


TIIVISTELMÄ 
 
Kouvolan kaupunki tilasi Kymijoen vesi ja ympäristö ry:ltä selvityksen Sani- ja Enäjärven 
ekologisesta tilasta sekä järviin laskevien suurimpien jokien ja purojen vedenlaadusta. Sani- ja 
Enäjärvellä tutkittiin sedimentin ja pohjaeläinyhteisöjen tilaa, verkkojen limoittumista sekä tehtiin 
levämäärän kartoitus. Sani ja Enäjärven valuma-alueen jokien ja purojen virtaamia ja vedenlaatua 
tutkittiin kevään ja loppusyksyn vesinäytteiden avulla. 
 
Vedenlaatututkimukset osoittivat Summanjoen tuovan suuremman virtaamansa vuoksi 
määrällisesti enemmän ravinteita Sani- ja Enäjärveen kuin Kuoppalanjoki. Sen sijaan 
ravinnepitoisuudet olivat Kuoppalanjoessa korkeammat kuin Summanjoessa, ja pitoisuudet 
kasvoivat erityisesti joen alaosan peltovaltaisilla alueilla. Tästä johtuen Kuoppalanjoen osuus 
joidenkin ravinteiden vuorokausikuormituksesta oli lähes yhtä suuri kuin Summajoen.  
 
Sedimenttitutkimuksien perusteella pohjakerrostumat olivat sekä Sanijärvellä että Enäjärvellä 
yllättävän samankaltaisia. Yleisesti tarkasteltuna pohjien päällä oli ohut noin 3-4 cm kerros 
hapekasta ja paljon orgaanista ainesta sisältävää liejusavea. Yleisesti tarkasteltuna 
pohjasedimentit olivat hyvin savipitoisia 10 cm:stä alapäin. Mitään paksuja humuspitoisia 
kerrostumia ei näissä tutkimuksissa löydetty. 
 
Rantavyöhykkeen pohjaeläintutkimusten perusteella Sani- ja Enäjärven näytepisteet oli 
luokiteltavissa lievästi reheviksi tai reheviksi. Erot näytepisteiden rehevyystasossa olivat melko 
pienet, mutta tulosten perusteella Enäjärven eteläosa oli järven pohjoisosaa ja Sanijärveä karumpi. 
Syvännepohjaeläimistö (syvyys 3-4 metriä) oli kaikin puolin niukin Sanijärvessä, mutta myös 
Enäjärven näyteasemilla pohjaeläimistö oli lajistoltaan erittäin köyhää ja ilmensi rehevää – hyvin 
rehevää pohjaa. Pohjaeläinbiomassat jäivät näyteasemilla hyvin alhaisiksi eivätkä vastanneet 
lainkaan rehevien pohjien yleistä tasoa. Reheviä ja huonoja happiolosuhteita sietävän niukan 
lajiston ja toisaalta hyvin pienen pohjaeläinbiomassan välistä ristiriitaa selittänee se, ettei Sani- ja 
Enäjärvessä ole paksua, ravinteikasta orgaanisen aineksen kerrostumaa. Myös mahdolliset talviset 
happikadot voivat selittää syvännepohjaeläimistön heikkoa tilaa ja näillä järvillä pitäisikin seurata 
veden happitilanteen kehittymistä eri vuodenaikoina. 
 
Leväkartoitus tuki pohjaeläintutkimuksien tuloksia, sillä suurimmat levämäärät tavattiin Enäjärven 
pohjoisosasta. Klorofylli a-pitoisuuksien maksimit olivat hyvin korkeita, lähes 200 µg/l, mikä on 
toisaalta humusvesille tyypillistä. Leväkartoituksista ja pohjaeläintutkimuksista poiketen havasten 
limoittumistutkimukset osoittivat verkkojen likaantumisen olevan suurinta Sanijärvellä. Havasten 
levä- ja kiintoainemäärät olivat kuitenkin melko vähäisiä. Kokonaisuudessaan tulokset viittaavat 
siihen, että kiintoainekuormitus kohdistuu lähinnä Sanijärveen ja vaikuttaa etenkin havasten 
likaantumiseen. Sen sijaan ravinnekuormitus kohdistuu etenkin Enäjärven pohjoisosaan, joka 
ilmeni pohjaeläinlajiston koostumuksessa ja suurempina levämäärinä. 
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           22.12.2009 
 
 
 
1  JOHDANTO                     
    
Kouvolan kaupunki tilasi Kymijoen vesi ja ympäristö ry:ltä selvityksen Sani- ja Enäjärven 
ekologisesta tilasta sekä järviin laskevien suurimpien jokien ja purojen vedenlaadusta. Jär-
vien valuma-alueella on turvetuotantoa, joka on paikallisten asukkaiden ja mökkiläisten 
mukaan aiheuttanut järvien rehevöitymistä ja vedenlaadun heikentymistä. Alueella on ha-
vaittu mm. verkkojen limoittumista. Vedenlaatua tutkittiin turvetuotantoalueiden ylä- ja ala-
puolisilla jokipisteillä sekä jokipisteillä järvien tuntumassa; näin pyrittiin selvittämään haja-
kuormituksen osuutta jokivesien vedenlaatuun. Sani- ja Enäjärvellä tutkittiin sedimentin ja 
pohjaeläinyhteisöjen tilaa, verkkojen limoittumista sekä tehtiin levämäärän kartoitus (kloro-
fyllikartoitus) (kuva 1). 
 
Sani- ja Enäjärvi ovat pinta-alaltaan sen verran pieniä, etteivät ne ole mukana Kaakkois-
Suomen vesienhoidon ensimmäisen suunnittelukauden toimenpideohjelmassa. Viimei-
simmässä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen laatimassa vesistöjen käyttökelpoisuus-
luokituksessa Sani- ja Enäjärvi olivat laadultaan tyydyttäviä; tämä luokitus perustui vuosien 
2000-2003 aineistoihin (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2009).    
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Kuva 1. Pohjaeläin-  ja havastutkimuksien näytepisteiden sijainti Sani- ja Enäjärvellä. 
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2 VEDENLAATUTUTKIMUKSET VALUMA-ALUEELLA 
 
2.1 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 
Sani- ja Enäjärveen laskevien isoimpien purojen ja jokien vedenlaatua sekä virtaamia tut-
kittiin kevään ja loppusyksyn vesinäytteiden avulla. Näytepisteiltä mitattiin kokonaisfosfori-, 
-typpi-, nitraatti- ja nitriittityyppi- sekä rautapitoisuus sekä happamuus (pH). Näytepisteitä 
oli järvien valuma-alueella kaikkiaan kahdeksan kappaletta (kuva 2). Turvetuotantoaluei-
den ylä- ja alapuolille sijoitetuilla näytepisteillä pyrittiin selvittämään hajakuormituksen 
osuutta ravinnepitoisuuksiin. Kullekin näytepisteelle laskettiin ainevirtaamat (kg/vrk.). Näy-
tepisteiden vedenlaadun eroja kuvattiin PCA-ordinaatioanalyysin avulla. 
 
 
2.2 TULOKSET 
 
Toukokuun vesianalyysien perusteella jokipisteiden vesi oli melko ravinnerikasta, koko-
naisfosforipitoisuuksien vaihdellessa välillä 19-36 µg/l (piste 7-piste 4) ja kokonaistypen 
580-960 µg/l (piste 7-piste 2) (liite 1). Lokakuussa suurempien virtaamien aikaan ravinne-
pitoisuudet olivat selvästi korkeampia, ilmentäen rehevää vedenlaatua. Kokonaisfosforipi-
toisuus vaihteli välillä 42-140 µg/l (piste 5.1-piste 7) ja kokonaistyppi 1300-2800 µg/l  (piste 
4-piste 2 ja 6). Rautapitoisuudet olivat molemmille näytekerroilla korkeimmat Kuoppalanjo-
en alaosalla (piste 6). Veden happamuudessa ei ollut näytepisteiden välillä juurikaan eroja. 
Sen sijaan ajalliset erot olivat selviä; lokakuussa selvästi happamampaa kuin toukokuussa. 
 
Pääkomponenttianalyysin (PCA) avulla näytepisteet ryhmiteltiin vedenlaadultaan saman-
kaltaisten näytepisteiden ryhmiin (kuva 3). Toukokuun tuloksissa Karhunsuon alapuolinen 
näytepiste erosi muista lähinnä korkean ammoniumtyppipitoisuuden vuoksi. Vastaavasti 
Kuoppalanjoen alaosalla oli korkeimmat nitraatti- ja nitriittityppipitoisuudet. Summanjoen 
näytepisteillä ravinnepitoisuudet olivat pienemmät kuin Kuoppalanjoen näytepisteillä, joka 
erotti nämä näytepisteet omaksi ryhmäkseen. 
 
Lokakuun näytteissä Summanjoen sekä Kuoppalanjoen ylä- ja keskiosan näytepisteet 
muodostivat isoimman näytepisteiden ryhmän, joita yhdisti muihin näytepisteisiin nähden 
matalammat typpipitoisuudet. Karhunsuolta tuleva Suurioja sekä Kuoppalanjokeen Multa-
mäen kohdella yhdistyvä sivuhaara erottuivat taas matalampien ammuniumtyppi- ja koko-
naisfosforipitoisuuksiensa perusteella. Kuoppalanjoen alaosalla oli vastaavasti korkeat 
typpi- ja rautapitoisuudet, joka erotti näytepisteet 2 ja 6 muista näytepisteistä. 
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Kuva 2. Turvetuotantoalueiden ja virtavesien näytepisteiden sijainti. 
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Kuva 3. Virtavesipisteiden ryhmittely vedenlaadun perusteella. 
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Vedenlaatu- ja virtaamamittausten perusteella virtavesipisteillä oli toukokuun ainevirtaa-
missa selviä eroja (taulukko 1). Toukokuun näytteissä Karhunsuon alapuolisella näytepis-
teellä ainevirtaamat olivat keskimäärin n. kuusinkertaiset yläpuoliseen vertailupisteeseen 
nähden. Summanjoella vastaava ero tuotantoalueen ylä- ja alapuolisten pisteiden välillä oli 
noin nelinkertainen. Sen sijaa lokakuussa ainevirtaamat olivat Kuoppalanjoella lähes sa-
maa luokkaa tuotantoalueen ylä- ja alapuolisilla pisteillä. Summanjoella tuotantoalueen 
alapuolisen näytepisteen ainevirtaamat olivat kaksinkertaiset vertailupisteeseen nähden 
(taulukko 2). Kuoppalanjoen keskiosan ainevirtaamat eivät juuri eronneet yläosan tuloksis-
ta, mutta joen alaosalla lähellä Sanijärveä ainevirtaamat olivat moninkertaiset joen yläpuo-
lisiin näytepisteisiin nähden. Suurempien virtaamien vuoksi Summajoki tuo Sani- ja Enä-
järveen määrällisesti eniten kuormitusta. Kuoppalanjoen vesi on kuitenkin selvästi ravin-
teikkaampaa johtuen joen alaosan peltovaltaisuudesta. Korkeampien pitoisuuksien vuoksi 
Kuoppalanjoen kokonaiskuorma olikin joiden parametrien (esim. rauta tai nitraatti- ja nitriit-
tityppi) osalta hyvin lähellä Summanjoen tasoa. 
 
Taulukko 1. Virtavesipisteiden ainevirtaamat (kg/vrk) sekä happamuus toukokuussa. 
 

 Kok. N NO3+NO2 NH4-N Kok. P Fe pH 
Karhunsuon yp. (P.4) 24,7 5,6 1,0 1,2 49,5 7,2 
Karhunsuon ap. (P.5) 142,7 28,2 11,9 4,8 248,8 7,3 
Kuoppalanjoki (P.3) 131,5 25,4 4,4 5,5 253,6 7,3 
Kuoppalanjoki (P.2) 174,5 61,8 4,2 6,4 290,8 7,0 
Multamäki (P.1) 127,2 31,8 4,5 4,3 317,9 7,1 
Kuoppalanjoen alaosa (P.6) 423,8 151,4 10,4 15,1 735,1 7,2 
Lakiasuon yp. (P.8) 261,7 65,4 5,4 8,9 373,4 7,0 
Lakiasuon ap. (P.7) 1046,3 306,7 25,3 34,3 1353,0 7,2 
 
Taulukko 2. Virtavesipisteiden ainevirtaamat (kg/vrk) sekä happamuus lokakuussa. 
 

 Kok. N NO3+NO2 NH4-N Kok. P Fe pH 
Karhunsuon yp. (P.4) 1047,5 547,9 5,6 63,7 1772,7 5,9 
Karhunsuon ap. (P.5) 1300,1 352,1 2,7 49,8 1462,7 5,9 
Suurioja (P.5.1) 474,0 195,8 1,2 8,7 412,2 5,9 
Kuoppalanjoki (P.3) 1133,8 356,3 28,1 54,0 1457,7 6,1 
Kuoppalanjoki (P.2) 4510,4 2094,1 112,8 193,3 4671,4 6,4 
Multamäki (P.1) 983,5 363,1 5,3 29,1 870,0 6,2 
Kuoppalanjoen alaosa (P.6) 6751,4 2893,4 118,1 313,5 8439,2 6,4 
Lakiasuon yp. (P.8) 8235,0 2230,3 27,4 377,4 6519,3 5,9 
Lakiasuon ap. (P.7) 10531,4 3027,8 131,6 614,3 10531,4 5,9 
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3 SEDIMENTTITUTKIMUS 
 
3.1 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 
Sani- ja Enäjärven pohjista otettiin vuoden 2009 aikana sedimenttinäytteet yhteensä 13 
paikalta ja lisäksi pohjaeläinnäytteenoton yhteydessä kuvailtiin sedimentin ominaisuuksia 
kolmelta näytteenottopaikalta. Pohjasedimenttitutkimuksen tavoitteena oli tutkia, missä 
tilassa järvien pohjat ovat ja onko pohjan tilassa nähtävissä esimerkiksi valuma-alueen 
turvetuotannon vaikutuksia. Pohjatutkimusten yhteydessä kartoitettiin karkeasti myös ve-
sisyvyyksiä ja järvien pohjanmuotoja.  
 
Pohjanäytteitä otettiin Sanijärvestä ensimmäisen kerran kesäkuussa 15.6., jolloin tutki-
muksiin osallistuivat myös Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluista ympäristösuunnittelija 
Hannu Friman ja ympäristötarkastaja Kati Halonen. Enäjärvellä sedimenttitutkimuksia teh-
tiin elokuun lopussa 27.8 pohjaeläinnäytteenottojen yhteydessä. Lisäksi Sanijärven sedi-
menttiaineistoa täydennettiin vielä lokakuun puolivälissä 13.10, jolloin otettiin lisänäytteitä 
Sanijärven pohjoisosasta läheltä Summanjokea. Näytteet otettiin pääosin Limnos - tyyppi-
sellä viipaloivalla sedimenttinäytteenottimella. Lokakuussa näytteenotossa käytettiin Van 
Veen -tyyppistä pohjanoudinta ja sedimenttinäyte viipaloitiin sen jälkeen viivoittimen sekä 
lastan avulla. Näytteeksi otettiin sedimentin pintakerroksesta 0-2 cm viipale, josta määritet-
tiin kuiva-ainepitoisuus sekä hehkutushäviö, joka kuvaa orgaanisen aineksen määrää poh-
jassa (Håkanson & Jansson 1983). Mitä suurempi hehkutushäviö on, sitä suurempi on 
orgaanisen aineksen määrä näytteessä. Kaikki määritykset tehtiin akkreditoidussa KCL 
Kymen Laboratorio Oy:ssä Kouvolassa.  
 
3.2 TULOKSET 
 
Pohjan muodoiltaan Sanijärvi että Enäjärvi ovat loivia ja vesisyvyydeltään ne ovat matalia. 
Sanijärven keskeltä kaikuluotaimella mitattiin suurimmaksi vesisyvyydeksi 4,1 m ja Enäjär-
veltä löydettiin noin 3,2 m vesisyvyys. Kohtuullisen pienialaisia ja loivamuotoisia syvänteitä 
lukuun ottamatta, järvien lahtialueet olivat varsin matalia ja yleisesti ottaen syvyydeltään 
noin 0-2 metriä. Näytteenottopaikat pyrittiin valitsemaan niin, että ne kuvaisivat mahdolli-
simman hyvin sekä eri syvyysvyöhykkeitä että järvien eri osia.  
 
Pohjakerrostumat olivat yllättävän samankaltaisia sekä Sanijärvellä että Enäjärvellä. Ylei-
sesti tarkasteltuna pohjien päällä oli noin 3-4 cm kerros hapekasta liejusavea tai saviliejua 
ja sen alla savea (taulukko 3). Mitään paksuja humuspitoisia kerrostumia ei näissä tutki-
muksissa löydetty. Pintasedimentin orgaanisen aineksen määrät vaihtelivat Sanijärven 
puolella välillä 60-92 % ja Enäjärven puolella välillä 73-90 % (taulukko 3, liite 2). Lisäksi 
Sanijärvellä, lähempänä Summanjoen suuta Sanijärven eteläosassa, orgaanisen aineksen 
pitoisuudet olivat pienempiä kuin muualla. Siellä pohjassa oli valuma-alueelta peräisin ole-
vaa hiesua ja hiekkaa sekä kasviperäistä ainesta. Hehkutushäviön arvot korreloivat selväs-



       
Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 117/2009 

 
8

ti sedimentin kuiva-ainepitoisuuden kanssa; mitä suurempi oli hehkutushävikki sitä pie-
nempi oli sedimentin kuiva-ainepitoisuus ja päinvastoin. Sanijärvellä pintasedimentin or-
gaanisen aineksen pitoisuudet olivat korkeimmat järven pohjoisosassa, Lynkänlahdessa 
lähellä uimarantaa sekä järven länsiosassa Enäjärveä kohti mentäessä. Enäjärvellä or-
gaanisen aineksen pitoisuudet olivat suurimmat Keskisen syvimmässä paikassa ja pie-
nimmät Kotoselän itäosassa lähellä Kuoppalanjoen suuta.  
 
Pohjasedimentin kertymiseen vaikuttavat monet eri tekijät niin valuma-alueilla kuin järvis-
säkin (Håkanson & Jansson 1983). Sedimentin kertymistä häiritsevät esimerkiksi tuulten ja 
jokien aiheuttamat virtaukset matalissa järvissä. Tässä tutkimuksessa järvien pohjilta ei 
löytynyt paksuja kerrostumia liejua eikä valuma-alueelta peräisin olevaa turvehumusta. 
Vaikuttaisikin siltä, ettei matalien Sani- ja Enäjärven pohjille kertyisi ainesta tasaisesti pitkiä 
aikoja. Lähempänä Sani- ja Enäjärveen laskevia jokia, pohjan pintakerroksen orgaanisen 
aineksen pitoisuus oli pienempi ja kuiva-ainepitoisuus taas suurempi, mikä johtui osaltaan 
valuma-alueilta jokien mukana kulkeutuvasta painavammasta minerogeenisesta ainekses-
ta sekä osaltaan virtaavista sedimentaatio-olosuhteista.  
 
Taulukko 3. Sani- ja Enäjärven sedimenttitutkimusten paikat vuonna 2009, niiden sijainnit (KKJ-
koordinaatit), vesisyvyydet, pintasedimentin hehkutushäviöt (%) ja kuiva-ainepitoisuudet (%) sekä 
sedimentin kuvaus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P aikka pvm Lat Lon s yv. (m)
Hehkutus ‐
häviö %

Kuiva‐
aine % S edimentin kuvaus :

S 1 15.6.09 6746671 3509004 1.3 79 24 Näyttees s ä paljon kas vinos ia ja juuria, s edimentis s ä hies ua 
ja hiekkaa, s yvemmällä s avea, näytteen pituus  10 cm

S 2 15.6.09 6746809 3508938 2.6 79 23 Näyttees s ä paljon kas vijätettä ja neulas ia, pohjas s a 
enemmän s avea kuin pis tees s ä 1, näytteen pituus  12 cm

S 3 15.6.09 6747450 3508761 4.1 82 20 Hapekas  pinta 3‐4 cm, 0‐4 cm  harmaan rus keaa lieju jonka 
s eas s a s avea, yli 4 cm  rus kea s avi, näytteen pituus  12 cm

S 4 15.6.09 6747345 3508195 1.8 88 14 Hapekas  pintakerros  0‐3 cm  löys ä rus ehtava s aven s ekainen 
lieju, yli 4 cm  kiinteä harmahtava s avi, näytteen pituus  12 cm

S 5 15.6.09 6748078 3508804 2.6 92 8.8 Hapekas  pintakerros  0‐2 cm  löys ä lieju s eas s a s avea, 2‐5 
cm  s aven määrä lis ääntyi, yli 5 cm  rus ehtavanharmaa s avi, 
näytteen pituus  15 cm

S 6 13.10.09 6746693 3509002 2 72 33 Hapekas  pinta, rus kean harmaa s avilieju
S 7 13.10.09 6746789 3508958 2.5 64 39 Hapekas  pinta, rus kean harmaa s avilieju
S 8 13.10.09 6746952 3508838 3 60 43 Hapekas  pinta, rus kean harmaa s avilieju
E 1 27.8.09 6747283 3506947 2.7 81 20 Hapekas  pinta, pintakerros  vaaleaa liejua s eas s a s avea, s en 

alla harmaata s avea, näytteen pituus  11 cm
E 2 27.8.09 6747518 3507392 1.7 73 29 Hapekas  pinta, pintakerros  vaaleaa liejua s eas s a s avea, s en 

alla harmaata s avea, näytteen pituus  10 cm
E 3 27.8.09 6746071 3507689 3.2 90 12 Hapekas  pinta, pintakerros  vaaleaa liejua s eas s a s avea, s en 

alla harmaata s avea, näytteen pituus  12 cm
E 4 27.8.09 6745778 3507436 1.9 86 16 Hapekas  pinta, pintakerros  vaaleaa liejua s eas s a s avea, s en 

alla harmaata s avea, näytteen pituus  12 cm
E 5 27.8.09 6746452 3507560 1.3 80 22 Hapekas  pinta, pintakerros  vaaleaa liejua s eas s a s avea, s en 

alla harmaata s avea, näytteen pituus  8 cm
S anijärvi 27.8.09 6747508 3508748 4.2 P intakerros  hapekas ta vaaleaa liejua jonka alla harmaa s avi, 

S edimentin pinnalla aivan ohut tumma turvehumuks eks i 
epäilty kerros

E näjärvi, 
Kotos elkä

27.8.09 6747283 3506947 2.7 P intakerros  hapekas ta vaaleaa liejua jonka alla harmaa s avi

E näjärvi, 
Kes kinen

27.8.09 6746051 3507686 3.1 P intakerros  hapekas ta vaaleaa liejua jonka alla s aven 
s ekainen lieju, s en alla harmaa s avi
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Kuva 4. Karttakuva Sanijärven ja Enäjärven sedimenttien tutkimuspaikoista vuonna 2009. Paikan 
nimikoodin vieressä on suluissa ilmoitettu pintasedimentin 0-2 cm kuiva-aineesta tehty hehkutushä-
viö, joka kuvaa orgaanisen aineksen määrää sedimentissä. Orgaanisen aineen pitoisuudet olivat 
pienimmät Sanijärven eteläosassa lähellä Summanjoen suuta ja Enäjärvellä Kotoselän itäosassa 
lähellä Kuoppalanjoen suuta. 
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4 POHJAELÄINTUTKIMUKSET 
 
4.1 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 
Rantavyöhykkeen surviaissääskinäytteet 
Rantavyöhykkeen pohjaeläintutkimuksissa menetelmänä käytettiin ns. surviaissääskien 
kotelonahkamenetelmää (Chironomid Pupal Exuvial Technique, CPET) (Wilson & Ruse 
2005). Surviaissääskinäytteet otettiin toukokuussa ja elokuussa. Näin tavoitettiin eri aikaan 
aikuistuvat surviaissääskilajit. Näytteenotossa ja näytteiden käsittelyssä noudatettiin eu-
rooppalaisen menetelmästandardin ohjeita (SFS-EN 15196:2006). Surviaissääskien kote-
lonahkoja kerättiin käsihaavilla (havas 250 µm), kolmelta näytepisteeltä (kuvat 1 ja 5). Kus-
takin näytteestä poimittiin vähintään 200 kotelonahan satunnaisotos, jotka määritettiin laji- 
tai sukutasolle. Ekologisen tilan arvioinnissa hyödynnettiin Paasivirran (2001) ehdottamaa 
lajikohtaista indikaattoriluokitusta. Tässä luokituksessa surviaissääskilajit on jaettu kol-
meen ryhmään: oligotrofian indikaattorilajit, eutrofian indikaattorilajit sekä indifferentit eli 
ns. jokapaikan lajit. Aineistosta laskettiin LEO-indeksi arvo, joka kuvaa rantavyöhykkeen 
rehevyyttä. Indeksi voi saada arvoja välillä 0-100, suurimman arvon ilmentäessä hyvin 
rehevää pohjanlaatua. Näytepisteiden kokonaislajimäärän arvioinnissa hyödynnettiin tilas-
tollisena menetelmä Jackknife-estimaattoria. Lisäksi kevään ja loppukesän näytteiden se-
kä kolmen näytepisteen eroja ja yhtäläisyyksiä surviaissääskien lajistokoostumuksessa 
kuvattiin DCA-ordinaatioanalyysin avulla. 
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Kuva 5. Rantavyöhykkeen surviaissääskinäytteet kerättiin tuulen vastaisilta rannoilta, joihin tuuli oli 
ajanut veden pinnalla kelluvaa ainesta. Kuva on Enäjärven pohjoisosasta. 
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Syvänteiden pohjaeläinnäytteet 
Syvänteiden pohjaeläinnäytteet haettiin 27.8.2009 kolmelta näyteasemalta eli Sanijärveltä, 
Enäjärven Kotoselältä (Enäjärvi 1) ja Enäjärven Keskiseltä (Enäjärvi 2) (kartta kuva 1). 
Näytteet otettiin Ekman pohjanoutimella (no 2), jonka pohjan pinta-ala on 15,2 cm x 15,2 
cm = 231 cm2. Näytteenotossa ja näytteiden käsittelyssä sovellettiin vesi- ja ympäristöhalli-
tuksen ohjeita ja menetelmäkohtaista standardia (Mäkelä ym. 1992, Kantola ym. 2001, 
SFS 1989). Kultakin näyteasemalta otettiin yksi näyte, joka koostui kolmesta erikseen käsi-
tellystä nostosta. Näytteet seulottiin 0,5 mm:n seulalla. Näytteet poimittiin tuoreeltaan labo-
ratoriossa suurennuslampun avulla ja säilöttiin 70 %:een etanoliin. Näytteet punnittiin lajeit-
tain tai ryhmittäin 0,1 mg:n tarkkuudella. Ennen punnitusta näytteitä pidettiin vähän aikaa 
vedessä ja sen jälkeen kuivattiin hetki imupaperilla. Pohjaeläinaineisto pyrittiin määrittä-
mään tärkeimpien ryhmien osalta lajitasolle, ja määritystyöstä vastasi Marja Anttila-
Huhtinen. Aineistosta laskettiin järvien profundaalialueille soveltuvat Wiederholmin Benthic 
Quality indeksi (BQI) (Johnson 1998) sekä Paasivirran Chironomidi-indeksi (2000) (liite 
4.1). Paasivirran indeksin pohjana on alkuperäinen BQI, jota on muutettu uusia lajeja li-
säämällä paremmin Suomen oloihin soveltuvaksi. Indeksit perustuvat tiettyjen surviais-
sääskilajien suhteelliseen runsauteen, ja ne kuvaavat pohjan laatua, ravinteisuutta. Lisäksi 
näytepisteiden eroja ja yhtäläisyyksiä pohjaeläinyhteisön lajikoostumuksessa testattiin 
MRPP-testillä (Multi-Response Permution Procedures). MRPP on epäparametrinen testi, 
joka on kehitetty a-priori –luokkien lajistokoostumuksien vertailuun. 
 
 
4.2 TULOKSET 
 
Rantavyöhykkeen surviaissääskinäytteet 
Toukokuun surviaissääskinäytteistä tavattiin yhteensä 78 lajia (liite 3). Näytepistekohtaiset 
kokonaislajimäärät vaihtelivat välillä 42-58 (kuva 6). On huomattava, että osa alku- ja kes-
kikesällä aikuistuvista lajeista ei satu touko- ja elokuussa otettuihin näytteisiin, joten todel-
linen lajimäärä on vieläkin suurempi. Tilastollisen arvion mukaan näytepisteiden lajimäärät 
olisivat tasolla 59-83 (kuva 6). Lajirunsaus oli suurin Sanijärven näytepisteellä ja pienin 
Enäjärven eteläpäässä, Alimmaistenselällä.  
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Kuva 6. Sani- ja Enäjärven näytepisteiltä havaitut ja arvioidut surviaissääskien lajimäärät. 
 
Näytepisteiden rehevyyttä kuvaavan LEO-indeksin perusteella Sani- ja Enäjärven näytteet 
ilmensivät lievästi rehevää – rehevää ekologista tilaa. Keskimääräisten indeksiarvojen pe-
rusteella Sanijärven ja Enäjärven eteläosan näytepisteet oli luokiteltavissa lievästi rehevik-
si ja Enäjärven pohjoispää, eli Kotoselkä reheväksi (kuva 7). Sanijärven näytepisteen kes-
kimääräinen indeksiarvo oli kuitenkin hyvin lähellä rehevyysluokkien raja-arvoa (LEO = 
70), joten ero Enäjärven Kotoselän näytepisteeseen oli vähäinen. Vertailtaessa karua ja 
rehevää pohjanlaatua ilmentävien surviaissääskilajien yksilöiden runsauksia näytteissä, 
osoittautuivat näytepisteiden väliset erot suuremmiksi kuin lajiryhmien lukumääriin perus-
tuvassa LEO-indeksissä (kuva 8). Tulos oli kuitenkin LEO-indeksiin nähden saman suun-
tainen, sillä Enäjärven Kotoselän näytteissä oli eniten rehevyyttä ilmentävien lajien yksilöi-
tä. Vastaavasti runsaimmin karua pohjanlaatua ilmentävien lajien yksilöitä tavattiin Enäjär-
ven Alimmaistenselältä.  
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Kuva 7. Sani- ja Enäjärven näytepisteiden rehevyys LEO-indeksin perusteella arvioituna. Indeksin 
raja-arvot ovat: hyvin karu = 0-15, karu = 16-35, lievästi karu 36-50, lievästi rehevä = 51-70 (oranssi 
väri), rehevä = 71-85 (punainen väri), hyvin rehevä = 86-100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 8. Sani- ja Enäjärven näytepisteiltä tavattujen eri indikaattoriryhmien yksilöiden suhteelliset 
runsaudet touko- ja elokuun näytteissä keskimäärin sekä näytteiden keskihajonnat. 
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DCA-ordinaatioanalyysi osoitti niin ikään, että Enäjärven Alimmaistenselän näytepiste ero-
si etenkin toukokuun näytteen osalta Sanijärven ja Enäjärven Kotoselän näytepisteiden 
lajistosta (kuva 9). Kuvassa 10 on parveilevia surviaissääskiä Enäjärvellä toukokuussa 
2009.   

 
Kuva 9. Sani- ja Enäjärven näytepisteiden sijoittuminen DCA-ordinaatioon touko- ja elokuun näyt-
teiden lajistokoostumuksen perusteella. Ordinaatiossa lähelle toisiaan sijoittuneet näytteet ilmentä-
vät samankaltaista lajistokoostumusta. 
 

Kuva 10. Parveilevia surviaissääskiä Enäjärven uimarannalla toukokuussa 2009. 
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Syvänteiden pohjaeläinnäytteet 
Asemakohtaiset tulokset yksilömäärien ja biomassojen osalta on esitetty liitteessä 4.2. 
Samasta liitteestä löytyvät myös näyteasemien taustatiedot pohjanlaatuineen. Sani- ja 
Enäjärvi ovat matalia järviä, ja vaikka pohjaeläinnäytteet otettiin järvien ”syvännealueilta”, 
niin näyteasemilla oli syvyyttä vain 3-4 metriä. Kaikilla näyteasemilla pohja oli vaaleaa lie-
jua, jonka alla oli savea. Liejukerros ei ollut paksu. Näytteen värin perusteella hapetonta 
kerrosta ei näytteissä esiintynyt. Sanijärvellä oli liejun päällä havaittavissa ohut tumma 
kerros, mikä saattoi olla yhteydessä soilta tulevaan humuskuormitukseen. 
 
MRPP-testin perusteella näyteasemien pohjaeläinyhteisöjen erot lajikoostumuksessa olivat 
tilastollisesti merkitseviä (A = 0,26, p = 0,007). Näytepisteiden parittaisissa vertailuissa 
Sanijärven pohjaeläimistö poikkesi merkittävästi molemmista Enäjärven näyteasemista (p 
< 0,05), mutta Enäjärven näyteasemien välillä ei ollut eroa. 
 
Pohjaeläimistö oli kaikin puolin niukin Sanijärvessä, jossa pohjaeläinten kokonaisyksilö-
määrä oli vain 173 yksilöä neliömetrillä ja kokonaisbiomassa 0,143 g neliömetrillä (kuva 
11). Pohjaeläinten yksilömäärä kasvoi Enäjärven puolella ja oli suurin Enäjärven Keskisellä 
(1080 yks/m2 ja 1,1 g/m2) (kuva 10). Pohjaeläinyhteisö oli lajistoltaan köyhää kaikilla ase-
milla. Niukinta lajisto oli Sanijärvellä, jossa esiintyi vain sulkasääsken (Chaoborus flavi-
cans) ja Procladius –surviaissääsken toukkia sekä vesipunkkeja. Lajia Chaoborus flavi-
cans ei voida pitää edes varsinaisena pohjaeläimenä, koska laji oleskelee pohjasedimen-
tissä ja sen pinnalla vain valoisaan aikaan ja siirtyy pimeään aikaan saalistamaan eläin-
planktonia päällysveteen. Lajin runsaus on yhteydessä alusveden huonoon happitilantee-
seen ja vesialueen yleiseen rehevyyteen. Procladius on puolestaan yleinen ”jokapaikanla-
ji”.  Enäjärven puolella edellä mainittuun lajistoon tuli lisänä rehevälle pohjalle tyypilliset 
lajit, Potamothrix/Tubifex –harvasukasmadot sekä Chironomus plumosus - surviaissääs-
ken toukat. Lisäksi eteläisellä Enäjärvellä esiintyi suhteellisen runsaasti polttiaisentoukkia 
(Ceratopogonidae).   
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Kuva 11. Pohjaeläinten yksilömäärä, kokonaisbiomassa, biomassa ilman Chaoborus-lajia sekä 
lajikoostumus Sani- ja Enäjärven näyteasemilla elokuussa 2009.  
 
Lajistoltaan köyhä pohjaeläimistö indikoi kaikilla näyteasemilla rehevää pohjaa. Myös mo-
lempien surviaissääski-indeksien (BQI ja CI) mukaan pohja oli Enäjärven näyteasemilla 
hyvin rehevää; ainut näytteissä esiintynyt indikaattorilaji oli hyvin rehevän pohjan laji Chi-
ronomus plumosus-t (liite 4). Sanijärvelle indeksiä ei voitu edes laskea, koska siellä ei 
esiintynyt lainkaan indeksien indikaattorilajeja. Vaikka niukka pohjaeläimistö oli huonoissa 
ja rehevissä olosuhteissa selviävää lajistoa, niin biomassat eivät sensijaan vastanneet 
lainkaan reheviä, ravinteikkaita olosuhteita (taulukko 4, Paasivirta 1989).  Pohjaeläinten 
kokonaisbiomassa oli näyteasemilla jo muutenkin alhainen (0,14 – 1,1 g/m2), ja jos Chao-
borus-laji jätetään biomassoista pois, niin varsinaisen pohjaeläimistön biomassat jäivät 
todella alhaisiksi (0,017 – 0,38 g/m2). Suositeltavin näytteenottoajankohta profundaalinäyt-
teille on syys-lokakuussa. Sani- ja Enäjärven näytteet otettiin jo elokuun lopussa. Näyt-
teenottoajankohdallakin lienee oma vaikutuksensa havaittuihin alhaisiin biomassoihin, mut-
ta se ei kuitenkaan selitä niitä täysin. Rehevän ja huonoja olosuhteita sietävän lajiston ja 
erityisen pienen biomassan välistä ristiriitaa selittänee osaltaan se, ettei Sani- ja Enäjär-
vessä ole paksua, ravinteikasta orgaanisen aineksen kerrostumaa. Talviset heikot happiti-
lanteet ovat myös tyypillisiä matalille humusjärville, mikä voi myös olla pohjaeläimistön 
heikon tilan taustalla (Leka ym. 2008).    
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Taulukko 4. Profundaalin ravinteisuus makropohjaeläimistön kokonaisbiomassan mukaan (Paasivir-
ta 1989). 
  
Pohjan ravinteisuus WW, tuorepaino g / m2

niukkaravinteinen 0,1-0,5
jokseenkin niukkaravinteinen 0,5-1,6
lievästi ravinteikas 1,6-6,0
ravinteikas 6,0-17,0
Erittäin ravinteikas yli 17
Myrkyllinen alle 0,1  
 
 
 
5 HAVASTEN LIMOITTUMISTUTKIMUS  
 
5.1 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 
Havasten limoittumistutkimukset tehtiin ympäristöhallinnon suosittamalla menetelmällä 
(Mäkelä ym. 1992). Kolmella näytepisteellä (kuva 1) inkuboitiin kerralla kolmea havas-
panelia (solmuväli 12 mm). Havakset kiinnitettiin reunoistaan metallisiin kehikkoihin (0.5 * 
0.5 m). Havakset olivat vedessä yhden vuorokauden ajan. Inkubointijakso oli keskikesällä, 
heinäkuussa. Havaskehikot laskettiin kohojen avulla yhden metrin syvyyteen. Havaskehi-
kot laskettiin ja nostettiin aina samassa järjestyksessä, jotta inkubointiaika olisi yhteneväi-
nen koealojen välillä. 
 
Inkuboinnin jälkeen havakset säilöttiin muovipurkkeihin, joissa oli kussakin 50 ml de-
ionisoitua vettä. Purkit säilytettiin pimeässä analysointiin saakka. Kustakin havaksesta 
määritettiin klorofylli a- ja kiintoainepitoisuus. Määritykset teetettiin KCL Kymen Laboratori-
ot Oy:ssä. Kukin havas punnittiin ennen ja jälkeen määrityksen ja punnitusten keskiarvoa 
käytettiin tulosten laskennassa. Pitoisuudet on laskettu havasgrammaa kohden. Tulosten 
tilastollisessa analysoinnissa käytettiin varianssianalyysiä (ANOVA). Koealojen välisissä 
parittaisissa vertailuissa käytettiin Tukeyn testiä. 
 
 
5.2 TULOKSET 
 
Havastutkimuksien perusteella verkkojen likaantuminen oli voimakkainta Sanijärvellä (kuva 
12). Varianssianalyysin perusteella erot havasten klorofylli a- sekä kiintoainepitoisuuksissa 
olivat tilastollisesti merkitseviä (klorofylli a: F = 45.4, p < 0.0001 ja kiintoaine F = 28.7, p = 
0.001). Kuten jo syvännepohjaeläinnäytteiden osalta edellä havaittiin, näytepisteiden parit-
taisissa vertailuissa Sanijärven havasnäytteet erosivat Enäjärven näytepisteistä (p < 0.05), 
mutta Enäjärven pohjoisen ja eteläisen näytepisteen välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä 
eroja havasten limoittumisessa.  
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Kuva 12. Sani- ja Enäjärven havasten keskimääräiset klorofylli -a sekä kiintoainepitoisuudet sekä 
näytteiden keskihajonnat. 
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6  KLOROFYLLIKARTOITUS 
 
6.1 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 
Sanijärven ja Enäjärven pohjoisosan levämääriä kartoitettiin keskikesällä in situ-
menetelmän avulla. Klorfylli a –pitoisuuksia mitattiin veneeseen kiinnitetyn YSI 6920 V2 -
vedenlaatusondin avulla. Veneellä ajettiin hitaasti eri osissa Sani- ja Enäjärveä sondin sa-
malla mitatessa leväpitoisuuksia noin 0.5 m syvyydellä. Mittausväli oli asetettu 15 sekun-
tiin, joten mittauksia kertyi monta sataa. Tulosten analysoinnissa hyödynnettiin ArcGis-
ohjelman spatial analyst -interpolointitoimintoa, joka mahdollistaa tulosten esittämisen kart-
tapohjalla ja levämäärien estimoinnin havaintolinjojen ulkopuolisille alueille aina järvien 
rantaviivaan asti. 
 
6.2 TULOKSET 
 
Leväkartoitusten perusteella Sani- ja Enäjärven klorofyllimäärät olivat yleisesti ottaen kor-
keita. Minimipitoisuudet olivat n. 7 µg/l, mutta maksimit lähes 200 µg/l (kuva 13). Korkeita 
klorofylliarvoja selittää osaltaan se, että tummien vesien leville (esim. limalevä Gonyosto-
Mum semen) on tyypillistä suuret pigmenttipitoisuudet (Leka ym. 2008), ja näin ollen hu-
musvesien klorofyllipitoisuudet eivät suoraan kerro järvien levämäärää. Korkeat klorofyllipi-
toisuudet painottuivat Enäjärven Kotoselän ja Keskisen välimaastoon. Näihin pitoisuuksiin 
verrattuna Sanijärven klorofyllipitoisuudet olivat suhteellisen matalia. Klorofyllikartoituksen 
perusteella näyttikin siltä, että rehevyyshaitat keskittyvät Enäjärven pohjoisosaan. Toden-
näköinen limalevän esiintyminen näillä järvillä heikentää yleisemmin niiden virkistyskäyttö-
kelpoisuutta. Lisäksi Sani- ja Enäjärven virkistyskäyttökelpoisuutta heikensivät vuoden 
2009 aikana ajoittaiset sinilevien kasaantumiset rantojen läheisyyteen. 
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Kuva 13. Sani- ja Enäjärven klorofyllikartoituksen tulokset karttapohjalla esitettynä. 
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7  TULOSTEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  
 
Vedenlaatututkimukset osoittivat Summanjoen tuovan suuremman virtaamansa vuoksi 
määrällisesti enemmän ravinteita Sani- ja Enäjärveen kuin Kuoppalanjoen. Sen sijaan ra-
vinnepitoisuudet olivat Kuoppalanjoessa korkeammat kuin Summanjoessa, ja pitoisuudet 
kasvoivat erityisesti joen alaosan peltovaltaisilla alueilla. Tästä johtuen Kuoppalanjoen 
osuus joidenkin ravinteiden vuorokausikuormituksesta oli lähes yhtä suuri kuin Summanjo-
en. 
 
Sedimenttitutkimuksien perusteella pohjakerrostumat olivat sekä Sanijärvellä että Enäjär-
vellä yllättävän samankaltaisia. Yleisesti tarkasteltuna pohjien päällä oli noin 3-4 cm kerros 
hapekasta liejua ja sen alla savea. Mitään paksuja lieju- tai humuspitoisia kerrostumia ei 
näissä tutkimuksissa löydetty. Lisäksi Sanijärvellä, lähempänä Summanjoen suuta Sani-
järven eteläosassa, orgaanisen aineksen pitoisuudet olivat pienempiä kuin muualla. Siellä 
pohjassa oli valuma-alueelta peräisin olevaa hiesua ja hiekkaa sekä kasviperäistä ainesta. 
Sanijärvellä pintasedimentin orgaanisen aineksen pitoisuudet olivat korkeimmat järven 
pohjoisosassa, Lynkänlahdessa lähellä uimarantaa sekä järven länsiosassa Enäjärveä 
kohti mentäessä. Enäjärvellä orgaanisen aineksen pitoisuudet olivat suurimmat Keskisen 
syvimmässä paikassa ja pienimmät Kotoselän itäosassa lähellä Kuoppalanjoen suuta. 
 
Rantavyöhykkeen pohjaeläintutkimusten perusteella Sani- ja Enäjärven näytepisteet oli 
luokiteltavissa lievästi reheviksi tai reheviksi. Erot näytepisteiden rehevyystasossa olivat 
melko pienet, mutta tulosten perusteella näytti siltä, että Enäjärven eteläosa olisi järven 
pohjoisosaa ja Sanijärveä karumpi. Myös lajimäärät olivat Enäjärven eteläosassa pienim-
mät. 
 
Sani- ja Enäjärven syvännealueiden pohjaeläinnäytteet edustavat varsin matalaa ve-
sisyvyyttä, koska järvistä ei löydy syviä alueita. Pohjaeläimistö oli kaikilla näyteasemilla 
lajistoltaan hyvin köyhää; näyteasemien parittaisen vertailun perusteella Sanijärven pohja-
eläimistö poikkesi kuitenkin merkittävästi molemmista Enäjärven näyteasemista (Kotosel-
kä, Keskinen). Köyhä pohjaeläinlajisto indikoi rehevää - hyvin rehevää pohjaa. Pohjaeläin-
ten biomassa jäi näyteasemilla kuitenkin hyvin alhaiseksi ja oli huomattavasti pienempi 
rehevillä pohjilla yleensä. Rehevän ja huonoja olosuhteita sietävän lajiston ja erityisen pie-
nen biomassan välistä ristiriitaa selittänee osaltaan se, ettei Sani- ja Enäjärvessä ole pak-
sua, ravinteikasta orgaanisen aineksen kerrostumaa. Talviset heikot happitilanteet ovat 
myös tyypillisiä matalille humusjärville, mikä voisi osaltaan selittää pohjaeläimistön heikkoa 
tilaa tutkimusjärvillä. Sani- ja Enäjärvellä tulisikin seurata pohjanläheisen happitilanteen 
kehittymistä eri vuodenaikoina, jotta pohjaeläimistön tilaa voitaisiin selittää paremmin. 
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Leväkartoitusten perusteella Sani- ja Enäjärven klorofyllimäärät olivat yleisesti ottaen hyvin 
korkeita, mitä todennäköisesti selittää klorofylliä paljon sisältävän limalevän (Gonyosto-
mum semen) esiintyminen. Laji on tyypillinen humusvesille. Kloryllikartoitus tuki pohjaeläin-
tutkimuksien tuloksia, sillä suurimmat klorofyllimäärät havaittiin Enäjärven pohjoisosasta. 
Alueelliset erot rehevyystasossa oli siten havaittavissa pohjaeläinten lajistokoostumuksen 
muutoksina, rehevyyttä ilmentävien lajien suurempana osuutena sekä korkeampina levä-
määrinä päällysvedessä. Levämäärän kartoitukseen liittyen on huomioitava, että se kuvaa 
kartoitusajankohdan tilannetta ja eri aikaan kesästä tehtyjen kartoitusten tulokset voivatkin 
poiketa toisistaan. Kartoitukset antoivat kuitenkin hyvän kuvan sen hetkisistä levämääristä 
klorofyllipitoisuuksien perusteella arvioituna. 
 
Havasten limoittumistutkimukset tuottivat rantavyöhykkeen pohjaeläintutkimuksiin nähden 
hieman erilaisen tuloksen, sillä havasten limoittuminen oli selvästi suurinta Sanijärvellä. 
Tulokset viittaavat siihen, että kiintoainekuormitus kohdistuu lähinnä Sanijärveen ja vaikut-
taa etenkin havasten likaantumiseen, kun taas ravinnekuormitus kohdistuu etenkin Enäjär-
ven pohjoisosaan. Sani- ja Enäjärven rehevästä vedenlaadusta huolimatta havasten li-
kaantuminen ei näyttänyt kuitenkaan eroavan esimerkiksi Heinolassa sijaitsevan karun 
Konnivesi-Ruotsalaisen vastaavista tuloksista. Ruotsalaisen vertailualueella, johon ei 
säännöstelyn ohella kohdistu juurikaan muuta ihmistoiminnan vaikutusta, havasten keski-
määräiset klorofylli a- ja kiintoainepitoisuudet olivat 4.6 µg ja 2.7 µg / havasgramma (Rau-
nio 2009). Enäjärven näytepisteillä havasten limoittuminen oli keskimäärin alle 2 µg / ha-
vasgramma. Tuloksien vertailussa on huomioitava, että havasten inkuboinnin aikana val-
linneet sää- ja tuuliolot vaikuttavat tuloksiin. Joka tapauksessa verkkojen likaantuminen 
näyttäisi painottuvan Sanijärvelle. Tulokset viittaavat siihen, että Sanijärven läpi virtaavalla 
Summanjoella ja sen tuomalla kiintoainekuormituksella voi olla negatiivista vaikutusta jär-
ven virkistyskalastukseen verkkojen suuremman likaantumisen muodossa. 
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RANTAVYÖHYKKEEN SURVIAISSÄÄSKILAJISTO JA LAJIEN RUNSAUDET 



                  LIITE 4.1 
 
Surviaissääsken toukkien suhteelliseen runsauteen perustuvat pohjan laatua kuvaavat Chironomidi-indeksi 

(CI) (Paasivirta 2000)) ja Benthic Quality indeksi (BQI) (Johnson 1998). Indeksit voivat saada arvoja välillä 1 

– 5 (hyvin rehevä – hyvin karu).   

 

                      ni  *  ki ni  =  lajin i yksilömäärä
Indeksi  =  ∑   ---------- ki  =  lajin i ekologinen kerroin
                         N
CI-lajit

Polypedilum nubeculosum
Microchironomus tener
Sergentia spp.

Heterotanytarsus apicalis

BQI-lajit

Heterotanytarsus apicalis

Heterotrissocladius subpilosus 5 Hyvin karu

Paracladopelma spp.
Micropsectra spp. 

Heterotrissocladius maari
Heterotrissocladius marcidus

4 Karu
Heterotrissocladius grimshawi

Stictochironomus spp.

Tanytarsus spp. 3 Keskimääräinen
Sergentia coracina

Chironomus anthracinus 2 Rehevä
Chironomus f.l. plumosus 1 Hyvin rehevä

Indikaattorilajit: Ekologinen Pohjan
kerroin, k ravinteisuus

Micropsectra spp. 
5 Hyvin karuHeterotrissocladius subpilosus

Mesocricotopus thienemanni
Paracladopelma nigritula  (syn. obscura )

Heterotrissocladius grimshawi
Heterotrissocladius maari

Stictochironomus spp.
4 Karu

Polypedilum f.l. breviantennatum (pullum)
Microtendipes spp.

2,5 Lievästi rehevä
Monodiamesa bathyphila 3 Keskimääräinen

Chironomus f.l. salinarius
Einfeldia spp.

Chironomus anthracinus 2 Rehevä
Chironomus f.l. thummi

Chironomus f.l. plumosus
Chironomus f.l. semireductus

Pohjan
kerroin, k ravinteisuus

Tanypus spp. 1 Hyvin rehevä

Indikaattorilajit:

N  =  indikaattorilajien kokonaisyksilömäärä

Ekologinen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 LIITE 4.2
  
 
Sani- ja Enäjärven pohjaeläinnäyteasemien ja otettujen pohjaeläinnäytteiden taustatiedot.  
 
Asema pvm Syv m Koordinaatit Pohjan laatu + muuta

Sanijärvi 27.8.2009 4,2 6747508-3508748 vaalea lieju, alla savi, pinnalla ohut tumma kerros (turve ?)
hapellinen kerros: ei voi määritellä, koko näyte ?

Enäjärvi 27.8.2009 2,7 6747283-3506947 vaalea lieju, alla savi
Kotoselkä hapellinen kerros: koko näyte

Enäjärvi 27.8.2009 3,1 6746051-3507686 vaalea lieju, alla savensekainen lieju, alimpana savi
Keskinen hapellinen kerros: koko näyte

 
 
 
Sani- ja Enäjärven näyteasemien pohjaeläintulokset: nostokohtaiset yksilömäärät sekä 
yksilömäärien keskiarvot ja keskihajonnat neliömetrillä. Kultakin asemalta otettiin 3 
rinnakkaisnostoa (Ekman, pinta-ala 231 cm2). Taulukossa on esitetty myös asemakohtainen 
taksoniluku. 
 
Paikan nimi
Näytteenottoaika
Näytteenotto syvyys m

Sum- Keski- Keski- Sum- Keski- Keski- Sum- Keski- Keski-
ma arvo haj. ma arvo haj. ma arvo haj.

Ryhmä ja laji 1 2 3 yks yks/m² yks/m² 1 2 3 yks yks/m² yks/m² 1 2 3 yks yks/m² yks/m²
OLIGOCHAETA
   Potamothrix/Tubifex 0 0 2 2 29 50 9 3 2 14 202 164
ARACHNIDA
   Hydracarina 1 1 3 5 72 50 6 1 5 12 173 115
DIPTERA
Chaoboridae
   Chaoborus flavicans 2 1 1 4 58 25 10 1 6 17 245 195 5 8 8 21 302 75
Chironomidae
   Procladius 1 1 1 3 43 0 1 0 2 3 43 43 1 0 0 1 14 25
   Chironomus plumosus-t. 0 0 1 1 14 25
   Chironomus sp. juv. 0 3 1 4 58 66 2 1 1 4 58 25
Ceratopogonidae
   Ceratopogonidae 1 0 22 23 331 538
Summa 4 3 5 12 173 43 11 4 12 27 389 189 24 13 38 75 1080 543
Taksoniluku

Sanijärvi Enäjärvi Kotoselkä Enäjärvi Keskinen
27.8.2009 27.8.2009 27.8.2009

3 4 6

4,2 2,7 3,1
Näytteet  yks Näytteet  yks Näytteet  yks

 
 
 
Sani- ja Enäjärven näyteasemien pohjaeläintulokset: nostokohtaiset biomassat (g WW) sekä  
keskiarvojen mukainen biomassa neliömetrillä. Kultakin asemalta otettiin 3 rinnakkaisnostoa 
(Ekman, pinta-ala 231 cm2).  
 
Paikan nimi
Näytteenottoaika
Näytteenoton syvyysväli [m]

Summa Keskiarvo Summa Keskiarvo Summa Keskiarvo
Ryhmä ja laji 1 2 3 g WW g WW/m² 1 2 3 g WW g WW/m² 1 2 3 g WW g WW/m²
OLIGOCHAETA
   OLIGOCHAETA 0,0010 0,0010 0,0144 0,0087 0,0018 0,0005 0,0110 0,1584
ARACHNIDA
   Hydracarina 0,0001 0,0001 0,0004 0,0006 0,0086 0,0018 0,0001 0,0006 0,0025 0,0360
DIPTERA
Chaoboridae
   Chaoborus flavicans 0,0018 0,0037 0,0032 0,0087 0,1253 0,0225 0,0013 0,0198 0,0436 0,6278 0,0136 0,0185 0,0189 0,0510 0,7344
Chironomidae
   Chironomidae 0,0002 0,0002 0,0002 0,0006 0,0086 0,0002 0,0006 0,0011 0,0019 0,0274 0,0008 0,0002 0,0001 0,0011 0,0158
Ceratopogonidae
   Ceratopogonidae 0,0002 0,0117 0,0119 0,1714
Summa 0,0021 0,0040 0,0038 0,0099 0,143 0,0227 0,0019 0,0219 0,0465 0,670 0,0251 0,0206 0,0318 0,0775 1,116
Biomassa ilman Chaoborus-lajia 0,017 0,042 0,382

Sanijärvi Enäjärvi Kotoselkä Enäjärvi Keskinen
27.8.2009 27.8.2009 27.8.2009

4,2 2,7 3,1
Näytteet  g WW Näytteet  g WW Näytteet  g WW

 
 






