
Kankaistenjärven tulovesien perifytonselvitys 

Piilevänäytteet oli kerätty Kankaistenjärveltä  18.11.2013 viideltä eri paikalta kivien pinnalta. 
Kaksi näytteistä oli järveen laskevien ojien suilta järven tuntumasta, kaksi ojien oletetun 
vaikutuspiirin ulkopuolelta järven rannoilta sekä viides järvestä laskevasta Myllyojasta. 

Näytteet märkäpoltettiin orgaanisen aineen hävittämiseksi ja jäljelle jääneestä sakasta tehtiin 
preparaatit (4 rinnakkaista) käyttäen Naphrax-hartsia petausaineena. Preparaateista laskettiin 
ja määritettiin vähintään 400 piileväkuorta ja tulokset käsiteltiin Omnidia 5.2 
tietokantaohjelmalla, joka laskee useita veden laatuindeksejä ja ekologisten ryhmien 
jakautumia. 

Veden ekologista tilaa kuvaamaan on käytetty yleisimmin kaikkiin lajeihin perustuvaa IPS-
indeksiä sekä sukujen määräsuhteisiin perustuvaa sukuindeksiä (GDI). Indeksien 
maksimiarvo on 20. Veden laatu luokitellaan erinomaiseksi indeksiarvojen ollessa 17–20, 
hyväksi arvoilla 15–17 ja tyydyttäväksi arvoilla 12–15. Ravinteisuusindeksin (TDI/100) arvot 
<32 kuvastavat oligotrofiaa, arvot 32–47 oligo-mesotrofiaa ja 47–63 mesotrofiaa. 
Ravinteisuusindeksin ohella on esitetty myös %PT-arvot, jotka kertovat onko ravinteisuuden 
yhteydessä myös runsas orgaanisen aineksen kuormitus. Orgaanisen aineksen kuormituksen 
vaikutus on selvä, jos %PT-arvo on >20. 
 
Tulokset 

Yhteisörakenne näytteiden välillä oli melko samanlainen (taulukko 1). Vain Heinämäenojan 
vertailunäyte poikkesi muista siinä, että näytteessä oli vallitsevana pieni Achnanthidium 
minitissimum, joka usein esiintyy hyvin runsaana neutraaleissa ja vähähumuksisissa järvissä 
ja voi kasvaa mm. rantakivien pinnalla olevilla rihmalevillä tiheinä kasvustoina. Kaikki 
Kankaistenjärven näytteet olivat hyvin niukkoja, joten tämänkaltainen satunnainen tilanne on 
helposti mahdollinen.  
 
Taulukko 1. Piilevänäytteistä laketut solumäärät (N), taksoniluvut (‘lajiluvut’) sekä yhteisön 
rakennetta kuvaavat diversiteeit ja tasaisuudet. 

Hav. paikka N Taksoniluku Diversiteetti Tasaisuus 

Komulahdenoja alaosa 408 53 3,28 0,57 

Komulahdenoja vertailu 428 61 3,72 0,63 

Heinämäenoja 407 40 4,45 0,84 

Heinämäenoja vertailu 402 25 1,98 0,43 

Myllyoja 408 68 4,17 0,69 

 

Järven ekologista tilaa ilmaisevat IPS-indeksin arvot osoittivat järven erinomaista tilaa 
(taulukko 2, kuva 1). Ainoastaan Heinämäenojan suulla esiintyi pieniä orgaanista kuormitusta 
ilmaisevia, entisen Navicula-suvun edustajia (Eolimna minima, Mayamea atomus), jotka 
hieman alensivat IPS-arvoa. Koska havaintopaikan oloista ei ole tarkempaa tietoa, kyse voi 



olla yhtä hyvin rannan olosuhteista kuin Heinämäenjoen kautta tulevista vesistä, sillä näytettä 
ei oltu otettu itse ojasta. 

 

Kuva 1. Ekologista tilaa kuvaavien indeksien arvot. Sukuihin perustuva GDI-indeksi antaa 
yleisestikin kaikkiin lajeihin perustuvaa IPS-indeksiä alempia arvoja. 

Taulukko 2. Järven ekologista tilaa kuvaavat piileväindeksien arvot. TDI/100 kuvastaa 
ravinteisuutta ja %PT kuvastaa orgaanisen kuormituksen ilmenemistä. 

Hav. paikka IPS GDI TDI/100 %PT Laskennall. pH 
Komulahdenoja 
alaosa 17,7 15,9 8,3 1,0 6,2 
Komulahdenoja 
vertailu 18,9 15,8 29,9 0,9 6,9 

Heinämäenoja 17,1 15,6 26,9 12,0 6,4 
Heinämäenoja 
vertailu 19,4 17,0 25,9 0,0 7,5 

Myllyoja 18,6 16,2 27,3 1,7 7,0 

 

Kaikki TDI/100-indeksin arvot kuvastivat oligotrofiaa (arvot < 32) (talukko 2). Orgaanisen 
kuormituksen merkkejä ei %PT-indeksin mukaan ole kuitenkaan nähtävissä (arvot < 20), 
vaikka Heinämäenojan näyte poikkesikin muista hieman korkeampana arvona, mikä liittyy 
yllämainittuun parin lajin esiintymiseen. 

Piileväyhteisöihin perustuva laskennallinen pH-luku heijasti Komulahdenojasta ja 
Heinämäenojasta tulevien vesien happamampia ominaisuuksia (taulukko 2). Tämä on 
tyypillistä metsä- ja suoalueilta tuleville humusvesille. Tulovirtausten vähäisyydestä johtuen 
näiden vaikutukset esimerkiksi järven pH-oloihin puskuroituvat hyvin nopeasti. 



Ekologisten ryhmien tarkastelu osoittaa vesien neutraalisuutta, mutta ojien kautta tulevien 
humusvesien vaikutus näkyy hieman suurempana asidofiilien lajien osuutena. 
Typenkäyttöryhmissä näkyy, ettei orgaanisia jätevesiä järveen juuri tule, sillä fakultatiivisesti 
typpiheterotrofien ja typpiheterotrofien määrä on pieni (taulukko 3). Piileväyhteisöissä 
vallitsevat tyypillisesti oligosaprobit ja β-mesosaprobit lajit sekä toisaalta oligotrofiaa 
ilmentävät lajit (taulukko 3). 

Taulukko 3. Piileväyhteisöjen jakautuminen erilaisiin ekologisiin luokkiin (Van Dam 1994 
mukaan). 

Paikka/                pH-luokat acb acf neut alkf alkb 

Komulahdenojan alaosa 6,6 24,3 62,7 3,7 0,0 

Komulahdenojan 
vertailunäyte 0,0 10,0 78,7 9,6 0,5 

Heinämäenojan suu 6,4 24,3 40,8 12,0 0,0 

Heinämäenojan 
vertailunäyte 0,0 3,0 88,8 1,5 0,0 

Myllyoja 0,2 12,7 66,7 12,5 0,2 

N-käyttöryhmä 
N-

autotrofit 
N-

aut/tolerantit 
Fakultat. N-

heter 
N-

heterotrofit  

Komulahdenojan alaosa 71,3 9,8 0,0 0,2 
 

Komulahdenojan 
vertailunäyte 39,0 48,6 0,0 0,5 

 
Heinämäenojan suu 40,0 25,6 4,9 2,0 

 
Heinämäenojan 
vertailunäyte 20,9 71,4 0,0 0,0 

 
Myllyoja 38,0 47,5 0,0 1,0 

 

Saprobia ol-sapr β-mesos α-mesos 
α-

meso/polys. polys 

Komulahdenojan alaosa 74,8 11,3 1,0 0,0 0,2 

Komulahdenojan 
vertailunäyte 30,6 53,7 3,5 0,5 0,0 

Heinämäenojan suu 30,5 35,9 2,2 6,9 0,0 

Heinämäenojan 
vertailunäyte 19,7 70,6 2,5 0,0 0,0 

Myllyoja 28,9 55,4 1,2 1,5 0,0 



 

Rehevyys (trofia) oligotrofia ol-me + me me-eu + eu hypertrofia ol-eu 

Komulahdenojan alaosa 69,4 3,9 4,2 0,2 5,1 

Komulahdenojan 
vertailunäyte 21,7 14,2 8,4 0,0 44,4 

Heinämäenojan suu 19,2 23,8 11,5 2,0 18,7 

Heinämäenojan 
vertailunäyte 14,9 5,2 1,5 0,0 70,6 

Myllyoja 18,4 15,2 13,8 0,0 39,7 

 

Yhteenvetona voi todeta, että näytteiden perusteella ei voi sanoa tutkittujen ojien kautta 
tulevan ihmistoiminnasta johtuvaa merkittävää kuormitusta. Piileväyhteisöt ojien tuntumassa 
kuvastavat lähinnä ojista tulevaa humusvettä, joka liittyy ojien valuma-alueiden 
ominaisuuksiin. 

Ojien valuma-alue yhteensä on noin 32 % koko järven valuma-alueesta ja samassa suhteessa 
tulee niitä kautta myös tulovesiä (järvestä tapahtuvan suoran haihdunnan kautta jopa 
vähemmän). Siten lähivaluma-alueen toiminnoilla on jopa suurempi merkitys järven tilan 
kannalta kuin tutkittujen ojien tuomilla vesillä. 

Mikäli ojavesien oloja halutaan tarkemmin selvittää esimerkiksi piilevien perusteella, näytteet 
olisi otettava itse ojista, vaikka etäämpää järvestä, kuin ojien suilta rannasta, missä allokon 
yms. sekoitusvaikutukset häiritsevät tuloksia. Näytteiden olisi oltava myös riittävän runsaita, 
useilta kiviltä otettuja, jotta satunnaistekijöiltä vältyttäisiin. Näytepaikkojen olosuhteiden 
kuvaus olisi tehtävä huolella jokivesien ekologisen tilan seurantaa varten laadittujen 
menetelmäohjeiden mukaan. 

 

Jyväskylässä 14.9.2015 

Pertti Eloranta, prof.emeritus 

 

 

Liitteenä määritystulokset. 
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