohjoisessa ja Pallastunturit etelässä. Alueita erottaa 

vaikeakulkuinen Pahakuru, jonka alueella kulkee yhtenäisen kuusimetsän esiintymisen 

pohjoisraja. Enontekiön Käsivarren suurtuntureiden jälkeen tällä alueella ovat Suomen 

suurimmat suhteelliset korkeuserot huippujen ja ympäröivän maaston välillä. Alavat 

tasankomaat sijaitsevat 200 300 metriä merenpinnan yläpuolella ja tunturit kohoavat 

siitä 400 500 metriä. Alueen tuntureiden korkein huippu on 807 metriä meren pinnan 
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yläpuolelle kohoava Taivaskero Pallastuntureilla. Ounastunturien korkein kero on 723 

metriin nouseva Outtakka. Korkeimpien huippujen kautta kulkee vedenjakaja, joka 

erottaa Ounasjokea pitkin Kemijoen vesistöön laskevat vedet Muonionjokeen ja 

Tornionjokeen laskevista. Alueella on lukuisia pieniä järviä, joista useat ovat 

muodostuneet jään kuluttamiin painanteisiin. Ahtin ym. (1968) mukaan Pallas-

Ounastunturin alue kuuluu Lapin kasvillisuusjaossa Metsälapin vyöhykkeeseen. Pallas

Ounastunturin alueen lajistossa vaikuttaa kuitenkin voimakkaasti jakautuneisuus 

pohjoisboreaalisten metsien ja tunturilajiston välillä. Alueella kohtaavat monet 

esiintymisalueensa pohjoisrajalla elävät eteläiset lajit sekä pohjoiset tunturialueiden lajit 

(Sippola & Rauhala 1992; Johansson 2003; Sulkava & Norokorpi 2005).    

2.1.1 Ilmasto  

Pallas-Ounastunturin alue kuuluu ilmastollisessa aluejaossa Peräpohjolan-Lapin 

vyöhykkeeseen. Vyöhykkeen ilmasto on mantereinen, mikä ilmenee muun muassa 

suurena lämpötilan vaihteluna kesän ja talven välillä (Johansson 1936). Vuoden 

keskilämpötila alueella on Suomen kartaston  mukaan -1 °C (Westerholm & Raento 

1999).  Talvi on ankara ja pitkä. Tammikuun keskilämpötila on ollut vuosina 1971-2000 

-14-16 °C.  Alueella on pysyvä lumipeite noin seitsemän kuukauden ajan vuodessa.  

Kesä on lyhyt, mutta suhteellisen lämmin. Heinäkuun keskilämpötila on ollut vuosina 

1971-2000 14-16 °C (Ilmatieteenlaitos 2005).  

Termisen kasvukauden pituus, eli ajan jolloin vuorokauden keskilämpötila on yli +5 °C, 

on ollut Pallas-Ounastunturin alueella vuosina 1961-90 keskimäärin 130 päivää. 

Keskimääräinen sadesumma samalla ajanjaksolla on kasvukaudella ollut 250-300 mm. 

Keskimääräinen vuosisateen määrä on ollut vuosina 1971-2000 500-550 mm 

(Ilmatieteenlaitos 2005).     
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Kuva 1. Pallas-Ounastunturin kansallispuiston rajaus. Tutkitut järvet on merkitty 

karttaan numeroin. 
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2.1.2 Maa- ja kallioperä  

Pallas-Ounastunturin alueen kallioperä koostuu pääasiassa Keski-Lapin liuskealueeseen 

kuuluvista vulkaanisista tai sedimenttisyntyisistä kivilajeista. Pallastunturin kerot sekä 

alueen eteläpäässä sijaitseva Keimiötunturi ovat vulkaanisperäisiä amfiboliitteja, joiden 

tumma väri johtuu niissä yleisenä esiintyvästä sarvivälke-mineraalista. Ounastunturi ja 

sen eteläpuolella olevat vaarat kuten Pahtaselkä ja Iso Puukero ovat harmaata, toisinaan 

heikosti vaaleanpunaista kvartsiittia, joka on muodostunut lähes 2 000 miljoonaa vuotta 

sitten kerrostuneesta hiekasta. Alueen pohjoisosassa, Pyhäkeron koillisrinteellä 

kvartsiittia lävistävät pegmatiittijuonet. Kansallispuiston länsireunalla on gneissimäistä 

kvartsiittia, joka on yli 2 200 miljoonaa vuotta vanhaa. Tunturialueen itäpuolella on 

yleissävyltään harmaata, osaksi syväkivimäistä ja paikoin gneissimäistä niin sanottua 

Hetan graniittia (Johansson 2003).   

Alueen maaperäkerrostumat ja -muodostumat ovat pääasiassa peräisin viimeisen 

jääkauden loppuvaiheesta, jolloin mannerjää virtasi etelästä pohjoiseen. Vallitseva 

maalaji on moreeni. Useimmiten se on jäätikön pohjalle kerrostunutta pohjamoreenia, 

joka verhoaa kallion pintaa (Sulkava & Norokorpi 2005). Monin paikoin pohjamoreenin 

päälle on kerrostunut nuorempia maalajeja, kuten turvetta ja jokikerrostumia. 

Kumpumoreenit ovat vaihtelevan muotoisia kumpareista ja selänteistä koostuvia alueita. 

Kumpumoreeni on yleistä etenkin Pallastunturin Pallas- ja Palkaskerojen etelärinteiden 

alla, Outtakkan rinteillä, Ounastunturin Sioskurussa ja Outtakkan eteläpuolella Ylijoen 

laaksossa. Mannerjään liikkeiden, sulamisveden ja tuulen vaikutuksesta on alueelle 

syntynyt myös harjumuodostumia, suppia, dyynejä ja deltoja. Kooltaan huomattavimmat 

harjuselänteet ovat jyrkkärinteiset ja lähes tasalakiset Pahajoenkangas Outtakkan 

itäpuolella ja Piippokangas Outtakkan eteläpuolella. Ounasjoen länsireunalla, Raattaman 

ja Ketomellan välissä sijaitsee Ounasjokilaakson laaja dyynikenttä (Johansson 2003).    

2.2 Tutkitut järvet  

Kasvillisuusaineiston keruuta varten valittiin Pallas-Ounastunturin kansallispuiston 

alueelta 17 järveä. Tutkittaviksi pyrittiin valitsemaan puiston eri osissa, eri korkeuksilla 

ja erilaisilla maa-ja kallioperällä sijaitsevia järviä. Järviä ei arvottu, vaan ne valittiin 
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etukäteen karttaa apuna käyttäen. Järvet ovat pinta-alaltaan pieniä, ainoastaan Pallasjärvi 

on kooltaan muita järviä moninkertaisesti suurempi (Taulukko 1 ja Kuva 1).   

Taulukko 1.  Tutkittujen järvien perustiedot.       

Järvi

 

Nimi Pinta-ala 

(ha) 

Korkeus 

merenpinnasta 

(m) 

Kallioperä 

(Johansson 

2003) 

Maaperä 

 (Johansson 2003) 

Vesistö 

(Ekholm 

1993) 

1 Onnasjärvi 19,1 329 graniitti pohjamoreeni Kemijoen 

2 Pyhäjärvi 3,4 640 kvartsiitti pohjamoreeni Kemijoen 

3 Tammukkajärvi 3,4 350 graniitti pohjamoreeni Kemijoen 

4 Hietajärvi 23,7 300 graniitti harju Kemijoen 

5 Joukhaisjärvi 5,3 410 graniitti harju/dyyni Kemijoen 

6 Haukkajärvi 0,7 382 kvartsiitti harjujen ulkopuolinen sora-

/hiekkakerrostuma 

Kemijoen 

7 Pahtajärvi 6,1 352 kvartsiitti kalliomaa Kemijoen 

8 Kuoppajärvi 5,5 278 gneissimäinen 

kvartsiitti 

harju/pohjamoreeni Muonionjoen-  

Tornionjoen  

9 Sarvijärvi 33,6 326 graniitti harju/ harjujen ulkopuolinen 

sora-/hiekkakerrostuma 

Kemijoen  

10 Rautujärvi 4,7 284 graniitti harju/turvemaa Kemijoen  

11 Ylisenpäänjärvi 8,2 285 graniitti harju/turvemaa Kemijoen  

12 Pallasjärvi 1726 266 graniitti pohjamoreeni/harju/turve Kemijoen  

13 Palsijärvi 8,4 278 graniitti  pohjamoreeni/turvemaa Kemijoen  

14 Killinpoikainjärvet

 

10,7 323 gneissimäinen 

kvartsiitti 

pohjamoreeni/turve/kalliomaa

 

Kemijoen 

15 Hanhijärvi 9,3 322 gneissimäinen 

kvartsiitti 

turve Kemijoen 

16 Tirrojärvi 1,8 478 amfiboliitti pohjamoreeni Muonionjoen-  

Tornionjoen  

17 Keimiöjärvi                  ?

 

332 amfiboliitti pohjamoreeni/kumpumoreeni Muonionjoen-  

Tornionjoen  



 

13

 
Tutkittaessa järvien kasvillisuutta jokaisesta järvestä mitattiin näkösyvyys käyttäen 

halkaisijaltaan 20 senttiä olevaa valkoista levyä ja siihen kiinnitettyä mittanauhaa. Myös 

havainnot pohjanlaadusta kirjattiin ylös. Pohjanlaadun arvioinnissa käytettiin karkeata 

asteikkoa 1-4, jossa 1 = kivi, 2 = hiekka, 3 = hieta ja 4 = muta.   

Järvistä otettiin myös vesinäytteet, jotka lähetettiin Lapin ympäristökeskukseen 

laboratorioon Rovaniemelle analysoitaviksi. Vedenlaatumuuttujista määritettiin pH, 

komparatiivinen väriluku (mg Pt/l), sähkönjohtokyky (mS/m), kokonaistyppi ja 

kokonaisfosfori (µg/l). Vesinäytteet kerättiin ympäristökeskuksen toimittamiin 

muovipulloihin 23.-26.8.2004. Näytteet otettiin lähinnä rannalta, koska usein 

suositeltavaan näytteenottopaikkaan lähtevän puron suulle oli vaikea päästä. 

Kuoppajärvestä vesinäyte otettiin kasvillisuusaineiston keräyksen yhteydessä 16.8.2004. 

Killinpoikainjärvien (14), Pahtajärven (7), Pallasjärven (12) ja Keimiöjärven (17) 

kohdalla käytettiin jo olemassa olevia vedenlaatutietoja, jotka saatiin myös Lapin 

ympäristökeskukselta. Näiden näytteiden näytteenottopäivämäärät ovat 17.9.2003, 

21.4.2004, 18.8.2004 ja 17.8.2004.   

2.3 Kasvillisuusaineiston keruu  

Kasvillisuusaineisto kerättiin heinä- ja elokuussa 2004. Aineisto kerättiin valituista 

järvistä ruutulinjamenetelmän avulla. Vesikasvillisuuden alkamiskohdasta rannalta 

vedettiin järvelle rantaan nähden kohtisuorassa oleva linja aina kasvillisuuden 

ulkoreunaan saakka. Linjan vedossa käytetty muovinen köysi oli 60 metriä pitkä, joten 

käytännössä linja päättyi 60 metrin kohdalla, vaikka vesikasvillisuus olisi vielä 

jatkunutkin. Linjalla liikuttiin kumiveneellä. Linjalta tehtiin metrin välein 0,25 m2 

kokoisia koealoja. Koealan suuruudeksi valittiin 0,25 neliömetriä, koska kokonaisen 

neliömetrin kehikkoa on melko vaikea hallita vesiolosuhteissa. Jokaisen koealan 

keskeltä mitattiin veden syvyys, merkittiin ylös havaitut kasvilajit sekä arvioitiin niiden 

peittävyydet prosentteina (+, 1,5,10,15 100). Pohjakasvillisuuden tutkimisessa 

käytettiin apuna vesikiikaria, joka tehtiin liimaamalla läpinäkyvä pleksimuovi mustan 

roskaämpärin pohjaan. Myös linjan kohdalla havaittu rantakasvillisuus kirjattiin ylös.  



 

14

 
Tutkimuksessa keskityttiin putkilokasveihin, jotka pyrittiin määrittämään lajitasolle. 

Vesikasveiksi luettiin vallitsevasti vedessä kasvavat tai yleisesti vedessä kasvavana 

tavattavat lajit. Lajimääritys tehtiin Retkeilykasvion mukaan (Hämet-Ahti ym. 1998). 

Jollei lajia pystytty määrittämään maastossa, siitä otettiin näyte, jota tarkasteltiin 

myöhemmin. Joitakin lajeja ei pystytty esimerkiksi kukinnon puuttumisen takia 

määrittämään, jolloin ne kirjattiin ylös sukuna. Vesisammalet pyrittiin märittämään 

Koposen ym. (1995) Suomen Vesisammalkasvion avulla sukutasolle. Niitä tarkasteltiin 

preparointimikroskoopin avulla. Putkilokasvit nimettiin Retkeilykasvion mukaan ja 

vesisammalet Suomen Vesisammalkasvion mukaan.   

Jokaiselta järveltä tehtiin kahdeksan linjaa, jotka sijoitettiin järville ilmansuuntien 

mukaisesti. Linjojen sijainti määriteltiin karttatyöskentelynä ennen maaston menoa. 

Linjojen sijainnin määrittelyssä käytettiin MapInfo 7.0 Professional ohjelmaa. Linjat 

merkittiin karttaan niin, että ensin vedettiin suunnilleen keskelle järveä pohjois-etelä-

suuntainen linja ja tämän linjan puoliväliin vedettiin itä-länsi-suuntainen linja. Edellisten 

linjojen väleihin vedettiin koillis-lounas- sekä kaakko-luode-suunaiset linjat. Linjat 

merkittiin kartalle ilmansuuntien mukaan. Tärkeintä niiden sijoittamisessa oli niiden 

sijoittaminen järville systemaattisella menetelmällä. Linjojen alkupisteet syötettiin GPS-

laitteeseen. Tutkimuksessa käytettiin Garmin Etrex Legend GPS-laitetta. GPS:n ja 

kartan avulla suunnistettiin linjan alkupisteeseen maastossa.  

Pohjois-etelä vaihtelua järvien sijainnissa kuvattiin asettamalla eteläisin Keimiöjärvi 

nollapisteeksi ja mittaamalla etäisyys sen pohjoispäästä muiden järvien eteläpäähän. 

Tätä etäisyyttä käytettiin tutkittaessa pohjois-etelä vaihtelun vaikutusta kasvillisuuteen. 

Etäisyys eteläisimmän ja pohjoisimman järven välillä oli 44 kilometriä. Etäisyydet on 

esitetty Liitteen 1 taulukossa.   

2.4 Tilastollinen käsittely  

Oordinaatiomenetelmiä käytetään ekologisten yhteisöjen samankaltaisuuden 

tutkimisessa. Oordinaation avulla voidaan havainnoida kasvillisuusnäytteiden 

gradientteja eli muutossuuntia. DCA (Detrended Correspondence Analysis) on 

oordinaatiomenetelmä, joka järjestää näytteet useille lineaarisille akseleille siten, että 
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lajikoostumukseltaan ja lajien runsauksiltaan samanlaiset näytteet ja yhdessä esiintyvät 

lajit tulevat lähelle toisiaan ja erilaiset näytteet ja lajit etäälle toisistaan. 

Oordinaatioanalyysi pelkistää näytteiden väliset suhteet järjestyksiksi ja näytteiden 

välisiksi etäisyyksiksi (Kuitunen 2002). Tutkimusjärvien lajikoostumuksen 

yhdenmukaisuuden tutkimiseksi aineistolle tehtiin DCA -oordinaatioanalyyysi 

CANOCO 4.0 -ohjelmalla. Aineistosta poistettiin 8 lajia, jotka esiintyivät vain yhdessä 

järvessä ja aiheuttivat häiriötä.    

Kasvillisuusaineiston ja ympäristömuuttujien välisiä suhteita tutkittiin etsimällä 

ympäristöstä gradientteja, jotka ovat samansuuntaisia oordinaatioakselilla havaitun 

vaihtelun kanssa. DCA 1- ja DCA 2-akseleiden keskiarvoille tehtiin normaalisuustesti 

SPSS 12.0 -ohjelmassa Shapiro-Wilkin testillä. Koska muuttujat eivät olleet 

normaalijakautuneita, korrelaatiota kuvaamaan valittiin Spearmanin rho. DCA 1- ja 

DCA 2-akselin oordinaatiopisteiden keskiarvojen ja ympäristömuuttujien välille 

laskettiin Spearmanin korrelaatiokertoimet. Ympäristömuuttujat olivat alueen kallioperä, 

järven pohjan laatu, kasvillisuusruudun veden syvyys, veden pH, väri, sähkönjohtokyky, 

kokonaistyppi ja fosfori, järven korkeus merenpinnasta sekä järven sijainnin pohjois-

etelä vaihtelu.  

Koska vesikasviyhteisöjen koostumukseen vaikuttavien ympäristömuuttujien keskinäisiä 

suhteita ja vaikutusten voimakkuuksia haluttiin tutkia, tehtiin aineistolle lineaarinen 

regressioanalyysi (General Linear Model) SPSS 12.0.-ohjelmassa. DCA 2 akselin 

kuvaamaa kasvillisuuden vaihtelua selittävinä muuttujina testattiin kasvillisuusruudun 

syvyyttä, veden pH:ta, värilukua, johtokykyä, kokonaistyppeä, kokonaisfosforia, järven 

korkeutta merenpinnasta sekä pohjois-etelä vaihtelun vaikutusta.       

3. Tulokset   

3.1 Vesianalyysien tuloksia  

Näkösyvyydet tutkituissa järvissä vaihtelivat Hanhijärven (15) 0,4 metristä Hietajärven 

(4) 8,4 metriin. Joidenkin järvien näkösyvyyttä ei pystytty mittaamaan, sillä ne olivat 

kauttaaltaan matalia ja niiden vesi oli kirkasta. pH oli suurimmassa osassa järvistä 6,3-
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6,9, jolloin vesi on hieman hapanta. Ainoastaan Tirrojärven (16), Ylisenpäänjärven (11) 

ja Hanhijärven (15) vesi oli selvästi happamampaa, pH arvojen ollessa 5,25, 5,7 ja 5,29. 

Hietajärven (4) ja Killinpoikainjärvien (14) pH-arvot olivat 7,2 ja 7,3. Sähkönjohtokyky 

eli veteen liuenneiden elektrolyyttien määrä oli tutkittujen järvien vesissä melko pieni. 

Pyhäjärven (2) ja Tammukkajärven (3) sähkönjohtokyky oli hieman suurempi, 11 mS/m.   

Väriluku kuvaa veden humuspitoisuutta. Niin sanottujen värittömien vesien väriluku on 

5-15 mg Pt/l. Hietajärven (4), Sarvijärven (9), Ylisenpäänjärven (11), Pallasjärven (12), 

Killinpoikainjärvien (14) ja Pahtajärven (7) vesi oli väritöntä. Hanhijärven (15) veden 

väriluku oli 150, jonka mukaan vesi oli erittäin humuspitoista. Muiden järvien vesien 

väriluvut vaihtelivat 25-85 mgPt/l, jolloin ne olivat lievästi humuspitoisia tai 

humuspitoisia. Keimiöjärven (17) vedenlaatuanalyysien tuloksista puuttui väriluku. 

Järvestä aiemmin otetuissa näytteissä se on ollut noin 25 mgPt/l.  

Karujen vesien fosforipitoisuus jää alle 10 µg P/l. Onnasjärven (1), Tammukkajärven (3), 

Hietajärven (4), Joukhaisjärven (5), Rautujärven (10), Ylisenpäänjärven (11) ja 

Palsijärven (13) vesien fosforimäärä oli alle10 µg/l. Pahtajärven (7) vedessä oli fosforia 

68 µg/l, jolloin järven katsotaan olevan erittäin rehevä. Muissa järvissä arvot olivat 10-

26 µg/l. Järven katsotaan olevan rehevä, kun sen fosforipitoisuus on yli 20 10 µg/l.  

Kokonaistypen määrä järvien vesissä vaihteli 120-650 µg/l. Väriluvun ja fosforin 

määrän osoittamat veden laadun kuvaukset on esitetty Sinisalon (2004) mukaan. 

Vesianalyysien tulokset on esitetty kokonaisuudessaan Liitteen 1. taulukossa.   

3.2 Yleistä vesikasvillisuudesta  

Pallas-Ounastunturin alueen tutkituista järvistä havaittiin yhteensä 46 lajia tai sukua. 

Näistä 35 oli putkilokasveja, kaksi suurleviä ja yhdeksän vesisammalia. Yleisin laji oli 

pullosara, Carex rostrata, jota esiintyi 11 järvessä. Palpakoita, Sparganium -suvun  

lajeja esiintyi 12 järvessä. Ne on esitetty vain ryhmänä, sillä niiden määrittäminen oli 

vaikeaa tai kukintojen puuttumisen vuoksi mahdotonta. Järvikorte, Equisetum fluviatile 

havaittiin seitsemässä järvessä. Ärviöitä, Myriophyllum suku, ja kurjenjalkaa, Potentilla 

palustris, esiintyi kuudessa järvessä. Eniten lajeja tai sukuja havaittiin 

Killinpoikainjärvissä,(14) josta löydettiin 15 lajia tai sukua. Kuoppajärvestä (8) 
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löydettiin 12 lajia tai sukua, Palsijärvestä (13) 11 sekä Haukkajärvestä (6) ja 

Pahtajärvestä (7) 10. Vähiten lajeja havaittiin Ylisenpäänjärvestä (11) ja 

Tammukkajärvestä (3), joista kummastakin löytyi vain 2 lajia tai sukua. Havaitut lajit ja 

suvut on taulukoitu järvittäin Liitteessä 2. Taulukkoon 2 on tiivistetty järvikohtaisesti 

yleisimmät lajit ja suvut.   

Taulukko 2. Yleisimmät lajit ja suvut järvittäin.       

3                    

Järvi Yleisimmät lajit ja suvut 

1 Onnasjärvi Nuphar pumila, Carex rostrata, Sparganium sp. 

2 Pyhäjärvi Carex rostrata, Equisetum fluviatile, Sparganium sp., Drepanocladus sp. 

3 Tammukkajärvi Carex rostrata, Sparganium sp. 

4 Hietajärvi Ranunculus reptans, Myriophyllum sp., Fontinalis sp. 

5 Joukhaisjärvi Carex rostrata, Menyanthes trifoliata 

6 Haukkajärvi Carex rostrata, Chara sp., Hippuris vulgaris, Potamogeton alpinus, Sparganium sp. 

7 Pahtajärvi Carex rostrata, Drepanocladus sp., Fontinalis sp., Equisetum fluviatile 

8 Kuoppajärvi 

Carex rostrata, Myriophyllum sp., Warnstorfia tricophylla, Potamogeton alpinus, 

Potamogeton berchtoldii, Utricularia vulgaris 

9 Sarvijärvi Subularia aquatica, Persicaria amphibia, Ranunculus reptans, Sparganium sp. 

10 Rautujärvi Sparganium sp., Myriophyllum sp. 

11  

Ylisenpäänjärvi      

 

Sphagnum sp. 

12 Pallasjärvi 

Isoëtes lacustris, Myriophyllum sp., Subularia aquatica, Nitella sp., Ranunculus 

reptans 

13 Palsijärvi Carex rostrata, Equisetum fluviatile, Nuphar lutea 

14 

Killinpoikainjärvet 

Myriophyllum sp., Potamogeton perfoliatus, Potamogeton compressus, Sparganium 

sp., Nuphar pumila, Ranunculus peltatus ssp. peltatus 

15 Hanhijärvi Sparganium sp., Nuphar lutea, Carex rostrata 

16 Tirrojärvi Carex aquatilis, Sphagnum sp., Potamogeton sp. 

17 Keimiöjärvi 

Equisetum fluviatile, Sparganium sp., Isoëtes lacustris, Ranunculus reptans, Subularia 

aquatica, Myriophyllum sp. 
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Tutkittujen järvien vesikasvillisuuden yleisin elomuoto on ilmaversoiset. Havaituista 46 

lajeista ja suvuista 17 kuuluu ilmaversoisten ryhmään. Seuraavaksi yleisimmät ryhmät 

ovat vesisammalet ja uposlehtiset, joihin kuuluu 9 ja 8 havaittua lajia ja sukua. Näiden 

jälkeen tulevat kelluslehtiset, pohjalehtiset, näkinpartaiset ja irtokeijujat. Liitteen 3 

taulukossa havaitut lajit ja suvut on taulukoitu elomuodoittain ja taulukossa esitetään 

myös niiden yleisyydet, trofiatasot ja levinneisyydet.   

3.3 Botaaniset järvityypit  

Pallas-Ounastunturin alueen tutkituissa järvissä esiintyy neljä Rintasen (1982) 

määrittelemää botaanista järvityyppiä sekä näiden varianttityyppejä. Saratyyppi on 

tyypeistä yleisin ja sitä edustavat Keimiöjärvi (17), Sarvijärvi (9), Pahtajärvi (7), 

Tirrojärvi (16)ja Pyhäjärvi (2). Toiseksi yleisimpiä ovat uposlehtityyppi ja 

ulpukkatyypin karun tumman veden varianttityyppi. Haukkajärvi (6), Kuoppajärvi (8) ja 

Killinpoikainjärvet (14) edustavat uposlehtityyppiä. Ulpukkatyypin karun tumman 

veden varianteiksi lukeutuvat Tammukkajärvi (3), Joukhaisjärvi (5) ja Palsijärvi (13). 

Nuottaruohotyypin karun veden varianttityyppiä edustavat Hietajärvi (4) ja Pallasjärvi 

(12). Saratyypin tumman veden varianttityyppiä edustavat Onnasjärvi (1) ja Rautujärvi 

(10). Ylisenpäänjärvi (11) kuuluu ulpukkatyypin karun kirkkaan veden varianttityyppiin 

ja Hanhijärvi (15) on tyypiltään varsinainen ulpukkajärvi. Liitteen 4 taulukossa on 

esitetty järvityypit järvittäin sekä Rintasen tutkimuksen ja tämän tutkimuksen mukaiset 

vedenlaatuarvot. Taulukossa on esitetty myös tutkittujen järvien pohjanlaatu sekä rannan 

kuvailu.   

Rintasen (1982) mukaan saratyypin järvien vesien pH on hieman alle 7, 

sähkönjohtokyky on alhainen ja vesi on kirkasta. Tyypillinen pohjanlaatu on näissä 

järvissä kivi, hiekka, hieta tai lieju. Ilmaversoiskasvillisuus on harvaa ja kostuu yleensä 

satunnaisista Carex-suvun kasvustoista. Nuphar-suvun lajeja esiintyy niukasti, mutta 

Sparganium angustifolium eli kaitapalpakko muodostaa pieniä laikkuja suojasilla 

paikoilla. Myriphyllum alterniflorum, ruskoärviä ja Ranunculus peltatus, järvisätkin  

muodostavat säännöllisiä kasvustoja. Pohjaversoisten kasvien esiintyvyys vaihtelee 

harvasta keskinkertaiseen, vesisammalia esiintyy paikoitellen. Saratyypin tumman veden 

varianttityypin järvien vesi on luonnollisesti tummempaa kuin varsinaisen tyypin. 
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Kasvillisuus eroaa vain vähän varsinaisen tyypin kasvillisuudesta. Tumman veden 

varianttityypin järvissä ruskoärviä ja järvisätkin esiintyvät harvemmin, mutta ahvenvita, 

Potamogeton perfoliatus, puolestaan esiintyy useammin. Uposlehtityypin järviä 

dominoivat uposlehtiset kasvit. Tyypille tunnusomaisia lajeja ovat Phragmites australis, 

järviruoko, Equisetum fluviatile, järvikorte, ahvenvita ja Potamogeton gramineus, 

heinävita. Tyypin järvien veden pH lähestyy neutraalia ja pohja on usein mutaa tai liejua.   

Ulpukkatyypin järvien vesi on väriltään melko tummaa ja pohja on mutaa. 

Ilmaversoiskasvillisuus on tyypin järvissä harvaa. Sarat voivat muodostaa harvan 

vyöhykkeen veden rajassa. Kelluslehtiset kasvit, varsinkin Nuphar- ja Nymphaea-suvun 

lajit, muodostavat yleensä harvoja kasvustoja. Uposlehtiset, pohjalehtiset ja irtokellujat 

puuttuvat. Nämä järvet ovat usein pieniä ja sijaitsevat suoalueilla. Ulpukkatyypin karun 

tumman veden varianttityypin järvien vesi on usein melko hapanta. Vesikasvillisuus on 

näissä järvissä vähäistä. Järvien rannalla on usein kapea saravyöhyke. Raatetta, 

Menyanthes trifoliata, esiintyy usein, mutta lummekasvit puuttuvat. Joskus esiintyy 

pieniä laikkuja kaitapalpakkoa ja uistinvitaa, Potamogeton natans. Ulpukkatyypin karun 

kirkkaan veden varianttityypin järvien vesi on kirkkaampaa kuin varsinaisen tyypin. 

Myös veden  pH  on korkeampi. Järvien kasvillisuus on hyvin vähäistä ja usein se 

muodostuu pelkästään vesisammalista (Rintanen 1982).  

Nuottaruohotyypin karun veden varianttityypin järvissä ei esiinny tyypin nimilajia 

nuottaruohoa, Lobelia dortmanna, sillä näiden järvien vesi on happamampaa ja 

karumpaa kuin varsinaisen tyypin järvien vesi. Nämä järvet sijaitsevat myös usein 

nuottaruohon esiintymisen pohjoisrajan pohjoispuolella. Järvien kasvillisuus on melko 

harvaa. Ilmaversoisista esiintyy järviruokoa ja rantaluikkaa, Eleocharis palustris, 

satunnaisesti. Pohjaversoisia kasvaa järvissä runsaasti. Myös vesisammalia näistä 

järvistä löytyy. Pohja on usein hiekkaa, hietaa tai mutaakin (Rintanen 1982).         
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3.4 Vesikasvillisuuden oordinaatioanalyysi  

  

Kuva 2. Tutkimusjärvien sijoittuminen akseleille 1 ja 2 DCA-analyyssissä.    

Akseli 1 selittää vesikasviyhteisöjen eroista 99,7%. Akselilla 1 järvistä erottuvat selvästi 

vain järvet 1 ja 4, Onnasjärvi ja Hietajärvi.  Akseli 2 selittää eroista  97,2%. Akselilla 2 

järvet eroavat toisistaan vesikasviyhteisöjensä suhteen selvästi (Kuva 2).    

3.5 Korrelaatiot  

Järven korkeuden merenpinnasta ja vesikasviyhteisöjen muutoksen havaittiin 

korreloivan merkitsevästi keskenään (N= 17, rs = 0,58, P = 0,015). Kuvassa 3 on esitetty 

graafisesti muuttujien välinen korrelaatio. Myös järviveden pH korreloi merkitsevästi 

vesikasviyhteisöjen muutoksen kanssa (N= 17, rs = 0,586, P = 0,013). 
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Kuva 3. Järven korkeus merenpinnasta korreloi merkitsevästi akselin 2 kanssa. DCA-                

          analyysin akselin 2 keskiarvot kuvaavat vesikasvillisuuden muutosta.    

Veden syvyys vaikuttaa luonnollisesti vesikasvillisuusvyöhykkeiden muodostumiseen. 

Kasvillisuusruutujen veden syvyyden ja akselin 2 kuvaaman vesikasvillisuuden 

muutoksen havaittiin korreloivan merkitsevästi keskenään (N= 1597, rs = -0,604, P< 

0,001; Kuva 4). Akselin 1 kuvaaman vesikasvillisuuden muutoksen ja ruudun veden 

syvyyden välinen korrelaatio on myös merkitsevä (N= 1597, rs = 0,06, P= 0,016). 
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Kuva 4. Veden syvyys korreloi merkitsevästi kasvillisuuden muutoksen kanssa (DCA 

akseli2).   

3.6 Regressioanalyysi  

Vesikasviyhteisöjen koostumukseen vaikuttavien ympäristötekijöiden malli on 

merkitsevä (F= 262,102, R square= 0,569, P< 0,001). Kasvillisuuden vaihteluun 

merkitsevästi vaikuttavat tekijät ovat ruudun syvyys, veden pH, pohjois-etelä vaihtelu, 

veden johtokyky, järven korkeus merenpinnasta ja veden kokonaistyppi (Taulukko 3).            
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Taulukko 3. Vesikasviyhteisöjen koostumukseen vaikuttavat ympäristötekijät yleisen 

lineaarisen mallinnuksen mukaan. Muuttujat ovat järjestyksessä eniten vaikuttavasta 

vähiten vaikuttavan.     

Regressiokerroin Keskivirhe t 

 

(Vakiotermi) 4,265 0,231 18,476 0,000 

Ruudun syvyys -1,471 0,066 -22,420 0,000 

Veden pH 708496,43 37998,52 18,645 0,000 

Pohjois-etelä 

vaihtelu 

0,043 0,003 17,118 0,000 

Veden johtokyky

 

-0,168 0,018 -9,087 0,000 

Järven korkeus 

merenpinnasta 

0,002 0,001 2,318 0,021 

Veden 

kokonaistyppi 

0,001 0,000 2,126 0,034 

   

4. Tulosten tulkinta  

4.1 Vesikasvillisuus  

Kasvillisuusaineistosta havaittujen lajien ja sukujen määrä, 35 putkilokasvilajia tai -

sukua, kaksi näkinpartaisleväsukua ja yhdeksän vesisammallajia tai sukua,  täsmää 

aiempien tutkimusten tulosten kanssa. Pallas-Ounastunturin alueella ei ole aiemmin 

kartoitettu vesikasvillisuutta, mutta aivan alueen eteläpuolella sijaitsevan Ylläs-

Aakenuksen alueen vesikasvillisuuskartoituksessa havaittujen lajien määrä on 

samansuuntainen. Siellä havaittiin 25 putkilokasvilajia ja yhdeksän vesisammallajia 

(Kuusisto 2003). Pallas-Ounastunturin alueen tutkimuksen kaltaisessa tutkimuksessa 

Vuotoksen alueen pienvesistä löydettiin 53 putkilokasvilajia, kaksi suurlevälajia ja 12 

vesisammallajia (Kemppainen 2003). Vuotoksen alue sijaitsee selvästi 

pohjoisboreaalisen vyöhykkeen eteläosassa, kun taas Pallas-Ounastunturin alue etelä- ja 
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pohjoisosan rajalla. Rintasen (1976) mukaan eteläisemmältä osalta pohjoisemmalle 

mentäessä vesikasvien lajimäärä putoaa puolella. Esimerkiksi Itä-Lapissa tekemissä 

tutkimuksissaan hän havaitsi lajimäärän vähenevän 69:stä 34:än siirryttäessä eteläiseltä 

osa-alueelta pohjoiselle. Pallas-Ounastunturin  ja Vuotoksen alueen  vesikasvilajien 

määrissä huomataan olevan tämän suuntainen muutos.  

Rintasen (1982) koko Lapin aluetta koskevan tutkimuksen lajimäärät, 71 putkilokasvia, 

32 vesisammallajia ja viisi levälajia, ovat tutkimusaineiston ja alueen laajuuden vuoksi 

paljon tämän tutkimuksen lajimääriä suuremmat. Tämä tutkimus antaa tarkan kuvan 

pienten järvien vesikasvillisuuden koostumuksesta. Ainoastaan Pallasjärven, joka on 

monta kertaa muita järviä suurempi, vesikasvillisuuden koostumuksen kuvaus voi jäädä 

tämän tutkimuksen perusteella puutteelliseksi, koska järvestä tehtiin vain kahdeksan 

ruutulinjaa ja linjojen ulkopuolella kasvavia lajeja on saattanut jäädä havaitsematta. 

Joillakin järvillä linjaköysi oli liian lyhyt eli vesikasvillisuus jatkui vielä 60 metrin 

päässä rannasta ja sen jälkeen, mutta linja loppui aina köyden päähän.  Näin kävi 

joillakin linjoilla Onnasjärvellä (1), Haukkajärvellä (6), Rautujärvellä (10) ja 

Keimiöjärvellä (17) ja tästä syystä on mahdollisesti voinut jäädä jokin laji havaitsematta 

köyden pään jälkeen. 

Tutkituista järvistä löydetyt palpakot käsiteltiin tässä tutkimuksessa vain sukuna, sillä 

niiden määrittäminen lajitasolle oli kukintojen puuttumisen vuoksi mahdotonta. Havaitut 

palpakot ovat joko siimapalpakoita (Sparganium gramineum), pohjanpalpakoita (S. 

hyperboreum) tai näiden risteymiä. Tutkimuksessa havaitut ärviät ovat ruskoärviöitä 

(Myriophyllum alterniflorum) tai kalvasärviöitä (M. sibiricum).  

Ilmaversoiset vesikasvit havaittiin yleisimmäksi elomuodoksi. Tässä tutkimuksessa 

vesikasvin määritelmä on ollut laaja ja vesikasveiksi on luettu monia ranta- ja 

suokasveja, jotka kuuluvat juuri ilmaversoisten ryhmään (Liite 3). Varsinaisten 

vesikasvien, jotka kasvavat joko kokonaan veden alla tai veden pinnalla ovat vain lehdet 

tai kukinto, osalta tarkasteltuna Pallas-Ounastunturin alueen yleisimmät 

vesikasvillisuuden elomuodot ovat uposlehtiset ja vesisammalet. Myös Rørslett (1991) 

on Pohjois-Euroopan järvien lajirikkautta tutkiessaan havainnut uposlehtiset 

dominoivaksi ryhmäksi. Hänen tutkimuksessaan ei ole huomioitu vesisammalia.   



 

25

 
4.2 Pallas-Ounastunturin alueen botaaniset järvityypit   

Tutkituille järville määritellyt botaaniset järvityypit noudattelevat Rintasen (1982) 

tutkimuksen tuloksia. Rintasen mukaan Pallas-Ounastunturin alueen vallitsevimmat 

järvityypit ovat saratyyppi variantteineen ja uposlehtityyppi. Ulpukkatyyppiä esiintyy 

koko maassa ja nuottaruohotyypin karun veden variantti yltää pohjoisboreaaliselle 

vyöhykkeellekin. Eurolan (1999) mukaan pohjoisboreaalinen vyöhyke jakautuu kahteen 

osa-alueeseen, joiden välinen raja noudattelee uposruoho ja saratyyppien yleistä 

esiintymistä. Eteläisemmällä osa-alueella esiintyy uposruoho-, ulpukka-, korte-, korte-

ruoko- ja nuottaruohotyyppiä. Pohjoisen osa-alueen järviä hallitsee saratyypin 

kasvillisuus. Sarat jäävät jäätymisvyöhykkeen yläpuolelle ja selviävät ilmaversoisista 

parhaiten. Sarajärvet ovat karuja ja kasvillisuus on pääosin vedenalaista. Sarajärvien 

rannat tulevat kivisemmiksi pohjoisempana ja korkeuden myötä, jolloin sarat vähenevät 

tai puuttuvat maaperän karkeuden takia. Tällöin kasvillisuus on kokonaan vedenalaista 

ja yleensä ärviä-, silopartais- ja vesisammalvaltaista (Rintanen 1982). Pallas-

Ounastunturin alue vaikuttaa olevan näiden kahden osa-alueen rajalla, sillä saratyyppi on 

alueen järvissä yleisin, mutta myös uposlehti, ulpukka ja nuottaruohotyyppiä tavataan. 

Ounastunturissa alueen pohjoisosassa sijaitseva Pyhäjärvi on selvästi korkealla sijaitseva 

sarajärvi.    

4.3 Vesikasviyhteisöjen järvien väliset erot  

Oordinaatioanalyysin perusteella havaittiin Onnasjärven (1) ja Hietajärven (4) eroavan 

selvästi muista järvistä ja toisistaan akselilla 1, joka kuvaa vesikasvillisuuden muutosta 

(Kuva 2). Onnasjärvestä löydettiin kolme ja Hietajärvestä kahdeksan lajia tai sukua. 

Näissä lajeissa ja suvuissa ei ollut yhtään samaa järvien välillä. Näiden järvien 

erottuminen akselilla 1 johtuu siitä, että niiden vesikasviyhteisöt eroavat toisistaan niin 

paljon. 
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Vesikasvillisuuden muutosta kuvaavalla DCA-akselilla 2 järvet eroavat toisistaan 

selvästi. Kuvaa 2 tarkasteltaessa huomataan, että Ylisenpäänjärvi (11), Hanhijärvi (15) ja 

Tirrojärvi (16), joiden veden pH on selväsi muita alhaisempi, ovat selvästi erillään 

Hietajärvestä (4) ja Killinpoikainjärvistä (14), joiden veden pH on lähellä neutraalia. 

Merenpinnasta korkeimmalla sijaitsevat Pyhäjärvi (2), Joukhaisjärvi (5) ja Tirrojärvi 

(16) ovat lähellä toisiaan akseleilla 1 ja 2.  

Killinpoikainjärvi (14), josta löydettiin eniten lajeja tai sukuja sijoittuu DCA-akselin 2 

eri päähän kuin Ylisenpäänjärvi (11), josta löydettiin vähiten lajeja (Kuva 2). Myös 

Tammukkajärvi (3), josta löydettiin yhtä vähän lajeja kuin Ylisenpäänjärvestä, sijoittuu 

lähemmäs Ylisenpäänjärveä kuin Killinpoikainjärviä. Ylisenpäänjärven lähelle akselilla 

2 sijoittuvasta Tirrojärvestä (16) havaittiin vain yksi suku, Sparganium sp., joka 

havaittiin myös akselin toiseen päähän sijoittuvasta Killinpoikainjärvestä.    

4.4 Vesikasviyhteisöjen eroihin vaikuttavat ympäristötekijät 

Vesikasvillisuuden muutosta selittävistä muuttujista havaittiin Spearmanin 

korrelaatiokerrointen perusteella merkittäviksi selittäjiksi järven sijaintikorkeus 

merenpinnasta ja järviveden pH. Dahlgren ja Ehrlén (2005) ovat tutkimuksissaan 

havainneet korkeuden olevan yksi parhaiten järvien lajimäärää selittävistä 

ympäristötekijöistä. Myös Heegaardin ym. (2001) vesikasvilajien esiintymisen ja järven 

ympäristötekijöiden suhdetta tarkastelevassa tutkimuksessa korkeus havaittiin tärkeäksi 

ympäristömuuttujaksi. Rørslettin (1991) mukaan järven korkeus merenpinnasta sekä 

veden laatutekijät ovat tärkeitä vesikasvillisuuden lajirikkauteen vaikuttavia tekijöitä. 

Lajikoostumuksen ja ympäristötekijöiden suhdetta tarkastellessaan Jackson ja Charles 

(1988) puolestaan havaitsivat järviveden pH:n olevan tärkein vesikasviyhteisöjen 

koostumukseen vaikuttava tekijä. Eteläsuomalaisia järviä tutkiessaan Toivonen ja 

Huttunen (1995) havaitsivat järven trofiatason, jota indikoivat veden sähkönjohtokyky ja 

pH, määrittävän ilmaversoisten kasvien esiintymistä. Hydrofyyttien esiintymistä 

määrittävät heidän mukaansa parhaiten trofiataso ja veden läpinäkyvyys.  

Lineaarisen regressiomallin mukaan vesikasviyhteisöjen koostumukseen eniten 

vaikuttava tekijä on kasvillisuusruudun syvyys eli veden syvyys (Taulukko3). Myös 
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Spearmannin korrelaatiokertoimen perusteella veden syvyys korreloi merkittävästi 

vesikasvillisuuden muutoksen kanssa. Rannan morfometria, esimerkiksi sen jyrkkyys ja 

alttius tuulille vaikuttavat ratkaisevasti kasvillisuusvyöhykkeiden syntymiseen. Jos ranta 

syvenee jyrkästi, ei siinä kasva montakaan lajia tai yksilöä. Loivasti syvenevässä 

rannassa muodostuu selviä vyöhykkeitä ja erittäin hitaasti syvenevässä rannassa 

ilmaversoisten vyöhykekin voi jatkua pitkälle. Pohjalehtiset vesikasvit ja vesisammalet 

voivat kasvaa syvässäkin vedessä ja kaukana rannasta. Niiden menestymiseen 

vaikuttavat veden syvyyden lisäksi myös veden väri ja pohjan laatu. Veden syvyydellä 

on merkitystä myös koko järven mittakaavassa, sillä kauttaaltaan matalissa järvissä 

veden lämpötila vaihtelee eri tavalla kuin syvissä järvissä.  

Lineaarisen regressiomallin mukaan myös pohjois-etelä vaihtelu järven sijainnissa 

vaikuttaa merkitsevästi vesikasviyhteisöjen koostumukseen. Tutkittujen järvien suurin 

etäisyys oli 44 kilometriä. Pallas-Ounastunturin alueella tätä vaikutusta todennäköisesti 

lisäävät lajistossa voimakkaasti vaikuttava jakautuneisuus pohjoisboreaalisten metsien ja 

tunturilajiston välillä (Sulkava & Norokorpi 2005) sekä sijainti uposruoho- ja 

sarajärvityyppien raja-alueella (Eurola 1999)   
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Liite 1.  

Järvi Näkösyvyys

 
pH 

Komparatiivi
nen väriluku 
(mg Pt/l) 

Sähkönjohtokyky 
(mS/m= S/cm) 

Kokonaistyppi 
( g/l) 

Kokonaisfosfori 
( g/l) 

Pohjanlaa
tu (1 = 
kivi, 2 = 
hiekka, 3 
= hieta ja 
4 = muta)

 
Pohjois-
etelä 
vaihtelu 
(km) 

1 3,2 6,8 30 1,9 = 19 220 9 1/2 44 

2                - 6,6 30 11 = 110 17 10 1 41,5 

3                - 6,5 55 11 = 110 180 8 4 41 

4 8,4 7,2 5 2,6 = 26 140 6 1/2 32 

5 4 6,7 0 1,7 = 17 320 7 4 29 

6                - 6,5 85 1,4 = 14 280 10 4 29 

7 1 6,3 15 3,4 = 34 440 68 1/4 28,5 

8 1,6 6,7 65 2,1 = 21 240 11 4 25 

9                >4

 

6,6 10 1,6 = 16 160 11 2 15 

10                -  6,5 50 0,1 = 1 150 6 4 13,5 

11             >2,5

 

5,27 10 0,9 = 9 390 8 4 13 

12 4,5 6,9 10 2,8 = 28 120 10 1/2 5 

13 2 6,4 55 1,4 = 14 310 9 4 6,5 

14 1,5 7,3 11 6,5 = 65 347 13 1/4 7 

15 0,4 5,9 150 1,4 = 14 650 26 4 6 

16 2,1 5,25 50 6,6 = 66 280 12 1 2,5 
17 2 6,9              (25)                    2,4 = 24 290 17 1/2 0 
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Liite 2.    
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Liite 3. Tutkituista järvistä havaitut lajit ja suvut elomuodoittain ryhmiteltynä sekä niiden yleisyys, 
trofiataso  ja levinneisyys Toivosen (1981) mukaan.  
Yleisyydessä y = yleinen koko maassa, p = esiintyy paikoittain ja h = harvinainen.  
Trofiataso o = niukkaravinteisuuden ilmentäjä eli oligotrofi 
                 m = keskiravinteisuuden ilmentäjä eli mesotrofi 
                 e = runsasravinteisuuden ilmentäjä eli eutrofi 
                 i = laji kasvaa ravinteisuudeltaan erilaisissa vesissä eli on indifferentti 
Levinneisyydessä IV = tavataan koko maassa Tunturi-lappia lukuun ottamatta  

         V = tavataan koko maassa   

Elomuoto Laji tai suku Yleisyys, trofia ja levinneisyys 
Ilmaversoiset

      

Alopecurus aequalis y i V 

 

Caltha palustris y m V 

 

Carex acuta y m-e IV 

 

Carex aquatilis y m V 

 

Carex lasiocarpa y o-m V 

 

Carex rostrata y i V 

 

Carex sp.    

 

Equisetum fluviatile y i V 

 

Eriophorum angustifolium    

 

Eriophorum sp.    

 

Hippuris vulgaris y i V 

 

Juncus alpinoarcticulatus ssp. nodulosus   

 

Juncus filiformis    

 

Lysimachia thyrsiflor y i V 

 

Menyanthes trifoliata y o-m IV 

 

Phragmites australis y i IV 

 

Potentilla palustris y i V 

     

Kelluslehtiset

      

Nuphar lutea y i V 

 

Nuphar pumila p o-m V 

 

Persicaria amphibia y m-e IV 

 

Ranunculus peltatus ssp. 
peltatus y m-e V 

 

Sparganium sp.    

     

Uposlehtiset     

 

Callitriche sp.    

 

Myriophyllum alterniflorum y o-m V 

 

Myriophyllum sp.    

 

Potamogeton alpinus y i V 

 

Potamogeton berchtoldii p m-e V 

 

Potamogeton compressus h e IV 

 

Potamogeton perfoliatus y i V 

 

Potamogeton sp.    

     

Irtokeijujat     

 

Utricularia vulgaris y i V 
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Pohjalehtiset

      
Isoëtes echinospora y o-m V 

 
Isoëtes lacustris y o-m V 

 
Ranunculus reptans y o-m V 

 
Subularia aquatica y o-m V 

     
Näkinpartaiset    

 

Chara sp.    

 

Nitella sp. p m-e V 

        

Vesisammalet    

 

Calliergon megalophyllum y m IV 

 

Drepanocladus aduncus p m-e V 

 

Drepanocladus sp.    

 

Fontinalis hypnoides p m-e IV 

 

Fontinalis sp.    

 

Polytrichum sp.    

 

Sphagnum s.  o  

 

Warnstorfia trichophylla y o-m V 

 

Warnstorfia sp.    
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Liite 4.  

Järvi 

Botaaninen järvityyppi    Vedenlaatuarvot Rintasen 
mukaan, pH/ sähkönjohtokyky 
( S/cm)/ näkösyvyys (m)/ 
väriluku (mg Pt/l) 

Vedenlaatuarvot 
tutkituissa 
järvissä, pH/ 
sähkönjohtokyky 
( S/cm)/ 
näkösyvyys (m)/ 
väriluku (mg Pt/l) 

Pohjanlaatu  
1 = kivi,  
2 = hiekka,  
3 = hieta ja  
4 = muta 

Rannan kuvailu    

1 
Saratyyppi, tumman 
veden variantti 4,9-7,4/ 7,7-87/ 1,9-7,5/ 5-40 6,8/ 19/ 3,2/ 30 

1 Suo/ paikoin 
kangaslaikkuja 

2 Saratyyppi (lähinnä) 4,9-7,4/ 7,7-87/ 1,9-7,5/ 5-41 6,6/ 110/ - / 30 
1 Rakkakivikko ja 

suo 

3 
Ulpukkatyyppi, karun 
tumman veden variantti 4,5-7/ 4,7-70/ 0,8-2/ 50-150 6,5/ 110, - / 55 

4 
Suo 

4 
Nuottaruohotyyppi, 
karun veden variantti 5,1-7,3/ 7,2-31/ 2,8-10/ 0-20 7,2/ 26/ 8,4/ 5 

1 Korkeiden 
harjujen 
ympäröimä, 
rannat hiekkaa ja 
kiveä 

5 
Ulpukkatyyppi, karun 
tumman veden variantti 4,5-7/ 4,7-70/ 0,8-2/ 50-150 6,7/ 17/ 4/ 50 

4 Kuiva kangas/ 
suo 

6 Uposlehtityyppi 6-8,5/ 17,3-208,3/ 0,5-5/ 15-150 6,7/ 14/ - / 85 
4 Suo/ rehevä 

metsä 

7 Saratyyppi (lähinnä) 6-7,1/ 16-55,4/ 2,3-7,7/ 5-25 6,3/ 34/ 1/  15 
          
                  1/4         

Kivikko ja kallio, 
paikoin suo 

8 Uposlehtityyppi 6-8,5/ 17,3-208,3/ 0,5-5/ 15-150 6,7/ 21/ 1,6/ 65 4 Soistuneet rannat

 

9 
Saratyyppi, muistuttaa 
Elodeidi tyyppiä 6-7,1/ 16-55,4/ 2,3-7,7/ 5-25 6,6/ 16/ >4/ 10 

2 Korkeat rannat, 
sekametsä 

10 
Saratyyppi, tumman 
veden variantti 5,7-7/ 17,5-34,7/ 1,9-4,4/ 30-80 6,5/ 21/ - / 50 

4 
Suo 

11 
Ulpukkatyyppi, karun 
kirkkaan veden variantti

 

4,9-7,3/ 6,5-53,2/ 3,7-5,2/ 5-40 5,27/ 9/ >2,5/ 10 
4 Suo/ kuiva 

kangas 

12 
Lobelia, karun veden 
variantti 5,1-7,3/ 7,2-31/ 2,8-10/ 0-20 6,9/ 28/ 4,5/ 10 

1 Kivinen, usein 
korkea 
rantatörmä/ 
paikoin suo 

13 
Ulpukkatyyppi, karun 
tumman veden variantti 4,5-7/ 4,7-70/ 0,8-2/ 50-150 6,4/ 14/ 2/ 55 

4 Suo/ soistunut 
kangas/ kuiva 
kangas 

14 Uposlehtityyppi 6-8,5/ 17,3-208,3/ 0,5-5/ 15-150 7,3/ 65/ 1,5/ 11 
1 Suo/ 

kangasmetsä 
15 Ulpukka 4,8-8/ 7,7-95,5/ 0,6-2,1/ 50-150 5,9/ 14/ 0,4/ 150 4 Suon ympäröimä 
16 Saratyyppi (lähinnä) 4,5-7/ 4,7-70/ 0,8-2/ 50-150 5,25/ 66/ 2,1/ 50 1 Soistunut  

17 Saratyyppi 6-7,1/ 16-55,4/ 2,3-7,7/ 5-25 6,9/ 24/ 2/ (25) 
1 Suo/ rehevä 

kangasmetsä 
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