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Pohjois-Savossa sijaitsevan Kallaveden ekologinen tila uhkaa heiketä hyvää tilaa 
huonommaksi, mikäli viime vuosina järvessä havaittu kasviplanktonin 
runsastuminen jatkuu. Järveen kohdistuvassa kokonaisravinnekuormituksessa ei 
ole havaittu muutoksia, jotka selittäisivät levätuotannon runsastumisen. Tämän Pro 
gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, voidaanko Etelä-Kallavedessä 
tapahtunutta kasviplanktonin runsastumista selittää ravintoverkkoteorian avulla, 
ravintoverkon ylemmillä trofiatasoilla (eläinplankton, sulkahyttysen toukat) 
tapahtuneilla muutoksilla. Ravintoverkossa tapahtuneita muutoksia tarkasteltiin 
vertailemalla 1990-luvulla ja vuonna 2019 kerättyjä aineistoja kasviplanktonin 
lajistokoostumuksen, eläinplanktonin lajiston, tiheyden ja yksilökoon sekä 
sulkahyttysen toukkien (Chaoborus flavicans) tiheyden osalta. Eläinplanktonlajistoa, 
eri lajiryhmien biomassoja ja yksilöiden pituuksia verrattiin vuosina 1990, 1992, 
1993 ja 1996 säilöttyjen elokuun loppupuolen näytteiden sekä vuoden 2019 
näytteiden välillä. Erityisesti tarkastelun kohteena olivat kasviplanktonia 
tehokkaasti ravintonaan käyttävät ja Kallaveden eläinplanktonnäytteissä runsaina 
esiintyvät eläinplanktonsuvut: Daphnia- ja Bosmina-vesikirput sekä Eudiaptomus-
hankajalkaiset. Kasviplanktonaineiston perusteella eläinplanktonille syötäväksi 
kelpaava kasviplankton on vähentynyt verrattuna ei-syötäväksi luokiteltuun 
kasviplanktoniin. Elokuun eläinplanktonnäytteet viittasivat siihen, että tutkittujen 
eläinplanktonsukujen yksilökoot ovat pienentyneet 1990-luvulta vuoden 2019 
näytteisiin verrattuna. Etenkin Daphnia-vesikirppujen yksilötiheyden havaittiin 
pienentyneen. Tarkastelun perusteella sulkahyttysen toukkien yksilötiheys on 
kasvanut. Eläinplanktonia ravintonaan käyttävien sulkahyttysen toukkien 
runsastuminen, tehokkaasti kasviplanktonia suodattavien eläinplanktonsukujen 
yksilökoon pieneneminen sekä kasviplanktonlajistossa tapahtuneet muutokset 
antavat viitteitä siitä, että ravintoverkkosäätely on vaikuttanut kasviplanktonin 
runsastumiseen Etelä-Kallavedellä. 
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The ecological status of Lake Kallavesi in Northern Savonia is in risk of 
deteriorating from good to worse if the increase in phytoplankton abundance 
continues. No changes have been observed in the nutrient concentrations that 
would explain the increase in algal production. The purpose of this Master’s thesis 
was to find out whether the increase in phytoplankton in South Kallavesi can be 
explained by food web theory; whether there have been changes in the higher 
trophic levels of the food web (zooplankton, phantom midge larvae) that have led 
to a change in the phytoplankton community. The changes in the food web were 
investigated by comparing the data collected in the 1990s and 2019 in terms of the 
species composition of phytoplankton, species composition, density and individual 
size distribution of zooplankton community and density of phantom midges 
(Chaoborus flavicans). The zooplankton species, biomass of different species groups, 
and individual lengths were compared between samples stored in late August in 
1990, 1992, 1993, and 1996, and samples from 2019. Particular focus was given to the 
zooplankton species that use phytoplankton efficiently as food and are abundant in 
Lake Kallavesi zooplankton samples: Daphnia, Bosmina and Eudiaptomus. Based on 
phytoplankton data, edible phytoplankton for zooplankton has decreased 
compared to phytoplankton classified as non-edible. The zooplankton samples in 
August indicated that the individual sizes of the studied zooplankton genera have 
decreased from the 1990's compared to the 2019 samples. In particular, the 
individual density of Daphnia was reduced. The abundance of phantom midge 
larvae has increased. The proliferation of phantom midge larvae that feed on 
zooplankton, the reduction in the individual size of zooplankton families that 
effectively filter phytoplankton, and changes in phytoplankton species suggest that 
phytoplankton regulation in South Kallavesi has been affected by food web 
regulation. 
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1 JOHDANTO 

Ravintoverkko koostuu eri trofiatasoista, joilla tarkoitetaan ravinnonkäytön 

perusteella määräytyviä ravintoketjun tasoja, joita ovat tuottajat, ensimmäisen 

asteen kuluttajat ja korkeamman asteen kuluttajat sekä hajottajat (Tieteen 

termipankki 2014). Ravintoverkkoteoria kuvaa ravinnosta saatavan energian 

siirtymistä trofiatasolta toiselle ja eri trofiatasojen välisiä suoria tai epäsuoria 

vuorovaikutuksia muiden ravintoverkon osien kanssa. Ravintoverkon säätely 

toimii trofiatasolta toiselle ja muutokset yhdellä trofiatasolla voivat heijastua 

ylemmille tai alemmille trofiatasoille (Hairston ym. 1960, Torpström & Lappalainen 

1992, Polis & Strong 1996). 

Järven avovesivyöhykkeen ravintoverkon eri trofiatasot voidaan jakaa tuottajiin 

(kasviplankton), ensimmäisen asteen kuluttajiin (kasviplanktonia laiduntava 

eläinplankton), sekä toisen ja kolmannen asteen kuluttajiin, eli petoihin (mm. kalat, 

vesiselkärangattomat) (Carpenter ym. 1985, McQueen ym. 1986). Ravintoverkon 

kuvaaminen tällä tavalla on melko pelkistettyä, sillä ravintoverkot ja eri 

trofiatasojen keskinäiset vuorovaikutukset ovat yleensä monimutkaisia (Polis 1991, 

Polis & Strong 1996). Vesiekosysteemissä vaikuttavat myös esimerkiksi 

omnivoriset, eli sekä kasveja, planktonia että eläimiä ravintonaan käyttävät 

vesiselkärangattomat (Carpenter ym. 1985). Ravintoverkon kukin trofiataso 

koostuu useammasta lajista, jotka voivat kilpailla keskenään samasta ravinnosta ja 

ravinteista (Hairston ym. 1960, Carpenter ym. 1985). 

Ravintoverkossa eri trofiatasojen eliöryhmät ja niiden runsaus ovat riippuvaisia 

sekä saatavilla olevista resursseista että ylemmän trofiatason aiheuttamasta 

säätelystä, kuten laidunnuksesta tai saalistuksesta (Carpenter ym. 1985). 

Esimerkiksi petokalojen runsastuminen voi vähentää planktivoristen kalojen 

määrää, jolloin eläinplanktonia ravintonaan käyttävien kalojen eläinplanktoniin 

kohdistama saalistuspaine pienenee (Carpenter ym. 1987). Kalojen aiheuttaman 
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saalistuspaineen pieneneminen voi mahdollistaa eläinplanktonin runsastumisen, 

jolloin se laiduntaa tehokkaammin kasviplanktonia ja säätelee kasviplanktonin 

määrää sekä lajistoa (Kuva 1). 

 

Kuva 1. Kalaston vaikutus ravintoverkon alempiin trofiatasoihin. Mukaillen 
Liljendahl-Nurminen (2006) sekä Torpström & Lappalainen (1992). 

Ravintoverkossa toimii top-down ja bottom-up säätely. Esimerkiksi ylemmällä 

trofiatasolla (2. asteen kuluttajat) tapahtuvat muutokset voivat aiheuttaa suoria 

vaikutuksia alempaan trofiatasoon (1. asteen kuluttajat), ja siten esimerkiksi 

saalistuspaineen vaihtelun kautta epäsuorasti myös sitä alempaan trofiatasoon 

(tuottajat) (Carpenter ym. 1987, Vakkilainen ym. 2004). Tällöin puhutaan top-down 

säätelystä. Bottom-up säätelyssä puolestaan saatavilla olevien ravinteiden 

(tuottajille) ja ravinnon määrä heijastuu esimerkiksi tuottajien kautta ylempien 

trofiatasojen kuluttajiin. Ravintoverkon ylempien trofiatasojen alemmille 

trofiatasoille aiheuttamaa säätelyä, top-down-säätelyä, kutsutaan myös 



3 

 

 

trofiakaskadoitumiseksi (Carpenter ym. 1985, Ripple ym. 2016), silloin kun 

vaikutukset heijastuvat trofiatasojen yli. Ravintoverkon ylin trofiataso   (kuluttajat) 

on aina riippuvainen saatavilla olevista resursseista, eli ravinnosta, joten ylimpään 

trofiatasoon kohdistuu bottom-up säätelyä (Hairston ym. 1960, Fretwell 1977). 

Vesistöjen rehevöitymisestä johtuvia ongelmia on pyritty hallitsemaan 

ravintoverkkoteoriaan ja ravintoverkkokunnostukseen, eli biomanipulaatioon, 

pohjautuvilla top-down ja bottom-up -säätelyn menetelmillä. Top-down säätelyn 

mukaisesti yhtenä rehevöitymisen ja  kasviplanktonin määrän vähentämisen 

keinona on käytetty petokalaistutuksia. Esimerkiksi särkikaloja (Cyprinidae), jotka 

kiihdyttävät järven sisäistä kuormitusta pohjasedimenttiä pöllyttämällä, on pyritty 

vähentämään luonnollista kautta petokalojen aiheuttaman saalistuksen avulla 

(Torpströn ja Lappalainen 1992), sekä särkikalojen poistopyynnillä (Hansson ym. 

1998b, Rask ym. 2001). Myös eläinplanktonia ravintonaan käyttävien lajien 

poistopyynti tai planktivorisia kaloja syövien petojen lisääminen on yleisesti 

käytössä ollut vesienhoitomenetelmä (Hansson ym. 1998b). Eläinplanktonia 

saalistavien kalojen määrän vähentämisellä on pyritty runsaampaan ja 

suurempikokoiseen eläinplanktonkantaan, joka puolestaan säätelee tehokkaammin 

kasviplanktonia ja rajoittaa kasviplanktonin määrää. Viime aikoina on kuitenkin 

huomattu, että järvestä riippuen kalakantaan kohdistuvalla 

ravintoverkkokunnostuksella voi olla erilaisia vaikutuksia järven tilaan. 

Esimerkiksi järvissä, joissa esiintyy runsaana eläinplanktonia ravintonaan käyttäviä 

sulkahyttysen toukkia (Chaoborus flavicans), saattaa planktivorisen kuoreen 

(Osmerus eperlanus) poistopyynnillä olla halutusta poikkeavia vaikutuksia järven 

rehevyyteen (Kuva 2). Kun ravintoverkosta poistetaan tärkeä sulkahyttysen toukkia 

ravintonaan käyttävä kalalaji, voivat sulkahyttysen toukat runsastua ja saalistaa 

tehokkaasti eläinplanktonia (Liljendahl-Nurminen ym. 2003, Malinen ym. 2014, 

Malinen ja Vinni 2019). 
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Kuva 2. Kalaston ja sulkahyttysen toukkien vaikutus ravintoverkon alempiin 
trofiatasoihin. Mukaillen Liljendahl-Nurminen (2006) sekä Torpström & 
Lappalainen (1992). 

Sulkahyttyset ovat monien järvien ravintoverkossa merkittävässä osassa olevia 

hyönteisiä, jotka ovat toukkavaiheessa kalojen ravintoa (Vinni ym. 2000). 

Sulkahyttysen toukat ovat myös itse petoja. Eläinplankton on tärkeä osa 

sulkahyttysen toukkavaiheen ravintoa (Liljendahl-Nurminen ym. 2003). 

Sulkahyttysen toukkien onkin havaittu säätelevän eläinplanktonia tehokkaasti 

(Liljendahl-Nurminen 2006) vaikuttamalla eläinplanktonin runsauteen ja eri lajien 

välisiin runsaussuhteisiin (Kajak ja Rybak 1979). Suurikokoinen 

äyriäiseläinplankton, esimerkiksi Daphnia-vesikirput, säätelevät 

kasviplanktonbiomassaa tehokkaammin kuin pienikokoinen eläinplankton 

(Shapiro & Wright 1984, Vakkilainen ym. 2004). Kun sulkahyttysen toukat suosivat 

ravinnossaan tehokkaasti kasviplanktonia vedestä suodattavia vesikirppuja, jää 

jäljelle tehottomammin kasviplanktonia käyttäviä eläinplanktonryhmiä (Malinen ja 
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Vinni 2014). Tämä puolestaan mahdollistaa etenkin eläinplanktonille syötäväksi 

kelpaavan kasviplanktonin määrän lisääntymisen (Sterner 1989). Vaikutus on siis 

samantapainen kuin kalojen eläinplanktoniin kohdistaman saalistuksen (Kuva 1). 

Kun planktivoriset kalat vähentävät suurikokoisen äyriäiseläinplanktonin määrää, 

voi pienempikokoisen eläinplanktonlajiston biomassa lisääntyä (Vakkilainen ym. 

2004). Suuri- ja pienempikokoisten eläinplanktonlajien välillä on suurempi ero 

kasviplanktonin laidunnustehossa kuin pienikokoisten eläinplanktonlajien eri 

kokoisten yksilöiden välillä: suurikokoiset lajit ovat tehokkaampia suodattajia 

(Vanni 1987). 

Kasviplankton kuuluu päällyslevien, makrolevien, muun vesikasvillisuuden, 

pohjaeläimistön ja kalaston lisäksi biologisiin tekijöihin, joita käytetään järvien 

pintavesien ekologisen tilan luokittelussa. Biologisten tekijöiden lisäksi ekologisen 

tilan luokittelussa huomioidaan myös hydro-morfologisia ja fysikaalis-kemiallisia 

tekijöitä. Suomalaisessa luokittelujärjestelmässä kasviplanktonin määrää, 

yhteisökoostumusta ja sinileväkukintojen voimakkuutta tarkastellaan klorofylli 

a -pitoisuuden, kasviplanktonin kokonaisbiomassan (tuoremassa), kasviplanktonin 

trofiaindeksin (TPI) sekä haitallisten sinilevien prosenttiosuuden perusteella 

(Aroviita ym. 2019). 

Kuopion Sorsasaloon suunnitteilla olleen Finnpulp Oy:n biotuotetehtaan 

vaikutukset Kallaveteen ovat herättäneet erityistä kiinnostusta järven ekologista 

tilaa kohtaan. Biotuotetehtaan suunnitelmissa oli laskea puhdistetut jätevedet 

Kallaveden Kelloselän syvänteeseen ja jäähdytysvedet Kelloselän pohjoisosaan 

(Anonyymi 2017). Finnpulp Oy haki toiminnalleen ympäristölupaa vuonna 2016 

(Anonyymi 2016), ja luvan haku eteni aina Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) 

asti, jossa ympäristölupa evättiin loppuvuodesta 2019. KHO ei myöntänyt 

toiminnalle ympäristölupaa vedoten EU:n vesipuitedirektiiviin (Direktiivi 

2000/60/EY), jonka mukaan ”lupaa ei saa myöntää, jos toiminnan päästöt vesistöön 

aiheuttavat merkittävää pilaantumista tai sen vaaraa” (Anonyymi 2019). Korkein 

hallinto-oikeus katsoi, että biotuotetehdas olisi saattanut vaikuttaa Kallaveden 
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eteläisen altaan ekologiseen tilaluokitukseen alentavasti. Kallaveden ekologinen tila 

on luokiteltu hyväksi, mutta viime vuosina runsastuneen kasviplanktonin myötä 

järven ekologinen tila uhkaa laskea hyvästä tyydyttäväksi (Anonyymi 2019). 

Päätöstä perusteltiin myös ympäristönsuojelulain 49 §:n 2 kohdan tulkinnalla siitä, 

että lähtökohtaisesti pintavesimuodostumaan kohdistuvaa lisäkuormitusta ei tule 

sallia tilanteessa, jossa vesistön tilaluokka tai sen laatutekijä on vaarassa heikentyä. 

Korkein hallinto-oikeus on myös päätöksellään 25.1.2022 (Muu päätös 1/2022, 

taltionumero 1) hylännyt Finnpulp Oy:n hakemuksen Korkeimman hallinto-

oikeuden päätöksen purkamisesta (Anonyymi 2022). 

Tämän Pro gradu -tutkimuksen tavoitteena on tutkia, onko Kallaveden 

eliöyhteisössä tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka heijastuvat 

ravintoverkkoteorian periaatteen mukaisesti lopulta kasviplanktonin runsauteen ja 

jotka voisivat siten selittää havaittua klorofyllipitoisuuden kasvua. Muutoksia 

tarkastellaan vertailemalla 1990-luvun tilannetta nykyhetkeen. Kallaveden 

ravinnekuormituksessa ja veden ravinnepitoisuuksissa ei tiedetä tapahtuneen 

merkittävää kasvua (Hartikainen 2020 sekä Antti Kanninen, Pohjois-Savon ELY-

keskus, suullinen tiedonanto), joten kasviplanktonin runsastumisen voidaan top-

down-säätelyn mukaisesti epäillä olevan seurausta ylemmillä trofiatasoilla 

tapahtuneista muutoksista. Esimerkiksi Kallaveden yhteistarkkailussa on  

raportoitu sulkahyttysten toukkien määrän runsastumista Etelä-Kallavedellä 

(Hartikainen 2020, Lahdenniemi 2020). Kalojen kytköksiä ravintoverkkoon ei tässä 

tutkimuksessa tarkemmin tarkasteltu, sillä Etelä-Kallavedeltä puuttui vuosien 

välillä vertailukelpoinen seuranta-aineisto. 

Tutkimusaihe on Pohjois-Savon ELY-keskuksen tarjoama ja Pro gradu -työ toimii 

erillisselvityksenä osana Kallaveden yhteistarkkailua. Tutkittavat 

eläinplanktonnäytteet saatiin Pohjois-Savon ELY-keskukselta. Tutkimus on 

toteutettu osittain työsuhteessa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n kanssa. 
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Tutkimushypoteesit ovat 

1) Etelä-Kallavedellä tehokkaasti kasviplanktonia säätelevien 

eläinplanktonlajien (Daphnia- ja Bosmina-vesikirput sekä Eudiaptomus-

suvun hankajalkaiset) yksilökoko ja/tai yksilötiheys on pienentynyt, 

mikä voisi vähentää kasviplanktoniin kohdistuvaa laidunnuspainetta ja 

voisi siten selittää havaittua klorofyllipitoisuuden kasvua. 

2) Hypoteesin 1 mukaisesti eläinplanktonin aiheuttaman laidunnuspaineen 

pieneneminen on muuttanut kasviplanktonyhteisöä siten, että 

eläinplanktonille syötäväksi luokitellut kasviplanktonryhmät ovat 

runsastuneet. Runsastunut kasviplankton näkyy klorofylli a-pitoisuuden 

nousuna. 

3) Sulkahyttysen toukat ovat runsastuneet, jolloin niiden eläinplanktoniin 

kohdistama kasvanut saalistuspaine voisi selittää 

eläinplanktonyhteisössä mahdollisesti tapahtuneet hypoteesin 1 

mukaiset muutokset. 

2 AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1 Tutkimusalue 

Pohjois-Savon maakunnassa sijaitseva Kallavesi (Kuva 3) on maakunnan suurin 

järvi (Järvi-meriwiki 2020). Se kuuluu Vuoksen vesistöalueeseen ja jakautuu 

Kallansiltojen kohdalta pohjoiseen ja eteläiseen altaaseen, jotka ovat erillisiä 

vesimuodostumia vesienhoitosuunnitelmissa (Vallinkoski ym. 2022). Kallavesi 

kuuluu järvityypiltään suuriin humusjärviin (Tuomainen ym. 2016), ja sen eteläisen 

altaan pinta-ala on 310 km2 (Suomen ympäristökeskus 2022). Kallavesi sijaitsee 

Kuopion, Leppävirran ja Siilinjärven alueella. Tutkimuksessa keskityttiin eteläiseen 
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Kallaveteen ja erityisesti kahteen havaintopaikkaan (Kallavesi Säyneensalo ja 

Kallavesi 25), joista oli saatavilla eläinplanktonnäytteet (Kuva 3, Taulukko 1). 

 

Kuva 3. Kallavedellä sijaitsevat näytteenottopisteet. Eläinplanktonaineisto otettiin 
havaintopaikoilta Kallavesi 25 ja Säyneensalo. Pohja-aineisto: 
Maanmittauslaitoksen karttapaikka. 
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Taulukko 1. Eläinplanktonnäytteenoton havaintopaikat Kallavesi Säyneensalo ja 
Kallavesi 25 sekä muut Kallaveden havaintopaikat koordinaatteineen. 

 
Koordinaatit 

 

Paikka ETRS itä ETRS pohj. 

Kallavesi, Säyneensalo 539173 6971628 

Kallavesi 25 544151 6966580 

Kallavesi 330 

Kallavesi 338A 

Kallavesi 345 

Kallavesi 374 

Kallavesi 375 

Kallavesi 377 

Kallavesi 378 

Kallavesi 405 

Koirus 30 

532701 

536484 

537953 

538713 

542591 

537210 

540033 

539673 

536394 

6981660 

6978645 

6976786 

6970389 

6972088 

6968822 

6967540 

6959103 

6942630 

 

2.2 Vedenlaatu 

Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannasta haettiin klorofylli a:n arvot, päällysveden 

lämpötilatiedot syvyydeltä 0–2 m sekä veden kokonaisfosforipitoisuustiedot 

syvyydeltä 1 m. Aineistoksi valittiin vesienhoidon ekologisessa tilaluokituksessa 

käytetyt havaintopaikat (Kallavesi 25, 345, 374, 375, 405 sekä Koirus 30) sekä 

Säyneensalo. Klorofylli a:n määritysmenetelmät muuttuivat vuonna 1994, jolloin 

uuttoliuos muutettiin asetonista etanoliksi (Ekholm ja Mitikka 2006, Vahtera 2020). 

Tämän takia klorofylli a:n arvoja tarkasteltiin Hertta-tietokannasta saatavilla 

olevalla aineistolla vuodesta 1994 vuoteen 2021. Klorofylli a -aineistoksi valittiin 

kesä–syyskuun arvot, ja näistä laskettiin vuosittaiset keskiarvot. Myös pintaveden 

lämpötilan muutoksia tarkasteltiin kesä-syyskuun aineistolla vuodesta 1994 

vuoteen 2021. 

Kokonaisfosforin osalta elokuu oli ainut kuukausi, josta on Ympäristöhallinnon 

Hertta-tietokannassa yhteneväinen aikasarja kokonaisfosforimittauksista 1 m 

syvyyden näytteistä. Vuosittaisien kokonaisfosforiarvojen tarkasteluun käytettiin 



10 

 

 

kunkin havaintovuoden elokuussa otettujen näytteiden (n = 2–11) vuosikeskiarvoja 

aikavälillä 1980–2021. Klorofylli a:n ja kokonaisfosforin välistä yhteyttä tarkasteltiin 

puolestaan edellä mainittujen näytteenottopaikkojen elokuun havaintojen 

keskiarvojen avulla (klorofylli a:n n = 4–8). 

2.3 Kasviplanktonaineisto 

Etelä-Kallaveden kasviplanktonyhteisössä tapahtuneita muutoksia tarkasteltiin 

Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannasta saatavilla olevan aineistolla vuodesta 

1990 vuoteen 2019. Kasviplanktonaineistoksi valittiin vesienhoidon ekologisessa 

tilaluokituksessa käytetyt havaintopaikat (Kallavesi 25, 345, 374, 375, 405 sekä 

Koirus 30) sekä Säyneensalo. Havaintopaikasta riippuen kasviplanktonhavaintoja 

oli 2–8 havaintovuodelta. Kasviplanktonlajisto luokiteltiin koon ja 

esiintymismuodon (yksisoluinen, rihmamainen, yhdyskunta) mukaan ei-

syötäväksi (0) ja syötäväksi (1). Rihmamaisina ja yhdyskunnissa esiintyvät 

kasviplanktonit luokiteltiin liian suuriksi eläinplanktonin hyödynnettäväksi. 

Yksittäisinä soluina esiintyvät kasviplanktonit puolestaan luokiteltiin 

eläinplanktonille käytettävissä olevaksi ravinnoksi, jos solun koko oli alle 50 µm 

(Taipale ym. 2019). 

Tarkasteltavilta vuosilta laskettiin syötävän ja ei-syötävän kasviplanktonin 

biomassaprosenttiosuuksien keskiarvot kesä–elokuulle, ja näistä laskettiin 

vuosittaiset keskiarvot prosenttiosuuksille. Vuosien välisiä 

biomassaprosenttiosuuksia verrattiin toisiinsa ja havainnoitiin mahdollisia eroja 

havaintovuosien välillä. 

2.4 Eläinplanktonaineisto 

Tutkimuksen eläinplanktonaineisto koostui kahdelta eri havaintopaikalta otetuista 

eläinplanktonkokoomanäytteistä. Vuosien välillä vertailukelpoisia, samalla 

näytteenottomenetelmällä otettuja näytteitä oli 1990-luvulta ja vuodelta 2019. 



11 

 

 

Vuoden 2019 näytteenotto toteutettiin tätä tutkimusta varten, jotta nykyistä 

eläinplanktonyhteisörakennetta voitiin verrata aiempaan. 

1990-luvun säilötyt eläinplanktonnäytteet saatiin Pohjois-Savon ELY-keskukselta, 

ja silloisen näytteenoton toteutti Vesi- ja ympäristöhallitus osana jatkuvaluonteista 

seurantahanketta (Anonyymi 1990). Kesän 2019 näytteenoton toteutti Savo-

Karjalan Ympäristötutkimus Oy Pohjois-Savon ELY-keskuksen tilauksesta. 

Näytteet otettiin kunakin vuonna noudattamalla Vesihallituksen (1984) sekä 

Mäkelä ym. (1992) näytteenotto-ohjetta. Eläinplanktonnäytteitä oli 

havaintopaikalta Kallavesi Säyneensalo vuosilta 1989–1993 sekä 2019 ja 

havaintopaikalta Kallavesi 25 vuosilta 1996 ja 2019. Näytteet otettiin kunakin 

vuonna neljästi kesän aikana (Taulukko 2) ottamalla kokoomanäyte 

syvyysvyöhykkeiltä 0–2 m ja 2–4 m, yksi nosto kustakin syvyydestä. Näytteet 

otettiin 6,8 litran putkinoutimella (malli Sormunen). Kuhunkin 

kokoomanäytteeseen yhdistettiin 1 nosto metrin välein, eli esimerkiksi 0–2 m 

näytteeseen yksi nosto syvyydeltä 0–1 m ja yksi nosto syvyydeltä 1–2 m. Näytteet 

suodatettiin 50 µm (vuonna 1996 40 µm) seulan läpi ja säilöttiin tummiin, lasisiin 

näytepulloihin. 1990-luvun näytteet oli säilötty 4 %:een formaliiniin. Formaliinin 

mahdollisen syöpävaarallisuuden vuoksi kesän 2019 näytteet säilöttiin 70 % 

etanoliin ja säilytettiin viileässä. Kaikki eläinplanktonnäytteet säilytettiin valolta 

suojattuna. 

Aineiston tarkastelu aloitettiin kummankin havaintopaikan vuoden 2019 näytteistä. 

Vuoden 2019 eläinplanktonaineiston tarkastelun perusteella elokuun lopun 

näytteissä oli eniten tehokkaasti kasviplanktonia suodattavaa eläinplanktonia (Liite 

1), suurin lajidiversiteetti ja yksilötiheys (Liite 2). Tämän perusteella 1990-luvun 

näytteiden analysointiin valittiin kunkin vuoden elokuun lopussa otetut näytteet 

(Taulukko 2). Kallavesi 25 –havaintopaikan näytteet käsiteltiin kummaltakin 

saatavilla olevalta vuodelta (vuodet 1996 ja 2019). Säyneensalon havaintopaikalta 

käsiteltäväksi valittiin näytteet vuoden 2019 lisäksi kolmelta vuodelta (1990, 1992 ja 

1993). Vuosien 1989 ja 1991 näytteitä ei käsitelty, sillä vuoden 1989 elokuun lopun 
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näytteestä puuttui näyte syvyydeltä 0–2 m, ja silmämääräisen tarkastelun 

perusteella vuosi 1991 erosi kesän pintaveden lämpötiloilta vertailuvuoden 2019 

lämpötiloista. 

Taulukko 2. Tarkasteltujen näytteiden päivämäärät ja havaintopisteet vuosittain. 

   

Näytteenottovuosi Kallavesi Säyneensalo Kallavesi 25 

 
1990 21.8.1990    

1992 24.8.1992   

1993 23.8.1993   

1996  26.8.1996  

2019 

30.6.2019 30.6.2019  

17.7.2019 17.7.2019  

9.8.2019 9.8.2019  

30.8.2019 30.8.2019  

 

Tutkimuksessa keskityttiin arvioimaan etenkin kasviplanktonia tehokkaasti 

säätelevissä eläinplanktonlajeissa, sekä sulkahyttysen toukkien ravinnoksi 

käyttämissä eläinplanktonlajeissa tapahtuneita muutoksia. Suurikokoisen 

eläinplanktonin, kuten Daphnia- ja Bosmina-suvun vesikirppujen on monissa 

tutkimuksissa havaittu säätelevän kasviplanktonia pientä eläinplanktonia 

tehokkaammin (Carpenter ym. 1985, Vakkilainen ym. 2004). Daphnia- ja Bosmina-

vesikirput ovat myös sulkahyttysten toukkien ravintoa. Etelä-Kallaveden 

eläinplanktonaineistosta näiden vesikirppujen lisäksi runsaimpia olivat aikuisten 

yksilöiden osalta keijuhankajalkaisiin kuuluvan Eudiaptomus-suvun hankajalkaiset 

(Liite 3), joten se valittiin Daphnia- ja Bosmina-vesikirppujen lisäksi tarkasteltavaksi 

lajiryhmäksi. 

Kaikki tutkituissa osanäytteissä olleet äyriäiseläinplanktonit tunnistettiin vähintään 

sukutasolle ja kaikkien yksilöiden pituus mitattiin. Hankajalkaisista 

keijuhankajalkaiset-lahko (Calanoida) tunnistettiin lajitasolle, mutta 
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kyklooppihankajalkaiset (Cyclopoida) lahkotasolle. Naupliustoukkien ja 

kopepodiittien eri kehitysvaiheita ei eritelty ja ne määritettiin vain lahkotason 

mukaan. Kaikki osanäytteissä esiintyvät eläinplanktonyksilöt tunnistettiin 

mahdollisimman tarkasti, ja äyriäisten pituudet mitattiin. Tämän jälkeen laskettujen 

yksilömäärien perusteella arvioitiin kunkin lajin yksilömäärät tunnetussa 

tilavuudessa järvivettä. 

2.5 Eläinplanktonnäytteiden käsittely 

Kukin näyte käsiteltiin erikseen ja puhtain välinein, jotta näytteet eivät päässeet 

sekoittumaan keskenään. Näytettä sekoitettiin huolellisesti kääntelemällä 

näytepulloa varovasti noin 30 kertaa ylösalaisin. Sekoitetusta näytteestä otettiin 

osanäyte pipetoimalla näytepullosta 10 ml automaattipipetillä hyvin sekoitettua 

näytettä laskeutuskammioihin haluttu tilavuus (10, 25 tai 50 ml), joka laskeutettiin 

Utermöhl -tekniikalla (Utermöhl 1958). Pipetin kärki oli katkaistu (suuaukko n. 4 

mm), jotta näytteeseen ei valikoituisi tietyn kokoisia yksilöitä ja jotta eläimet eivät 

rikkoutuisi pipetoinnin yhteydessä (Rahkola-Sorsa ym. 2004). Pipetoitu tilavuus 

merkittiin ylös, jotta saatiin arvio näytteen alkuperäisestä tilavuudesta ja voitiin 

suhteuttaa tutkittujen ositteiden määrä alkuperäiseen tilavuuteen. 

Terveydellisistä syistä (Anonyymi 2015) formaliiniin säilötyt näytteet huuhdottiin 

formaliinista hanavedellä 48 µm tiheän seulan läpi. Seulalle jäänyt eläinplankton 

huuhdeltiin uuteen pulloon käyttäen tunnettua määrää (200 ml) hanavettä. 

Formaliiniin säilöttyjä näytteitä käsiteltiin vetokaapissa. Näytteet tutkittiin 

ilmanvaihtoputken alla. 

2.6 Eläinplanktonnäytteiden määrittäminen 

Laskeutetusta näytteestä tunnistettiin eläinplanktonyksilöt ja mitattiin 

planktonäyriäisten pituus. Pituus mitattiin mittaokulaarin avulla 

käänteismikroskoopilla (Leica DMi1) 40–400 x suurennoksilla ja muunnettiin mitta-
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asteikon avulla pituudeksi (µm). Vuosien 1996 ja 2019 näytteet määritettiin 

kokonaisuudessaan ja vuosien 1990, 1992 ja 1993 osalta näytteistä tutkittiin puolet, 

jonka perusteella yleistettiin tulokset koskemaan koko näytettä. 

Aineiston käsittelyssä kunkin havaintopaikan, päivämäärän ja lajin osalta 

yhdistettiin eri syvyysvyöhykkeiden 0–2 m ja 2–4 m kokoomanäytteiden aineisto. 

Eläinplanktonyksilöiden pituuksien perusteella arvioitiin niiden biomassa. 

Biomassan laskemiseen käytettiin pituus-kuivamassa-regressiota (Rahkola ym. 

1998, Sarvala 2004) sekä pituusluokkajakoon perustuvia keskimääräisiä biomassa-

arvoja (Juha Karjalainen, Jyväskylän yliopisto, julkaisematon aineisto). Bosmina-

vesikirppujen pituudet mitattiin pään päältä peräpiikin (mucro) tyveen tai piikin 

puuttuessa selkäkilven takaosaan. Daphnia-vesikirppujen ruumiinmuodon 

vuodenaikaisvaihtelun takia niiden huppua ei mitattu (Mort 1989), vaan pituus 

mitattiin silmän keskeltä peräpiikin alkuun (Rahkola ym. 1998). Hankajalkaiset 

mitattiin päästä furcan haarojen tyveen asti (Rahkola ym. 1998). 

Aineistosta laskettiin arviot kunkin eläinplanktontaksonin yksilömääristä ja 

tiheyksistä tunnetussa tilavuudessa yhtälön 1 avulla 

𝜌 =
𝑦𝑘𝑠

(𝑉 ∗ %𝑛ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑜𝑡𝑡𝑢)
,         (1) 

jossa ρ on näytteen yksilötiheys (yks m-3), yks havaittujen yksilöiden määrä 

tunnetussa tilavuudessa, V alkuperäisen näytteen tilavuus (järvestä otettuna), 

%näytettä katsottu prosenttiosuus, joka alkuperäisestä näytteestä on määritetty.  

Eläinplanktonyhteisön ja eri taksonien biomassa-arvioita varten mitattujen 

yksilöpituuksien avulla laskettiin yksilöbiomassa-arvot. Daphnia cristata- ja 

Bosmina-vesikirppujen biomassalaskuissa käytettiin yksilöpituuteen perustuvaa 

regressioyhtälöä (yhtälö 2) (Rahkola ym. 1998) 

𝑊 = 𝑎𝐿𝑏              (2) 
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jossa W on yksilön hiilibiomassa (µg), a leikkauspiste, b kulmakerroin ja L yksilön 

pituus (mm). Biomassalaskuissa käytetty pituus-hiilimassa-yhtälö valittiin Rahkola 

ym. (1998) julkaisussa esitetyistä tunnusluvuista Saimaan aineistolla lasketut 

tunnusluvut, sillä Saimaan aineistolle lasketut tunnusluvut olivat esitetyistä 

tunnusluvuista keskimääräisimpiä. Valitut tunnusluvut on esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 3. Pituus-hiilimassa-regressioyhtälöön valittujen tunnuslukujen arvot 
lajeille D. cristata ja Bosmina sp. (Rahkola ym. 1998 valitut arvot). 

 

 

Muiden äyriäiseläinplanktonlajien hiilibiomassa arvioitiin käyttämällä 

pituusluokkajakoon perustuvia keskimääräisiä biomassa-arvoja (Juha Karjalainen, 

Jyväskylän yliopisto, julkaisematon aineisto), sillä niiden pituus-hiilimassa-

regressioyhtälöille ei ole esitetty tunnuslukuja Rahkola ym. (1998) julkaisussa. 

Pituusluokkajaot olivat 0–99, 100–199, 200–299, 300–399, 400–599, 600–799, 800–999, 

1000–1499 ja >1500 µm. Rahkola ym. (1998) esittämiä tunnuslukuja käytettiin D. 

cristata -lajin ja Bosmina-suvun vesikirppujen biomassa-arvioihin, sillä Daphnia- ja 

Bosmina-vesikirput olivat sukuja, joiden muutosten tarkasteluun tässä 

tutkimuksessa keskityttiin. Daphnia-vesikirpuista D. cristata oli 

eläinplanktonnäytteissä runsain laji, ja muodosti siten suurimman biomassan, joten 

tarkemman laskukaavan käyttö antoi biomassasta tarkemman arvion. 

2.7 Sulkahyttystoukka-aineisto 

Sulkahyttysen toukkien yksilötiheyksien ajallista vaihtelua tutkittiin 

Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannasta poimitulla pohjaeläinaineistolla, joka 

koostui 30 m syvyydestä otetuista näytteistä havaintopaikoilta Kallavesi 25, 345, 

375, 378, 405 ja Koirus 30 (ekologisessa tilaluokittelussa käytetyt paikat). 

Havaintopaikalta Kallavesi 374 ei ole otettu pohjaeläinnäytteitä. Havaintopaikka 

Daphnia cristata a = 5,17, b = 3,05 

Bosmina sp. a = 14,67, b = 2,92 
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Kallavesi 378 ei kuulu ekologiseen tilanluokitukseen käytettyihin paikkoihin, mutta 

se otettiin mukaan tarkasteluun, jotta ajallisen vaihtelun aineistoon saatiin 

lisähavaintoja. Pohjaeläinnäytteitä on edellä mainituilta havaintopaikoilta otettu 

syksyisin, kerran vuodessa. Sulkahyttyset talvehtivat kaivautumalla 

pohjasedimenttiin (Voss & Mumm 1999, Jäger ym. 2011), joten 

näytteenottoajankohdalla voi olla vaikutusta sulkahyttysten toukkien runsauteen 

näytteessä. Tämän vuoksi edellä mainituilta havaintopaikoilta Hertta-tietokannasta 

ladattujen sulkahyttysen toukkahavaintojen lisäksi tarkasteluun sisällytettiin Savo-

Karjalan ympäristötutkimus Oy:n 16.9.2019 toteuttaman pohjaeläinnäytteenoton 

tulokset havaintopaikoilta Kallavesi 330, 338 ja 377, jotta aineistoon saatiin lisää 

havaintoja sulkahyttysten määrän muutoksesta pohjasedimentissä syksyn eri 

aikoina (Liljendahl-Nurminen 2006). 

Pohjaeläinnäytteet on otettu Ekman-noutimella (SFS 5076 Ekman). Hertta-

tietokannan aineistossa vuodesta 2004 alkaen pohjaeläinnäytteet on otettu kuutena 

rinnakkaisnäytteenä kultakin havaintopaikalta. Myös lisänäytteenotto toteutettiin 

ottamalla kultakin havaintopaikalta kuusi rinnakkaisnäytettä. Sulkahyttysen 

toukkien tiheysarvoina eri havaintopaikoille ja näytteenottovuosille käytetään 

kunkin näytteenoton rinnakkaisnäytteiden yksilötiheyksistä laskettua keskiarvoa. 

Ennen vuotta 2004 pohjaeläinaineistossa ei Hertta-tietokannassa ole ilmoitettu 

rinnakkaisnostojen määrää, vaan yksilötiheys on ilmoitettu näytekohtaisesti 

yhdellä yksilötiheysarvolla. 

2.7 Tilastolliset testit 

Etelä-Kallaveden vedenlaadussa tapahtuneita muutoksia tarkasteltiin tutkimalla 

klorofylli a:n, päällysveden lämpötilan ja kokonaisfosforin korrelaatiota 

havaintovuoden kanssa. Tilastolliset testit tehtiin parametrittomalla Spearmanin 

järjestyskorrelaatiolla. Järjestyskorrelaatiokerrointa on merkitty lyhenteellä rs. 

Etelä-Kallaveden klorofylli a-pitoisuuden (elokuun mittausarvot) nousua 
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tarkasteltiin regressioanalyysillä suhteessa elokuun kokonaisfosforipitoisuuteen 

sekä ajalliseen muutokseen. 

Kasviplanktonissa tapahtuneita muutoksia syötävän ja ei-syötävän 

kasviplanktonin runsauksissa tarkasteltiin silmämääräisesti vertaamalla laskettuja 

prosenttiosuuksia. 

Eläinplanktonin yksilömäärässä, -tiheydessä tai biomassassa tapahtuneita 

muutoksia 1990-luvun ja nykyhetken välillä ei voida tilastollisesti tarkastella, sillä 

nykyhetkeä kuvastavaa aineistoa on vain vuodelta 2019. 1990-luvun ja vuoden 2019 

aikana tapahtuneita muutoksia voitiin kuitenkin tarkastella vuosien välillä 

tapahtuneissa yksilökoon muutoksissa. Daphnia- ja Bosmina-vesikirppujen sekä 

Eudiaptomus-hankajalkaisten yksilöpituuksia vertailtiin vuosien välillä Mann-

Whitneyn U-testillä, koska parametrisen testin normaalijakaumaoletukset eivät 

täyttyneet. 

Pohjaeläinnäytteenottoajankohdan (päiviä vuoden alusta) ja sulkahyttysen 

toukkien yksilötiheyden (yks. m-2) välistä korrelaatiota tutkittiin parametrittomalla 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimella. Näytteenottoajankohdan ja 

yksilötiheyden välistä korrelaatiota testattiin havaintopaikkojen Kallavesi 330, 

338A, 345, 375, 377, 378 sekä 405 pohjaeläinnäytteenottoaineistolla, joka koostui 30 

metrin syvyydestä otetuista näytteistä. Samalla aineistolla tutkittiin myös 

näytteenottoajankohdan muuttumista vuosien saatossa. Havaintopaikkoja 

Kallavesi 25 ja Koirus 30 ei otettu aineistoon mukaan, sillä niiden aineisto ei ollut 

yhtä kattava havaintovuosien osalta kuin muiden havaintopaikkojen. 

Näytteenottoajankohdan ja näytteenottovuoden välistä korrelaatiota tutkittiin 

parametrittomalla Spearmanin järjestyskorrelaatiolla. Tilastolliset testit suoritettiin 

IBM SPSS (versio 26) ohjelmalla. 

Eläinplanktonin korrelaatiota kasviplanktonbiomassan tai sulkahyttysten toukkien 

yksilötiheyden kanssa ei voitu tilastollisesti tarkastella, sillä 

eläinplanktonhavaintoja on vain muutamalta vuodelta, ja näytteenottoajankohdat 
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eivät ole samat kuin kasviplankton- ja sulkahyttystoukkien havainnoissa. Myös 

keskenään samoilta havaintopaikoilta Hertta-tietokannasta poimitut 

kasviplanktonbiomassa- ja sulkahyttysentoukkien yksilötiheysaineistot olivat 

rikkonaisia. 

3 TULOKSET 

3.1 Vedenlaatu 

Kasviplanktonia kuvastavan klorofylli a:n pitoisuudet kasvoivat tarkastelujaksolla 

(Kuva 4). Klorofylli a:n pitoisuudet korreloivat positiivisesti havaintovuoden 

kanssa (rs = 0,65, n = 28, p <0,001).  Päällysveden lämpötilassa ei havaittu muutosta 

vuosien välillä (rs = 0,05, n = 26, p = 0,792). Myöskään päällysveden 

kokonaisfosforipitoisuuksissa ei havaittu muutosta vuosien välillä (rs = 0,87, n = 42, 

p = 0,584) (Kuva 5). 
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Kuva 4. Kallaveden keskeisten vedenlaadun havaintopaikkojen kesäkuun–
syyskuun mittausten a-klorofyllipitoisuuden ja päällysveden (0–2 m) lämpötilan 
vuosittainen (kesä–syyskuu) keskiarvo vuosilta 1994–2021. Havaintopaikat ovat 
samat, joiden tuloksia on käytetty vesienhoidon ekologisessa luokittelussa. Näiden 
paikkojen lisäksi tulokset myös havaintopaikalta Säyneensalo. Aineisto Hertta-
tietokannasta. 

 

Kuva 5. Päällysveden kokonaisfosforipitoisuus kunkin vuoden elokuun näytteiden 
keskiarvona. Havaintopaikat ovat samat, joiden tuloksia on käytetty vesienhoidon 
ekologisessa luokittelussa. Näiden paikkojen lisäksi tulokset myös havaintopaikalta 
Säyneensalo. Aineisto Hertta-tietokannasta. 
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Käytettäessä yhden selittävän muuttujan (kokonaisfosforipitoisuus, TP) 

regressiomallia klorofylli a:n ja kokonaisfosforipitoisuuden välillä havaittiin 

voimakas riippuvuus (y = -1,55 + 0,61 XTP, r2 = 0,53, F = 29,11,  df = 27, p <0,001). 

Vuoden lisääminen malliin (Y = -220,71 + 0,48 XTP + 0,11 Xvuosi) paransi mallia 

merkitsevästi (r2 = 0,646, F = 22,86, df = 27, p < 0,001) osoittaen klorofylli a-

pitoisuuksien nousuun liittyvän ajallista muutosta, joka ei ole selitettävissä 

fosforipitoisuudella. Vuoden (t = 2,89, p = 0,008) havaittiin olevan 

fosforipitoisuuden (t = 4,42, p < 0,001) tapaan tilastollisesti merkitsevä selittäjä. 

Lämpötila (t = 0,60, p = 0,551) ei selittänyt klorofylli a:n pitoisuutta yksin (Y = 4,03 

+ 0,26 Xlämpötila, r2 = 0,02, F = 0,365, df = 25, p > 0,551)  eikä yhdessä muiden 

muuttujien kanssa (Y = -209,09 + 0,50 XTP + 0,104 Xvuosi+ 0,104 Xlämpötila, r2 = 0,59, F 

= 10,61, df = 25, p < 0,001). 

3.2 Kasviplanktonissa tapahtuneet muutokset 

Syötäväksi luokiteltua kasviplanktonia oli silmämääräisen tarkastelun perusteella 

1990-luvulla enemmän (havaintopaikat Kallavesi 25, 374 ja 405) tai yhtä paljon 

(havaintopaikka Säyneensalo, vuodet 1991, 1992 ja 1993) kuin ei-syötävää 

kasviplanktonia (Kuva 6). 2010-luvun havainnoissa tilanne kääntyi päinvastaiseksi. 

Havaintopaikalla Koirus ei-syötäväksi luokitellun kasviplanktonin osuus pysyi 

1990-luvulta vuoteen 2019 runsaampana kuin syötäväksi luokiteltu kasviplankton. 
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Kuva 6. Eläinplanktonille syötäväksi kelpaavan ja ei-syötäväksi kelpaavan 
kasviplanktonin biomassojen prosenttiosuudet. Kasviplanktonaineisto on otettu 
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannasta ja lajit luokiteltu koon ja 
esiintymismuodon (esim. yksisoluinen, rihmamainen, yhdyskunta) mukaan 
syötävän (1) tai ei-syötävän (0) kokoisiksi. Syötävissä olevan solun koon ylärajana 
pidettiin 50 µm. Vuosittaisille havainnoille on laskettu biomassaprosenttiosuuksien 
keskiarvo kunkin havaintovuoden kesä-elokuun aineistosta. 

3.2 Eläinplanktonissa tapahtuneet muutokset 

Säyneensalon havaintopaikalla tehokkaasti kasviplanktonia suodattavasta 

eläinplanktonista suurin yksilötiheys oli Daphnia-vesikirpulla kaikkina 

tarkasteluvuosina (Kuva 7). Daphnia-vesikirppujen suhteellinen tiheys muihin 

tarkasteltaviin eläinplanktonsukuihin verrattuna oli kuitenkin vähentynyt 

vuodesta 1990 vuoteen 2019. Vuonna 1992 jokaisen tarkastellun taksonin 

yksilötiheydet olivat pienemmät kuin muina vuosina. 

Havaintopaikan Kallavesi 25 aineistossa tarkasteltavien eläinplanktonsukujen 

väliset yksilötiheyssuhteet erosivat vuosien 1996 ja 2019 välillä. Vuoden 1996 

yksilötiheyksien jakauma oli saman suuntainen kuin Säyneensalon 

havaintopaikalla 1990-luvulla. Paikan Kallavesi 25 vuoden 2019 aineistossa erottui 

kuitenkin Bosmina-vesikirppujen suurempi yksilötiheys verrattuna muihin 

tarkasteltaviin eläinplanktonsukuihin. 
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Kuva 7. Kasviplanktonia tehokkaasti laiduntavien Daphnia- ja Bosmina- 
vesikirppujen sekä Eudiaptomus-hankajalkaisten arvioidut yksilötiheydet 
havaintopaikoilla Säyneensalo ja Kallavesi 25. 

Tehokkaasti kasviplanktonia laiduntavan eläinplanktonin kokonaishiilibiomassa 

oli vähentynyt sekä Säyneensalon että paikan Kallavesi 25 näytteissä 1990-luvulta 

vuoteen 2019 (Kuva 8). Kuten yksilötiheydet, myös kokonaishiilibiomassat olivat 

vuonna 1992 pienempiä kuin muita tarkasteluvuosina Säyneensalon aineistossa. 

Kallavesi 25 -havaintopaikan vuoden 2019 eläinplanktonnäytteissä tarkasteltavien 

lajien yhteenlaskettu kokonaishiilibiomassa oli selvästi pienempi kuin vuoden 1996 

aineistossa. 
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Kuva 8. Havaintopaikkojen Säyneensalo ja Kallavesi 25 eläinplanktonin arvoitu 
kokonaishiilibiomassa (µg C l-1) havaintovuosina. 

3.2.1 Eudiaptomus-suvun hankajalkaisten muutokset 

Säyneensalon havaintopaikalla Eudiaptomus-lajien yksilöpituudet (Liite 4) olivat 

pienemmät vuonna 2019 kuin 1990-luvun havaintovuosina (Mann-Whitneyn U-

testi, 1990: p < 0,001, 1992: p = 0,009,  1993: p = 0,001, Kuva 9). Kuten Säyneensalossa, 

myös paikalla Kallavesi 25 Eudiaptomus-lajien yksilöpituudet olivat pienemmät 

vuonna 2019 kuin vuoden 1996 aineistossa (p = 0,013). 
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Kuva 9. Eudiaptomus-hankajalkaisten yksilöpituuksien jakaumat (x = keskiarvo, 
yhtenäinen viiva = mediaani, laatikko = kvartiiliväli, jana = vaihteluväli) 
tutkimusvuosina. Havaintopaikalla Säyneensalo n(1990) = 45, n(1992) = 10, n(1993) 
= 32, n(2019) = 73. Havaintopaikalla Kallavesi 25 n(1996) = 84, n(2019) = 8. Huomaa, 
että y-akseli alkaa pituudesta 500 µm. 

3.2.2 Daphnia-suvun vesikirppujen muutokset 

Suurin osa Daphnia-vesikirpuista tunnistettiin lajiksi D. cristata. Muita tunnistettuja 

lajeja olivat D. cucullata, D. longiremis sekä ryhmä, johon kuuluivat D. hyalina, D. 

galeata ja D. longispina. Pienten yksilömäärien vuoksi (Kuva 10) kaikki Daphnia-

vesikirppulajit yhdistettiin yhdeksi ryhmäksi, Daphnia spp. 
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Kuva 10. Eri Daphnia-vesikirppulajien arvioidut yksilötiheydet tutkituissa 
näytteissä. 

Säyneensalon havaintopaikalla Daphnia-vesikirppujen yksilöpituusjakaumassa ei 

silmämääräisesti tarkasteltuna näkynyt selkeitä muutoksia eri vuosien välillä (Kuva 

11). Yksilöpituudet eivät eronneet vuosien 1990 ja 1992 osalta verrattuna vuoteen 

2019 (Mann-Whitneyn U-testi, 1990, p = 0,102, 1992, p = 0,845). Vuoden 1993 

yksilöpituudet erosivat kuitenkin vuodesta 2019 (p = 0,011). Pituuden keskiarvo oli 

suurempi vuonna 1993 kuin vuonna 2019 (Kuva 11). 

Havaintopaikalla Kallavesi 25 Daphnia-suvun yksilöiden pituuksissa (Liite 5) ei 

havaittu eroa vuosien 1996 ja 2019 välillä (p = 0,785). Vuoden 1996 aineiston 

yksilömäärä oli kuitenkin huomattavasti suurempi (n = 925) kuin vuoden 2019 

aineistossa (n = 58). Tämä voi vaikuttaa tilastollisen testin luotettavuuteen. 
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Kuva 11. Daphnia-vesikirppujen yksilöpituuksien jakaumat (x = keskiarvo, 
yhtenäinen viiva = mediaani, laatikko = kvartiiliväli, jana = vaihteluväli) 
tutkimusvuosina. Havaintopaikkojen Säyneensalo n(1990) = 347, n(1992) =  46, 
n(1993) = 224, n(2019) = 235. Havaintopaikalla Kallavesi 25 n(1996) = 925, n(2019) 
= 58. 

3.2.3 Bosmina-suvun vesikirppujen muutokset 

Säyneensalon havaintopaikalla Bosmina-lajien yksilöpituudet (Liite 6) vaihtelivat 

havaintovuosien välillä (Kuva 12). Bosmina-vesikirppujen yksilöpituudet olivat 

pienemmät vuonna 2019 kuin 1990 (Mann-Whitneyn U-testi, p < 0,001). Vuosien 

1992 ja 1993 pituusjakaumat eivät puolestaan eronneet vuoden 2019 

pituusjakaumasta (1992 p = 0,554, 1993 p = 0,151). 

Havaintopaikan Kallavesi 25 Bosmina-vesikirppujen yksilöpituudet olivat 

pienentyneet vuosien 1996 ja 2019 välillä (p < 0,001). 
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Kuva 12. Bosmina-vesikirppujen yksilöpituuksien jakaumat (x = keskiarvo, 
yhtenäinen viiva = mediaani, laatikko = kvartiiliväli, jana = vaihteluväli) 
tutkimusvuosina. Havaintopaikalla Säyneensalo n(1990) = 96, n(1992) = 19, n(1993) 
= 45, n(2019) = 74. Havaintopaikalla Kallavesi 25 n(1996) = 192, n(2019) = 387. 

 
3.2.4 Muut vesikirput 

Daphnia- ja Bosmina-vesikirppujen jälkeen yleisimpien, etenkin Chydorus- ja 

Diaphanosoma brachyurum -vesikirppujen yksilötiheydet olivat laskeneet 1990-

luvulta vuoteen 2019 verrattaessa (Kuvat 13 ja 14). Havaintopaikalla Kallavesi 25 

myös Limnosida frontosa-vesikirppujen tiheydet olivat laskeneet. 
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Kuva 13. Kallaveden eläinplanktonnäytteissä Daphnia- ja Bosmina-vesikirppujen 
jälkeen yleisimpinä esiintyneiden vesikirppujen arvioidut yksilötiheydet (1000 yks. 
m-3) havaintopaikalla Kallavesi Säyneensalo. 
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Kuva 14. Kallaveden eläinplanktonnäytteissä yleisimpinä esiintyneiden 
vesikirppujen arvioidut yksilötiheydet (1000 yks. m-3) havaintopaikalla Kallavesi 
25. Kuvasta on jätetty pois Daphnia- ja Bosmina-vesikirppujen tiheydet, sillä ne olivat 
huomattavasti suuremmat kuin muiden vesikirppujen arvot. Huomaa muutos y-
akselin arvoissa ja asteikon jakoväleissä. 

3.2.5 Muut hankajalkaiset 

Hankajalkaisten nuoruusvaiheen yksilöitä, nauplius-toukkia ja 

kopepodiittivaiheita oli huomattavasti enemmän kuin aikuisiksi asti kehittyneitä 

yksilöitä (Kuvat 15 ja 16). Silmämääräisesti tarkasteltuna aikuisten 

kyklooppihankajalkaisten tiheydet vaihtelivat vuosien välillä. Säyneensalon 

havaintopaikalla aikuisten yksilöiden tiheydet olivat suurimpia vuosina 1993 ja 

2019. Paikan Kallavesi 25 aikuisten kyklooppihankajalkaisten arvioidut tiheydet 

ovat vuoden 2019 näytteissä pienemmät kuin vuonna 1996. 
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Kuva 15. Kyklooppihankajalkaisten arvioidut yksilötiheydet havaintovuosien 
elokuussa paikoilla Säyneensalo ja Kallavesi 25. 

Kuten kyklooppihankajalkaisten, myös keijuhankajalkaisten arvioidut tiheydet 

vaihtelivat eri vuosina (Kuva 16).  Sekä kyklooppihankajalkaisten, että 

keijuhankajalkaisten nuoruusvaiheet (naupliustoukka ja kopepodiittivaihe) olivat 

runsaimpia. Aikuisista yksilöistä muita suuremmalla tiheydellä erottuivat etenkin 

Eudiaptomus-hankajalkaiset. 

 

Kuva 16. Keijuhankajalkaisten arvioidut tiheydet havaintovuosien elokuussa 
paikoilla Säyneensalo ja Kallavesi 25. 
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3.3 Sulkahyttystoukkien runsauden muutokset 

Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannasta poimitun pohjaeläinaineiston perusteella 

sulkahyttysen toukkien yksilötiheys kasvoi 2000-luvulla (Kuva 17). Suurin havaittu 

tiheys oli vuonna 2016. Vuoden 2019 yksilötiheys pienentyi jokaisella paikalla 

verrattuna muutamaan edeltävään havaintovuoteen. Tiheyden muutos ja kasvu 

tapahtui selkeimmin vuoden 2001 jälkeen (vuosien 2001–2019 välillä rs = 0,45, n = 

31, p = 0,010). Myös vuosien 1980–2019 aineistolla tarkasteltaessa 

näytteenottovuoden ja sulkahyttysen toukkien tiheyden välillä oli positiivinen 

korrelaatio (rs = 0,72, n = 62, p <0,001). 

 

Kuva 17. Pohjaeläinnäytteiden perusteella arvioitu sulkahyttysen toukkien 
yksilötiheys (yks. m-2) eri havaintopaikoilla vuosina 1980–2019. 

Näytteenottopäivän (päiviä vuoden alusta) ja sulkahyttysen toukkien tiheyden 

(yks. m-2) ei havaittu korreloivan keskenään (rs = 0,327, n = 31, p = 0,073), (Kuva 18). 

Korrelaatiota tarkasteltiin vuosien 2001–2019 aineistolla, koska sulkahyttysen 

toukat ovat runsastuneet vuodesta 2001 lähtien. Pohjaeläinnäytteenottoajankohta 
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(päiviä vuoden alusta) on vuosien aikana siirtynyt myöhemmälle syksyyn (Kuva  

19). 

 

Kuva 18. Sulkahyttysen toukkien tiheys (yks. m-2) ja näytteenottoajankohta (päiviä 
vuoden alusta) vuosien 2001–2019 aineistossa. 

 

Kuva 19. Pohjaeläinnäytteenoton ajankohta (päiviä vuoden alusta) kunakin 
näytteenottovuonna. 
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4 TULOSTEN TARKASTELU  

Ensimmäisen hypoteesin mukaisesti tehokkaasti kasviplanktonia säätelevien 

eläinplanktonsukujen yksilökoon ja -tiheyden pienenemisestä on viitteitä, kun 

verrataan 1990-luvun havaintoja vuoden 2019 havaintoihin. Suurimmat muutokset 

yksilökoossa ovat Eudiaptomus-suvun hankajalkaisten yksilöpituuksissa, jotka 

olivat 1990-luvun kaikkina havaintovuosina suurempia kuin vuonna 2019. Myös 

Daphnia- ja Bosmina-vesikirppujen yksilöpituuksien muutokset viittasivat 

yksilökoon pienenemiseen. Tarkasteltavien eläinplanktonsukujen yksilötiheydet, ja 

siten myös biomassat ovat vaihdelleet havaintovuosien välillä. Daphnia-

vesikirppujen tiheys ja hiilibiomassa ovat pienentyneet 1990-luvulta vuoteen 2019 

verrattaessa. Koska erityisesti Daphnia-vesikirppujen tiedetään säätelevän 

tehokkaasti kasviplanktonyhteisöä (Shapiro & Wright 1984), voidaan 

eläinplanktonissa havaittua yksilötiheyden ja -koon pienenemistä pitää yhtenä 

selittäjänä Etelä-Kallavedellä havaitulle kasviplanktonin runsastumiselle. 

1990-luvun kasviplanktonaineistossa syötäväksi luokitellut kasviplanktonit olivat 

runsaampia kuin ei-syötäväksi luokitellut. Kaikissa vuoden 2019 havainnoissa 

syötäväksi luokitellun kasviplanktonin osuus oli puolestaan pienempi kuin ei-

syötäväksi luokitellun. Tulokset eivät tue hypoteesia 2, jonka mukaan 

eläinplanktonin laidunnuspaineen pienentyessä kasviplanktonyhteisössä 

syötäväksi luokiteltu kasviplankton olisi muuttunut vallitsevaksi 

kasviplanktonyhteisössä. Kasviplanktonin runsautta kuvastava klorofylli a -

pitoisuus on kuitenkin noussut.  

Kun tehokkaasti kasviplanktonia laiduntavan eläinplanktonin yksilökoko ja -tiheys 

on pienentynyt, voidaan sen ajatella heijastuvan kasviplanktonin kokojakaumaan. 

Suurikokoisen eläinplanktonin vähetessä kookkaamman kasviplanktonin saalistus 

vähenee ja saalistuspaine painottuu pienempikokoiseen kasviplanktoniin. Tämä 

selittäisi kasviplanktonyhteisössä tapahtuneet muutokset syötäväksi luokitellusta 

kasviplanktonista ei-syötäväksi luokitellun kasviplanktonin dominointiin. 
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Suurikokoinen eläinplankton; Daphnia sp. (Pace & Vaqué 1994, Gilbert 1988), 

Eudiaptomus sp. (Šorf & Brandl 2012) sekä kyklooppihankajalkaiset (Hansson ym. 

1998a) voivat käyttää ravintonaan myös rataseläimiä. Suurikokoisen 

eläinplanktonin väheneminen voi johtaa rataseläinten runsastumiseen joko suoraan 

saalistuspaineen pienenemisen kautta tai epäsuorasti esimerkiksi ravintokilpailuun 

vaikuttamalla (Gilbert 1988). Rataseläimet käyttävät ravintonaan muun muassa 

pienikokoista (< 30 µm) kasviplanktonia (Hansson ym. 1998a). Rataseläinten 

runsastuessa pienikokoisen kasviplanktonin laidunnus on runsaampaa ja ei-

syötäväksi suuren kokonsa tai ulkomuotonsa perusteella luokitellun 

kasviplanktonin suhteellinen osuus voi kasvaa. Rataseläinten runsautta ei 

kuitenkaan tässä Pro gradu -työssä tarkemmin tutkittu. 

Eri kasviplanktonryhmien ravitsemuksellisen laadun on havaittu vaihtelevan 

voimakkaasti (Ahlgren ym. 1992, Taipale ym. 2013). Rehevöitymiskehityksessä 

tyypillisesti runsastuvien sini- ja viherlevien on havaittu tukevan heikosti 

eläinplanktonin kasvua ja lisääntymistä (Brett ym. 2009), jolloin 

eläinplanktonyhteisöön kohdistuu ravinnon laadusta johtuvaa bottom-up-säätelyä. 

Eläinplanktonin on havaittu suosivan ravinnossaan rasvahappokoostumukseltaan 

parempilaatuista kasviplanktonia (Galloway ym. 2014, Taipale ym. 2022). Valikoiva 

laidunnus voi näin ollen vähentää heikkolaatuiseen kasviplanktoniin kohdistuvaa 

säätelyä. Tämän Pro gradu -työn aineisto ei anna mahdollisuutta eläinplankton-

kasviplankton vuorovaikutussuhteen laajempaan tarkasteluun. 

Muutokset kasviplanktonlajistossa voivat johtua myös muutoksista veden 

laadussa. Esimerkiksi veden ruskettumisen on arveltu muuttavan 

kasviplanktonyhteisön koostumusta ja lajiryhmien välisiä runsaussuhteita (Taipale 

2016, Senar ym. 2021). Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannasta haettujen 

aineistojen perusteella tarkasteltiin klorofylli a:n, kokonaisfosforin ja lämpötilan 

kehitystä vuosina 1994–2021. Kasviplanktonin runsautta kuvastavan klorofylli a:n 

pitoisuudet kasvoivat tarkastelujaksolla 1994–2021, mikä osoittaa Etelä-Kallaveden 

rehevöitymiskehitystä. Klorofylli a:n ja kokonaisfosforin pitoisuudet korreloivat 
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keskenään, mikä selittää ennen kaikkea klorofylli a:n pitoisuuksissa vuosien välillä 

tapahtuvaa satunnaisvaihtelua. Tutkitulla ajanjaksolla päällysveden 

kokonaisfosforipitoisuudessa ei kuitenkaan tapahtunut vastaavaa pitkänajan 

kasvukehitystä kuin klorofylli a:n pitoisuudessa. Regressioanalyysin perusteella 

näytteenottovuosi selitti kokonaisfosforipitoisuuden ohella merkittävän osan 

klorofylli a:n pitoisuuksissa havaitusta noususta ja osoitti ravinnepitoisuuksista 

johtumatonta levärunsauden kasvua. Päällysveden lämpötiloissa oli vuosien 1994–

2021 välillä heilahtelua, mutta keskimäärin lämpötila pysyi samalla tasolla. 

Lämpötilalla ei havaittu olevan yhteyttä klorofylli a-pitoisuuden runsastumiseen. 

Tutkimuksessa havaittu sulkahyttysen toukkien runsastuminen, ja kirjallisuudesta 

saadut pituustiedot C. flavicans -sulkahyttysen toukille sopivasta ravinnosta sekä 

Kallaveden eläinplanktonaineistosta tehdyt yksilöiden pituusmittaukset tukevat 

kolmatta hypoteesia, jonka mukaan sulkahyttysen toukat ovat runsastuneet ja 

niiden eläinplanktoniin kohdistama saalistuspaine on siten voinut kasvaa. 

Sulkahyttysen toukkien runsastuminen voi osaltaan selittää kasviplanktonia 

laiduntavan eläinplanktonin yksilökoon ja yksilötiheyden pienentymistä. 

Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että C. flavicans sulkahyttysen toukat 

suosivat ravinnossaan alle 1,1–1,4 mm pituisia Daphnia-vesikirppuja, sillä tätä 

suuremmat yksilöt olivat liian kookkaita ravinnoksi (Spitze 1985, Elser ym. 1987). 

Sulkahyttysen toukkien ravinnonkäyttöön vaikuttaa myös toukan kehitysvaihe 

(Jäger ym. 2011). Ensimmäinen toukkavaihe käyttää ravintonaan kasviplanktonia, 

toisessa toukkavaiheessa sulkahyttysen toukka siirtyy saalistamaan pientä     

eläinplanktonia, kuten rataseläimiä. Kolmannessa ja neljännessä toukkavaiheessa 

C. flavicans -sulkahyttysen toukkien on havaittu käyttävän ravintonaan lähes 

pelkästään eläinplanktonia (Jäger ym. 2011) ja valikoivan Daphnia- ja Bosmina -

sukujen vesikirppuja (Lüning-Krizan 1997). Sulkahyttysen toukkien aiheuttamasta 

eläinplanktonin koon pienenemisestä ja siten tehottomammasta kasviplanktonin 

säätelystä on saatu viitteitä esimerkiksi Liljendahl-Nurmisen ym. (2003)  

Hiidenvedellä toteutetussa tutkimuksessa sekä Horppila ja Liljendahl-Nurminen 
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(2005) tutkimuksessa. Kirjallisuustietoihin perustuen Kallaveden Daphnia-, 

Bosmina- ja Eudiaptomus -sukujen yksilöitä voidaan pitää sulkahyttysen toukille 

sopivan kokoisena ravintona. Kallavedeltä mitattujen Daphnia-vesikirppujen 

pituudet olivat alle 1,2 mm, Bosmina-vesikirppujen alle 0,8 mm ja Eudiaptomus-

hankajalkaisten pituudet alle 1,3 mm. Sulkahyttysen toukkien voidaankin ajatella 

säätelevän Etelä-Kallaveden eläinplanktonlajistoa. 

Sulkahyttysen toukkien lisäksi myös kalastossa tapahtuneet muutokset ja 

esimerkiksi planktivoristen kalojen runsastuminen ovat voineet vaikuttaa 

kasviplanktonia tehokkaasti laiduntavan eläinplanktonin kokoon ja runsauteen. On 

havaittu, että jos planktivoriset kalat ja sulkahyttysen toukat esiintyvät järvessä 

runsaina samanaikaisesti, niiden eläinplanktoniin kohdistama yksilökoon säätely 

on tehokasta (Liljendahl-Nurminen 2006). Planktivoriset kalat kuten kuore ja 

muikku (Coregonus albula) kykenevät saalistamaan sulkahyttysen toukille 

ravinnoksi liian kookasta eläinplanktonia vaikuttaen tehokkaasti paitsi 

eläinplanktonin runsauteen myös kokojakaumaan (Sarvala ym. 1997). Kuore ja 

muikku valikoivat ravinnokseen erityisesti suurikokoista eläinplanktonia (Taponen 

ym. 2001). Säkylän Pyhäjärvellä vesikirppujen havaittiin olevan herkkä 

saalistuspaineen indikaattori (Sarvala ym. 1997). Pyhäjärven 

eläinplanktonyhteisöstä puuttui lähes kokonaan yli 0,5 mm:n kokoiset vesikirput 

sellaisina vuosina, kun muikku- ja kuorekannat olivat runsaita (Sarvala ym. 1997). 

Kookkaimpien eläinplanktonyksilöiden vähetessä ja kokojakauman pienentyessä 

on eläinplankton sulkahyttysen toukkien kannalta sopivan kokoista ravintoa 

(Liljendahl-Nurminen 2006). Jos suurempi osa eläinplanktonista on sulkahyttysen 

toukkien saalistettavissa, voidaan sulkahyttysen toukkien merkityksen 

eläinplanktonin säätelijänä ajatella kasvavan. 

Tässä Pro gradu -työssä ei ole tarkemmin ja numeerisesti tarkasteltu Etelä-

Kallaveden kalastoa ja sen muutosten yhteyttä alempiin trofiatasoihin, sillä 

säännöllistä ja vuosien välillä vertailukelpoista, ja muuhun tämän tutkimuksen 

aineistoon täsmäävää aineistoa ei ole saatavilla. Kallaveden kalatalousalueen 
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käyttö- ja hoitosuunnitelmaa (Mäkelä 2021) varten toteutetussa 

kyselytutkimuksessa nousi esille, että kuhakannan on havaittu runsastuneen 2010-

luvun aikana. Runsastuneen kuhakannan voidaan ajatella heijastuneen 

ravintoverkossa alaspäin top-down-säätelyn mukaisesti. Kuha (Sander lucioperca) 

käyttää ravintonaan esimerkiksi planktivorisia kaloja, jolloin runsas kuhakanta voi 

vähentää planktivoristen kalojen määrää järvessä. Savo-Karjalan 

Ympäristötutkimus Oy:n toteuttaman kalastoraportin mukaan muikkukannassa on 

havaittavissa tyypillistä kannanvaihtelua (J. Hartikainen, julkaisematon). Etelä-

Kallaveden kuorekantaa on arvioitu vuonna 2010, jolloin kuorekannan arvioitiin 

olevan keskinkertainen (Valkeajärvi ym. 2010). Ulapan kalalajeista juuri kuore 

käyttää tehokkaasti sulkahyttysen toukkia ravintonaan ja kykenee rajoittamaan 

sulkahyttysen elinmahdollisuuksia saalistuksen kautta (Malinen ja Vinni 2019). 

Vatsansisältöanalyysien perusteella 30 %:lla yksikesäistä vanhemmilla kuoreilla 

sulkahyttysen toukat olivat pääasiallinen ravintokohde (Malinen ja Vinni 2019). 

Yhtenä mahdollisena selityksenä sulkahyttysten toukkien havaitulle 

runsastumiselle on pidetty vuosien saatossa tapahtunutta näytteenottoajankohdan 

siirtymistä myöhemmälle syksyyn. Vaikka kirjallisuuden (Liljendahl-Nurminen 

2006) mukaan sulkahyttysten toukat hakeutuvat pohjasedimenttiin syksyn ja talven 

myötä, ei tässä tutkimuksessa havaittu sulkahyttysten toukkien ja 

näytteenottoajankohdan (päiviä vuoden alusta) korreloivan keskenään. Etelä-

Kallavedellä havaittua sulkahyttysen toukkien runsastumista ei siten voida tämän 

tutkimuksen perusteella selittää vuosien aikana myöhemmälle syksyyn siirtyneellä 

pohjaeläinnäytteenottoajankohdalla. 

Eläinplanktonissa tapahtuneita muutoksia tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon 

tutkimuksen rajallinen näytemäärä, joka luo epävarmuutta havaintoihin. Vuosien 

välisessä vertailussa on otettava huomioon, että eläinplanktonyhteisön nykytilaa 

kuvaavaa aineistoa on saatavilla vain vuodelta 2019. 1990-luvun ja vuoden 2019 

väliset eroavaisuudet voivatkin osaltaan selittyä harvalla näyteaineistolla, jolloin 

tuloksiin voi vaikuttaa esimerkiksi näytteenottohetken sääolot ja sattuma. Vuoden 
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2019 aiempia vuosia pienemmät sulkahyttysen toukkien yksilötiheydet voivat 

johtua vuosien välisestä normaalista vaihtelusta. Vuoden 2019 sulkahyttysen 

toukkien tiheydet eivät ole erityisen pieniä tarkastellussa aikasarjassa. 

Vaikka rajallisen aineiston pohjalta ei voida tehdä varmoja johtopäätöksiä, antavat 

tässä tutkimuksessa saadut tulokset viitteitä siitä, että kasviplanktonin määrä on 

runsastunut Etelä-Kallavedellä ravintoverkkosäätelyn johdosta. Hypoteesin 1 

mukaisesti eläinplanktonin yksilökoko ja -tiheys näyttävät pienentyneen. 

Tehokkaasti kasviplanktonia laiduntavan eläinplanktonin koon ja yksilötiheyden 

pieneneminen voi olla ainakin osasyynä kasviplanktonin runsastumiseen. Toisin 

kuin hypoteesissa 2 odotettiin, ei-syötäväksi luokiteltu kasviplankton kuitenkin 

runsastui Etelä-Kallavedellä. Ei-syötäväksi luokitellun kasviplanktonin 

runsastumisen voidaan ajatella johtuvan eläinplanktonissa tapahtuneista 

muutoksista, jolloin syötäväksi kelpaavaan kasviplanktoniin kohdistuu suurempi 

laidunnuspaine, ja ei-syötäväksi kelpaavat kasviplanktonit voivat runsastua. 

Kasviplanktonlajistossa tapahtuneet muutokset osaltaan heikentävät ylemmältä 

trofiatasolta kohdistuvaa top-down -säätelyä, kun kasviplanktonyhteisössä on 

runsaampana lajisto, jota eläinplankton ei pysty tehokkaasti säätelemään. 

Hypoteesin 3 mukaisesti sulkahyttysen toukat ovat runsastuneet, jolloin niiden 

eläinplanktoniin kohdistama saalistuspaine on kasvanut. Sulkahyttysen toukkien 

voidaan ajatella pienentäneen eläinplanktonin yksilökokoa ja -tiheyttä, jolloin 

eläinplankton puolestaan säätelee tehottomammin kasviplanktonia. Havaitut 

muutokset ravintoverkon eri trofiatasoilla viittaavat siihen, että kasviplanktoniin 

on kohdistunut säätelyä ravintoverkon ylemmiltä trofiatasoilta top-down-

periaatteen mukaisesti. 

Jotta Etelä-Kallaveden ravintoverkossa tapahtuneille muutoksille saataisiin 

varmempi selitys, tulisi eri ravintoverkon tasoilta kerätä vertailukelpoista ja 

kattavaa aineistoa. Kasviplanktonia kuvastavasta klorofylli a:sta on 

Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannassa kattavasti aineistoa. Samoin myös 

kasviplanktonlajistosta, jota tulisi kuitenkin tarkastella tarkemmin. Tässä 
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tutkimuksessa kasviplankton luokiteltiin levien koon ja muodon perusteella 

kahteen ryhmään, syötäväksi ja ei-syötäväksi kelpaavaksi. Eläinplanktonista ei ole 

pitkän aikavälin kattavaa aineistoa, sillä eläinplankton ei kuulu ympäristöhallinnon 

biologiseen seurantaan (Aroviita ym. 2019). Eläinplanktonlajistossa tapahtuneiden 

muutosten tarkasteluun tarvittaisiin vertailukelpoista näytteenottoa useamman 

vuoden ajalta. Ajanjaksolta, jolta ei ole eläinplanktonnäytteitä tai -aineistoa, 

voidaan eläinplanktonyhteisön arviointiin käyttää paleolimnologisia menetelmiä 

kuten Säkylän Pyhäjärvellä Ventelä ym. (2016) ovat tehneet. Myös eläinplanktonin 

kasviplanktoniin kohdistamasta saalistuksesta tulisi saada lisää tietoa. 

Eläinplanktonin eri kasviplanktonryhmiin kohdistamasta laidunnuspaineesta 

Kallavedellä voisi saada tietoa esimerkiksi rasvahappobiomarkkereihin perustuvan 

mallinnuksen avulla ( Litmanen ym. 2020, Taipale ym. 2022). Top-down-säätelyn 

vaikutusten tarkastelua varten kalastosta pitäisi tutkia etenkin planktivoristen 

kalojen, kuten kuoreen sekä niitä saalistavien petokalojen määrän muutoksia. 
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LIITE 1. 

 

Vesikirppujen ja hankajalkaisten hiilibiomassat vuoden 2019 näytteenottokerroilla 
havaintopaikoilla Kallavesi 25 ja Säyneensalo. 
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LIITE 2. 

 

Vesikirppujen yksilötiheydet vuoden 2019 eri näytteenottokerroilla 
havaintopaikoilla Kallavesi 25 ja Säyneensalo. 
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LIITE 3. 

 

 

Etelä-Kallaveden äyriäiseläinplanktonlajiston runsaussuhteet. Daphnia- ja Bosmina-
vesikirput olivat muita runsaampia, eivätkä sisälly tähän kuvaan.
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LIITE 4. 

 Eudiaptomus-
hankajalkaiset 

Pituus (µm)  

Havainto-
paikka 

Havaintovuosi N Minimi Maksi
mi 

Keskiarvo Keskihajonta 

Säyneensalo 1990 45 878,0 1243,9 1102,9 85,3 

Säyneensalo 1992 10 1000,0 1292,7 1129,3 85,3 

Säyneensalo 1993 32 839,0 1268,3 1108,1 103,4 

Säyneensalo 2019 73 556,1 1268,3 1006,4 151,2 

Kallavesi 25 1996 84 780,5 1268,3 1050,5 89,6 

Kallavesi 25 2019 8 682,9 1097,6 881,1 177,3 
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LIITE 5. 

 Daphnia-
vesikirput 

Pituus (µm)  

Havainto-
paikka 

Havaintov
uosi 

N Minimi Maksi
mi 

Keskiarvo Keskihajonta 

Säyneensalo 1990 347 234,0 1141,0 564,1 166,3 

Säyneensalo 1992 46 215,0 1180,0 551,1 205,9 

Säyneensalo 1993 224 263,0 1102,0 575,0 139,5 

Säyneensalo 2019 235 262,0 898,0 540,0 128,0 

Kallavesi 25 1996 925 224,4 975,6 528,0 120,7 

Kallavesi 25 2019 58 321,0 926,8 526,7 124,9 
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LIITE 6. 

 Bosmina-
vesikirput 

Pituus (µm)  

Havainto-
paikka 

Havaintovuo
si 

N Minimi Maksimi Keskiar
vo 

    
Keskihajonta 

Säyneensalo 1990 96 195,1 780,5 432,2 127,7 

Säyneensalo 1992 19 204,9 556,1 327,6 89,4 

Säyneensalo 1993 45 214,6 634,2 375,9 118,1 

Säyneensalo 2019 74 253,7 546,3 337,4 65,9 

Kallavesi 25 1996 192 165,9 682,9 375,6 88,6 

Kallavesi 25 2019 387 222,2 526,8 339,6 56,8 
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