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Ekologisen luokittelun lähtökohta on 

luonnontieteellinen

 Järven tilaa arvioitaessa painotetaan vesistön 

biologista laatua

• Kasviplanktonin, kalojen, pohjaeläinten jne. tilaa 

verrataan olosuhteisiin, joissa ihmistoiminta ei ole 

aiheuttanut havaittua vaikutusta eliöstössä

• Mitä lähempänä luonnontilaa eri tekijät ovat, sen 

parempi on järven ekologinen laatu

→ Hyvässä ekologisessa tilassa eliöstön esiintymisessä 

sekä lajistossa on korkeintaan vähäisiä ihmisen toiminnasta 

aiheutuvia muutoksia
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Järvien tilan luokittelussa

otetaan huomioon:
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Järvissä kasviplankton,

kalat, vesikasvit,

syvännepohjaeläimet,

litoraalipohjaeläimet,

litoraalipiilevät

Biologia

Vedenlaatu
Järvissä päällysveden

kokonaisfosfori ja

kokonaistyppi
(apumuuttujina muu fys.-kem.

esim. happi)

Hydrologia ja 

Morfologia
Järvissä mm. säännöstely,

vaellusesteet, rantojen pengerrys

ja muu vesirakentaminen

Merkittävät

ihmistoiminnan

paineet

mm.

pistekuormitus,

hajakuormitus

eri lähteistä

Esim. kasviplanktonin osatekijät:



 Luontaisilta ominaisuuksiltaan erilaisten järvien 

luokittelua ei voida tehdä yhdellä asteikolla

• Järvet on tyypitelty useisiin tyyppeihin koon, 

syvyyden ja humuspitoisuuden perusteella

• Esim. vähähumuksiset järvityypit, humusjärvet, 

runsashumuksiset järvet, matalat järvet

 Kullekin tyypille on määritelty vertailuolot ja oma 

luokitteluasteikkonsa

• Esim. pienen humusjärven mitattua 

klorofyllipitoisuutta verrataan tämän tyyppisen 

luonnontilaisen järven klorofyllipitoisuuteen

• Mitä lähempänä vertailuarvoa mitattu pitoisuus on, 

sitä parempi on klorofyllin luokka 
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Järviä ei voi luokitella yhdellä asteikolla



Luokittelu 2019

 Luokittelussa käytetty aineistoja vuosilta 2012-2017

 Nyt enemmän tietoa biologiasta kuin vuonna 2013

• Lähes kaikista järvistä tietoa ainakin yhdestä biologisesta 

muuttujasta, monista tietoa useammasta muuttujasta

 Hämeen ELYssä luokiteltu 152 järveä (jokia 51 kpl)

• Yli 1 km2:n järvet, lisäksi joitakin pienempiä

 Luokitelluista järvistä hyvässä tai erinomaisessa tilassa on 78% 

(Kanta-Häme 58 % pinta-alasta, Päijät-Häme 85 % p-a)

• Heikompiin luokkiin jäävät järvet

ovat enimmäkseen pienehköjä

• Useiden järvien luokka muuttunut

vrt. 2013, johtuu useimmissa

tapauksissa aiempaa kattavammista

aineistoista eli luokittelu tarkentunut 
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Tältä näyttää tietojärjestelmän etusivu: Hertta/PowerBi, Ekologinen luokittelu



Esimerkki 1: Loppijärvi (Mh)

 Loppijärvi, Loppi

 Pinta-ala noin 1176 ha, keskisyvyys

1,75 m, suurin syvyys 6,71 m (luodattu 2007)

 Tyyppi: Matalat humusjärvet (Mh)

• Väriluku 30 - 90 mg Pt/l (1m, Md)

• ”Matala latvajärvi, valuma-alueella runsaasti hienojakoisia 

maalajeja, soita 13,84 %. Väriarvo humustyypissä.

• Yläpuoliset suot osin raskaasti ojitettuja. Soilta johtaa ojia 

järveen. Lähivaluma-alueella runsaasti peltoja, voimakas 

maatalouden ravinnekuormitus.

• Järvi luodattu kesällä 2007. Luotauksen mukaan 

keskisyvyys 1,75 m joten Loppijärvi sijoitettu matalien 

järvien tyyppiin (keskisyvyys < 3 m).”
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Esimerkki 1: 

Loppijärvi

(Mh)

Luokittelu

2019

• Vedenlaatu:
• vuonna 2013 fosfori ollut tyydyttävä, typpi välttävä, vuonna 2019 molemmat ravinteet 

olleet välttäviä

→ Vedenlaatu heikentynyt ja keskimääräinen fosforipitoisuus on noussut 20 µg/l; fosfori 

pudonnut tyydyttävästä välttävään, typpi yhä selvemmin välttävä

61,7

1184,3

P

N Luokittelu 2013

P

N

81,16

1319,5
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Esimerkki 1: 

Loppijärvi

(Mh)
Luokittelu 2013

Luokittelu 2019

• Biologisia muuttujia käytettävissä:

• vuonna 2013 kaksi tekijää: 

kasviplankton (Vä) ja 

litoraalipohjaeläimet (Ty) → 

Biologinen luokka Ty (vaikkakin 

lähellä Vä:n rajaa)

• vuonna 2019 kolme tekijää: 

kasviplankton (Vä) ja 

litoraalipohjaeläimet (Ty) ja kalat 

(Vä) → Biologinen luokka Vä

→ saatu lisää aineistoa luokittelun 

pohjaksi; kalaluokka tukee välttävää 

biologista tilaa

→ Biologinen luokka heikentynyt

0,34
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Esimerkki 1: 

Loppijärvi (Mh)
Luokittelu 2013

Luokittelu 2019

• Hydrologis-morfologinen muuttuneisuus

• sekä 2013 että 2019  HyMo-luokka 

tyydyttävä; järvi on säännöstelty ja 

alapuolisessa joessa on 

vaellusesteitä
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Esimerkki 1: 

Loppijärvi (Mh)

• Ekologinen tila:
• vuonna 2013 ekologinen luokittelu on perustunut suppeaan aineistoon (= fys-kem + 

kaksi biologista laatutekijää) 

• vuonna 2019 ekologinen luokittelu on perustunut laajaan aineistoon (= fys-kem + kolme 

biologista laatutekijää)

→ järven ekologinen tila on pudonnut tyydyttävästä välttävään; käytettävissä olevien 

aineistojen perusteella järven tila on heikentynyt; muutos vaikuttaa olevan todellista, vaikka 

biologiasta on ollut enemmän tietoa käytettävissä vuoden 2019 luokittelussa

Luokittelu 2013

Luokittelu 2019



Esimerkki 2: Renkajärvi (Kh)

 Renkajärvi, Hattula, Hml

 Pinta-ala noin 617 ha, keskisyvyys 5,27 m,

suurin syvyys 29,27 m (luodattu 2009)

 Tyyppi: Keskikokoiset humusjärvet (Kh)

• Väriluku 30 - 90 mg Pt/l (1m, Md)

• ” Värin talviarvo humustyypin puolivälissä (ei kovin 

paljon dataa). Suota 22,46 %, yläpuolisia soita ojitettu 

raskaasti, selvä ihmisen vaikutus väriin. Silti luontainen 

tyyppi lähinnä Kh”
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Esimerkki 2: 

Renkajärvi (Kh)
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Luokittelu 2019

• Vedenlaatu:
• sekä vuonna 

2013 että 2019 

fosfori ja typpi 

erinomaisessa

luokassa

→ 

Vedenlaatuluokka 

pysynyt 

erinomaisena

Luokittelu 2013

P

N

P
N

8

8
417,5

467,5



Esimerkki 2: 

Renkajärvi

(Kh)
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• Biologisia muuttujia käytettävissä:

• vuonna 2013 kaksi muuttujaa: kasviplankton (Er), kalat (Hy) → Biologinen luokka Hy

• vuonna 2019 kaksi muuttujaa: kasviplankton (Er) ja syvännepohjaeläimet (Er) → 

Biologinen luokka Er

→ Biologinen luokka noussut hyvästä erinomaiseen

Luokittelu

2019

Luokittelu 2013

0,95



Esimerkki 2: 

Renkajärvi (Kh)
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Luokittelu 2013

Luokittelu 2019

• Hydrologis-morfologinen muuttuneisuus

• 2013 tyydyttävä; vaellusesteet Renkajoessa vaikuttivat

• 2019 vaellusesteet poissa

→ Hydrologis-morfologinen luokka noussut tyydyttävästä erinomaiseen



Esimerkki 2: 

Renkajärvi (Kh)
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• Ekologinen tila:
• vuonna 2013 suppea aineisto; biologinen luokka Hy, vedenlaatuluokka Er, HyMo-

luokka Ty

• vuonna 2019 suppea aineisto; biologinen luokka Er, vedenlaatuluokka Er, HyMo-luokka 

Er

→ järven ekologinen tila on noussut hyvästä erinomaiseen 

Luokittelu 2019

Luokittelu 2013
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Kiitos

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Pintavesien_tila/Pintavesien_luokittelu

Lisää pintavesien ekologisesta luokittelusta:

Ekologinen luokittelu kartalla: Vesien tilakartta (ymparisto.fi)

Avoin data – palvelun kautta mm. vedenlaatutietoja https://www.syke.fi/avoindata

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Pintavesien_tila/Pintavesien_luokittelu
http://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikarttaviewers/Html5Viewer_2_11_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparisto.fi/Geocortex/Essentials/REST/sites/VesikarttaKansa/viewers/VesikarttaHTML525/virtualdirectory/Resources/Config/Default&locale=fi-FI
https://www.syke.fi/avoindata

