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TIIVISTELMÄ 
 
Haminan kaupunki tilasi Kymijoen vesi ja ympäristö ry:ltä selvityksen Vehkajoen 
yläosan ja eräiden Haminan järvien kuormituksesta ja vedenlaadusta. Selvitykseen 
valittujen järvien (Luomijärvi, Valkjärvi, Valklampi, Suuri-Merkjärvi, Hainus, Ala-
Kailanen) tilaa tutkittiin surviaissääskiyhteisöjen avulla ja Vehkajoen yläosalla (Ylä-
Kailasen luusuasta Uskinjärven yläpuolelle) hyödynnettiin piileviin perustuvaa 
menetelmää. Hajakuormitusselvitys osoitti, että vesistöalueilla 12.004-12.006 suurin 
kuormitus kohdistuu Kannusjärven (12.005) vesistöalueelle (Luomijärvi) ja vastaavasti 
pienin kuormitus Pöyliönjoen (12.004) vesistöalueelle (Valkjärvi, Valklampi ja Suuri-
Merkjärvi). Hajakuormitusselvitys viittasi myös siihen, että Mustajoen (12.006) 
vesistöalueella metsätalouden ja luonnonhuuhtouman merkitys vesistöjen 
kuormittajana oli suurempi. Pohjaeläintutkimuksien tulosten perusteella Pöyliönjoen 
vesistöalueen järvet arvioitiin vedenlaadultaan kaikkein karuimmiksi. Myös Luomijärvi 
oli luokiteltavissa karuksi, tosin järveltä tavattiin suhteellisesti vähemmän oligotrofiaa 
ilmentäviä lajeja. Luomijärven ohella myös Valkjärven pohjaeläimistö erosi jonkin 
verran karuimmista järvistä, sillä rehevyyden ilmentäjälaji Chironomus anthracinus 
esiintyi järvellä yllättävän yleisenä. Näiden tulosten valossa Valkjärven syvänne lienee 
ainakin ajoittain vähähappinen, mikä saattaa olla seurausta järven 
pohjavesivaikutteisuudesta ja/tai syvänteen kapea-alaisuudesta. 
Surviaissääskiyhteisöjen perusteella Hainus ja Ala-Kailanen olivat luokiteltavissa 
mesotrofisiksi. Vehkajoen yläosalta tehdyt piileväanalyysit osoittivat, että joen veden 
laatu näyttäisi ainakin tutkitulta alueelta olevan erinomaisessa/hyvässä tilassa. 
Piileväyhteisöjen ekologiset luokitukset paljastivat vähittäistä rehevöitymistä alavirtaan 
päin mentäessä, mutta erot olivat saprobiaa kuvaavassa luokituksissa melko pieniä. 
Sen sijaan rehevyyttä ilmentävä luokitus paljasti selvempiä eroja, sillä etenkin meso-
eutrofiaa ilmentävät lajit runsastuivat alavirtaan päin mentäessä. Erot piileväindeksien 
arvoissa olivat kuitenkin melko pieniä ja esim. IPS-indeksin perusteella neljän 
näytepistettä oli luokiteltavissa vedenlaadultaan erinomaiseksi ja yhden näytepisteen 
indeksiarvo oli erinomaisen ja hyvän vedenlaatuluokkien rajalla. TDI-indeksin 
perusteella kaikkien viiden näytepisteen yhteisöt ilmensivät karua eli oligotrofista 
vedenlaatua. 
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Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti  no 89/2007 
 

1  JOHDANTO                31.10.2007 
 
Haminan kaupunki tilasi Kymijoen vesi ja ympäristö ry:ltä selvityksen eräiden Haminan 
järvien sekä Vehkajoen yläosan tilan määrittelemiseksi. Tutkimukseen valitut järvet olivat 
Luomijärvi, Valkjärvi, Valklampi, Suuri-Merkjärvi, Hainus ja Ala-Kailanen (Kuva 1). 
Vehkajoen yläosalta tutkittiin jokijakso Ylä-Kailasen luusuasta Uskinjärvelle (Kuva 2). 
Tutkimukseen valituilta järviltä ja Vehkajoen yläosalta on olemassa hajanaista 
vedenlaatuaineistoa (Taulukko 1), mutta biologiset aineistot ovat hyvin puutteelliset. 
Vedenlaatuaineistojen perusteella tutkimukseen valitut järvet ovat karuja tai lievästi 
reheviä. Käyttökelpoisuusluokituksessa Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on määritellyt 
Luomijärven (Luomajärvi), Valkjärven, Valklammen ja Suuri-Merkjärven erinomaiseen 
luokkaan. Hainus, Ala-Kailanen sekä Vehkajoki yläosaltaan on sen sijaan luokiteltu 
käyttökelpoisuudeltaan hyvään luokkaan. Keski- ja alajuoksulla Vehkajoen 
käyttökelpoisuusluokitus laskee tyydyttävään luokkaan. Haminan Kolsilan havaintopaikalla 
Vehkajoen keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus on ollut n. 38 µg/l ja kokonaistypen 
1323 µg/l (ilmentäen rehevää vedenlaatua). 
 
Taulukko 1. Eräiden Haminan järvien vesianalyysituloksia (eri ajankohtien tulosten 
keskiarvo) sekä järvien käyttökelpoisuusluokitus. 
 Viimeisin 

näytteenotto-
vuosi 

Maksimi- 
syvyys (m)

Alusveden 
hapen keskim. 

kyllästysaste (%)

Kok. P  (µg 
L-1) 

päällysvesi 

Vedenlaatu-
luokka/ 

rehevyys 
Luomijärvi 2006 9,5 34 6 Erinomainen / 

karu 
Valkjärvi 2002 8,5 40 5 Erinomainen / 

karu 
Valklampi 2002 6,2 14 5 Erinomainen / 

karu 
Suuri-
Merkjärvi 

2004 12,9 52 3,7 Erinomainen / 
karu 

Hainus 2005 9,0 43 10 Hyvä / lievästi 
rehevä 

Ala-Kailanen 2005 4,5 48 11 Hyvä / lievästi 
rehevä 

 
Tämän työn tarkoituksena oli selvittää tutkimukseen valittujen järvien ja Vehkajoen yläosan 
kuormitusta ja ekologista tilaa. Perinteisen vesikemiaan perustuvan analytiikan sijaan 
päädyttiin käyttämään biologisia menetelmiä, sillä ne kuvaavat ympäristön tilaa pitemmällä 
aikavälillä kuin vedenlaatunäytteet. Koska etenkin jokien vedenlaadussa tapahtuu 
huomattavaa ajallista vaihtelua, voidaan biologisia menetelmiä pitää 
kustannustehokkaampina sillä tarvittava näytemäärä on vähäisempi. Tulevaisuudessa 
pintavesien tilaa tullaan Euroopan vesipolitiikan puitedirektiivin myötä luokittelemaan juuri 
eliöyhteisöjen perusteella (pohjaeläimet, kalasto, vesimakrofyytit/perifyton ja 
kasviplankton). Tässä työssä järvien tilaa tutkittiin pohjaeläinyhteisöjen ja Vehkajoen tilaa 
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perifytonin eli päällysleväyhteisöjen perusteella. Tuloksien perusteella tutkimukseen 
valituille järville ja Vehkajoen yläosalle esitetään viitteellinen ekologisen tilan arvio. 
 
 
2  AINEISTO JA MENETELMÄT 
 
2.1  Vesistöaluekohtaiset kuormitusarviot 
Eri kuormitustekijöiden suhteellisia merkityksiä kullakin vesistöalueella arvioitiin Suomen 
ympäristökeskuksen kehittämällä VEPS-järjestelmällä. Järjestelmä arvioi 
pistekuormituksen, maatalouden, metsätalouden, luonnonhuuhtouman, laskeuman ja haja-
asutuksen aiheuttaman kuormituksen 3. jakovaiheen vesistöalueille. VEPS-järjestelmällä 
voidaan arvioida kokonaistypen ja -fosforin kuormat vuositasolla kilogrammoina 
neliökilometrille. Kuormitusarvio tehtiin vesistöalueille 12.004-12.006. 
 
2.2  Pohjaeläintutkimukset 
Pohjaeläintutkimuksissa menetelmänä käytettiin ns. surviaissääskien 
kotelonahkamenetelmää (Chironomid Pupal Exuvial Technique, CPET) (Wilson & Ruse 
2005). Kymijoen vesi ja ympäristö ry on viimeisen neljän vuoden ajan tutkinut ja kehittänyt 
menetelmää jokien ja järvien tilan arviointia varten. Eri tutkimuksissa menetelmä on todettu 
lupaavaksi ja tehokkaaksi keinoksi selvittää surviaissääskilajistoa ja vesistöjen ekologista 
tilaa (Raunio & Muotka 2005, Raunio ym. 2007a, Raunio ym. 2007b). 
Surviaissääskinäytteet otettiin keväällä, toukokuun alkupuolella (4.5.2007). Näytteenoton 
ajankohdaksi valittiin kevät, jolloin aikuistuu monia vedenlaadun indikaattori- eli 
ilmentäjälajeja. Huomionarvoista on, että yhdellä näytteellä ei saavuteta kattavaa kuvaa 
järvien surviaissääskilajistosta, mutta yhdenkin näytteen avulla on mahdollista arvioida 
järvien tilaa (Raunio ym. 2007b). Näytteenotossa ja näytteiden käsittelyssä noudatettiin 
eurooppalaisen menetelmästandardin ohjeita (SFS-EN 15196:2006). Surviaissääskien 
kotelonahkoja kerättiin käsihaavilla (havas 250 µm), mahdollisuuksien mukaan järvien 
tuulenvastaisilta rannoilta, joten näytteissä oletettavasti yhdistyi eri syvyysvyöhykkeiden 
lajisto (Kuvat 1 ja 2). Eri syvyysvyöhykkeiden lajiston huomioiminen on tärkeää järvien tilaa 
tutkittaessa, sillä yksi makrohabitaatti (esim. rantavyöhyke tai syvänne) ei välttämättä 
kuvasta koko järven tilaa. Esimerkiksi pienissä humuspitoisissa järvissä alusvesi saattaa 
olla lähes läpi vuoden hapetonta ja pohjaeläimet ilmentää reheviä olosuhteita, huolimatta 
esim. päällysveden karusta tai mesotrofisesta vedenlaadusta. Perinteisillä pohjaeläinten 
näytteenottomenetelmillä eri syvyysvyöhykkeet jäävät usein tutkimatta, sillä näytemäärä 
kasvaisi liian suureksi. Järvien tilaa arvioitiin BQI-indeksin (Wiederholm 1980) avulla, joka 
on Pohjoismaissa yksi yleisimmin käytetyistä pohjaeläinindekseistä, sekä Paasivirran 
ehdottaman CI-indeksin avulla. BQI- ja CI-indeksit on erityisesti suunniteltu käytettäväksi 
syvännepohjaeläinaineistoille. Koska surviaissääskien kotelonahkanäytteissä yhdistyy 
myös muiden syvyyksien lajisto, arvioitiin järvien tilaa myös eri rehevyystasoa ilmentävien 
surviaissääskilajien suhteellisten runsauksien perusteella (Saether 1979, Wilson & Ruse 
2005, Raunio ym. 2007b). 
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Kuva 1. Luomijärven, Valkjärven, Valklammen ja Suuri-Merkjärven pohjaeläinten 
näytteenottopisteiden sijainti (mustat pisteet). 
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2.3  Päällyslevätutkimukset 
 
Vehkajoen yläosan tilaa selvitettiin ns. piilevämenetelmän avulla. Piilevät on monissa 
tutkimuksissa todettu erinomaisiksi vedenlaadun ilmentäjiksi. Siinä missä surviaissääsket 
ovat usein lajirunsain ryhmä jokien ja järvien pohjaeläimistössä, ovat piilevät tyypillisesti 
lajirunsain päällysleväryhmä. Kertyneen tutkimustiedon perusteella monien piilevälajien 
ekologia on verrattain hyvin tunnettu ja erilaisia indeksejä on kehitetty mm. ravinteisuuden, 
orgaanisen kuormituksen, happamuuden (pH) ja suolapitoisuuden arviointiin. 
 
Piilevänäytteet haettiin keskikesällä, heinäkuussa (10.7.2007). Keskikesään ajoitettua 
näytteenottoa on suositeltu piilevätutkimuksiin, sillä matalan veden aikaan erilaiset 
kuormitusvaikutukset tulevat selvimmin esille. Piilevänäytteitä otettiin yhteensä viideltä 
pisteeltä Vehkajoen ylä- ja keskijuoksulta (Kuva 2). Ylimmän ja alimman näytepisteen 
etäisyys oli n. 10 km. Näytteenotossa ja näytteiden käsittelyssä seurattiin eurooppalaisen 
menetelmästandardin ohjeita (SFS-EN 13946:2003). Kultakin näytepisteeltä kerättiin joen 
eri osista vähintään viisi kiveä, joiden näkyvissä olleet pinnat puhdistettiin harjalla. Kivien 
pinnoilta irronnut aines sekoitettiin pesuvadissa pieneen määrään jokivettä, jonka jälkeen 
näytevettä kaadettiin tuikepulloihin. Näytteiden esikäsittely (sentrifugointi ja happopeso) 
suoritettiin Ewica Laboratoriot Oy:ssä. Kustakin näytteestä laskettiin vähintään 200:n 
piilevävalvan otos. Piileväsolujen soluseinät ovat nimen mukaisesti piitä ja ne ovat 
muodostuneet kahdesta erillisestä  puoliskosta, jotka muistuttavat rasiaa ja kantta. Solujen 
puoliskot, eli valvat, irtoavat toisistaan näytteiden esikäsittelyssä. Piilevänäytteiden 
esikäsittelyssä näytteen orgaaninen aines hävitetään happokäsittelyllä, joka ei vaikuta 
piistä koostuviin solukuoriin. Piileväaineiston käsittelyssä ja tulosten tulkinnassa 
hyödynnettiin kolmea Suomen jokiin hyvin soveltuvaa indeksiä (IPS, GDI ja TDI). Näistä 
IPS (Index of Pollution Sensitivity) ja GDI (Generic Diatom Index) ilmentävät lähinnä 
orgaanista kuormitusta. Sen sijaan TDI (Trophic Diatom Index) on puhtaasti ravinnetason 
arviointiin kehitetty indeksi. Vesistön tilanarvioinnissa käytettiin Elorannan ja Soinisen 
(2002) ehdottamia indeksikohtaisia raja-arvoja. Näiden indeksien lisäksi Vehkajoen 
piileväaineistoon sovellettiin Van Dam:n ym. (1994) kehittämiä lajien ekologisia luokituksia. 
Näissä luokituksissa piilevät on jaoteltu eri rehvyystasoa ja orgaanista kuormitusta 
ilmentäviin ryhmiin. Aineisto voidaan esittää eri luokkia ilmentäviä ryhmien suhteellisina 
runsauksina ja tuloksia hyödyntää siten näytepisteiden ekologista tilaa arvioitaessa. 
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Kuva 2. Hainusjärven ja Ala-Kailasen pohjaeläinten näytteenottopisteet (mustat pisteet). 
Vehkajoen perifytonpisteet on osoitettu punaisilla pisteillä. 
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3  TULOKSET 
 
3.1  Vesistöaluekohtaiset kuormitusarviot 
 
Tutkimukseen valituista järvistä Valkjärvi (140 ha), Valklampi (23 ha) ja Suuri-Merkjärvi (73 
ha) sijaitsevat vesistöalueella 12.004, Luomijärvi (103 ha) vesistöalueella 12.005 ja 
Hainusjärvi (78 ha) sekä Ala-Kailanen (18 ha) vesistöalueella 12.006. Näistä Mustajoen 
(12.006) vesistöalue on kooltaan selvästi suurin ja sisältää pinta-alaan suhteutettuna myös 
eniten soita (Taulukko 2). Sen sijaan vesistöalueiden järvisyydessä ja haja-asutuksen 
määrässä ei ollut suuria eroja. Tosin pinta-alaan suhteutettuna Pöyliönjoen (12.004) 
vesistöalueen haja-asutuksen määrä on n. kaksinkertainen verrattuna Mustajoen 
vesistöalueeseen. Vesistöalueiden kuormituspaineissa oli suuria eroja. VEPS-arvion 
perusteella Kannusjärven vesistöalueen kuormitus olisi kolmesta vesistöalueesta kaikkein 
suurin ja Pöyliönjoen pienin. Kannusjärven vesistöalueen fosforikuormitus oli Pöyliönjoen 
vesistöalueeseen verrattuna kolminkertainen. Pöyliönjoen ja Mustajoen vesistöalueiden 
vuosittaisen kuormituksen ero oli typen suhteen kaksinkertainen, mutta fosforin suhteen 
ero oli pienempi (n. 1.5-kertainen).  
 
Taulukko 2. Vesistöalueiden 12.004-12.006 ominaisuuksia. 
 Pinta-ala 

(km2) 
Järvisyys 

(%) 
Soiden 

osuus (%)
Haja-

asutuksen 
määrä 

P -kuorma 
(kg/km2/v) 

N -kuorma 
(kg//km2/v)

12.004 
(Pöyliönjoen va) 

31.8 8.6 5.5 462 804 13 553 

12.005 
(Kannusjärven 
va) 

51.2 7.0 9.6 557 2257 25 072 

12.006 
(Mustajoen va) 

91.7 7.3 12.8 574 1256 25 690 

 
3.1.1 Vesistöalue 12.004 
 
Pöyliönjoen vesistöalueella (12.004) keskeisimmät fosforin ja typen kuormituslähteet olivat 
maatalous (464 ja 5894 kg/km2/v) ja luonnonhuuhtouma (174 ja 5082 kg/km2/v) (Kuva 3). 
Näiden ohella jonkin verran kuormitusta aiheutuu myös haja-asutuksesta ja laskeuman 
myötä. 
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Kuva 3. Pöyliönjoen vesistöalueen fosfori- ja typpikuormituksen lähteet ja kuormitusarviot 
neliökilometriä kohden vuodessa. 
 
3.1.2 Vesistöalue 12.005 
 
Kannusjärven vesistöalueella (12.005) keskeisimmät fosforin ja typen kuormituslähteet 
olivat niin ikään maatalous (1749/13461 kg/km2/v) ja luonnonhuuhtouma (274/8003 
kg/km2/v) (Kuva 4). Verrattuna Pöyliönjoen ja Mustajoen vesistöalueisiin näiden kahden 
tekijän aiheuttama fosforikuormitus olisi arviolta n. 2-3 -kertainen. Typen suhteen ero 
kuormituksessa oli Pöyliönjoen vesistöalueeseen selvä, mutta melko pieni Mustajoen 
vesistöalueeseen verrattuna. 
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Kuva 4. Kannusjärven vesistöalueen fosfori- ja typpikuormituksen lähteet ja 
kuormitusarviot neliökilometriä kohden vuodessa. 
 
3.1.3 Vesistöalue 12.006 
 
Mustajoen vesistöalueella (12.006) keskeisimmät fosforin ja typen kuormituslähteet olivat 
samat kuin edellä käsitellyissä vesistöalueissa, eli maatalous (530/6546 kg/km2/v) ja 
luonnonhuuhtouma (469/13648 kg/km2/v) (Kuva 5). Tosin  luonnonhuuhtouman merkitys 
tällä vesistöalueella oli VEPS-arvion mukaan suurempi. Myös metsätalouden merkitys 
vesistökuormittajana olisi hieman suurempi kuin Mustajoen vesistöalueella. 
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Kuva 5. Mustajoen vesistöalueen fosfori- ja typpikuormituksen lähteet ja kuormitusarviot 
neliökilometriä kohden vuodessa. 
 
3.2  Pohjaeläintutkimukset 
 
Luomijärven, Valkjärven, Valklammen, Suuri-Merkjärven, Hainusjärven ja Ala-Kailasen 
surviaissääskiaineistosta tavattiin kaikkiaan 27 lajia (Taulukko 3). Lajimäärä oli suurin 
Suuri-Merkjärvellä (16 lajia) ja pienin Hainusjärvellä. BQI-indeksin arvot vaihtelivat välillä 
2.98-3.97 (Taulukko 3). BQI-indeksin arvot ovat tyypillisesti lähellä tai yli 4:n mikäli järvi on 
karu eli oligotrofinen. Indeksiarvot laskevat nopeasti karujen ja mesotrofisten (lievästi 
rehevä) järvien välillä (Raunio ym. 2007b). Mesotrofisten järvien indeksiarvot ovat yleensä 
noin 1-2 indeksiyksikköä pienempiä kuin karuissa järvissä (eli n. 3). BQI-indeksiarvot 
viittasivat siihen, että Luomijärvi, Valklampi ja Suuri-Merkjärvi olisivat luokiteltavissa 
oligotrofisiksi (karuiksi), Valkjärvi oligotrofiseksi/oligo-mesotrofiseksi ja Hainus sekä Ala-
Kailanen mesotrofisiksi (lievästi reheväksi). Valkjärven indeksiarvoa laski kuormitusta 
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hyvin sietävän surviaissääskilajin (Chironomus anthracinus) esiintyminen järvellä. 
Hainusjärven ja Ala-Kailasen luokittumiseen vaikutti ilmeisimmin järvien humuspitoisempi 
vedenlaatu, joka tyypillisesti nostaa pohjien rehevyystasoa vaikka vesipatsaan 
ravinnepitoisuudet olisivatkin suhteellisen alhaisia (vrt. Taulukko 1). Paasivirran 
ehdottaman CI-indeksin perusteella Luomijärven, Valkjärven, Valklammen ja Suuri-
Merkjärven pohjanlaatu oli luokiteltavissa karuksi, mutta Hainus ja Ala-Kailanen 
keskimääräiseksi eli mesotrofiseksi. Indeksien tuottama kuva järvien rehevyystasosta oli 
siten hyvin samantyyppinen. 
 
Taulukko 3. Luomijärven, Valkjärven, Valklammen, Suuri-Merkjärven, Hainuksen ja Ala-
Kailasen surviaissääskilajistoa, lajien suhteelliset runsaudet sekä BQI- ja CI-indeksien 
arvot. Trofialuokituksen merkinnät: O = oligotrofia, OM = oligo-mesotrofia, M = mesotrofia, 
E = eutrofia. 

 
Surviaissääskilajien trofialuokitusten perusteella Valkjärven, Valklammen ja Suuri-
Merkjärven näytteissä oli suhteellisesti eniten oligotrofiaa ilmentäviä lajeja (Kuva 6). 
Indeksiarvoista poiketen Luomijärvi näytti hieman eroavan näistä kolmesta järvestä, 
lähinnä oligotrofian ilmentäjien runsaudessa, mutta toisaalta oligo- ja oligo-mesotrofian 
ilmentäjälajien yhteenlaskettu runsaus oli kuitenkin samalla tasolla. Hainusjärvi ja Ala-

Trofialuokka Luomijärvi Valkjärvi Valklampi Suuri-Merkjärvi Hainus Ala-Kailanen
Tanypodinae
Arctopelopia barbitarsis 0 0 0 0 0 0,4
Procladius (Holotanypus) spp. 21,5 26,2 9,6 8,6 0,5 6,5
Procladius crassinervis OM 1,5 0,5 0,0 1,4 0,0 0,4
Diameasinae
Potthastia longimanus OM 0,5 1,3 0,0 5,0 0,0 0,0
Protanypus morio O 2,3 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0
Orthocladiinae
Brillia flavifrons O 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Constempellina brevicosta OM 0,0 19,1 4,1 26,8 0,9 26,6
Corynoneura lobata 0,0 0,5 0,0 1,4 0,5 3,4
Heterotanytarsus apicalis O 4,2 26,2 50,3 10,0 3,7 1,9
Heterotrissocladius grimshawi O 0,0 0,0 0,5 8,6 0,0 0,0
Heterotrissocladius marcidus O 11,7 7,1 4,6 2,3 1,4 1,5
Hydrobaenus conformis O 0,0 0,0 2,5 17,3 0,0 0,0
Hydrobaenus pilipes OM 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Limnophyes spp. 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Parakiefferiella bathophila OM 0,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Psectrocladius oxyura OM 36,9 4,4 7,1 2,7 0,0 0,8
Psectrocladius sordidellus OM 18,2 3,1 3,6 7,7 0,9 1,1
Psectrocladius Pe sp. A 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Synorthocladius semivirens 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 0,0
Chironominae
Chironomus anthracinus E 0,0 5,8 0,0 0,0 0,5 1,1
Microtendipes chloris M 0,9 1,3 4,6 2,7 59,4 11,0
Sergentia coracina M 0,5 0,0 5,6 0,9 26,3 17,1
Stictichironomus histrio M 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Stictichironomus sticticus M 0,0 0,4 0,0 0,9 0,0 0,0
Tanytarsini
Paratanytarsus penicillatus OM 0,9 0,0 1,5 0,5 0,4 0,8
Tantytarsus norvegicus E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
Tanytarsus sylvaticus E 0,0 3,6 2,5 0,5 5,5 26,2
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
Lajeja 27 12 14 16 21 11 15
BQI-indeksin arvo 3,97 3,64 3,90 3,89 2,98 3,06
CI-indeksin arvo 3,90 3,67 3,79 3,80 2,91 2,81
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Kailanen erosivat sen sijaan merkittävämmin edellä mainituista karuista järvistä. 
Mesotrofian ja oligo-mesotrofian ilmentäjälajit olivat suhteellisesti runsaimpina näissä 
järvissä. Tulokset ovat siten melko yhdenmukaisia pohjaeläinindeksin kanssa, sillä 
humuspitoiset järvet (Hainus ja Ala-Kailanen) erottuivat muista järvistä myös 
surviaissääskien trofialuokituksissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6. Järvien surviaissääskiyhteisöjen jakautuminen eri ekologisiin luokkiin 
ravinnekuormituksen sietokyvyn suhteen. 
 
3.3  Päällyslevätutkimukset 
 
Vehkajoen viiden näytepisteen piilevänäytteiden lajimäärä vaihteli välillä 26-44. 
Lajirunsaus oli suurimmillaan Lankilan (Piste 2) ja Tarhajärven yläpuolisilla (P.3) 
näytepisteillä. Vastaavasti ylimmällä näytepisteellä, Ylä-Kailasen luusuassa, lajirunsaus oli 
pienimmillään, johtuen lähinnä Tabellaria flocculosa, Fragilaria capucina ja Achnantes 
minutissima -lajien suurista tiheyksistä. Näiden lajien ohella näytepisteillä yleisinä 
esiintyivät humuspitoisille vesille tyypilliset Eunotia-suvun lajit sekä Frustulia rhomboides ja 
Fragilaria construens -lajit (ks. Liite 1). Viimeksi mainittu laji esiintyi runsaana erityisesti 
kahdella alimmalla näytepisteillä (P.4 ja P.5). 
 
Aineistosta lasketut piileväindeksit tuottivat hieman erilaisen kuvan Vehkajoen 
vedenlaadusta (Taulukko 4). IPS-indeksin perusteella vedenlaatu oli erinomaista neljällä 
näytepisteellä ja yhdellä näytepisteellä erinomaisen ja hyvän rajalla. GDI-indeksi, jolle on 
määritelty samat raja-arvot kuin IPS-indeksille, viittasi sen sijaan hyvään vedenlaatuun 
joen yläosalla ja tyydyttävään alimmalla näytepisteellä. Indeksiarvoja vertailtaessa on 
huomioitava, että sukutason GDI-indeksi tuottaa tyypillisesti selvästi matalampia 
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indeksiarvoja kuin IPS, eikä asetetut raja-arvot aina kuvaa todellista vedenlaatua (Raunio 
& Soininen 2007). Näin ollen etenkin Vehkajoen yläosa näyttäisi olevan vedenlaadultaan 
erinomaisessa tilassa. Ravinnepitoisuuksia kuvastava TDI osoitti myös oligotrofista (karua) 
vedenlaatua kaikille näytepisteille. TDI-indeksin tuloksia tulkittaessa on myös suositeltu 
huomioitavan kuormitusta sietävien taksonien suhteellisen osuuden (% tolerant taxa). 
Mikäli näiden lajien osuus näytteissä jää alle 20%:n ei vesistöön kohdistu merkittävää 
kuormitusta. Kuormitusta sietävien lajien osuus oli kaikilla näytepisteillä selvästi alle 20%:n 
raja-arvon. 
 
Taulukko 4. Vehkajoen viiden perifytonpisteen IPS, GDI ja TDI -indeksien arvot sekä 
ekologinen luokitus Elorannan ja Soinisen (2002) ehdottamien raja-arvojen perusteella 
arvioituna. Indeksien maksimiarvo 20. IPS ja GDI-indeksien arvot ovat korkeimmillaan 
kuormittamattomissa vesistöissä, mutta TDI:n asteikko on päinvastainen, eli pienet 
indeksiarvot ilmentävät karua/oligotrofista vedenlaatua. 
Näytepiste IPS GDI TDI % tolerant taxa 
Piste 1 18.3 (erinomainen) 16.6 (hyvä) 5.3 

(oligotrofinen) 
0 

Piste 2 17.9 (erinomainen) 16.1 (hyvä) 4.5 
(oligotrofinen) 

7.8 

Piste 3 18.1 (erinomainen) 16.4 (hyvä) 3.9 
(oligotrofinen) 

8.8 

Piste 4 17.0 (erinomainen/hyvä) 15.7 (hyvä) 4.4 
(oligotrofinen) 

3.6 

Piste 5 17.9 (erinomainen) 14.7 
(tyydyttävä) 

5.4 
(oligotrofinen) 

9.4 

 
Indeksiarvoja tarkasteltaessa on huomioitava, että yhteen lukuarvoon tiivistyy suuri määrä 
informaatiota ja kaikki erot yhteisökoostumuksissa eivät välttämättä tule esille. 
Näytepisteiden välisiä eroja voidaankin kuvata myös ns. ekologisten luokkien avulla, jossa 
piilevälajit on luokiteltu ryhmiin orgaanisen kuormituksen ja ravinnekuormituksen 
sietokyvyn suhteen (Van Dam ym. 1994). Näiden luokitusten perusteella Vehkajoen 
yläosan piileväyhteisöt koostuivat valtaosin oligosaprobiaa ja beta-mesosaprobiaa 
(saprobia = likaantuneisuuden aste, orgaanisen kuormituksen voimakkuus) ilmentävistä 
lajeista (Kuva 7). Tosin oligosaprobian ilmentäjälajit vähenivät hieman alavirtaan 
mentäessä. Beta-mesosaprobian ilmentäjien ollessa valtaryhmänä on vesistön orgaaninen 
kuormitus (jota mitataan biologisella hapen kulutuksella) tasolla 2-4 mg/l. Myös 
ravinnekuormitusta kuvaavan luokitusten perusteella tulos oli saman suuntainen, eli 
kolmen ensimmäisen näytepisteen välillä erot olivat pieniä, mutta rehevöitymistä oli 
havaittavissa Tarhajärven alapuoliselle jokijaksolla (Kuva 8). Meso-eutrofiaa ilmentävät lajit 
olivat näytepisteillä 4 ja 5 yleisiä, mutta puuttuivat tai olivat vähälukuisia joen yläosalla. 
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Kuva 7. Vehkajoen viiden näytepisteen piileväyhteisöjen jakautuminen eri ekologisiin 
luokkiin orgaanisen kuormituksen sietokyvyn suhteen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 8. Vehkajoen viiden näytepisteen piileväyhteisöjen jakautuminen eri ekologisiin 
luokkiin ravinnekuormituksen sietokyvyn suhteen. 
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4  JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Hajakuormitusselvitys osoitti, että vesistöalueilla 12.004-12.006 suurin kuormitus kohdistuu 
Kannusjärven vesistöalueelle ja vastaavasti pienin kuormitus Pöyliönjoen vesistöalueelle. 
Pohjaeläintutkimuksien tulokset olivat melko yhdenmukaisia kuormitusselvityksen kanssa, 
sillä Pöyliönjoen vesistöalueella sijaitsevat järvet (Valkjärvi, Valklampi, Suuri-Merkjärvi) 
olivat luokiteltavissa karuiksi. Myös Luomijärvi oli luokiteltavissa karuksi, eikä järvi 
näyttänyt kärsivän rehevyysongelmista vaikka se kuuluukin Kannusjärven 
vesistöalueeseen. Luomijärvi sijaitsee Kannusjärven vesistöalueen länsilaidalla ja sen 
suhteen on melko hyvät edellytykset säilyttää järven hyvä tila jatkossakin, sillä järven 
valuma-alueella ei juuri ole maataloutta. Verrattuna Pöyliönjoen vesistöalueen karuihin 
järviin Luomijärveltä tavattiin suhteellisesti vähemmän oligotrofiaa ilmentäviä lajeja, mikä 
saattoi viitata hieman rehevämpiin olosuhteisiin. Surviaissääskiaineisto osoitti, että 
Luomijärvi erosi hieman pohjaeläimistön koostumuksessa tutkimuksen karuimmista 
järvistä. On tosin huomattava, että lajien luokitus on viitteellinen, perustuu eri lähteistä 
koottuun tietoon ja tuloksia onkin pidettävä suuntaa antavina. Toisaalta valtaosa järviltä 
tavatuista surviaissääskilajeista oli yleisiä ja ekologialtaan melko hyvin tunnettuja. On 
myös huomattava, että karuimmissakin järvistä saatatetaan tavataan vähäisiä määriä 
rehevyyden ilmentäjiä tai kuormitusta sietäviä lajeja, jotka yleensä pystyvät elämään hyvin 
erilaisissa olosuhteissa. Luomijärven yleisimmät pohjaeläinlajit kuuluivat Psectrocladius -
sukuun, joita ei pidetä varsinaisina oligotrofian ilmentäjinä vaan ne ovat yleisimmillään 
oligo-mesotrofisissa tai mesotrofisissa järvissä (Wilson & Ruse 2005, Raunio ym. 2007b). 
Sen sijaan karuimmilla järvillä, kuten Suuri-Merkjärvellä, valtalajeina olivat Constempellina 
brevicosta, Heterotanytarsus apicalis ja Hydrobaenus conformis, joista etenkin kaksi 
viimeksi mainittua ovat karujen järvien tyyppilajeja (Saether 1979). Luomijärven ohella 
myös Valkjärven pohjaeläimistö erosi jonkin verran karuimmista järvistä, sillä rehevyyden 
ilmentäjälaji C. anthracinus esiintyi järvellä yllättävän yleisenä. Myös rehevillä järvillä 
yleinen Tanytarsus sylvaticus tavattiin järveltä, tosin melko harvalukuisena (3,6%). Näiden 
tulosten valossa Valkjärven alusvedessä lienee ainakin ajoittaisia happiongelmia. Valkjärvi 
on kirkasvetinen ja ilmeisesti pohjavesivaikutteinen järvi. Pohjavedet ovat usein 
vähähappisia tai hapettomia ja järveen purkautuvien pohjavesien vaikutus Valkjärven 
alusveden happipitoisuuksiin ja sitä kautta myös pohjaeläimistöön on mahdollinen tuloksiin 
vaikuttava tekijä (mm. Heinis & Davids 1993). Huomionarvoista on, että rehevöityminen 
vaikuttaa pohjaeläimiin lähinnä epäsuorasti, sedimentoituvan aineksen määrän, laadun ja 
happipitoisuuksien kautta. Kapea-alaisissa ja suojaisissa syvänteissä voi karussakin 
järvissä esiintyä ajoittaista hapettomuutta, joten kuormitusta sietävien pohjaeläinlajien 
esiintyminen järvellä ei aina ole yhteydessä rehevöitymiseen. 
 
Hajakuormitusselvitys viittasi myös siihen, että Mustajoen vesistöalueella metsätalouden ja 
luonnonhuuhtouman merkitys vesistöjen kuormittajana oli suurempi. Vehkajoen yläosa 
sekä Hainusjärvi ja Ala-Kailanen ovatkin vedenlaadultaan selvemmin humuspitoisia. 
Suuremman humuskuorman myötä järvien pohjaeläimistö myös heijasteli rehevämpiä 
olosuhteita kuin mitä veden ravinnepitoisuuksien perusteella olisi voinut olettaa. 
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Surviaissääskiyhteisöjen perusteella Hainusjärvi ja Ala-Kailanen olivat luokiteltavissa 
mesotrofisiksi. Tässä esitetty luokitus on viitteellinen ja varsinaisessa ekologisen tilan 
luokittelussa järvikohtaisia tuloksia verrataan tyyppikohtaisiin vertailuarvoihin. Vehkajoen 
latvaosalta tehdyt perifytonanalyysit osoittivat, että joki on ainakin nyt tutkitulta jaksolta 
veden laadultaan erinomaisessa/hyvässä tilassa. Ero pohjaeläintuloksiin selittynee sillä, 
että pohjaeläimet reagoivat rehevöitymisen epäsuoriin vaikutuksiin (ks. yllä), kun taas 
päällyslevät reagoivat suoraan vedenlaatuun ja ravinnepitoisuuksiin eivätkä ilmennä 
niinkään pohjasedimentin rehevyyttä tai sedimentoituvan aineksen määrää. IPS- ja TDI 
indeksien perusteella näytepisteet olivat vedenlaadultaan karuja/erinomaisessa tilassa. 
GDI-indeksi ilmensi sen sijaan pääasiassa hyvää tilaa. Piileväindekseistä poiketen 
piilevälajien ekologiset luokitukset paljastivat selvempää rehevöitymistä alavirtaan päin 
mentäessä. Veden laatua kuvaavan saprobialuokituksen mukaan kaikilla viidellä pisteellä 
lajisto koostui lähes yksinomaan oligo- ja ß-mesosaprobian ilmentäjälajeista. Vastaava 
rehevyyteen perustuva luokitus osoitti selvempiä näytepisteiden välisiä eroja, sillä meso-
eutrofian ilmentäjälajit olivat selvästi runsaimpia kahdella alimmalla näytepisteellä. 
Indeksien ja ekologisten luokitusten väliset erot voivat liittyä myös lajeille annettuihin 
erilaisiin indikaattoriarvoihin. Indekseille on tyypillistä, että ne perustuvat yleensä tietyn 
alueen havaintoaineistoihin ja indeksien soveltaminen erilaisiin ympäristöihin ja uusille 
maantieteellisillä alueille voi aiheuttaa tuloksiin virhelähteitä. Toisaalta esimerkiksi IPS-
indeksille määritellyt raja-arvot ovat melko yhteneväiset Pohjoismaiden välillä. On siis 
todennäköistä, että Vehkajoen latvaosan tilanmäärittelyä joudutaan tarkistamaan, kun 
luokituksissa siirrytään käyttökelpoisuudesta ekologiseen tilaan. Tosin pohjalevät ovat vain 
yksi käytettävistä biologisista tilan mittareista. Vehkajoki on epäilemättä alaosaltaan 
rehevämpi, mutta näyttäisi siltä että joen rehevöityminen tapahtuu pääasiassa keski- ja 
alajuoksulla. 
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