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Tässä tutkimuksessa on vertailtu kahden sotkamolaisen järven, Vääränlammen ja Luotosen, pohjasedimenttien alkuainekoostumusta ja piilevälajistoa. Vääränlampi sijaitsee mustaliuskealueella ja Luotonen granitoidialueella. Mustaliuskeet
ovat mustia metasedimenttikivilajeja, jotka sisältävät grafiittia ja sulfidimineraaleja sekä usein poikkeavan suuria määriä
tiettyjä metalleja. Sulfidimineraalit rapautuvat helposti ja muodostavat rikkihappoa ollessaan kosketuksissa ilman hapen
ja veden kanssa. Hapan vesi liuottaa tehokkaasti metalleja, jolloin niitä kulkeutuu pohjamaahan. Maaperässä olevat
metallit mobilisoituvat, kun maa muokkautuu esimerkiksi metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä. Tutkimuksen
tavoitteena oli selvittää, näkyykö sedimentissä ympäröivän kallioperän ja/tai alueella tehtyjen metsänhoitotoimenpiteiden vaikutus. Kummankin järven pohjasedimentin ylimmästä 20 cm:stä määritettiin kemiallinen koostumus
ja radioaktiivisen cesium-137:n aktiivisuus sekä laskettiin piilevät.
Kemiallisten analyysien perusteella voitiin tunnistaa kaksi vaihetta, jolloin Vääränlampeen oli tullut suuria määriä
liuenneita metalleja. Alemman, 9–11 cm:n syvyydellä sijaitsevan anomalian muodostavat Sotkamon alueen
mustaliuskeissa suurina pitoisuuksina esiintyvät metallit. Erityisesti kadmiumin, koboltin, nikkelin ja sinkin pitoisuudet
olivat korkeita. Ylempi, 3–4 cm:n syvyydellä oleva anomalia koostuu silikaattimineraaleihin liittyvistä metalleista.
Metallianomalioita ei saatu sidottua aikaan, sillä ajoittamiseen käytetyt cesium-137 -ajoitus ja kokonaislyijypitoisuus
antoivat keskenään osittain ristiriitaisia tuloksia. Metallianomalioiden kerrostumisten välisenä aikana järvivesi pysyi
hieman happamampana kuin ennen korkeita metallipitoisuuksia sisältävien sedimenttien kerrostumista ja sen jälkeen.
Havaittujen muutosten tulkittiin olevan seurausta metsänhoitotoimenpiteistä, sillä alueella ei ole tapahtunut muita
tiedossa olevia muutoksia maankäytössä. Alemman metallianomalian tulkittiin olevan seurausta ojituksesta, mutta
ylemmän anomalian syytä ei pystytty arvioimaan. Luotosessa lähes kaikkien metallien pitoisuudet kohosivat
sedimenttisarjan pintaa kohti, minkä todennäköisin aiheuttaja on metsänhoitotoimenpiteet. Kummankaan järven
piilevälajistossa ei havaittu juurikaan muutoksia, jotka olisi voitu yhdistää kasvaneisiin metallipitoisuuksiin.
Vääränlammen ja Luotosen piilevälajistot muistuttivat suurelta osin toisiaan, vaikka sedimenttien metallipitoisuuksissa
olikin eroja. Piilevien lajikirjo oli molemmissa järvissä erittäin laaja, eikä selkeitä valtalajeja ollut. Suurin järvien välinen
ero on metallianomalioiden esiintyminen vain Vääränlammessa, mikä kertoo selkeästi mustaliuskeiden vaikutuksesta
valumavesiin ja pohjasedimenttiin. Vääränlampi on myös ollut koko tutkitun kerrostumishistorian ajan ravinteikkaampi
ja vähähappisempi kuin Luotonen.
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1

Johdanto

Mustaliuskeet ovat metasedimenttikivilajeja, jotka sisältävät grafiittia ja sulfidimineraaleja. Niissä on usein poikkeavan suuria määriä tiettyjä metalleja (kupari, mangaani, molybdeeni, nikkeli, uraani, vanadiini ja sinkki) (Aho 1979). Mustaliuskekallioperän on havaittu aiheuttavan useiden metallien ja rikin pitoisuuksien kasvua niin maaperässä, pinta- ja
pohjavesissä kuin orgaanisissa puro- ja järvisedimenteissäkin (Loukola-Ruskeeniemi ym.
1998). Maaperään sitoutuneet metallit voivat mobilisoitua maanpinnan rikkoutuessa esimerkiksi metsänhoitotoimenpiteiden seurauksena. Siten kallioperän kivilajikoostumuksen lisäksi myös maalla tehdyillä toimenpiteillä voi olla vaikutusta vesistöjen kuntoon.
Vesistöjen kunnolla on merkitystä paitsi niissä eläville kasveille ja eläimille myös niiden virkistyskäytölle ja sitä kautta vapaa-ajan asutukselle ja matkailulle. Järven nykytila
saadaan selville vesianalyysillä, mutta sen aiemmasta kehityksestä on harvoin saatavilla kovin pitkäaikaista seurantatietoa. Tällöin voidaan käyttää paleolimnologisia menetelmiä, jotka perustuvat fysikaalisen, kemiallisen ja biologisen tiedon keräämiseen pohjasedimentistä (Smol ym. 2001). Tässä tutkimuksessa käytettäviksi menetelmiksi valittiin
pohjasedimentin kvantitatiivinen alkuaineanalyysi sekä kvalitatiivinen piileväanalyysi.
Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, vaikuttavatko ympäröivä kallioperä ja valuma-alueella tehdyt metsänhoitotoimenpiteet järven piilevälajistoon ja kerrostuvan sedimentin kemialliseen koostumukseen. Tutkimuksessa verrataan mustaliuskealueella sijaitsevan järven pohjasedimentin piilevälajistoa ja alkuainepitoisuuksia taustakallioperää edustavan
granitoidialueen järven pohjasedimentin piilevälajistoon ja kemialliseen koostumukseen.
Piilevät soveltuvat hyvin ympäristöindikaattoreiksi, sillä ne ovat laajalle levinneitä ja reagoivat lyhyen elinkaarensa ansiosta nopeasti ympäristön muutoksiin. Lisäksi monilla piilevälajeilla on kapea optimialue ympäristömuuttujien suhteen. Piilevien kuoret myös kestävät sekä fysikaalista että kemiallista eroosiota, eli ne säilyvät hyvin sedimenttikerrostumissa. (Dixit ym. 1992, Weckström 1998)
Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että piilevät reagoivat liuenneisiin metalleihin sekä
lajiston että yksilöiden muutoksilla. Yksilötason muutoksilla tarkoitetaan piilevän koon
pienenemistä ja kuoren epämuodostumia. Lisäksi hyvin metallipitoisissa vesissä piilevien
kokonaismäärä on alhainen (mm. Ferreira da Silva ym. 2009, Luís ym. 2011).
Aihetta on tutkittu myös Suomessa. Mäkinen ja Kauppila (2006) sekä Mäkinen ym. (2010)
ovat tutkineet kolmen Sotkamossa mustaliuskealueella sijaitsevan järven (Nuasjärvi, Jormasjärvi ja Kolmisoppi) historiaa vesi- ja sedimenttinäytteiden avulla. Sedimenttinäyt-
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teistä tutkittiin kemiallinen tila ja määritettiin piilevät, eli kyseiset tutkimukset ovat menetelmiltään hyvin vastaavia kuin tämä tutkimus. Molemmissa tutkimuksissa havaittiin
kaikkien kolmen tutkitun järven pohjasedimenteissä kohonneita metallipitoisuuksia. Se,
mitkä metallipitoisuudet kussakin järvessä olivat kohonneita, riippui paikallisista erityispiirteistä, kuten jokisuiden sijainneista ja kallioperän tarkasta kemiallisesta koostumuksesta. Esimerkiksi Nuasjärvessä havaittiin kohonneita rikki-, sinkki-, mangaani- ja nikkelipitoisuuksia erityisesti järveen laskevien Lahnasjoen ja Jormasjoen suistoalueiden edustalla. Näitä jokia kuormittaa Lahnaslammen talkkikaivos. Arseeni, barium, koboltti, rauta
ja mangaani esiintyvät tutkituissa järvissä luontaisesti korkeina pitoisuuksina.
Tutkielman alussa käydään läpi järvisedimentin koostumukseen vaikuttavia tekijöitä sekä
mustaliuskeiden ja metsänhoitotoimenpiteiden vaikutusta ympäristöön (luvut 2–4). Luku
5 sisältää tutkimusalueiden kuvauksen ja luku 6 piileväanalyysin perusteita. Luvuissa 7–9
on kuvattu tutkimusmenetelmät, tulokset ja niiden tulkinta. Viimeisinä ovat johtopäätökset ja yhteenveto työstä (luvut 10 ja 11).
Tutkielma liittyy Luonnonvarakeskuksen (31.12.2014 asti Metsäntutkimuslaitos) tutkimuskokonaisuuteen, jossa selvitetään erilaisten puunkorjuutapojen (kokopuukorjuu mukaan lukien kantojen nosto ja runkopuukorjuu) vaikutusta valuntaan sekä ravinteiden riittävyyteen suometsissä. Osana tätä tutkimuskokonaisuutta haluttiin selvittää alueen kallioperän ja tehtyjen metsänhoitotoimenpiteiden vaikutus järvien ekologisiin ja kemiallisiin
olosuhteisiin.

2

Järvien fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista

Suomen järville tyypillisiä ominaisuuksia ovat suuret vuotuiset vedenkorkeuden vaihtelut,
veden kerrostuneisuus ja humusaineiden vaikutuksesta syntyvä veden tumma väri (Matinvesi ym. 1990). Vuotuiset vedenkorkeuden vaihtelut ovat seurausta vuodenaikojen vaihtelusta, sillä lumena tuleva sadanta näkyy järvien vedenkorkeuksissa vasta sen sulamisaikaan keväällä. Toinen vedenkorkeushuippu on syksyllä, jolloin sadanta on suurempaa
kuin keväällä ja kesällä.
Järviveden kerrostuneisuus johtuu veden tiheyseroista eri lämpötiloissa. Veden tiheys on
suurimmillaan +4 ◦ C:ssa, ja se pienenee sekä veden jäähtyessä että lämmetessä. Suomen
järvet ovat tyypiltään dimiktisiä, eli vesi kerrostuu vuoden aikana kahdesti lämpötilan
vaikutuksesta. Talvella tihein vesi on pohjalla ja pinnalla on sitä kylmempi 0–4 ◦ C:inen
vesi. Kesällä puolestaan lämpimin vesi on pinnalla ja kylmin pohjalla. Kesäaikaan lämpi-
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män ja kylmän vesimassan välissä on lämpötilan harppauskerros, jossa lämpötila muuttuu huomattavasti lyhyellä syvyysvälillä. Kesäkerrostuneisuutta ei synny, mikäli järvi on
niin matala, että tuulet pystyvät sekoittamaan koko vesimassaa. Talvi- ja kesäkerrostuneisuuden väleihin jäävät syys- ja kevättäyskierrot, joissa järven vesimassa sekoittuu tuulten
ja epästabiilin kerrostuneisuuden vaikutuksesta. Kerrostuneisuus rajoittaa ravinteiden ja
hapen liikkumista järvessä. Etenkin fosforin kierto on niin nopea, että päällysvedessä hajoavasta kasviplanktonista vapautunut fosfori sitoutuu uudestaan jo ennen sen päätymistä
alusveteen (Särkkä 1996). Kerrostuneessa järvessä lähinnä pohjaa oleva alusvesi ei harppauskerroksen ja päällysveden takia ole kosketuksissa ilmakehän kanssa, jolloin siihen
ei myöskään liukene happea. Alusvedessä ja järven pohjalla toimii kuitenkin orgaanista
ainesta hajottavia eliöitä ja bakteereita, jotka kuluttavat happea ja vapauttavat ravinteita
kuolleista eliöistä ja kasveista takaisin kiertoon. Hapen liukenemisen ja kulutuksen epätasapainon seurauksena järven pohjalle voi syntyä hapenpuutetta tai täydellinen happikato
(Matinvesi ym. 1990).
Järviveden tumma tai rusehtava väri on seurausta siihen liuenneista humusaineista ja raudasta. Suurin osa veden humuksesta on peräisin valuma-alueelta, ja vain pieni osa on järven oman tuotannon tulosta. Veden tumma väri aiheuttaa pintaveden nopean lämpenemisen ja siten nopeasti tapahtuvan kerrostumisen sekä jyrkän harppauskerroksen muodostumisen. Se myös rajoittaa valon tunkeutumissyvyyttä vedessä. Yhteyttäviä eliöitä voi elää
vain siinä osassa järven pintakerrosta, johon auringonvaloa riittää. Lämpötila- ja valaistusolosuhteisiin vaikuttamisen lisäksi humusaineet sitovat ioneja tehokkaasti itseensä. Ne
muodostavat kestäviä kompleksiyhdisteitä raskasmetallien kanssa ja poistavat biologisesta kierrosta esimerkiksi fosforia. Lisäksi humusaineilla on vaikutusta järviveden happamuuteen ja puskurikapasiteettiin, sillä ne ovat heikkoja happoja, joissa on myös emäksisiä
ryhmiä (Matinvesi ym. 1990).

2.1

Pohjasedimentti

Järven pohjasedimentti koostuu eri hajoamisasteilla olevasta orgaanisesta aineksesta, kuten orgaanisten sedimenttien hiukkasista sekä kasvien jäänteistä, mineraaliaineksesta ja
eloperäistä alkuperää olevasta epäorgaanisesta aineksesta, kuten piilevien kuorista. Lisäksi järven pohjalle laskeutuu bakteerien, levien ja alkueliöiden jäänteitä (Lappalainen
ja Matinvesi 1990, Helminen ym. 1995, Wetzel 2001). Järven pohjalle kertyvän aineksen määrä riippuu järveen valunnan mukana tulevan ja järven omana tuotantona syntyvän
orgaanisen aineksen sekä järvessä tapahtuvan hajotustoiminnan suhteesta, virtausolosuhteista ja pohjan muodoista (Helminen ym. 1995, Karjalainen 2004). Sedimentaatio on
nopeinta rehevien järvien syvännealueilla, missä sedimenttikertymä voi olla jopa 1–2 cm
6

vuodessa. Järven pohja voidaan jakaa akkumulaatio- eli sedimentaatiopohjaan ja eroosiopohjaan sen mukaan, kerrostuuko kyseiseen kohtaan pohjasedimenttiä vai ei (Helminen
ym. 1995). Sedimentin pintaosa sekoittuu dimiktisissä järvissä etenkin syys- ja kevättäyskiertojen aikana, jolloin myös sedimenttiin hajottajamikrobien vaikutuksesta vapautuneet
ravinteet sekoittuvat veteen ja palaavat uudelleen kiertoon kasvien ja eliöiden käytettäviksi (Wetzel 2001).
Pohjasedimentissä olevat mikrobit hajottavat orgaanista ainesta tehokkaasti ja palauttavat
siihen sitoutuneet ravinteet takaisin kiertoon (Wetzel 2001). Orgaanisen aineksen osuus
ja mikrobien määrä ovat suurimmillaan sedimentin pintakerroksessa, ja ne pienenevät syvemmälle mentäessä (Lappalainen ja Matinvesi 1990, Wetzel 2001). Pohjasedimentin pintaosassa orgaanista ainetta hajottavat aerobiset bakteerit. Happea voi pysyvästi olla vain
pohjasedimentin ylimmissä 1–2 cm:ssä, joten tämän syvyyden alapuolella hajotustoiminnasta vastaavat anaerobiset bakteerit (Lappalainen ja Matinvesi 1990). Pohjasedimentin
yleistilaa voidaan arvioida esimerkiksi biologisen hapenkulutuksen (biological oxygen
demand, BOD) avulla. Tyypillinen Suomessa laboratorio-oloissa käytettävä analyysi on
BOD7, jossa mitataan 7 vuorokauden aikana kuluva happimäärä mikrobitoiminnan hajottaessa sedimentissä olevaa orgaanista ainetta (Lappalainen ja Matinvesi 1990).
Pohjasedimentti soveltuu hyvin järven kehityshistorian tutkimiseen, sillä siihen kertyy
jatkuvasti materiaalia ympäristöstään (Helminen ym. 1995). Tässä tutkimuksessa pohjasedimentistä otettuja piilevänäytteitä ja kemiallisia analyysejä on käytetty mustaliuskealueelta tulevan raskasmetallivaluman tunnistamiseen. Tulokset saadaan sidottua aikaan
käyttämällä sopivaa ajoitusmenetelmää, esimerkiksi sedimentin pintaosassa cesium-137
(137 Cs) -ajoitusta. Siinä mitataan radioaktiivisen 137 Cs-isotoopin aktiivisuutta sedimentissä. Kyseistä isotooppia muodostuu vain ihmisen toiminnan tuloksena. Suomalaisissa sedimenttinäytteissä havaitaan 137 Cs-isotoopin aktiivisuudessa kaksi piikkiä, jotka vastaavat
vuosien 1945–1963 ydinkokeita ja vuonna 1986 tapahtunutta Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuutta (Ilus ja Saxén 2005, Du ym. 2012).

2.2

Ravinteet

Vesistöissä pääravinteet ovat fosfori ja typpi, jotka tulevat järviin pääasiassa valunnan
mukana ympäröivän alueen maaperästä sekä ilmateitse. Ne voivat olla joko luonnollista
alkuperää tai peräisin ihmisperäisestä toiminnasta. Lisäksi vesistöihin voi joutua ravinteita ihmistoiminnan seurauksena, sillä esimerkiksi peltoviljelyn ravinnekuorma pintaalayksikköä kohti on kymmenkertainen luonnontilaiseen metsään nähden (Helminen ym.
1995). Myös avohakkuut lisäävät vesiin huuhtoutuvien ravinteiden määrää (Piirainen ym.
7

2007). Fosforia voi lisäksi liueta järven pohjasedimentistä, mikäli pohjalla vallitsee happikato vähintään 2–3 kuukauden ajan (Lappalainen ja Matinvesi 1990, Wetzel 2001). Vesistöissä olevat ravinteet ovat jatkuvassa kierrossa veden, sedimentin pintaosan sekä kasvien,
eliöiden ja levien välillä.
Valunnan mukana tulevan fosforin määrään vaikuttavat etenkin maa- ja kallioperän kivilajit sekä alueen maankäyttö. Fosforia esiintyy vesissä tavallisesti hyvin pieninä pitoisuuksina. Vaikka kasvit tarvitsevatkin fosforia vain pieniä määriä, fosfori on useimmiten
se ravinne, joka rajoittaa kasvien kasvua. Järvivedessä vapaana oleva fosfori voi esiintyä
hiukkasmaisena, liuenneena fosfaattifosforina (PO3−
4 ) tai liuenneena orgaanisena fosforina (Särkkä 1996). Fosfaatti muodostaa saostuvia ioniyhdisteitä esimerkiksi raudan ja kalsiumin kanssa, ja vapaita fosfaatti-ioneja esiintyy siksi vain vähän (Helminen ym. 1995).
Yli 90 % järvissä olevasta fosforista on sitoutuneena eliöihin ja kasveihin tai adsorboituneena epäorgaanisiin tai kuolleen orgaanisen aineksen hiukkasiin. Järven pohjalla oleva
epäorgaanisiin tai kuolleen orgaanisen aineksen hiukkasiin sitoutunut fosfori voi vapautua, jos pohjalla vallitsevat hapettomat olosuhteet vähintään 2–3 kuukauden ajan (Wetzel
2001). Näissä oloissa rauta pelkistyy ja saostunut ferrifosfaatti liukenee vapauttaen fosfaattia veteen (Särkkä 1996). Hapellisissa oloissa fosforin vapautumista pohjasedimentistä säätelevät hapettumis-pelkistymisreaktiot, jotka riippuvat muun muassa hapen määrästä, mineraalien liukoisuudesta, bakteerien ja sienien aineenvaihdunnasta ja pohjalla tapahtuvasta turbulenssista eli pyörteisyydestä (Wetzel 2001). Aktiivinen, fosforia veden
kanssa vaihtava sedimenttikerros on vain muutaman millimetrin paksuinen, ja fosforin
vaihtuminen sedimentin ja veden välillä on hidasta (Wetzel 2001).
Kasvit voivat käyttää fosforia hyväkseen vain fosfaattina. Bakteerit muuntavat orgaanista
fosforia kasviravinteeksi kelpaavaan fosfaattimuotoon (Wetzel 2001). Järvivedessä olevan fosfaatin määrä riippuu kasvillisuuden kehityksestä siten, että kasvukauden aikana
veden fosfaattipitoisuus laskee ja hajoamistoiminnan vilkastuessa pitoisuus nousee. Levät käyttävät fosforin nopeasti hyväkseen tai muuttavat sen toiseen muotoon, joten veden
fosforipitoisuuden mittaus ei yksinään sovellu järven rehevöitymisen arviointiin. Fosfori
adsorboituu tehokkaasti maarakeiden pinnalle, joten eroosion voimistuminen maalla johtaa fosforipitoisuuden nousuun vesistössä. (Särkkä 1996)
Typpeä tulee järviveteen ilmalaskeumana, vedessä ja pohjasedimentissä tapahtuvien prosessien tuotteena sekä huuhtoumana vesistön valuma-alueelta. Tärkeimmät typpeä järvivedestä poistavat prosessit puolestaan ovat veden ulosvirtaus lasku-uomaan, denitrifikaatio ja typpeä sisältävien yhdisteiden sedimentaatio (Helminen ym. 1995). Denitrifikaatiossa bakteerit pelkistävät nitraattia typpikaasuksi, josta osa karkaa ilmakehään ja
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osa liukenee järviveteen. Suuri osa typestä on sitoutuneena järven pohjasedimenttiin sellaisissa muodoissa, joita eliöt eivät voi käyttää hyväkseen. Järviveteen liuennut typpi
on pääasiassa kaasuna (N2 ), mutta sitä esiintyy myös ammoniumina (NH+4 ), nitraattina
(NO−3 ), nitriittinä (No−2 ), ureana (CO(NH2 )2 ) ja liuenneina orgaanisina typpiyhdisteinä,
kuten aminohappoina ja amiineina (Wetzel 2001). Ioneista runsaimmin esiintyy yleensä nitraattia (Särkkä 1996). Typen eri muotojen esiintymistä säätelevät veden hapetuspelkistysolosuhteet, ja niiden keskinäiset suhteet voivat vaihdella nopeasti (Wetzel 2001).
Typpiyhdisteiden muuttuminen muodosta toiseen on suurelta osin bakteerien aikaansaamaa. Tietyt bakteerit esimerkiksi hajottavat orgaanista typpeä sisältävät orgaaniset yhdisteet, kuten proteiinit, ja tuottavat ammoniumia. Toiset bakteerit taas muuttavat ammoniumia nitriitiksi ja nitraatiksi (Wetzel 2001).
Typpi on fosforia harvemmin minimiravinteena, mutta niin voi käydä, mikäli fosforia
on erityisen runsaasti esimerkiksi voimakkaan eroosion tai veden likaantumisen vuoksi.
Järvivedessä olevan typen määrä vaihtelee vuoden aikana vastaavasti kuin fosforin määrä:
pitoisuus laskee kasvukauden aikana ja kasvaa syksyn sekä talven aikana (Särkkä 1996).

3
3.1

Mustaliuskeet ja niiden vaikutus ympäristöön
Mustaliuskeet

Mustaliuskeet ovat hienorakeisia, mustia metasedimenttikivilajeja, jotka sisältävät grafiittia ja rautakiisuja sekä usein poikkeavan suuria määriä tiettyjä metalleja. Tyypillisesti nämä metallit ovat kupari, mangaani, molybdeeni, nikkeli, uraani, vanadiini ja sinkki
(Aho 1979). Eri mineraalien suhteet vaihtelevat mustaliuske-esiintymien välillä. Ne voivat vaihdella myös saman mustaliuske-esiintymän eri osissa (Virtanen ja Lerssi 2006).
Granitoideihin verrattuna mustaliuskeet sisältävät enemmän raskasmetalleja ja rapautuvat
helpommin. Petrofysikaalisilta ominaisuuksiltaan mustaliuskeet ovat hyviä sähkönjohteita, ja muut kuin hyvin grafiittipitoiset mustaliuskeet ovat lisäksi magneettisia (Kukkonen
ym. 1985).
Mustaliuskeet ovat syntyneet merenpohjaan kerrostuneista mätäliejuista. Sedimentoitunut orgaaninen aines käy läpi diageneesin ja metamorfoosin, minkä jälkeen tuloksena on
mustaliusketta (Kukkonen ym. 1985). Suomen mustaliuskeet ovat kerrostuneet valtameren pohjalla anaerobisessa ympäristössä, jossa oli runsaasti orgaanista ainesta (LoukolaRuskeeniemi 1999).
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Mustaliuskeita voidaan luokitella usealla eri tavalla esimerkiksi hiili- ja rikkipitoisuuden, synty-ympäristön (peliittinen eli hienorakeisista sedimenteistä koostuva vai karbonaattirikas) ja metallipitoisuuden (normaali vai metalleilla rikastunut) suhteen. Peliittisten
mustaliuskeiden päämineraalit ovat kvartsi, kiilteet, grafiitti ja sulfidimineraalit. Sulfidimineraaleista tärkeimmät ovat rikkikiisu ja magneettikiisu, mutta lisäksi mustaliuskeissa
voi olla nikkeli-, koboltti-, kupari-, mangaani- ja sinkkisulfideja. Karbonaattisissa mustaliuskeissa päämineraalit ovat amfiboli, kiilteet, kvartsi, grafiitti ja sulfidit (Kukkonen
ym. 1985). Molempia edellämainittuja mustaliusketyyppejä on tavattu Sotkamon alueelta
(Aho 1979). Metallipitoisuuden perusteella mustaliuskeet voidaan luokitella normaaleihin mustaliuskeisiin ja metallirikkaisiin mustaliuskeisiin. Kainuun liuskealueen mustaliuskeet sisältävät monia metallirikastumia, kuten Sotkamon Talvivaaran nikkeli-kuparisinkkirikastuman (Kukkonen ym. 1985).

3.2

Mustaliuskeiden vaikutus ympäristöön

Mustaliuskekallioperän on havaittu aiheuttavan useiden mahdollisesti myrkyllisten aineiden pitoisuuksien kasvua maaperässä, pintavesissä, pohjavesissä sekä orgaanisissa puroja järvisedimenteissä. Lisäksi mustaliuskeet aiheuttavat pinta- ja pohjavesien happamoitumista, mikä nopeuttaa metallien liukenemista (Loukola-Ruskeeniemi ym. 1998). Tämä
on seurausta paitsi siitä, että mustaliuskeet sisältävät näitä alkuaineita, myös siitä, että
osa mustaliuskeen mineraaleista rapautuu varsin helposti, jolloin metallit ja rikki vapautuvat maaperään ja vesistöihin (Loukola-Ruskeeniemi ym. 1999). Helpoiten mustaliuskeen mineraaleista rapautuvat sulfidimineraalit, jotka muodostavat rikkihappoa (H2 SO4 )
ollessaan kosketuksissa ilman hapen ja veden kanssa happamoittaen alueelta purkautuvan
valumaveden. Kasvanut happamuus voi lisätä raskasmetallien liukenemista valumaveteen
(Lavergren ym. 2009). Kaivostoimintaan liittyessään sama ilmiö tunnetaan happamana
kaivosvaluntana (acid mine drainage, AMD).
Virtanen ja Lerssi (2006) ovat tutkineet Outokummun ja Kiimingin mustaliuskevyöhykkeillä sijaitsevien soiden turpeen geokemiaa. He havaitsivat, että usean alkuaineen pitoisuudet vastasivat taustakallioperäalueen turpeen pitoisuuksia. Kuitenkin monien metallien (barium, koboltti, kromi, kupari, rauta, mangaani, nikkeli, lyijy, titaani, vanadiini ja
sinkki) pitoisuudet olivat kohonneita. Mäkilä ym. (2012) ovat tehneet vastaavia tutkimuksia Sotkamon Talvivaaran alueella ennen kuin alueella aloitettiin kaivostoiminta. Heidän
tutkimuksessaan erityisesti turpeen nikkeli-, sinkki-, rauta- ja kuparipitoisuudet olivat korkeita, kun taas lyijypitoisuus oli alhainen.
Loukola-Ruskeeniemi ym. (1998) ovat tutkineet mustaliuskeen vaikutusta pinta- ja poh10

javesien, järvi- ja purosedimenttien sekä sammaleen kemialliseen koostumukseen Talvivaaran mustaliuskealueella. He havaitsivat, että mustaliuskealueella virtaavien purojen vesissä on korkeammat nikkeli-, kupari-, sinkki-, kadmium- ja mangaanipitoisuudet
kuin gneissi-, graniitti- ja kvartsiittialueella kulkevissa puroissa. Puroveden nikkeli- ja
alumiinipitoisuudet riippuivat pH:sta siten, että ne kasvoivat pH:n laskiessa. Pitoisuudet
olivat mustaliuskealueella huomattavasti korkeammat ja kvartsiitti-granitoidialueella hieman korkeammat kuin Suomen purovesien mediaaniarvot (Lahermo ym. 1996). Talvivaaran mustaliuskealueen pohjavedessä tietyt metallipitoisuudet (alumiini, kadmium, mangaani, nikkeli ja sinkki) ovat koko maan keskiarvoa korkeammat, mutta vaihtelu mustaliuskealueen sisällä on suurta (Loukola-Ruskeeniemi ym. 1998).
Loukola-Ruskeeniemi ym. (1998) havaitsivat tutkimuksessaan Talvivaaran mustaliuskealueen orgaanisissa järvisedimenteissä ympäröivään kallioperäalueeseen verrattuna kohonneita sinkki-, nikkeli- ja kadmiumpitoisuuksia. Purosedimenteissä oli kohonnut edellisten lisäksi myös kuparipitoisuus. Sen sijaan lyijypitoisuus oli alempi mustaliuskealueella kuin kvartsiitti- ja granitoidialueella. Myös mustaliuskealueelta kerätyissä sammalnäytteissä useiden metallien (alumiini, kadmium, koboltti, kupari, rauta, mangaani, nikkeli, titaani ja tallium) pitoisuudet olivat korkeampia kuin kvartsiitti-granitoidialueen sammalissa, mutta toisaalta joidenkin metallien (barium, kalsium, kromi, lyijy ja vanadiini)
pitoisuudet olivat alhaisempia kuin kvartsiitti-granitoidialueella.
Loukola-Ruskeeniemi ym. (1998) myös havaitsivat järvisedimenttien historiaa tutkimalla
noin 9 000 vuotta sitten vallinneen vaiheen, jolloin järvivesi oli hyvin hapanta (pH = 3,8).
Tämä oli seurausta tutkitun järven (Härkälampi) kuroutumisesta Sotkamon jääjärvestä.
Tällöin järven rannoilta paljastuneet mustaliuskeet altistuivat voimakkaalle aaltoeroosiolle ennen kuin kallioperää eroosiolta suojaava kasvillisuus levisi alueelle.
Myös muualla maailmassa on havaittu mustaliuskeiden rapautumisen happamoittava, metallipäästöjä tuottava vaikutus ympäristöön. Mathur ym. (2012) tutkivat mustaliuskeen rapautumisen vaikutusta maaperässä esiintyviin kuparin isotooppeihin ja kuparin kokonaispitoisuuteen. Heidän tutkimansa mustaliuske-esiintymä on karbonaattirikas, ja sen rapautuminen kasvattaa metallien lisäksi orgaanisen hiilen pitoisuutta maa-aineksessa.
Lavergren ym. (2009) ovat puolestaan tutkineet peliittisen mustaliuske-esiintymän vaikutusta pohjaveteen liuenneiden alkuaineiden pitoisuuksiin. Tutkimuksessaan he myös
vertailivat mustaliuskealueen pohjaveden kemiallista koostumusta granitoidialueen pohjaveden kemialliseen koostumukseen. Rapautumiselle alttiina olevan, pinnaltaan rikotun
mustaliuskeen alueella pohjavesi oli selvästi hapanta (pH ≈ 4) ja alumiinin, uraanin sekä
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monien kalkofiilisten metallien (kadmium, koboltti, kupari, nikkeli ja sinkki) pitoisuudet
olivat kohonneita. Niissä vesissä, joissa pH oli lähellä neutraalia (riippumatta siitä oliko
kyseessä kaivostoiminnan seurauksena rapautumiselle altistunut vai luonnontilainen mustaliuske), tyypillisesti uraanin, molybdeenin, kadmiumin, nikkelin ja sinkin pitoisuudet
olivat kohonneita. Vanadiinin ja arseenin pitoisuuksilla ei havaittu olevan yhteyttä niiden
pitoisuuteen mustaliuskeessa johtuen niiden voimakkaasta adsorptiosta rautaoksideihin ja
siten vähäisestä liikkumisesta veden mukana. Pohjaveteen liuenneiden metallien kokonaismäärät olivat aina suuremmat alueilla, joissa mustaliusketta oli louhittu, kuin alueilla,
joissa kallioperä oli luonnontilassa.

4

Metsänhoitotoimenpiteiden vaikutus valuntaan ja sen
ainepitoisuuksiin

Suomen soiden ja turvemaiden kokonaispinta-ala on noin 8,90 miljoonaa hehtaaria, josta
4,76 miljoonaa hehtaaria on ojitettu (Geologian tutkimuskeskus, lyh. GTK, 2015a). Ojitettujen turvemaiden osuus Suomen pinta-alasta on noin 15 %. Ojituksen ja siitä seuraavan pohjaveden pinnan laskun jälkeen turvemaat soveltuvat metsätalouteen. Kuivatuksen
jälkeenkin suometsien ravinnetalous poikkeaa merkittävästi kangasmetsien ravinnetaloudesta. Suometsien turpeessa on tyypillisesti metsätalouden vaatima määrä typpeä, mutta
kaliumin, boorin ja fosforin saatavuus on vähäistä (Ukonmaanaho ym. 2014).
Metsänhoitotoimenpiteiden vaikutusta valuntaan ja sen ainepitoisuuksiin on tutkittu varsin paljon (mm. Kenttämies 1981, Piirainen ym. 2007, Ide ym. 2013, Kiikkilä ym. 2014).
Vaikutukset riippuvat alueellisista seikoista, kuten topografiasta ja maaperästä, sekä ilmastollisista olosuhteista. Hakkuiden ja ojituksen tai ojien kunnostuksen vaikutukset poikkeavat toisistaan. Ympäröivän kallioperän vaikutus valuntaan on suurin, kun järvet ovat
pieniä ja matalia ja kasvillisuus valuma-alueella on vähäistä (Loukola-Ruskeeniemi ym.
1998).
Maaperän pintakerroksessa on varastoituneena varsin suuria määriä ravinteita, jotka voivat huuhtoutua valumavesiin, kun maastoa muokataan esimerkiksi ojituksen tai hakkuiden yhteydessä. Hakkuiden yhteydessä metsästä poistuu ravinteita erityisesti, jos kannot
ja muut hakkuujätteet kerätään energiapuuksi. Toisaalta hakkuujätteiden jättäminen alueelle voi johtaa kuivalaskeumana neulasiin ja oksiin kertyneiden metallien liukenemiseen
maaperään ja vesistöihin (Miettinen ym. 2014, Ukonmaanaho ym. 2014). On myös havaittu, että hakkuiden seurauksena valumaveden kokonaiselohopea- ja metyylielohopea-
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pitoisuudet kasvavat (mm. Porvari ym. 2003, Munthe ja Hultberg 2004). Valumavesissä
näkyvät useiden vuosien ajan myös metsänhoitoon käytetyt lannoitteet (Kenttämies 1981,
Miller ym. 1996).
Hakkuut muuttavat metsän vesitasetta, sillä veden pidättyminen kasvillisuuteen vähenee,
samoin transpiraatio eli haihtuminen suoraan kasvillisuuden pinnalta. Hakkuiden jälkeen
maaperän kosteus lisääntyy puiden vedenottotarpeen vähentyessä ja pohjaveden pinnankorkeus nousee. Lisäksi hakkuisiin liittyvä maanmuokkaus muuttaa eroosio-olosuhteita
ja pienentää maaperän vedenpidätyskapasiteettia. (Ide ym. 2013)
Luonnonvarakeskus (31.12.2014 asti Metsäntutkimuslaitos) on tutkinut energiapuunkorjuun vaikutusta ravinne- ja raskasmetallihuuhtoumiin ja ravinteiden riittävyyteen suometsissä Vilppulassa, Lapinjärvellä ja Sotkamossa vuodesta 2007 alkaen. Välittömästi hakkuiden jälkeen typpi- ja fosforipitoisuus sekä liuenneen orgaanisen hiilen (dissolved organic carbon, DOC) määrä nousivat (Ukonmaanaho ym. 2014). Sotkamon mustaliuskealueella myös raskasmetallien määrä vesistössä kohosi hakkuiden jälkeen. Tämä on seurausta siitä, että helposti rapautuvasta mustaliuskeesta on kulkeutunut pohjaveden mukana raskasmetalleja myös pohjamaahan ja sitä kautta turpeeseen. Maaperän rikkoutuessa
metsänhoitotoimenpiteiden myötä mustaliuskealueen turpeesta huuhtoutuu raskasmetalleja valumavesiin enemmän kuin kvartsiitti-granitoidikallioperän alueella, missä paitsi rapautuminen on vähäisempää myös kallioperä sisältää vähemmän raskasmetalleja (Kiikkilä ym. 2014).
Välittömästi hakkuiden jälkeen valunta kasvaa, samoin kuin valumaveden kiintoaine- ja
ravinnepitoisuudet. Pitkällä aikavälillä valunta kuitenkin vähenee, kun uusi puusto kasvaa hakkuualueelle ja transpiraatio voimistuu. Ide ym. (2013) ovat tutkineet avohakkuun
vaikutusta valuntaan Sotkamon alueella. Hakkuiden jälkeen vuotuinen valunta on yleensä
korkeintaan 10 vuoden ajan suurempi kuin hakkuita edeltäneellä ajalla. Kevään ylivalunnan maksimiarvo kuitenkin pysyy korkealla pidempään, jopa liki 20 vuotta. Valunta kasvaa keväällä, koska hakkuuaukealle varastoituu enemmän lunta kuin metsiin, ja sen sulaminen on nopeampaa. Kevään ylivaluntaa tasapainottaa se, että kesän ja syksyn valunta
on jo alle 10 vuoden kuluttua pienempää kuin ennen hakkuita.
Ojitus vaikuttaa vesistöihin kahdella tavalla: Niihin tuleva ravinnekuorma lisääntyy, jolloin vesistöt voivat rehevöityä, ja veden happipitoisuus laskee, kun mikrobit hajottavat
lisääntynyttä orgaanista ainesta. Lisäksi valumaveden kiintoainepitoisuus kasvaa. Välittömästi ojituksen jälkeisenä vuonna kiintoainepitoisuus voi nousta monikymmenkertaiseksi ja pysyä useita vuosia luonnontilaista korkeampana (Kenttämies 1981). Välittömäs-
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ti ojituksen jälkeen valunta lisääntyy, mutta se palautuu ennalleen 15–20 vuodessa, kun
ojituksen seurauksena tehokkaammin kasvava puusto haihduttaa enemmän kosteutta kuin
aiemmin. Voimakkaiden kesäsateiden aiheuttamat tulvahuiput lisääntyvät ojituksen myötä, mutta sitä vastoin pitkällä aikavälillä kevään tulvahuiput pienenevät, sillä lumi sulaa
hitaammin tiheästä kuin harvasta metsästä. Ojituksen seurauksena vesistöön aiheutuva
kiintoainemäärän kasvu on erityisen suuri, jos oja kaivetaan turpeen läpi eroosioherkkään
maa-ainekseen (hiekka, hieta, hiesu). Kiintoaineen mukana vesistöön huuhtoutuu siihen
adsorboitunutta fosforia. (Nieminen ja Ahti 2000)

5

Alueen kuvaus

Tutkimusalueet sijaitsevat Kainuussa Kajaanin ja Sotkamon seudulla (Kuva 1). Vääränlampi edustaa tutkimuksessa mustaliuskekallioperäalueella sijaitsevaa järveä ja Luotonen
taustakallioperä- eli granitoidialueella sijaitsevaa järveä.
Välittömästi Vääränlammen itäpuolella on Luonnonvarakeskuksen (31.12.2014 asti Metsäntutkimuslaitos) koeala ML09. Luotonen sijaitsee noin 2 km etäisyydellä Luonnonvarakeskuksen koealoista KV22 ja S39. Koealat S39 ja ML09 ovat kontrollialoja, ja tutkimusalueella KV22 on tehty kokopuukorjuu mukaan lukien kantojen nosto. Ainoastaan
koeala ML09 kuuluu näytteenoton kohteena olleen järven valuma-alueeseen.

(a)

(b)

Kuva 1. Kartta tutkimusalueiden sijainnista (a) Suomessa ja (b) Kajaanin-Sotkamon seudulla
(kartta-aineisto: Maanmittauslaitos 04/2015).
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5.1
5.1.1

Alueen geologia ja geokemia
Kallioperä

Kainuun paleoproterotsooinen liuskejakso on noin 200 km pitkä ja korkeintaan 40 km:n
levyinen vyöhyke, joka sijaitsee neoarkeeisten Kuhmon ja Iisalmen-Pudasjärven gneissigranitoidilohkojen keskellä. Kainuun liuskejakso on lähes pohjois-eteläsuuntainen ulottuen Rautavaaralta Sotkamon, Ristijärven, Paltamon ja Puolangan kautta Pudasjärvelle,
ja sen pääkivilajit ovat kvartsiitit sekä turbidiittiset metahiekkakivet ja -peliitit (kiilleliuskeet). Kainuun liuskejaksolla kallioperä on voimakkaasti poimuttunutta ja deformoitunutta (Laajoki 1998). Iisalmen arkeeisen alueen pääkivilajit ovat tonaliittiset/trondhjemiittiset
granitoidit ja migmatiitit, joissa molemmissa on amfiboliittiraitoja tai -vyöhykkeitä. Iisalmen arkeeinen alue jakautuu erikokoisiin ja eri kulutustasoilla oleviin lohkoihin, joiden
rajoina on lukuisia kapeita ruhjevyöhykkeitä (Luukkonen ja Sorjonen-Ward 1998).
Vääränlampi sijaitsee ylityöntölaatoista koostuvassa Kainuun liuskealueen keskiosassa.
Kallioperäkartasta (Kuva 2) nähdään, että Vääränlammen valuma-alue sijaitsee pääosin
Ylä-Kaleva -kautisella (iältään 1950–1920 miljoonaa vuotta, lyh. Ma) grauvakka-alueella,
mutta valuma-alueella on myös Ylä-Kaleva -kautista mustaliusketta ja neoarkeeista (2800–
2500 Ma) tonaliittista migmatiittia. Luotonen puolestaan sijaitsee lähellä Kainuun liuskealuetta mutta kuitenkin selkeästi arkeeisen pohjakompleksin Iisalmen lohkon puolella.
Luotosen valuma-alueesta pääosa on neoarkeeista tonaliittista migmatiittia, ja pienet osat
alueesta ovat Jatuli-kautisia (2300–2100 Ma) kvartsiittia ja gabroa.
Tässä tutkimuksessa mustaliuskealuetta edustavan Vääränlammen lähistöllä on tehty litoja pedogeokemiallista näytteenottoa tutkimuslinjoja pitkin vuonna 1980, mutta analyysitulokset eivät poikenneet taustakallioperän arvoista (Talvitie ym. 1980). Alueen mustaliuskejuonet ovat varsin kapeita, ja niiden voidaan olettaa muistuttavan koostumukseltaan
lähialueiden muita mustaliuskealueita. Lähimmät kooltaan suuremmat, kairauksin tutkitut
mustaliuskealueet ovat Paltamon ja Sotkamon Talvivaaran alueilla.
Paltamon mustaliuskealueella tehdyissä kairauksissa havaittiin korkeita nikkeli-, kuparija sinkkipitoisuuksia, mutta niitä sisältävät mustaliuskekerrokset ovat varsin ohuita. Kivilajeina ovat mustaliuskeiden lisäksi kiilleliuske, grauvakka, konglomeraatti, dolomiitti,
dolomiittibreksia, chertti, tremoliittikarsi ja karsikvartsiitti. (Heino ja Vanne 1981)
Talvivaaran alueen mustaliuskeet voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: fylliittimäiseen mustaliuskeeseen ja mustaan karsikiveen, joista ensin mainittu esiintyy määrällisesti
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Kuva 2. Alueen kallioperäkartta (Kallioperäkartta 1:200 000 c Geologian tutkimuskeskus 2014,
valuma-alueaineisto: Suomen ympäristökeskus 2015).

runsaampana. Fylliittimäisten mustaliuskeiden päämineraalit ovat kvartsi, biotiitti, grafiitti ja sulfidimineraalit, kuten rikkikiisu, magneettikiisu ja sinkkivälke. Mustan karsikiven
päämineraalit ovat tremoliitti, karbonaatti, biotiitti, grafiitti ja sulfidit. (Aho 1979)
5.1.2

Maaperä

Sotkamon alueen maisemaa hallitsevat moreenipeitteiset kalliomäet ja länsiluode-itäkaakkosuuntaiset harjujaksot (Häikiö ym. 1997). Alueella on myös Vuokatin vaarajakso. Kemiläinen (1986) on tutkinut viimeisimmän jäätiköitymisvaiheen merkkejä Vuokatin vaaroilla ja niiden ympäristössä. Vaarajakson kaakkoispuolella on kumpumoreeneita, jotka
ovat syntyneet jäätikön sulaessa paikalleen. Vaarojen länsipuolella jäätikkö sen sijaan virtasi aktiivisesti, jolloin alueelle syntyi pieniä drumliiniparvia. Vaarajakson etelä- ja lounaispuolella olevat reunamoreeniharjanteet ovat syntyneet jäätiköitymisen loppuvaiheessa, kun vaarajakso käänsi jäätikön virtauksen pohjois-eteläsuuntaiseksi. Moreenimäkien
väliset painanteet ovat useimmiten soistuneet (Häikiö ym. 1997, Maanmittauslaitos maastokartta 1:50 000 2015). Moreenipeitteen paksuus alueella vaihtelee välillä 0–12 m, ja sen
koostumus heijastaa alueen kallioperää (Kumpulainen 2001). Viimeisimmässä jäätiköitymisvaiheessa jäätikön liikesuunta alueella on ollut länsiluoteesta itäkaakkoon. Jäätikön
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aiheuttama kulutus on ollut voimakkainta Vuokatin vaarojen luoteispuolella, missä jokaisen vaaran edustalla on sittemmin soistunut kaariallas (Kemiläinen 1986).
Muun muassa Saarelainen ja Vanne (1997) ovat tutkineet Sotkamon jääjärven kehityshistoriaa. Myös aiempien tutkimusten (Kilpi 1937, Kemiläinen 1982) mukaan KuhmonSotkamon alueella on mannerjäätikön sulaessa ollut sarja jääjärviä. Niistä viimeinen, Sotkamon-Pielisen jääjärvi, purkautui lustosavikronologian mukaan 9740–9840 vuotta sitten. Purkautumiskohta oli Kattilamäen pohjoispuolella noin 10 km Kajaanista etelään.
Sotkamon-Pielisen jääjärven syntyä edelsi pienemmän Sotkamon jääjärven olemassaolo.
Koko Sotkamon jääjärvikehityksen korkein rantataso on ollut Ontojärvi-vaiheessa 223 m
nykyisen merenpinnan yläpuolella. Tällöin koko tässä tutkimuksessa käsitelty alue oli
vielä jään alla. Sotkamon-Pielisen jääjärven rantataso on rantamerkkien perusteella ollut
165–203 m nykyisen merenpinnan yläpuolella. Rantapinta viettää noin 55–60 cm/km etelään päin mentäessä. Korkeimmillaan rantataso on Kajaanin alueella. Sotkamon-Pielisen
jääjärven pinta laski 7–8 vuoden aikana noin 25–30 m Kattilamäen kynnyksen paljastuessa jään alta. Jääjärven purkautumisen jälkeen vesistö yhtyi Itämeren Ancylusjärvivaiheeseen, jonka ylimmän rannan taso Kajaanin alueella on noin 175 m nykyisen merenpinnan yläpuolella. Nykyään muinaisen Sotkamon jääjärven alueella ovat Nuasjärvi,
Jormasjärvi, Kiantajärvi, Iso Sapsojärvi, Iso-Kiimanen ja Ontojärvi.
Sotkamon alueelta ei ole tehty 1:20 000 -mittakaavaista maaperän peruskarttaa, joten karttana on käytettävä maaperän yleiskarttaa 1:200 000 (Kuva 3). Siitä nähdään, että Vääränlammen valuma-alueella on ohutpeitteisen kalliomaan lisäksi sekalajitteista maalajia (moreenia) ja turvetta. Luotosen valuma-alue koostuu sekalajitteisesta maalajista (moreeni) ja
turpeesta. Maaperän yleiskarttaa tulkittaessa tulee ottaa huomioon sen sisältämän tiedon
rajallinen tarkkuus. Maalajikuvion minimikoko maaperän yleiskartalla on yleensä noin
6 ha, mutta jäätikköjoki-, reunamoreeni- ja kumpumoreenimuodostumat on kuvattu niiden koon ylittäessä 2 ha (GTK 2015b). Vääränlammen ja Luotosen valuma-alueiden koot
ovat 186 ha ja 675 ha, joten käytettävissä olevan maaperäkartan rajallinen tarkkuus tulee
ottaa huomioon. Maaperän pääpiirteitä se kuvaa kuitenkin hyvin.
5.1.3

Geokemia

Geokemian atlaksen moreenia käsittelevän osan (Koljonen 1992) mukaan Sotkamon alueella suuri osa moreenin hienoaineksen metallipitoisuuksista on alhaisia. Atlas ei kuitenkaan sovellu paikalliseen tarkasteluun, sillä sen laadinnassa käytetty näytteenottotiheys
on vain 1 näyte/300 km2 . Pienemmässä mittakaavassa tarkasteltuna Kainuun liuskealueen
mustaliuskeiden ja mafisten kivilajien läheisyydessä moreenin hienoaineksessa on havait-
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Kuva 3. Alueen maaperäkartta (Maaperäkartta 1:200 000 c Geologian tutkimuskeskus 2010,
valuma-alueaineisto: Suomen ympäristökeskus 2015).

tavissa positiiviset nikkeli-, kupari-, lyijy- ja sinkkianomaliat sekä negatiivinen kalsiumanomalia (Kumpulainen 2001).
Geologian tutkimuskeskus on ottanut Sotkamon alueelta järvivesinäytteitä vuonna 2000
(Kumpulainen 2001). Niissä havaittiin nikkeli-, kupari- ja sinkkipitoisuuksien sekä alkaliteetin ja sähkönjohtokyvyn olevan kohonneita. Kainuun liuskealueen vesissä havaittiin lisäksi korkeammat pääkationipitoisuudet (Na+ , K+ , Mg2+ , Ca2+ ) kuin taustakallioperää edustavalla graniitti-gneissialueella. Kalsiumin pitoisuus liuskealueen järvivedessä
on korkea, vaikka alueen moreenissa on vain vähän kalsiumia. Tämän arvellaan johtuvan moreenissa olevan mustaliuskeen rapautumisesta ja siitä seuraavasta maaperän happamoitumisesta. Kasvanut happamuus taas liuottaa tehokkaasti kalsiumia, joka poistuu
valunnan mukana.
Järvisedimentin metallipitoisuuksien on todettu korreloivan hyvin alueen kallioperän kanssa (Tenhola 1988). Loukola-Ruskeeniemi ym. (1998) ovatkin havainneet sinkki-, nikkelija kadmiumpitoisuuksien kohonneen mustaliuskealueen orgaanisissa järvisedimenteissä
verrattuna ympäröivään kallioperäalueeseen. Purosedimenteissä havaittiin edellisten lisäksi myös kohonnut kuparipitoisuus.
Loukola-Ruskeeniemi ym. (1998) havaitsivat tutkimuksessaan Talvivaaran mustaliuskealueen purovesissä gneissi-, graniitti- ja kvartsiittialueen purovesiä korkeampia metallipi18

toisuuksia. Liuenneiden metallien konsentraatiot, erityisesti nikkeli- ja alumiinipitoisuudet, riippuivat veden happamuudesta. Kainuun liuskealueella pohjavesien pH on alempi
ja alumiini-, nikkeli-, mangaani- ja sinkkipitoisuudet ovat korkeampia kuin ympäröivällä
kallioperäalueella (Lahermo ym. 1996).

5.2

Vääränlampi

Vääränlampi edustaa tutkimuksessa mustaliuskekallioperää, eli oletettavasti valumavesissä on taustakallioperäaluetta enemmän liuenneita raskasmetalleja. Vääränlampi on 16,8
hehtaarin kokoinen järvi, joka kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen. Se sijaitsee Sotkamon
kunnassa noin 18 km kuntakeskuksesta luoteeseen. Vääränlammen tilavuus on 360 000 m3
ja keskisyvyys 2,1 m. Veden teoreettinen viipymä järvialtaassa on 200 vrk. Vääränlammen valuma-alueen koko on 1,86 km2 , josta 10 % on vesistöä (Kuva 4). Valuma-alueella
ei sijaitse lainkaan peltoja. Järven pohjan kokonaispinta-alasta 48 %:lla tapahtuu sedimentaatiota. Muulla alalla vallitsee eroosio, eli siellä on pysyvästi ainoastaan karkeaa ainesta
(Vedenlaadun ja ravinnekuormituksen mallinnus- ja arviointijärjestelmä, lyh. VEMALA,
2015). Karttatarkastelun perusteella noin 30 % valuma-alueesta on ojitettu.
Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä vedenlaadun ja ravinnekuormituksen mallinnus- ja arviointijärjestelmästä (VEMALA) poimitut pääravinteiden (typpi ja fosfori), F6suodattimella (polykarbonaattisuodatin, silmäkoko 0,40 µm) mitattavan kiintoaineen sekä
orgaanisen hiilen kokonaismäärän tulo- ja lähtökuormitukset ja niistä järveen jäävä osuus
sekä metsätaloudesta ja metsistä luontaisesti tuleva kuormitus on esitetty taulukossa 1.
Muita kuormituksen lähteitä ovat muun muassa haja-asutus, hulevedet ja laskeuma.
Taulukko 1. Ravinne- ja kiintoainekuormitus Vääränlammessa (VEMALA, 2015).

Tulokuormitus (kg/vuosi)
Lähtökuormitus (kg/vuosi)
Keskimääräinen pitoisuus vedessä (µg/l)
Keskimääräinen retentio (%)
Metsätaloudesta tuleva kuorma (kg)
Metsistä luontaisesti tuleva kuorma (kg)

Typpi Fosfori F6
TOC (total
(N)
(P)
(kiintoaine) organic carbon)
0,33
18,79
6,65
10,86
0,24
13,80
4,09
9,15
0,36
21,07
5,99
13,97
27
26
38
15
0,03
3,27
1,40
ei tietoa
0,25
12,24
5,25
10,86

Suurin osa Vääränlammen valuma-alueen metsistä on yksityisomistuksessa eikä niiden
metsänhoitohistoriasta ole saatavilla tietoja. Suomessa ojitusten huippukausi on ollut 1950ja 1960-luvuilla, joten voidaan olettaa suurimman osan ojituksista olevan peräisin tuolta
ajalta. Sitä ennen alueet ovat todennäköisimmin olleet luonnontilaisia soita. Vääränlammen itäpuolella oleva metsä on ollut metsäyhtiö UPM:n omistuksessa 2000-luvulle asti,
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Kuva 4. Vääränlammen valuma-alue (kartta-aineisto: Maanmittauslaitos 03/2015, valumaalueaineisto: Suomen ympäristökeskus 2015).

mutta omistuksen alkuajasta ei ole tietoa (Pasi Tuomainen, UPM, sähköposti, 2015). Suurin osa UPM:n omistuksessa olleesta alueesta on kasvatusvaiheessa olevaa metsää, joka
on hakattu 1960- tai 1970-luvulla. Alueella on myös tätä vanhempia metsiä. Luonnonvarakeskuksen tutkimusala ML09 sijaitsee tällä aiemmin UPM:n omistuksessa olleella alueella. Tutkimusala ML09 on Luonnonvarakeskuksen tutkimushankkeessa kontrolliala, eli
siellä ei ole tehty hankkeeseen liittyviä hakkuita 2000-luvulla. Tutkimusalan välittömässä
läheisyydessä tehtiin kuitenkin hakkuut vuonna 2013, mikä on voinut aiheuttaa ravinteiden ja raskasmetallien huuhtoutumista Vääränlampeen (Liisa Ukonmaanaho, Luonnonvarakeskus, sähköposti, 2015).

5.3

Luotonen

Luotonen edustaa tutkimuksessa taustakallioperäaluetta, eli alueen kallioperä koostuu
kvartsiitista ja granitoideista. Tällöin valumavesissä on oletettavasti merkittävästi vähem20

män liuenneita raskasmetalleja kuin mustaliuskealueella.

Kuva 5. Luotosen valuma-alue (kartta-aineisto: Maanmittauslaitos 03/2015, valuma-alueaineisto:
Suomen ympäristökeskus 2015).

Luotonen on Oulujoen päävesistöalueella sijaitseva pienehkö järvi, jonka pinta-ala on
8,4 ha. Sen tilavuus on 80 000 m3 ja keskisyvyys 0,95 m. Luotonen sijaitsee Kajaanin
kaupungin ja Sotkamon kunnan rajalla noin 23 km eteläkaakkoon Kajaanin keskustasta ja noin 28 km länsilounaaseen Sotkamon kuntakeskuksesta. Kunnanraja kulkee järven
poikki luoteesta kaakkoon. Talvivaaran kaivosalue sijaitsee järvestä 7 km kaakkoon, mutta
sieltä ei ole vesistöyhteyttä Luotoseen. Veden teoreettinen viipymä järvialtaassa on 10 vrk.
Luotosen valuma-alueen (Kuva 5) koko on 6,75 km2 , josta 6,5 % on vesistöä. Valumaalueella ei sijaitse lainkaan peltoja. Järven pohjasta vain 11 %:lla tapahtuu sedimentaatiota. Loput 89 % altistuvat eroosiolle (VEMALA 2015). Karttatarkastelun perusteella noin
40 % valuma-alueesta on ojitettu.
Vedenlaadun ja ravinnekuormituksen mallinnus- ja arviointijärjestelmästä (VEMALA)
poimitut pääravinteiden (typpi ja fosfori), F6-suodattimella (polykarbonaattisuodatin, silmäkoko 0,40 µm) mitattavan kiintoaineen sekä orgaanisen hiilen kokonaismäärän tulo- ja
lähtökuormitukset, niistä järveen jäävä osuus sekä metsätaloudesta ja metsistä luontaisesti
tuleva kuormitus on esitetty taulukossa 2. Muita kuormituksen lähteitä ovat muun muassa
haja-asutus, hulevedet ja laskeuma.
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Taulukko 2. Ravinne- ja kiintoainekuormitus Luotosessa (VEMALA, 2015).

Tulokuormitus (kg/vuosi)
Lähtökuormitus (kg/vuosi)
Keskimääräinen pitoisuus vedessä (µg/l)
Keskimääräinen retentio (%)
Metsätaloudesta tuleva kuorma (kg)
Metsistä luontaisesti tuleva kuorma (kg)

Typpi Fosfori F6
TOC (total
(N)
(P)
(kiintoaine) organic carbon)
1,36
67,55
19,89
45,58
1,28
65,40
17,87
43,92
0,80
27,24
6,62
19,21
5
3
10
3
0,14
12,67
3,92
ei tietoa
1,15
51,61
15,97
45,58

Suurin osa Luotosen valuma-alueen metsistä on yksityisten omistuksessa eikä niiden metsänhoitohistoriasta ole saatavilla tietoja. Suomessa tehtiin paljon suo-ojituksia 1950- ja
1960-luvulla, joten tarkkojen tietojen puuttuessa tätä voidaan käyttää oletuksena. Ennen
ojitusta alueet ovat todennäköisesti olleet luonnontilaisia soita. Kunnanrajasta koilliseen
sijaitseva, osittain Luotosen valuma-alueeseen kuuluva metsäalue on metsäyhtiö UPM:n
omistuksessa. Alueen historiasta tiedetään, että siellä tehdyt hakkuut noudattavat uusien
paperikoneiden käynnistymisiä Kajaanin paperitehtaalla vuosina 1964, 1973 ja 1982. Pääosa ojituksista UPM:n mailla on tehty 1960- ja 1970-luvuilla, mutta kunnostusojituksia
on tehty myös 1980- ja 1990-luvuilla. Luotosen valuma-alueella sijaitsevilla UPM:n mailla on tehty hakkuita sekä 1960- ja 1970-luvuilla että 2000-luvulla. Ojitusten ajankohdasta
ei ole saatavilla tietoa (Pasi Tuomainen, UPM, sähköposti, 2015).

6

Piileväanalyysin perusteet

Piilevät (Bacillariophyceae) ovat mikroskooppisen pieniä yksisoluisia leviä, joiden kellertävänruskea kuori muodostuu piidioksidista (SiO2 · nH2 O). Piilevien koko vaihtelee suuresti (5 µm–2 mm), mutta suuri osa piilevälajeista on kooltaan 20–200 µm (Weckström
1998). Kokovaihtelu voi olla suurta myös piilevälajin sisällä. Piilevät elävät useimmiten
yksittäisinä soluina, mutta jotkut lajit muodostavat yhdyskuntia (Weckström 1998, Battarbee ym. 2002). Yhdyskuntien muoto vaihtelee sukujen välillä ja joskus myös suvun sisällä. Esimerkiksi Tabellaria-suvun piilevät voivat muodostaa tähtimäisiä tai siksak-kuvion
muotoisia yhteiskuntia tai yksittäiset piilevät voivat liittyä päistään toisiinsa muodostaen
suoran jonon (Battarbee ym. 2002). Aulacoseira-suvun piilevät taas muodostavat ainoastaan pitkiä ketjuja, jotka ovat joko suoria tai hieman taipuneita (esim. Krammer ja LangeBertalot 1991a).
Piileviä esiintyy kaikkialla, missä on vettä ja riittävästi valoa yhteyttämiseen, ja ne puuttuvat käytännössä vain myrkyllisistä ja supersuolaisista ympäristöistä (Dixit ym. 1992,
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Weckström 1998). Piilevien elinkaari on lyhyt, sillä ne kukkivat vain keväisin ja syksyisin, ja niillä on kapea optimialue ympäristömuuttujien, kuten suolaisuuden, veden happamuuden, lämpötilan, ravinnetason ja valon määrän, suhteen. Siten ne reagoivat nopeasti
ympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin (Dixit ym. 1992, Weckström 1998). Lisäksi piilevien piikuori kestää hyvin sekä fysikaalista että kemiallista eroosiota, jolloin ne säilyvät
hyvässä kunnossa sedimenttikerrostumissa (Dixit ym. 1992). Ajoittamalla sedimenttiprofiilit voidaan yhdistää havaittu piilevälajisto tiettyyn ajanjaksoon. Edellä luetellut ominaisuudet tekevät piilevistä hyvin käyttökelpoisia ympäristötutkimuksessa. Kaikkein parhaiten piilevien on havaittu säilyvän kylmissä, pehmeissä vesissä, jollaisia boreaalisen eli
pohjoisen havumetsävyöhykkeen järvet usein ovat (Battarbee ym. 2002).
Piilevälajien lukumäärästä on esitetty hyvin erilaisia arvioita. Arviot piilevälajien kokonaismäärästä vaihtelevat 100 000:sta jopa yli 1 000 000 lajiin (Smol ja Stroemer 2010).
Yli 24 000 lajilla on tieteellinen nimi, mutta näistä vain pienestä osasta tunnetaan myös
niiden suosiman ympäristön ekologia (Julius ja Theriot 2010).
Piileväanalyysin suurimpana heikkoutena voidaan pitää sen riippuvuutta tutkijan kyvystä tunnistaa piilevälajeja. Lisäksi hennot piirteet omaavat tai kooltaan pienet piilevälajit
jäävät helposti tunnistamatta, tai ne voidaan tunnistaa vain suvulleen. Piilevälajistoon liittyviä ongelmia ovat pienten lajien painottuminen niiden nopean lisääntymisen takia sekä
se, ettei kaikilla lajeilla ole selkeää niille optimaalisinta elinympäristöä, mikä vaikeuttaa
tulosten tulkitsemista (Forsström 1999).

6.1

Piilevien morfologia

Piilevän kuori (frustuli) koostuu kahdesta erillisestä puolikkaasta eli valvasta, jotka ovat
liittyneet toisiinsa yhden tai useamman vyötäisnauhan avulla. Valvat ovat hieman erikokoisia, joten puolikkaat menevät sisäkkäin. Sivusta katsottuna piilevä muistuttaakin rasiaa, jossa kuoren alaosa (hypoteeka) on pohja ja kuoren yläosa (epiteeka) on kansi (mm.
Weckström 1998, Julius ja Theriot 2010). Elävällä piilevällä kuoren eri osat liittyvät tiukasti toisiinsa, mutta piilevän kuollessa valvat monesti irtoavat toisistaan. Irtoamisprosessia voidaan nopeuttaa näytteitä puhdistettaessa. Tämä on hyödyllistä piilevien tutkimisen kannalta, sillä yksittäiset kuorenpuolikkaat asettuvat todennäköisimmin valvatasolleen kuin kokonaiset piilevät (Battarbee ym. 2002). Piikuoren sisällä oleva osa on kuten
millä tahansa yksisoluisella levällä sisältäen muun muassa tuman, viherhiukkasia ja mitokondrioita. Tämä osa piilevästä joko hajoaa luontaisissa hajoamisprosesseissa, tai se hajotetaan piileväpreparaatteja valmistettaessa vetyperoksidikäsittelyllä (Battarbee ym. 2002).
Kuoren rakenne kuitenkin erottaa piilevät muista levistä, ja piilevien taksonomia eli luo23

kittelu perustuukin juuri kuoressa oleviin piirteisiin (mm. Battarbee ym. 2002, Dixit ym.
1992).
Piilevät voidaan jakaa kahteen lahkoon valvan muodon ja sen kuvioinnin symmetrian perusteella: sentrisiin (Centrales) ja pennaatteihin (Pennales). Sentriset piilevät muistuttavat
muodoltaan kiekkoa, rumpua, sylinteriä tai tähteä, ja niiden kuviointi on säteittäissymmetrinen. Pennaatit puolestaan ovat kaksikylkisiä, muodoltaan pitkulaisia, ja niiden kuviointi
on symmetrinen piilevän pituusakselin suhteen. Esimerkiksi kuvassa 6 oleva Achnanthes
pusilla kuuluu Pennales-lahkoon. Pennales-lahkon piilevien kuori voi olla joko isopoolinen, jolloin valvan päät ovat samankokoisia ja -muotoisia, tai heteropoolinen, jolloin
valvan päät ovat erikokoisia tai -muotoisia. Isobilaaristen Pennales-lahkoon kuuluvien
piilevien sivut pääakselin molemmin puolin ovat samanlaisia, kun taas bilateraalisten tai
dorsiventraalisten piilevien vatsanpuoleinen sivu on kapeampi kuin selänpuoleinen sivu
(Barber ja Haworth 1981).

Kuva 6. Esimerkki Pennales-lahkoon kuuluvasta piilevästä: Achnanthes pusilla. Kuva on otettu
mikroskoopin faasiobjektiivilla. Piilevän pituus on noin 10 µm. (Kuva: Tilda Rantataro)

Piilevälajien tunnistaminen perustuu paitsi valvan muotoon myös sen kuviointiin. Kuorenpuolikkaissa eli valvoissa on huokosia, joiden kautta piilevä vuorovaikuttaa ympäristönsä kanssa (Julius ja Theriot 2010). Huokoset muodostavat usein strioja eli huokosrivejä. Pennales-lahkon piilevillä voi lisäksi olla raafe, joka on joko navikulinen tai kanaaliraafe. Navikulinen raafe kulkee keskellä toista tai molempia valvoja, ja se katkeaa
keskellä muodostaen keskisolmun. Kanaaliraafe puolestaan kulkee valvan sisäpinnalla ja
useimmiten valvan kylkeä pitkin. Raafen ympärillä on huokosista paljas aksiaalialue, jonka koko ja muoto vaihtelevat piilevälajien kesken. Pseudoraafeksi kutsutaan tällaisen alueen esiintymistä raafettomalla piilevälajilla. Striojen tiheys ja muoto sekä raafen tyyppi ja
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muoto ovat tärkeitä piirteitä piilevälajien tunnistamisen kannalta. Useimmilla lajeilla hypovalva ja epivalva ovat keskenään samanlaiset, mutta poikkeukset ovat mahdollisia. Hyvä esimerkki on Achnanthes-suku, johon kuuluvilla piilevälajeilla on raafe vain toisessa
kuorenpuoliskossa. (Barber ja Haworth 1981, Battarbee ym. 2002)
Piilevien koko vaihtelee suuresti paitsi lajien välillä myös lajin sisällä. Jo 1800-luvun lopulta on tiedetty tämän olevan seurausta piilevien suvuttomasta lisääntymisestä. Ilmiötä kutsutaan MacDonald-Pfitzerin säännöksi. Suvuttomassa lisääntymisessä kuoren kaksi valvaa irtoavat toisistaan ja uudet valvat muodostuvat niiden väliin. Siten hypoteekasta
syntyvät tytärsolut ovat pienempiä kuin epiteekasta muodostuvat tytärsolut. Piilevän koko
palautuu suvullisen lisääntymisen kautta. Nykyisin tiedetään, että Centrales-lahkon piilevillä muoto ei muutu suvuttomassa lisääntymisessä, kun taas Pennales-lahkon piilevillä
koko pienenee yhden akselin suunnassa enemmän kuin muiden kahden akselin suunnissa
(Battarbee ym. 2002, Julius ja Theriot 2010). Fysikaaliset ja kemialliset tekijät voivat vaikuttaa pienenemisilmiöön, eli piilevien koko voi kuvastaa ympäristötekijöiden muutoksia. Esimerkiksi pH:n sekä valon, ravinteiden, piin ja raskasmetallien määrän on havaittu
vaikuttavan piilevien kokoon (Falasco ja Badino 2011).

6.2

Piilevien ekologia

Järvessä esiintyvän piilevälajiston koostumus riippuu järven fysikaalisista (lämpötila, valon määrä, sekoittuminen), kemiallisista (happamuus, liuenneen orgaanisen aineksen määrä, ravinteet, suolaisuus) ja biologisista (mutualismi, parasitismi) olosuhteista sekä piileville soveltuvien kasvupaikkojen ominaisuuksista. Tietystä elinympäristöstä löydetyt piilevälajit ovat usein tyypillisiä juuri kyseiselle elinympäristölle, vaikkakin monet lajit voivat esiintyä useammanlaisissa elinympäristöissä (Battarbee ym. 2002). Monet ympäristömuuttujat ovat lisäksi kytkeytyneet toisiinsa, jolloin yksittäisen muuttujan vaikutuksen
päätteleminen on vaikeaa (Weckström 1998).
Piilevien ekologiaan vaikuttavia ympäristömuuttujia ovat muun muassa veden suolapitoisuus, happamuus, happipitoisuus ja lämpötila sekä ravinteiden ja valon määrä (Weckström
1998). Lisäksi kullakin piilevällä on oma sietokykynsä veden orgaanisperäistä likaantumista sekä orgaanista typpeä vastaan. Piilevän sietokykyä orgaanisperäistä likaantumista
vastaan kuvataan saprobiaindeksillä. Saprobia on orgaanisesta kuormituksesta kertova indeksi, joka kuvaa hajotustoiminnan aktiivisuutta. Sitä mitataan biokemiallisen hapenkulutuksen (biochemical oxygen demand, BODS ) avulla. Sietokyky orgaanista typpeä vastaan
riippuu piilevälajin typpiaineenvaihdunnasta eli -metaboliasta.
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Tässä tutkimuksessa ympäristötekijöiden luokittelussa on käytetty van Damin ym. (1994)
terminologiaa, joka on kehitetty kokoamalla useiden eri piilevälajien esiintymistä eri elinympäristöissä käsittelevien tutkimusten tietoja yhteen ja muodostamalla kullekin ympäristömuuttujalle omat luokitteluperusteensa. Vääränlammen ja Luotosen piilevien luokittelussa käytetyt elinympäristön ekologiset muuttujat ovat veden ravinnetaso (taulukko 3),
veden happipitoisuus (taulukko 4), piilevien happamuudensietokyky (taulukko 5), piilevien saprobiaindeksit (taulukko 6), piilevien typpimetabolia (taulukko 7) ja veden suolaisuus (taulukko 8).
Taulukko 3. Veden ravinne- eli trofiatasoa kuvaavat termit (van Dam ym. 1994).

Luokan numero
1
2
3
4
5
6
7

Luokan nimi
Oligotrofinen (niukkaravinteisin)
Oligo-mesotrofinen
Mesotrofinen
Meso-eutrofinen
Eutrofinen
Hypereutrofinen (ravinnerikkain)
Oligo-eutrofinen (hypereutrofinen) (ei ravinneoptimia)

Taulukko 4. Happipitoisuutta kuvaavat termit (van Dam ym. 1994).

Luokan numero
1
2
3
4
5

Luokan nimi
Veden happikylläisyys
Jatkuvasti korkea > 75 %
Melko korkea
> 75 %
Kohtalainen
> 50 %
Alhainen
> 30 %
Hyvin alhainen
≈ 10 %

Taulukko 5. Happamuudensietokykyä kuvaavat termit (van Dam ym. 1994).

Luokan numero
1
2
3
4
5
6

Luokan nimi
Veden optimi-pH
Asidobionttinen (acb) < 5,5
Asidofiilinen (acf)
<7
Neutrofiilinen (neutr)
pääsääntöisesti noin 7
Alkalifiilinen (alkf)
pääsääntöisesti > 7
Alkalibionttinen (alkb) aina > 7
Indifferentti (ind)
lajilla ei selkeää pH-optimia
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Taulukko 6. Saprobiaindeksit (van Dam ym. 1994).

Luokan numero
1
2
3
4
5

Luokan nimi
Happisaturaatio BODS
Oligosaprobinen
> 85 %
< 2 mg/l
β-mesosaprobinen
70–80 %
2–4 mg/l
α-mesosaprobinen
25–70 %
4–13 mg/l
α-meso-/polysaprobinen 10–25 %
13–22 mg/l
Polysaprobinen
< 10 %
22 mg/l

Taulukko 7. Typpimetabolia eli kyky sietää vedessä olevaa orgaanista typpeä (van Dam ym. 1994).

Luokan numero Luokan nimi
1
N-autotrofinen (omavarainen), sietää vain hyvin alhaisia määriä
orgaanista typpeä
2
N-autotrofinen (omavarainen), sietää jonkin verran kohonneita
määriä orgaanista typpeä
3
Ehdollisesti N-heterotrofinen, vaatii ajoittain korkeampia määriä
orgaanista typpeä
4
Ehdottomasti N-heterotrofinen, tarvitsee jatkuvasti orgaanista
typpilisää
Taulukko 8. Suolaisuutta kuvaavat termit (van Dam ym. 1994), luokkia 5 ja 6 ei tarvita Suomen
vesistöjä käsiteltäessä.

Luokan numero
1
2
3
4
5
6

Luokan nimi
Suolapitoisuus Cl-pitoisuus
Makea vesi
< 0,2 %
< 100 mg/l
Makea vesi - murtovesi
< 0,9 %
< 500 mg/l
Murtovesi - makea vesi
0,9–1,8 %
< 500–1 000 mg/l
Murtovesi
1,8–9 %
1 000–5 000 mg/l
Murtovesi - suolainen vesi
Suolainen vesi

Järvissä piileviä esiintyy sekä planktisina eli vapaana vedessä kelluvina että benttisinä
eli järven pohjalla tai jopa pohjasedimentin pintaosassa. Seuraavassa on kuvattuna Battarbeen ym. (2002) laatima piilevien elinympäristöjä kuvaava luokittelu. Planktisiksi lajeiksi
luokitellaan 1) lajit, jotka viettävät koko elinkaarensa vedessä vapaana kelluen (euplanktiset eli holoplanktiset lajit), 2) lajit, jotka viettävät osan elinkaarestaan levossa sedimentin
pinnalla (meroplantiset lajit) sekä 3) lajit, joiden varsinainen elinympäristö on benttinen,
mutta joita tavataan myös vapaana vedessä kelluvina (tykoplanktiset eli pseudoplanktiset
lajit). Benttisiä lajeja esiintyy vain rantavyöhykkeellä, koska valon määrä rajoittaa piilevien esiintymissyvyyttä. Tärkeimmät benttisten piilevälajien elinympäristöt ovat kivet
(epiliittiset lajit), kasvit (epifyyttiset lajit), hiekka (epipsammoniset lajit) ja lieju (epipeeliset lajit). Benttisistä lajeista runsaslukuisimpia ovat epiliittiset ja epifyyttiset lajit. Erityisesti suurilla, paikallaan pysyvillä kivillä voi olla runsas epiliittinen piilevälajisto, kun
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taas epifyyttisten lajien runsaus riippuu kiinnittymisalustaksi soveltuvien kasvien esiintymisestä. Suomessa järvikasvit kuolevat talveksi, eli järviin ei voi muodostua ajallisesti
pitkään säilyviä epifyyttisten piilevälajien yhteisöjä.

6.3

Piileväanalyysin historiaa

Piileviä on tutkittu 1700-luvulta alkaen, ja ensimmäiset piileväsuvut on kuvattu 1790luvulla. Varsinaisen järjestelmällisen tutkimuksen voidaan katsoa alkaneen noin 150 vuotta sitten 1800-luvun lopulla, kun mikroskoopit kehittyivät ja yleistyivät. Jo tällöin huomattiin mahdollisuus käyttää ekologialtaan tunnettuja piileviä veden saastumisen ja muiden ympäristössä tapahtuneiden muutosten havainnointiin sedimenttisarjoista. Myöhemmin vuosina 1940–1980 julkaistiin tutkimuksia, joissa piileväanalyysiä oli käytetty järvien kehityshistorian ja rantaviivan siirtymisen tutkimiseen. 1980-luvulle asti piileväanalyysiä käytettiin ainoastaan kvalitatiivisiin tarkasteluihin ja tutkimus perustui lajistossa
tapahtuneiden muutosten määritykseen ja tulkintaan. (Battarbee ym. 2002, Smol ja Stroemer 2010)
Kvalitatiivinen tutkimus on nykyäänkin tärkeää, mutta tekniikan kehittyminen 1980-luvulta eteenpäin on mahdollistanut myös kvantitatiivisen tutkimuksen. Piilevien lajinmääritykseen voidaan käyttää valomikroskoopin lisäksi elektronimikroskooppia, ja tietokoneilla voidaan tehdä aiempaa monimutkaisempia monimuuttuja-analyysejä (Smol ja Stroemer 2010). Nämä monimuuttuja-analyysimenetelmät perustuvat siirtofunktion käyttöön.
Siirtofunktio on numeerinen malli piilevälajin ja ympäristömuuttujan tai -muuttujien suhteesta, ja sen laatimiseksi täytyy muodostaa riittävän kokoinen kalibrointiaineisto 30–200
järven ekologialtaan tunnettujen piilevien ja ympäristömuuttujien suhteesta. Siirtomuuttujaa pohjana käyttävistä menetelmistä yksi on WA (Weighted Averaging) -menetelmä,
jonka oletus on, että ympäristömuuttujan tietyllä arvolla runsaslukuisimmin esiintyvät
piilevälajit ovat niitä, joiden optimi vastaa tätä ympäristömuuttujan arvoa (Birks 2010).
Menetelmän käyttö sisältää useita numeerisia ja tilastomatematiikan vaiheita, eikä sitä
käsitellä tämän enempää, koska tässä tutkimuksessa tehdyt piileväanalyysit ovat kvalitatiivisia.
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7
7.1

Tutkimusmenetelmät
Näytteenotto

Näytteet otettiin 2.10.2014 Vääränlammesta ja 3.10.2014 Luotosesta. Vääränlammen näyte otettiin järven eteläosan lahdesta, sillä siihen laskee koealalta ML09 tulevia ojia. Veden
syvyys näytteenottopaikalla oli yli 3 m. Luotosen näyte otettiin noin 100 m:n päässä lammen koillisrannasta. Veden syvyys näytteenottopaikalla oli 1,4 m. Näytteenottopaikat on
merkitty karttoihin kuvissa 4 ja 5.
Näytteet otettiin järvisedimentin pintakerroksesta käyttäen Limnos-näytteenotinta (Kuva
7). Näytteenottimen yläosaan jäi vettä, joka valutettiin varovasti pois sedimentin päältä.
Sedimenttinäytteet viipaloitiin ja pussitettiin 1 cm kerrallaan muovipusseihin, joista otettiin piileväanalyysiä varten muovilusikalla pieni osanäyte minigrip-pusseihin. Molemmista lammista otettiin piileväanalyysiin sedimenttikerroksen ylimmät 20 cm, sillä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää viimeaikaisia muutoksia piilevälajistossa ja sedimentin kemiallisessa koostumuksessa. Näytteenoton jälkeen piileväanalyysiin meneviä osanäytteitä säilytettiin pimeässä kylmiössä lukuun ottamatta 5 tunnin matkaa näytteenottopaikalta
Oulun yliopistolle. Loppuosa kustakin sedimenttinäytteestä meni Geologian tutkimuskeskuksen Itä-Suomen yksikköön, missä niitä säilytettiin noin kaksi viikkoa +4 ◦ C:ssa. Tämän jälkeen ne kuivattiin 105 ◦ C:ssa ja punnittiin välittömästi tämän jälkeen.

7.2

Cesium-137 -ajoitus ja laboratorioanalyysit

Cesium-137 -ajoitus perustuu radioaktiivisen 137 Cs-isotoopin aktiivisuuden mittaamiseen
sedimenttinäytteistä. Aktiivisuudella tarkoitetaan radioaktiivisten ydinten hajoamisten määrää sekunnissa, ja sen yksikkö on becquerel (1 Bq = 1 hajoaminen/s). 137 Cs-isotooppia
ei esiinny luonnossa lainkaan, vaan sitä muodostuu ainoastaan raskaampien alkuaineiden radioaktiivisessa hajoamisessa. Siten kaikki havaittava 137 Cs-aktiivisuus on antropogeenista alkuperää (esim. Du ym. 2012). Suomalaisissa sedimenttinäytteissä on 137 Csaktiivisuuspiikit vuosia 1945–1963 ja 1986 vastaavissa kerrostumissa. Vuosien 1945–1963
aktiivisuuspiikki on seurausta ydinkokeista, ja vuoden 1986 aktiivisuuspiikki muodostui
Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden ja siitä seuranneen radioaktiivisen laskeuman tuloksena (Ilus ja Saxén 2005, Du ym. 2012).
Cesium-137 -ajoitus tehtiin Geologian tutkimuskeskuksen Etelä-Suomen yksikössä käyttäen monikanava-analyysi (multichannel analyzer, MCA) gammaspektrometrilaitetta ORTEC ACE - 2K. Detektorina määrityksissä käytettiin NaI(Tl)-kolokidettä, jolle D = 101,6
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Kuva 7. Limnos-näytteenottimen alaosa ja Luotosen sedimenttinäyte (Kuva: Reijo Seppänen/Luonnonvarakeskus).

mm ja H = 101,6 mm. Mittausikkuna cesiumille oli 0,58–0,75 MeV. (Satu Vuoriainen,
GTK, sähköposti, 2015)
Järvisedimentin kemialliset analyysit tehtiin Labtium Oy:ssä, jolla on FINAS (Finnish
Accreditation Service) -akkreditointi käytetyille menetelmille. Hiili- ja typpipitoisuutta lukuun ottamatta alkuainepitoisuudet on määritetty EPA3051A-menetelmällä. Siinä
sedimenttinäytteeseen sekoitetaan väkevää typpihappoa ja seosta kuumennetaan mikroaalloilla. Kuumennuksen jälkeen näytteet jäähdytetään ja tarpeen mukaan sentrifugoidaan, suodatetaan tai laskeutetaan sekä lopuksi laimennetaan. Laimennetusta liuoksesta
määritetään alkuaineet, tässä tapauksessa käyttäen ICP-AES (inductively coupled plasma
atomic emission spectroscopy) -menetelmää (esim. United States Environmental Protection Agency 2007). Järvisedimentin kuivamassan hiili- ja typpipitoisuudet on määritetty
EPA3051A-menetelmän sijaan polttoanalysaattorilla.

7.3

Piileväpreparaattien valmistus

Piileväpreparaatit valmistettiin Oulun yliopiston kaivannaisalan tiedekunnan mikrofossiilikurssien laboratoriossa. Kontaminaatioriskin minimoimiseksi valittiin mahdollisimman
hyväkuntoisia dekantterilaseja sekä käytettiin täysin uusia koeputkia ja niiden korkkeja. Uusia välineitä lukuun ottamatta kaikki laboratoriovälineet pestiin astianpesuaineella
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ja huuhdeltiin tislatulla vedellä ennen käyttöä. Näytteenottopaikat ja -syvyydet merkittiin huolellisesti dekantterilaseihin, koeputkiin ja objektilaseihin. Lisäksi kerralla preparoitiin vain yhtä näytesarjaa, jolloin eri järvistä otetut näytteet eivät voineet vahingossakaan sekoittua toisiinsa. Piileväpreparaatit valmistettiin sekä mustaliuske- että taustakallioperäalueen näytesarjoista kaikista ylimmän 3 cm:n näytteistä ja sen jälkeen joka toisen
senttimetrin sedimenttiaineksesta. Piileväanalyysi tehtiin siis 11 näytteestä sedimenttisarjaa kohden (0–1 cm, 1–2 cm, 2–3 cm, 4–5 cm, 6–7 cm, 8–9 cm, 10–11 cm, 12–13 cm,
14–15 cm, 16–17 cm, 18–19 cm).
Preparaattien valmistukseen käytettiin Battarbeen ym. (2002) kuvaamaa menetelmää, jota muunneltiin hieman käyttämällä lämpölevyn sijaan lämpökaappia sekä käyttämällä
korkeampaa sentrifugointinopeutta ja pidempää sentrifugointiaikaa. Preparaatit valmistettiin tuoreesta, kuivaamattomasta sedimentistä. Näytteissä ei ollut havaittavia määriä
mineraaliainesta, joten niille tehtiin ainoastaan orgaanisen aineksen poisto vetyperoksidikäsittelyllä. Sedimenttiaineksesta otettiin muovilusikalla pieni (noin 1/3–1/2 tl) osanäyte
50 ml dekantterilasiin, johon lisättiin noin 10 ml 30 % vetyperoksidia (H2 O2 ). Dekantterilasin päälle laitettiin kellolasi vähentämään vetyperoksidin haihtumista. Hapettumisreaktion annettiin tapahtua huoneenlämmössä muutaman tunnin ajan. Sen jälkeen näytteet
siirrettiin lämpökaappiin, jossa lämpötila oli ensimmäisen vuorokauden ajan noin 50 ◦ C
ja seuraavat 2–3 vuorokautta noin 70 ◦ C. Lämpökäsittely lopetettiin, kun vetyperoksidin
kupliminen loppui, eli hapettumisprosessi oli loppunut. Lämpökäsittelyn aikana dekantterilaseihin lisättiin näytteestä riippuen 5–15 ml vetyperoksidia korvaamaan haihtunutta ja
hapettumisessa kulunutta vetyperoksidia. Hieman jäähtyneet näytteet kaadettiin koeputkiin. Vetyperoksidikäsittely poistaa suurimman osan rautayhdisteistä, mutta näytteet olivat kuitenkin sen jälkeen kellertäviä, eli rautayhdisteitä jäi vielä jäljelle. Niiden poistamiseksi koeputkiin lisättiin muutama tippa 10 % suolahappoa (HCl), jolloin rautayhdisteet
liukenivat ja näytteiden väri vaaleni.
Seuraavaksi vetyperoksidi- ja suolahappopitoiset näytteet pestiin huolellisesti. Koeputkissa olleet näytteet sentrifugoitiin (3 000 rpm / 7 min), ja vetyperoksidi- ja suolahappopitoinen liuos kaadettiin jätehappoastiaan. Näytteisiin lisättiin tislattua vettä koeputken ylämerkkiin asti, sentrifugoitiin (3 000 rpm / 7 min), kaadettiin vesi pois ja toistettiin edellä
kuvattu vesipesu. Lopuksi näytteisiin lisättiin noin 5 ml etanolia (C2 H5 OH).
Sopivan piileväkonsentraation arviointi osoittautui vaikeaksi, minkä vuoksi jokaisesta
näytteestä otettiin kaksi osanäytettä kahdelle eri peitinlasille, jotka laitettiin yhdelle objektilasille. Näytteet sekoitettiin etanoliin huolellisesti, minkä jälkeen yhdestä näytteestä
otettiin lasisauvalla yhdelle peitinlasille hyvin pieni tippa sekä toiselle peitinlasille hie-
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man suurempi tippa näytettä. Tavallisesti näytettä laitetaan peitinlasille 1–2 tippaa, mutta
tutkituissa näytteissä oli niin suuri piileväkonsentraatio, että määriä täytyi pienentää huomattavasti. Suuren piileväkonsentraation takia peitinlaseille myös jouduttiin laittamaan
tippa etanolia, johon näyte sekoitettiin lasisauvaa käyttäen. Etanolin annettiin haihtua
peitinlasilta, jolloin jäljelle jäi vain näytteen kiinteä aines. Objektilasi laitettiin vetokaapissa olevalle lämpölevylle, ja sille laitettiin kaksi tippaa Naphraxia (taitekerroin 1,74)
selkeästi erilleen toisistaan. Lämmetessään Naphrax kuplii liuottimena käytetyn tolueenin haihtuessa. Kun Naphraxin kupliminen loppui, peitinlasit asetettiin näytepuoli alaspäin Naphrax-tippojen päälle. Peitinlaseja painettiin kevyesti ja odotettiin jälleen, kunnes
Naphraxin kupliminen loppui. Tämän jälkeen objektilasi siirrettiin kivipöydälle jäähtymään ja samalla varmistettiin vielä ilmakuplien poistuminen peitinlasien alta painamalla
niitä kevyesti lasisauvan kärjellä.

7.4

Piilevien laskeminen ja piileväaineiston käsittely

Piilevät laskettiin Oulun yliopiston kaivannaisalan tiedekunnan opetuskäyttöön tarkoitetulla valomikroskoopilla Nikon Eclipse 50i. Laskentaan käytettiin faasikontrastiobjektiivia öljyimmersiolla ja 1000-kertaista suurennosta. Laskentaan valittiin kultakin näytesyvyydeltä tehdyistä kahdesta preparaatista se, jonka siitepölykonsentraatio soveltui laskentaan paremmin. Laskennassa edettiin järjestelmällisesti siten, että samaa kohtaa ei laskettu kahdesti. Kultakin näytesyvyydeltä laskettiin 300–400 piilevän kuorta, jolloin saavutetaan tilastollisesti riittävä tarkkuus piilevälajien keskinäisissä runsaussuhteissa (Battarbee
ym. 2002). Piilevän kuoren ollessa rikkinäinen saman kuoren laskeminen toiseen kertaan
vältettiin siten, että laskettiin vain ne kuoret, joiden pinta-alasta oli jäljellä yli puolet.
Piilevän tunnistusta yritettiin, mikäli siitä oli havaittavissa riittävästi piirteitä, kuten kuoren, striojen ja keskusalueen muoto sekä raafen tyyppi, luotettavan tunnistamisen tekemiseksi. Tästä syystä laskentaan hyväksyttiin vain valvaaritasollaan olevia piileviä. Piilevien tunnistamisessa käytettiin apuna teoksia Süßwasserflora von Mitteleuropa osat 1–4
(Krammer ja Lange-Bertalot 1991a, 1991b, 1997a, 1997b). Mikäli havaittua piilevää vastaavaa lajia ei löytynyt, piilevä tunnistettiin suvulleen mikäli mahdollista tai merkittiin
kokonaan tunnistamattomaksi.
Lasketut piilevämäärät kullekin näytesarjalle ja näytesyvyydelle taulukoitiin Microsoft
Office Excel 2013 -ohjelmalla. Sen jälkeen piilevälajeille etsittiin ekologiatietoja kuvaavat lukuarvot Omnidia-tietokannasta (versio 4.1). Omnidia-tietokantaan on koottu piilevien ekologisia tietoja sekä vedenlaatua kuvaavia indeksejä piilevien avulla laskettuna
(Lecointe ym. 1993). Tarvittavat ekologiatiedot olivat happamuudensietokyky, suolaisuus,
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typpimetabolia eli kyky sietää vedessä olevaa orgaanista typpeä, happivaatimus, saprobia
eli järven orgaanisesta kuormituksesta kertova indeksi ja ravinne- eli trofiataso. Kaikille lajeille ei ollut saatavissa ekologiatietoja, jolloin laji merkittiin luokkaan tuntematon
(merkittiin lukuarvolla 0).
Exceliin taulukoidut piilevämäärät vietiin Tilia-ohjelmaan (versio 1.7.16), joka on alun
perin fossiilisten siitepölynäytteiden analysointiin kehitetty taulukkolaskenta- ja kuvaajanpiirto-ohjelma (Grimm 2011). Piilevämäärät muunnettiin prosenttiosuuksiksi kunkin
näytesyvyyden piilevien kokonaismäärästä. Prosenttiosuuksien perusteella piirrettiin piilevädiagrammi niin ikään Tilia-ohjelmaa käyttäen. Kummastakin sedimenttisarjasta tehtiin oma diagramminsa. Diagrammiin otettiin mukaan vain ne piilevälajit, joita esiintyi
jollakin näytesyvyydellä yli 1,5 % kyseisen näytesyvyyden piilevien kokonaismäärästä.
Näin diagrammissa mukana olevien lajien määrä saatiin kohtuulliseksi ja tarkastelu voitiin rajata tilastollisesti merkittäviin lajeihin. Diagrammin piirtoa varten piileväaineisto
vielä luokiteltiin ravinnetason mukaan. Myös muita luokitteluperusteita, erityisesti happamuudensietokykyä, olisi voitu käyttää. Piilevien suosima ravinnetaso valittiin kuitenkin
luokitteluperusteeksi, koska siinä oli havaittavissa muutoksia sedimentin syvyyden funktiona ja toisaalta jonkinlainen luokittelu helpottaa diagrammin tarkastelua.

8
8.1

Tulokset
Ajoitus

Cesium-137 -ajoituksen tulokset on esitetty kuvassa 8a. Vääränlammen ja Luotosen 137 Csaktiivisuusprofiilit ovat hyvin samankaltaiset. 137 Cs-aktiivisuudessa on suomalaisissa sedimenteissä havaittavissa yleensä kaksi aktiivisuuspiikkiä, jotka ajoittuvat vuosille 1945–
1963 ja 1986 (Ilus ja Saxén 2005, Du ym. 2012). Tutkittujen järvien 137 Cs-aktiivisuuspiikit
ovat syvyyksillä 1–2 cm ja 10–11 cm. Jälkimmäinen aktiivisuuspiikki on selkeämpi Luotosen kuin Vääränlammen sedimenttisarjassa, jossa on kolme lähes yhtä suurta aktiivisuuspiikkiä syvyyksillä 8–9 cm, 10–11 cm ja 13–14 cm. Luotosen sedimenttisarjassa
esiintyy 137 Cs-aktiivisuutta tutkitun näytesarjan pohjaan asti eli 20 cm:n syvyydelle, kun
taas Vääränlammessa aktiivisuus tippuu nollaan jo 15 cm:n syvyydellä.
Ajoitukseen voidaan käyttää myös kokonaislyijypitoisuutta, joka on esitetty kuvassa 8b.
Monesti lyijypitoisuuden perusteella saadaan selville, mikä osa sedimentistä on kerrostunut ilmaperäisen lyijylaskeuman huippuaikaan 1970- ja 1980-luvuilla (Jari Mäkinen,
GTK, suullinen tiedonanto, 2015). Toisin kuin 137 Cs-aktiivisuuden kuvaajat, lyijypitoi33

suuden kuvaajat ovat Vääränlammessa ja Luotosessa tyypiltään erilaiset. Vääränlammen
lyijypitoisuuskuvaaja on kaksihuippuinen siten, että toinen huippu on pinnassa (0–1 cm)
ja toinen 11–16 cm:n syvyydellä. Syvyydellä 0–1 cm lyijypitoisuus on 23 mg/kg ja välillä
11–16 cm suurin pitoisuus on 42 mg/kg 12–13 cm:n syvyydellä. Kuvaajasta on poistettu
selkeästi anomaalinen lyijypitoisuus (1 120 mg/kg) syvyydellä 1–2 cm. Kyseessä on todennäköisesti kontaminaatio esimerkiksi lyijyhaulista (Jari Mäkinen, GTK, sähköposti,
2015). Luotosessa lyijypitoisuus puolestaan laskee varsin tasaisesti syvemmälle mentäessä siten, että pitoisuus alittaa määritysrajan (5 mg/kg) 18 cm:n syvyydellä. Ainoa poikkeama tästä trendistä on se, että lyijypitoisuus on korkeampi 1–2 cm:n syvyydellä kuin
0–1 cm:n syvyydellä.

(a)

(b)

Kuva 8. Järvisedimenttien ajoittamiseen käytetyt (a)
lyijypitoisuusmäärityksen tulokset.

8.2

137 Cs-aktiivisuusmittausten

tulokset ja (b)

Alkuainepitoisuudet

Sedimenttinäytteistä tutkitut alkuaineet voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen mukaan, miten niiden pitoisuus muuttuu tutkituissa näytesarjoissa syvyyden funktiona (Kuvat 9–29).
Ensimmäisen ryhmän alkuaineilla (beryllium, kadmium, koboltti, nikkeli, rauta, rikki ja
sinkki) havaitaan positiivinen anomalia Vääränlammessa 9–11 cm:n syvyydellä. Toiseen
ryhmään kuuluvien alkuaineiden (alumiini, fosfori, kalium, kromi, kupari, magnesium,
natrium, titaani ja vanadiini) pitoisuudet laskevat syvemmälle mentäessä tasaisesti tai
lähes tasaisesti. Kolmannen ryhmän muodostavat ne alkuaineet (barium, kalsium, lyijy,
mangaani ja strontium), joiden pitoisuuksissa ei ole havaittavissa kumpaakaan edellä mainituista säännönmukaisuuksista.
Kuvat 9–15 esittävät ryhmään 1 luokiteltujen alkuaineiden pitoisuudet sedimentin syvyyden funktiona. Berylliumin, kadmiumin, koboltin, nikkelin, raudan, rikin ja sinkin pitoi34

suuksissa on selvä positiivinen anomalia Vääränlammessa 9–11 cm:n syvyydellä. Erityisesti koboltti-, nikkeli- ja sinkkipitoisuuksia kuvaavat käyrät ovat muodoltaan huomattavan samankaltaisia. Sedimentissä pohjalta pintaa kohti tultaessa koboltin ja sinkin pitoisuudet nousevat välillä 13–11 cm noin viisinkertaisiksi ja putoavat sen jälkeen välillä 11–8 cm siten, että pitoisuus 8 cm:n syvyydellä on noin kaksi kertaa suurempi kuin
13 cm:n syvyydellä. Sinkkipitoisuus noudattaa muuten samaa kaavaa, mutta pitoisuus
10 cm:n syvyydellä on viiden sijaan noin kuusi kertaa suurempi kuin 13 cm:n syvyydellä. Epämetallisen rikin pitoisuuden nousu monimetallianomalian sisältävällä 9–11 cm:n
syvyydellä oli odotettavissa, sillä monimetallianomalian tyypillisin aiheuttaja on mustaliuskeiden rapautuminen. Tällöin muodostuu rikkihappopitoista valuntaa, joka liuottaa
metalleja tehokkaasti. (Loukola-Ruskeeniemi ym. 1999, Lavergren ym. 2009)
Luotosen sedimenttisarjassa ei havaita vastaavaa monimetallianomaliaa. Luotosen sedimentissä osa metalleista (beryllium, koboltti, nikkeli ja rauta) esiintyy runsaampina lähellä pintaa kuin syvemmällä sedimentissä. Sedimentin pintaosassa alle 2 cm:n syvyydellä
koboltin ja nikkelin pitoisuudet ovat jopa suuremmat kuin samalla syvyydellä Vääränlammessa. Kadmiumpitoisuus oli koko Luotosen sedimenttisarjassa alle tutkimusmenetelmän
määritysrajan (1 mg/kg). Berylliumpitoisuus oli alle määritysrajan (1 mg/kg) syvyydellä
3–4 cm ja syvyyden ollessa yli 6 cm.
Korkeimmat sedimenttisarjoissa havaitut alkuainepitoisuudet on esitetty taulukossa 9. Taulukosta nähdään, että maksimipitoisuudet ovat Vääränlammessa 1,7–7,2-kertaisia Luotoseen nähden. Suurin maksimipitoisuuksien ero on sinkillä ja pienin koboltilla sekä raudalla. Luotosessa metallipitoisuudet ovat tyypillisesti suurimmillaan lähellä sedimentin pintaa. Ryhmään 1 luokitelluista alkuaineista ainoastaan epämetallinen rikki poikkeaa tästä säännöstä. Kun verrataan metallipitoisuuksia 9–11 cm:n syvyydellä Vääränlammessa
ja Luotosessa, havaitaan suuria eroja. Suurin suhteellinen pitoisuusero on sinkillä, jonka
pitoisuus Vääränlammessa on 23-kertainen Luotosen pitoisuuteen verrattuna. Kobolttipitoisuus on Vääränlammessa monimetallianomalian alueella 10 kertaa ja nikkelipitoisuus
17 kertaa suurempi kuin niiden pitoisuudet Luotosessa vastaavalla syvyydellä.
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Taulukko 9. Ryhmään 1 luokiteltujen alkuaineiden korkeimmat havaitut alkuainepitoisuudet ja
niitä vastaavat sedimentin syvyydet.

Alkuaine
Beryllium
Kadmium
Koboltti
Nikkeli
Rauta
Rikki
Sinkki

Pitoisuus (mg/kg),
Vääränlampi
0,825
4,03
55,4
254
39 200
17 900
1 880

Syvyys (cm), Pitoisuus (mg/kg),
Vääränlampi Luotonen
9–10
0,348
10–11
<1
10–11
33,2
10–11
90
9–10
23 200
10–11
6 820
10–11
259

Syvyys (cm),
Luotonen
0–1
0–1
0–1
0–1
18–19
1–2

Kuva 9. Berylliumpitoisuus sedimentissä.

Kuva 10. Kadmiumpitoisuus sedimentissä.

Kuva 11. Kobolttipitoisuus sedimentissä.

Kuva 12. Nikkelipitoisuus sedimentissä.
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Kuva 14. Rikkipitoisuus sedimentissä.

Kuva 13. Rautapitoisuus sedimentissä.

Kuva 15. Sinkkipitoisuus sedimentissä.

Toisen alkuaineryhmän muodostavat alumiini, fosfori, kalium, kromi, kupari, magnesium,
natrium, titaani ja vanadiini. Kuvat 16–24 esittävät niiden pitoisuuksia sedimentin syvyyden funktiona. Kuvaajista nähdään, että tähän ryhmään luokiteltujen alkuaineiden pitoisuudet ovat molemmissa järvissä korkeimmillaan sedimentin pintaosassa (alle 4 cm:n syvyydellä) ja pienenevät tasaisesti tai lähes tasaisesti sedimenttikerrostumassa syvemmälle
mentäessä.
Alumiinin, kaliumin, kromin, magnesiumin ja titaanin pitoisuuksissa on havaittavissa
piikki Vääränlammen sedimenttisarjassa syvyydellä 2–4 cm. Vanadiinillakin piikki on
olemassa, mutta sen huippu on 1–2 cm:n kohdalla, minkä jälkeen pitoisuus kääntyy laskuun. Fosforin ja natriumin pitoisuuksissa ei ole vastaavaa piikkiä, vaan niiden pitoisuudet
ovat korkeimmillaan aivan sedimentin pinnassa 0–1 cm:n syvyydellä. Titaanin ja vanadiinin pitoisuuksissa syvyydet 6–12 cm poikkeavat tasaisesti laskevan pitoisuuden trendistä, joskin näytesarjan korkeimmat pitoisuudet havaitaan kuitenkin sedimentin pintaosassa alle 4 cm:n syvyydellä. Pienemmässä mittakaavassa sama poikkeama havaitaan myös
alumiinin, kromin ja magnesiumin pitoisuuksissa.
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Luotosessa ryhmään 2 luokiteltujen alkuaineiden pitoisuudet laskevat tasaisesti sedimentissä syvemmälle mentäessä lukuun ottamatta kromia, jonka pitoisuudessa on positiivinen anomalia syvyydellä 13–14 cm. Natriumin pitoisuuden trendi on laskeva syvemmälle
mentäessä, mutta siinä on pientä vaihtelua sekä Luotosessa että Vääränlammessa.
Ryhmän 2 alkuaineiden korkeimmat havaitut pitoisuudet on esitetty taulukossa 10. Suurimmat pitoisuudet ovat noin kaksin-nelinkertaisia saman sedimenttisarjan pienimpiin pitoisuuksiin verrattuna. Poikkeuksia ovat Luotosessa fosfori, jonka pitoisuus kasvaa viisinkertaiseksi, ja kalium, jonka pitoisuus kasvaa 12-kertaiseksi 20 cm:n syvyydeltä sedimentin pintaan siirryttäessä.
Taulukko 10. Ryhmään 2 luokiteltujen alkuaineiden korkeimmat havaitut alkuainepitoisuudet ja
niitä vastaavat sedimentin syvyydet.

Alkuaine
Alumiini
Fosfori
Kalium
Kromi
Kupari
Magnesium
Natrium
Titaani
Vanadiini

Pitoisuus (mg/kg),
Vääränlampi
8 940
1 490
1 090
19,4
20,7
2 470
250
374
32,6

Syvyys (cm),
Vääränlampi
3–4
0–1
3–4
3–4
1–2
3–4
0–1
3–4
1–2

Pitoisuus (mg/kg),
Luotonen
5 720
1 640
837
14,7
25,2
1 470
149
232
29,0

Syvyys (cm),
Luotonen
0–1
0–1
0–1
13–14
0–1
0–1
0–1
0–1
0–1

Kuva 17. Fosforipitoisuus sedimentissä.

Kuva 16. Alumiinipitoisuus sedimentissä.
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Kuva 18. Kaliumpitoisuus sedimentissä.

Kuva 19. Kromipitoisuus sedimentissä.

Kuva 20. Kuparipitoisuus sedimentissä.

Kuva 21. Magnesiumpitoisuus sedimentissä.

Kuva 22. Natriumpitoisuus sedimentissä.

Kuva 23. Titaanipitoisuus sedimentissä.

39

Kuva 24. Vanadiinipitoisuus sedimentissä.

Kolmannen alkuaineryhmän muodostavat barium, kalsium, lyijy, mangaani ja strontium,
joiden pitoisuuksia syvyyden funktiona esittävät kuvat 25–29. Näiden alkuaineiden pitoisuuksissa ei ole havaittavissa edellä kuvattujen ryhmien kaltaista selkeää trendiä, joka näkyisi molempien järvien näytesarjoissa. Vääränlammen tuloksista on poistettu 1–2 cm:n
syvyydellä ollut hyvin suuri lyijypitoisuus (1 120 mg/kg), joka on todennäköisesti esimerkiksi lyijyhaulin aiheuttama kontaminaatio (Jari Mäkinen, GTK, sähköposti, 2015).
Vääränlammessa kalsiumin, mangaanin ja strontiumin pitoisuuksien kuvaajissa on havaittavissa samankaltaisuutta. Pitoisuusvaihtelut syvyyksillä 2–11 cm ovat samantyyppisiä, joskin suurimpien ja pienimpien pitoisuuksien välinen suhteellinen ero on pieni.
Yli 11 cm:n syvyydellä samankaltaisuus vähenee, kun mangaanin pitoisuus kasvaa voimakkaammin kuin kalsiumin ja strontiumin pitoisuudet. Yhteistä on kuitenkin kaikkien
kolmen alkuaineen pitoisuuksien kääntyminen laskuun 17 cm:n syvyydellä. Lyijypitoisuudessa on selvästi kaksi huippua: Lyijypitoisuus on Vääränlammessa korkealla sekä
0–1 cm:n syvyydellä että 11–16 cm:n syvyydellä. Bariumpitoisuus pysyy koko ajan melko tasaisena. Siinä on havaittavissa mainittava nousu ainoastaan välillä 0–3 cm.
Luotosessa bariumin, kalsiumin ja strontiumin pitoisuudet ovat korkeimmillaan sedimentin pinnassa 0–1 cm:n syvyydellä. Pitoisuus laskee tasaisesti sedimentin pohjaa kohti
lukuun ottamatta syvyysväliä 5–11 cm, missä se ensin kohoaa hieman 4 cm:n syvyydellä saavutetusta tasosta ja pysyy sen jälkeen lähes tasaisena 11 cm:n syvyydelle asti.
Mangaanin pitoisuus on korkeimmillaan 0–1 cm:n syvyydellä, jonka jälkeen se laskee
välillä 1–2 cm, nousee välillä 2–10 cm ja laskee jälleen hieman syvyyksillä 10–12 cm.
12–20 cm:n syvyydellä mangaanipitoisuus on lähes vakio. Lyijypitoisuus on korkeimmillaan 1–2 cm:n syvyydellä, minkä jälkeen se kääntyy laskuun alittaen määritysrajan
(5 mg/kg) 18 cm:n syvyydellä.
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Ryhmään 3 luokiteltujen alkuaineiden korkeimmat havaitut pitoisuudet on esitetty taulukossa 11. Suurimmat pitoisuudet ovat useimmiten noin puolitoista-kaksinkertaisia saman
sedimenttisarjan pienimpiin pitoisuuksiin verrattuna. Poikkeuksena on lyijy, jonka suurin
pitoisuus on Vääränlammessa kolminkertainen ja Luotosessa yli seitsenkertainen pienimpään verrattuna.
Taulukko 11. Ryhmään 3 luokiteltujen alkuaineiden korkeimmat havaitut alkuainepitoisuudet ja
niitä vastaavat sedimentin syvyydet.

Alkuaine
Barium
Kalsium
Lyijy
Mangaani
Strontium

Pitoisuus (mg/kg),
Vääränlampi
93,0
5 540
42
685
21,8

Syvyys (cm),
Vääränlampi
3–4
16–17
12–13
17–18
17–18

Pitoisuus (mg/kg),
Luotonen
142
6 820
37
415
39,7

Syvyys (cm),
Luotonen
0–1
0–1
1–2
0–1
0–1

Kuva 25. Bariumpitoisuus sedimentissä.

Kuva 26. Kalsiumpitoisuus sedimentissä.

Kuva 27. Lyijypitoisuus sedimentissä.

Kuva 28. Mangaanipitoisuus sedimentissä.
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Kuva 29. Strontiumpitoisuus sedimentissä.

Kuvaajia ei ole piirretty niistä alkuaineista, joiden pitoisuudet olivat molemmissa sedimenttisarjoissa joko kaikissa näytteissä alle tutkimusmenetelmän määritysrajan tai hyvin
lähellä sitä. Määritysrajan alapuolella olevia pitoisuuksia ei voida mitata luotettavasti.
Määritysrajan suuruus riippuu analysoitavasta alkuaineesta. Hyvin lähellä määritysrajaa
olevaksi pitoisuudeksi tulkittiin korkeintaan 2 mg/kg poikkeama määritysrajasta. Hyvin
matalina pitoisuuksina tai ei ollenkaan sedimenttisarjoissa esiintyviin alkuaineisiin lukeutuvat arseeni ja boori (määritysraja 5 mg/kg), molybdeeni (määritysraja 1 mg/kg) ja
antimoni (määritysraja 15 mg/kg).
Edellä tehty alkuaineiden luokittelu kolmeen ryhmään ei sellaisenaan sovi Luotosen pitoisuuksiin. Sitä on kuitenkin käytetty, koska järvien välisten erojen havainnointi on tällöin
helpompaa. Luotosessa lähes kaikkien alkuaineiden pitoisuudet nousevat pintaa kohti.
Joillakin alkuaineilla, kuten koboltilla, nikkelillä ja raudalla, pitoisuus kasvaa erittäin jyrkästi sedimentin ylimmässä 2–3 cm:ssä. Tämä pitoisuuskäyrän tyyppi on yleisin ryhmään
1 luokitelluilla alkuaineilla, jotka ovat tyypillisiä Sotkamon alueen mustaliuskeissa esiintyviä metalleja. Toisilla alkuaineilla, kuten alumiinilla, kaliumilla ja kuparilla, pitoisuus
puolestaan nousee tasaisemmin sedimentin pintaa kohti.
Kuvissa 30 ja 31 on esitetty typen ja hiilen osuus prosentteina kuivamassasta Vääränlammen ja Luotosen sedimenttisarjoissa. Typpipitoisuus kertoo järvessä olevien ravinteiden
ja hiilipitoisuus eloperäisen aineksen määrästä. Verrattaessa saman järven typpi- ja hiilipitoisuuksien kuvaajia havaitaan niiden muistuttavan muodoltaan toisiaan. Vääränlammessa yhteneväisyys on selkeämmin havaittavissa, sillä hiilipitoisuuden vaihtelut ovat suurempia. Hiilipitoisuus tutkituissa näytteissä vaihtelee Vääränlammessa välillä 20–31 % ja
Luotosessa välillä 18–23 %. Typpipitoisuus vaihtelee vähemmän kuin hiilipitoisuus, sillä
se on Vääränlammessa välillä 1,5–2,0 % ja Luotosessa välillä 1,6–2,0 %.
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Vääränlammessa typpipitoisuus laskee välillä 0–10 cm 2,0 %:sta 1,5: %:iin. Välillä 10–13
cm typpipitoisuus nousee takaisin 1,9 %:iin, jossa se pysyy 20 cm:n syvyydelle saakka.
Vastaava muoto havaitaan hiilipitoisuutta kuvaavasta käyrästä. Sen osuus Vääränlammen
sedimentissä laskee välillä 0–3 cm 31 %:sta 23 %:iin ja pysyy välillä 20–22 % 10 cm:n
syvyyteen asti, jonka jälkeen se nousee saavuttaen 30 % 12 cm:n syvyydellä. Tämän jälkeen hiilipitoisuus kääntyy loivaan laskuun siten, että se on 19–20 cm:n syvyydellä 28 %.
Eloperäisen aineksen määrä on siten alimpana monimetallianomalioiden alueella ja koko
niiden väliin jäävällä osalla sedimenttisarjaa. Myös ravinteiden määrä on pienimmällään
vastaavalla osalla sedimenttiä.
Luotosen sedimenttisarjassa typpipitoisuus ensin laskee 2,0 %:sta 1,6 %:iin välillä 0–5 cm,
nousee sen jälkeen 1,9 %:iin välillä 5–8 cm ja laskee 1,6 %:iin välillä 8–12 cm. Tämän jälkeen typpipitoisuus pysyy lähes vakiona 20 cm:n syvyyteen asti. Vastaavasti Luotosen hiilipitoisuudessa havaitaan ensin lasku 22 %:sta 20 %:iin välillä 0–4 cm, sen jälkeen pieni
nousu 23 %:iin välillä 4–8 cm ja lasku 18 %:iin välillä 8–13 cm, jonka jälkeen pitoisuus
pysyy lähes vakiona 20 cm:n syvyyteen asti. Sekä ravinteiden että eloperäisen aineksen
pitoisuudet ovat korkeimpia sedimentin pintaosassa 0–2 cm:n syvyydellä ja syvemmällä
7–11 cm:n syvyydellä.

Kuva 30. Typpipitoisuus sedimentissä (%).

Kuva 31. Hiilipitoisuus sedimentissä (%).

Kuvassa 32 on edellisten tulosten perusteella laskettu hiili-typpisuhde. Sen aleneminen
viittaa järven sisäisen kuormituksen lisääntymiseen ja kasvaminen hiilen kertymiseen
valuma-alueelta järveen (Mäkinen ja Kauppila 2006). Vääränlammessa hiili-typpisuhde
on matalimmillaan välillä 2–11 cm, joka kattaa molempien monimetallianomalioiden alueet. Korkeimmillaan se on 12–13 cm:n syvyydellä. Luotosessa hiili-typpisuhde ei vaihtele
juuri lainkaan. Ainoastaan ylimmän 2 cm:n alueella siinä on havaittavissa hyvin lievä lasku. Vääränlammen hiili-typpisuhde on koko sedimenttisarjassa korkeampi kuin Luotosen.

43

Kuva 32. Hiili-typpisuhde sedimentissä.

8.3

Piileväaineisto

Piileväaineistosta Tilia 1.7.16 -ohjelmalla laaditut diagrammit ovat kuvissa 33 ja 34 sekä
suuremmassa koossa liitteinä III ja IV. Vääränlammen ja Luotosen sedimenteissä havaitut
piilevälajistot muistuttavat suuresti toisiaan, eikä kummankaan järven lajistossa ole havaittavissa suuria muutoksia syvyyden funktiona. Piilevädiagrammissa ovat mukana vain
ne lajit, joiden osuus ylitti vähintään yhdessä näytteessä 1,5 % kyseisen näytteen piilevien
kokonaismäärästä. Täydellinen luettelo Vääränlammen näytteistä löydetyistä piilevälajeista on liitteessä I ja Luotosen näytteistä löydetyistä piilevälajeista liitteessä II. Koska
havaittu lajikirjo oli molemmissa sedimenttisarjoissa suuri, rajauksen ulkopuolelle jäi varsin paljon lajeja. Vääränlammen piilevälajeista diagrammiin valikoitui 37 lajia 174:stä ja
Luotosen lajeista 52 lajia 178:sta. Diagrammissa mukana olevat lajit kattavat näytteestä riippuen 39,3–59,5 % piilevien kokonaismäärästä keskiarvon ollessa Vääränlammessa 53,2 % ja Luotosessa 49,5 %. Huonoiten diagrammi esittää piileväkantaa Luotosessa 16–17 cm:n syvyydellä (39,3 %) ja parhaiten Vääränlammessa 18–19 cm:n syvyydellä
(59,5 %). Diagrammissa ei ole mukana tuntemattomia eikä suvulleen tunnistettuja lajeja.
Tunnistamattomien piilevien osuus oli Vääränlammessa keskimäärin 3,2 % ja Luotosessa
keskimäärin 2,9 %. Suvulleen tunnistettujen piilevien osuus oli Vääränlammessa keskimäärin 14,2 % ja Luotosessa keskimäärin 18,3 %. Luotosen lajikirjo oli suurempi kuin
Vääränlammen, kun taas yli 10 % osuuteen jonkin syvyyden piilevien kokonaismäärästä
yltäviä lajeja oli enemmän Vääränlammessa.
Vääränlammessa (Kuva 33) runsaslukuisimpina esiintyvät Fragilaria construens f. venter, Aulacoseira subarctica, Aulacoseira ambigua, Aulacoseira valida, Navicula seminulum ja Achnanthes linearis. Näitä lajeja on jollakin syvyydellä vähintään 5,0 % kyseisen
näytesyvyyden piilevien kokonaismäärästä. Suurin yksittäisen lajin osuus on 17,1 % F.
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construens f. venterillä 12–13 cm:n syvyydellä. Lajistossa ei ole kovin selkeitä muutoskohtia. 11–13 cm:stä syvemmällä mentäessä voidaan kuitenkin havaita muutos runsaimpana esiintyvässä lajissa: A. subarctican osuus kasvaa ja F. construens f. venterin osuus
pienenee. Samassa kohdassa myös esimerkiksi Achnanthes pusillan ja Fragilaria constrictan osuus kasvaa ja Achnanthes minutissima var. saprohila sekä Nitzschia palea katoavat kokonaan.

Kuva 33. Piilevädiagrammi Vääränlammesta. Suurempi kuva liitteessä III.

Luotosessa (Kuva 34) yli 5,0 % osuudella jollakin näytesyvyydellä esiintyvät Aulacoseira subarctica, Achnanthes levanderi, Navicula pupula, Fragilaria construens f. venter,
Fragilaria lata ja Fragilaria parasitica var. parasitica. Suurin yksittäisen lajin osuus on
syvyydellä 0–1 cm, jolla A. subarcticaa on 15,2 % piilevien kokonaismäärästä. Syvyydet
11–14 cm erottuvat siten, että A. levanderin osuus kasvaa väliaikaisesti. Myös muutamat
muut lajit, kuten Fragilaria leptostauron var. martyi, Fragilaria construens var. binodis
ja Navicula pseudoscutiformis, runsastuvat väliaikaisesti. Toisaalta tällä syvyydellä ei havaittu lainkaan A. subarcticaa. Toinen vyöhyke, jolla havaitaan pienehköjä muutoksia piilevälajistossa, on sedimentin pintaosa 0–4 cm:n syvyydellä. Tällöin esimerkiksi Fragilaria lata ja A. subarctica runsastuvat. Pääsääntöisesti muutokset ovat kuitenkin pieniä eikä
aineistossa ole selkeitä syvyyksiä, joilla useamman lajin osuus muuttuisi samanaikaisesti.
Piileväaineistosta voidaan laskea pH-arvot useammallakin eri tavalla. Tässä tutkimuksessa ne on laskettu Renbergin ja Hellbergin (1982) (yhtälö 1) sekä Turkian (1988) (yhtälö
2) mukaan. On huomionarvoista, että saadut pH-arvot ovat laskennallisia, eivätkä ne siten
ole absoluuttisia veden happamuuden kuvaajia. Ne soveltuvat kuitenkin hyvin veden happamuuden muutosten jäljittämiseen piileväaineiston perusteella. pH-laskuja varten lasket45

Kuva 34. Piilevädiagrammi Luotosesta. Suurempi kuva liitteessä IV.

tiin aluksi jokaisella näytesyvyydellä eri happamuudensietokykyä kuvaaviin luokkiin (van
Damin ym. 1994 luokittelu) kuuluvien piilevien määrä prosentteina. Luokkien 3 (neutrofiilinen) ja 6 (indifferentti) prosenttiosuudet lasketaan pH-laskuja varten yhteen ja summaa kutsutaan sirkumneutraaliksi (circ) luokaksi. Tämän jälkeen voidaan soveltaa yhtälöitä 1 ja 2. Kuva 35 havainnollistaa pH-laskujen tuloksia syvyyden funktiona. Kuvaajia tulkittaessa tulee huomata, että pH-arvot on määritetty vain niille syvyyksille, joilta
piilevät on laskettu. Ylimmän 3 cm:n jälkeen on analysoitu vain joka toinen senttimetri
sedimenttisarjasta.

IndexB =

%circ + (5 · %acf) + (40 · %acb)
%circ + (3, 5 · %alkf) + (108 · %alkb)

(1)

pH = 6, 40 − 0, 85 · log (IndexB)

pH =7, 99 − (0, 02 · %acb) − (0, 03 · %acf) − (0, 01 · %circ)
− (0, 01 · %alkf) + (0, 09 · %alkb)

(2)

pH:n vaihtelut ovat molemmissa järvissä varsin pieniä, sillä suurimman ja pienimmän arvon ero on suurimmillaankin vain 0,56 pH-yksikköä. Vääränlammessa pH vaihtelee välillä 6,05–6,29 (Renberg ja Hellberg) tai 6,42–6,75 (Turkia). Vastaavasti Luotosessa pH
vaihtelee välillä 5,86–6,42 (Renberg ja Hellberg) tai 6,58–7,02 (Turkia). Turkian kaavalla
laskettu pH on Vääränlammessa noin 0,3–0,4 yksikköä ja Luotosessa noin 0,6–0,8 yksik-
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köä suurempi kuin Renbergin ja Hellbergin kaavalla laskettu pH. Eri kaavoilla lasketut
pH-arvot vaihtelevat syvyyden funktiona pääosin samankaltaisesti. Käyrien muoto poikkeaa toisistaan ainoastaan Vääränlammen sedimentin pintaosassa ja Luotosen sedimentin
pohjaosassa.

Kuva 35. Piileväaineistosta kahdella eri tavalla lasketut pH-arvot.

Kuvat 36–41 esittävät koko piileväaineistoa jaettuna van Damin ym. (1994) mukaisiin
ekologisiin luokkiin ravinne- eli trofiatason, happipitoisuuden, happamuudensietokyvyn,
saprobiaindeksin, typpimetabolian ja veden suolaisuuden suhteen. Luokkien kuvaukset
on esitetty luvussa 6.2.
Kuvat 36a ja 36b esittävät koko piileväaineistoa jaettuna van Damin ym. (1994) luokittelun mukaisiin piilevälajien suosimiin ravinne- eli trofiatasoluokkiin. Vääränlammessa oligotrofisten lajien osuus kasvaa pinnalta pohjaan mentäessä lukuun ottamatta väliä 4–9 cm.
Oligo-mesotrofiset lajit vähenevät huomattavasti, kun syvyys on yli 11 cm. Meso-eutrofisten ja eutrofisten lajien osuus kasvaa syvemmälle mentäessä lukuun ottamatta syvyyttä 10–11 cm, jolla on huomattavan vähän meso-eutrofisia lajeja. Vääränlammessa ravinteisuus vaikuttaisi siis hieman vähentyneen sedimentaation edetessä, joskin oligotrofisten lajien osuus on suurin 16–17 cm:n syvyydellä. Luotosessa on havaittavissa hieman
samantyyppinen trofiatason vaihtelu syvyyden funktiona. Ravinteisuusluokaltaan tuntemattomien lajien osuuden vaihtelu vaikeuttaa etenkin välin 6–11 cm trofiatasojakauman
vertaamista muihin. Selvästi nähdään kuitenkin, että oligo-eutrofisten eli ravinnetasoltaan
kaikenlaisissa vesissä viihtyvien lajien osuus kasvaa yli 6 cm:n syvyydellä.
Kuvat 37a ja 37b esittävät koko piileväaineistoa jaettuna van Damin ym. (1994) luokit47

(b)

(a)

Kuva 36. Piilevien luokittelu ravinnetason suhteen (a) Vääränlammen sedimenttisarjassa ja (b)
Luotosen sedimenttisarjassa.

telun happivaatimusluokkiin. Suuria muutoksia ei ole havaittavissa kummassakaan sedimenttisarjassa, ja happivaatimukseltaan tuntemattomien piilevälajien osuus on varsin
suuri: 24–42 %. Vääränlammessa happivaatimukseltaan kohtalaisten piilevälajien osuus
on 0–3 cm:n syvyydellä hieman pienempi kuin syvemmällä sedimentissä, ja samalla jatkuvasti korkeaa tai melko korkeaa happipitoisuutta suosivien lajien osuus kasvaa hieman.
Vähän tai hyvin vähän happea tarvitsevien lajien esiintyminen on runsainta 8–13 cm:n syvyydellä. Luotosen sedimenttisarjassa eniten muuttuu happivaatimukseltaan tuntemattomien piilevien osuus. Happivaatimukseltaan alhaisten lajien osuus on suurin 10–11 cm:n
syvyydellä, ja hyvin vähän happea vaativia lajeja esiintyy vain 0–3 cm:n syvyydellä.

(a)

(b)

Kuva 37. Piilevien luokittelu happipitoisuuden suhteen (a) Vääränlammen sedimenttisarjassa ja
(b) Luotosen sedimenttisarjassa.

Kuvat 38a ja 38b esittävät koko piileväaineistoa jaettuna van Damin ym. (1994) luokittelun mukaisiin happamuudensietokykyä kuvaaviin luokkiin. Vääränlammessa asidofiilisten piilevien osuus on suurin 4–11 cm:n syvyydellä. Emäksistä ympäristöä suosivien
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alkalifiilisten piilevien osuus puolestaan on suurin 12–19 cm:n syvyydellä. Neutrofiilisten lajien osuudessa ei tapahdu suuria muutoksia. Luotosessa hapanta ympäristöä suosivien asidobionttisten ja asidofiilisten lajien osuus on suurempi syvyydellä 0–9 cm kuin
syvyydellä 10–19 cm. Asidobionttisten ja asidofiilisten lajien osuuden pienentyessä alkalifiilisten lajien osuus kasvaa etenkin syvyydellä 12–15 cm. Neutrofiilisten lajien osuus
pienenee hieman pohjalta pintaa kohti mentäessä.

(a)

(b)

Kuva 38. Piilevien luokittelu happamuudensietokyvyn suhteen (a) Vääränlammen sedimenttisarjassa ja (b) Luotosen sedimenttisarjassa.

Kuvat 39a ja 39b esittävät koko piileväaineistoa luokiteltuna van Damin ym. (1994) mukaisten saprobiaindeksien perusteella. Saprobiaindeksi kuvaa piilevälajin sietokykyä orgaanista kuormitusta vastaan, ja sitä mitataan biokemiallisen hapenkulutuksen (biochemical oxygen demand, BODS ) avulla. Kun huomioidaan saprobiaindeksiltään tuntemattomien piilevien osuuden vaihtelu, kummassakaan sedimenttisarjassa ei havaita suuria muutoksia. Verrattaessa järviä keskenään havaitaan, että Vääränlammessa esiintyy runsaammin α-meso-/polysaprobisia lajeja kuin Luotosessa. Vääränlammessa puolestaan oligosaprobisten lajien osuus on pienempi ja β-mesosaprobisten lajien osuus suurempi kuin
Luotosessa.
Kuvat 40a ja 40b esittävät koko piileväaineistoa jaettuna van Damin ym. (1994) luokittelun mukaisiin typpiaineenvaihduntaa kuvaaviin luokkiin. Vääränlammessa on sedimentin
pohjaosassa enemmän jonkin verran orgaanista typpeä sietäviä N-autotrofisia piilevälajeja kuin vain hyvin pieniä määriä orgaanista typpeä sietäviä N-autotrofisia piilevälajeja.
Korkeampia määriä orgaanista typpeä tarvitsevien lajien osuus kasvaa hieman tultaessa
yli 14 cm:n syvyydeltä kohti pintaa. Luotosessa esiintyy selvästi enemmän vain hyvin
pieniä määriä orgaanista typpeä sietäviä N-autotrofisia piilevälajeja ja selvästi vähemmän
ehdollisesti ja ehdottomasti N-heterotrofisia piilevälajeja kuin Vääränlammessa.
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(a)

(b)

Kuva 39. Piilevien luokittelu saprobiaindeksin suhteen (a) Vääränlammen sedimenttisarjassa ja
(b) Luotosen sedimenttisarjassa.

(a)

(b)

Kuva 40. Piilevien luokittelu typpimetabolian suhteen (a) Vääränlammen sedimenttisarjassa ja (b)
Luotosen sedimenttisarjassa.

Viimeisinä ovat kuvat 41a ja 41b, joissa on koko piileväaineisto jaettuna van Damin ym.
(1994) mukaisiin suolaisuusluokkiin. Tutkitut näytteet ovat järvisedimentin pintaosasta,
joten suolaisen veden lajeja ei pitäisi esiintyä. Kaavioista havaittavat pienet määrät makean veden-murtoveden ja murtoveden-makean veden lajeja selittynevät joko niiden sopeutumisella myös makeaan veteen tai piilevien tunnistamisessa tapahtuneilla virheillä.
Piilevien luokittelua suolaisuuden suhteen ei käytetä tulkinnassa, sillä siinä havaittavat
muutokset selittyvät luokittelultaan tuntemattomien piilevien osuuden vaihteluna ja toisaalta piilevien tunnistamisessa tehdyillä virheillä.
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(b)

(a)

Kuva 41. Piilevien luokittelu veden suolaisuuden suhteen (a) Vääränlammen sedimenttisarjassa ja
(b) Luotosen sedimenttisarjassa.

9
9.1

Tulosten tulkinta
Ajoitus

Käytetyt ajoitusmenetelmät, sedimentin 137 Cs-aktiivisuus ja kokonaislyijypitoisuus, antoivat keskenään osittain ristiriitaisia tuloksia. 137 Cs-aktiivisuuden perusteella molempien
järvien sedimenttisarjoista puuttuisi vuoden 1986 jälkeen kerrostunut osa. Kokonaislyijypitoisuuden perusteella taas 1970- ja 1980-luvuilla kerrostunut sedimentti olisi Vääränlammessa 11–16 cm:n syvyydellä ja Luotosessa 1–3 cm:n syvyydellä. Siten Luotosessa
eri ajoitusmenetelmät antavat samankaltaiset tulokset, jotka tukevat vuoden 1986 jälkeisen aineksen eroosiota, kun taas Vääränlammessa ne eivät korreloi lainkaan keskenään.
137

Cs-aktiivisuuden perusteella voidaan epäillä vuoden 1986 jälkeen kerrostuneen sedimentin erodoituneen ja siirtyneen näytteenottokohdasta muualle. Siirtyminen on voinut
tapahtua toiseen paikkaan järven pohjassa tai johtaa veteen suspendoituneen sedimentin
poistumiseen järvestä lasku-uomaa pitkin. Lyijypitoisuuden vaihtelu syvyyden funktiona ei kuitenkaan täysin tue oletusta sedimentin pintaosan eroosiosta, sillä Vääränlammen
näytteessä on huomattava kasvu lyijypitoisuudessa myös syvyydellä 11–16 cm. Luotosen
profiilissa lyijypitoisuus putoaa määritysrajan (5 mg/kg) alapuolelle 18 cm:n syvyydellä,
joten kyseessä on todennäköisesti eroosiopohjan (17–18 cm) päälle kerrostunut sedimenttiaines. Iältään eroosiopohjan päälle kerrostunut osa olisi noin 40 vuotta. Tässä tapauksessa eroosiopohjan yläosan on oltava korkeintaan 70 vuoden ikäinen, sillä sedimenttisarjassa havaitaan 137 Cs-aktiivisuutta myös 19–20 cm:n syvyydellä. Toinen, epätodennäköisempi vaihtoehto sedimentin pintaosan korkealle 137 Cs-aktiivisuudelle olisi vuonna 1986
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kerrostuneen aineksen kulkeutuminen valumavesien mukana maalta ja sedimentoituminen järven pohjaan.
Monesti 137 Cs-aktiivisuuden ja kokonaislyijypitoisuuden antamat ajoitustulokset ovat samansuuntaisia. Yleensä lyijypitoisuuden maksimi on 1–4 cm alempana kuin 137 Cs-aktiivisuusmaksimi (Jari Mäkinen, GTK, sähköposti, 2015). Luotosessa lyijypitoisuuden maksimiarvo on 1 cm:n alempana kuin 137 Cs-aktiivisuuden maksimi. Vääränlammessa ero on
peräti 11 cm. Näin ollen Vääränlammessa eri menetelmillä saadut ajoitustulokset ovat
keskenään ristiriitaiset. Ristiriitaisiin ajoitustuloksiin voivat johtaa järvessä tapahtunut
pohjan eroosio ja sitä seurannut uudelleenkerrostuminen tai maaperän pintaosien mobilisoituminen. Myös sedimentin laadun muuttuminen Vääränlammessa 12–13 cm:n syvyydellä vaikuttaa alkuaineanalyysin tuloksiin (kts. tarkempi kuvaus luvussa 9.2). 12–13 cm:n
syvyyden yläpuolella sedimenttiaines on minerogeenisempää kuin sedimenttisarjan pohjaosassa (Vääränlammen ja Luotosen sedimenttinäytteiden kuivatustulokset, julkaisematon aineisto, 2015). Maaperästä eroosion seurauksena vesistöön huuhtoutunut minerogeeninen aines on silikaattipitoisempaa ja sisältää vähemmän lyijyä kuin syvemmälle kerrostunut aines. Siten ilmaperäisestä kuormituksesta aiheutuva lyijypitoisuuden maksimi voi
sijoittua Vääränlammessa näennäisesti väärään kohtaan. Tästä ei voida kuitenkaan olla
varmoja, sillä muutos kuiva-aineen osuudessa sedimentissä on melko pieni, noin 1 prosenttiyksikkö, ja lyijypitoisuus 12–13 cm:n syvyydellä on kaksinkertainen 9–10 cm:n syvyyteen nähden.
Järvien keskinäistä vertailua vaikeuttaa se, että Vääränlammen ja Luotosen sedimenttien
kokonaislyijypitoisuutta kuvaavat profiilit ovat täysin erilaiset. Kuvatuista seikoista johtuen näiden tutkimusten perusteella ei voida saada varmuutta sedimenttien kerrostumisajankohdasta. Näin ollen ei voida myöskään olla varmoja siitä, että Vääränlammen ja
Luotosen kerrostumishistoriat olisivat identtisiä ja piilevä- sekä alkuaineanalyysien tulokset siten täysin verrattavissa toisiinsa.

9.2

Alkuainepitoisuudet ja piileväanalyysi

Maaperässä havaittuja metallipitoisuuksia voitaisiin verrata valtioneuvoston asetuksen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (lyh. PIMA-asetus, 214/2007)
liitteenä annettuihin maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksien kynnys- ja ohjearvoihin. PIMA-asetusta ei kuitenkaan sovelleta vesistön pohjakerrostumien pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointiin, eikä sedimentin pilaantuneisuudelle ole muissakaan
laeissa tai asetuksissa määritetty minkäänlaisia raja-arvoja. Siten Vääränlammen ja Luotosen sedimenteissä havaittuja korkeita metallipitoisuuksia ei voida verrata raja-arvoihin,
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eikä voida ottaa kantaa siihen, pitäisikö tutkitut sedimentit määritellä likaantuneiksi vai ei.
Jos kuitenkin käytetään PIMA-asetuksen kynnys- ja ohjearvoja sen määrittämiseen, mitkä
metallianomalioista ovat merkittävimpiä, havaitaan hyvin korkeat kadmiumin, koboltin,
nikkelin ja sinkin pitoisuudet. Vääränlammessa kaikkien näiden neljän metallin pitoisuudet ovat korkeita. Luotosen sedimenttisarjassa ei ole kadmiumia määritysrajan (1 mg/kg)
ylittävinä pitoisuuksina, mutta koboltti-, nikkeli- ja sinkkipitoisuudet ovat korkeita. Ne
ovat kuitenkin matalampia kuin vastaavat pitoisuudet Vääränlammessa.
Loukola-Ruskeeniemi ym. (1998) määrittivät tutkimuksessaan Sotkamon mustaliuskealueella olevien järvien orgaanisen pohjasedimentin mediaanipitoisuuksiksi 0–23 cm:n syvyydellä kadmiumille 2,0–6,8 mg/kg, nikkelille 65–266 mg/kg ja sinkille 550–1 290 mg/
kg. Kobolttipitoisuuksia ei ole mitattu. Vastaavat pitoisuudet läheisillä gneissi-, graniittija kvartsiittialueilla olevissa järvissä olivat kadmiumille 0,9–1,3 mg/kg, nikkelille 8–35 mg/
kg ja sinkille 37–235 mg/kg. Vääränlammessa 0–20 cm:n syvyydellä kadmiumin mediaanipitoisuus oli 2,0 mg/kg, nikkelin 70 mg/kg ja sinkin 492 mg/kg. Luotosessa vastaavat pitoisuudet olivat <1 mg/kg, 16 mg/kg ja 80 mg/kg. Tässä tutkimuksessa havaitut metallien
mediaanipitoisuudet ovat siis hieman Loukola-Ruskeeniemen ym. (1998) tutkimuksessaan määrittämien mediaaniarvojen alapuolella (Vääränlammen sinkkipitoisuus) tai mediaaniarvojen vaihteluvälillä (muut vertaillut metallipitoisuudet).
Tämän tutkimuksen tulokset ovat myös osittain samankaltaiset kuin Lavergrenin ym.
(2009) havainnot peliittisten mustaliuskeiden vaikutuksesta pohjaveteen. Happamuudeltaan lähellä neutraalia olevissa pohjavesissä oli tyypillisesti runsaasti uraania, molybdeeniä, kadmiumia, nikkeliä ja sinkkiä. Vääränlammen ja Luotosen sedimenttinäytteistä ei
ole mitattu uraanipitoisuutta, ja molybdeenipitoisuus oli korkeintaan 2 mg/kg tutkimusmenetelmän määritysrajan ollessa 1 mg/kg. Kadmiumin, nikkelin ja sinkin pitoisuudet
ovat Vääränlammessa kuitenkin selkeästi Luotosta korkeammat. Lavergren ym. (2009) eivät havainneet pohjaveden vanadiini- ja arseenipitoisuuksilla olevan yhteyttä kallioperän
koostumukseen. Tässä tutkimuksessa arseenipitoisuus oli korkeintaan 7 mg/kg määritysrajan ollessa 5 mg/kg, joten mustaliuske ei ole vaikuttanut merkittävästi sen pitoisuuteen.
Vanadiinin osalta tulos ei vastaa täysin Lavergrenin ym. (2009) tulosta, sillä Vääränlammen sedimentin vanadiinipitoisuus on hieman korkeampi kuin Luotosen ja siinä havaitaan
pieni kasvu 2 cm:n ja 9–11 cm:n syvyyksillä.
Eri alkuaineiden esiintyminen maaperässä ja sedimentissä on kytköksissä niiden esiintymiseen alueen kallioperässä. Tyypillisiä silikaattimineraaleihin sitoutuneita alkuaineita ovat alumiini, kalium, magnesium ja natrium. Mafisissa silikaateissa on lisäksi muun
muassa kromia. Mustaliuskeisiin liittyviä alkuaineita puolestaan ovat kadmium, kobolt-
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ti, rauta, nikkeli, rikki ja sinkki. Mustaliuskeiden vaikutus näkyy selvästi Vääränlammen sedimentissä edellä mainittujen alkuaineiden kohonneina pitoisuuksina. Silikaattimineraaleihin liittyvien alkuaineiden (alumiini, kalium, magnesium ja natrium) pitoisuuksien käyttäytyminen syvyyden funktiona on samantyyppinen molemmissa tutkituissa sedimenttisarjoissa. Tämä kuvaa hyvin näiden mineraalien suurta osuutta myös Vääränlammen valuma-alueella. Silikaattimineraaleihin liittyvien alkuaineiden pitoisuudet ovat
Vääränlammessa pääosin puolitoista-kaksinkertaisia Luotoseen nähden, mikä voi johtua
voimakkaammasta maan muokkautumisesta.
Alkuainepitoisuuksiin vaikuttaa ympäristöstä tulevan kuormituksen lisäksi myös sedimentin laatu. Vääränlammen sedimentti on 12–13 cm:n syvyyden alapuolella löysempää
kuin sen yläpuolella, ja sedimentti muuttuu pintaa kohti enemmän kiintoainesta sisältäväksi (Vääränlammen ja Luotosen sedimenttinäytteiden kuivatustulokset, julkaisematon
aineisto, 2015). Alkuainepitoisuuksista nähdään, että tällä syvyydellä hiilipitoisuus (Kuva 31) pienenee huomattavasti. Vastaavasti silikaattimineraalien määrää hyvin kuvaavan
alumiinin (Kuva 16) pitoisuus kasvaa. 12–13 cm:n syvyyden yläpuolella on siis enemmän maaperästä irronnutta minerogeenista ainesta ja vähemmän orgaanista ainesta kuin
tämän syvyyden alapuolella. Koska alkuainepitoisuudet on mitattu milligrammoina kiloa kuiva-ainetta kohti, kiintoaineen määrän kasvu näkyy alkuaineanalyysien tuloksissa.
Tämä heikentää mustaliuskeiden vaikutuksen näkymistä 12–13 cm:n syvyyden yläpuolisessa sedimenttisarjan osassa, jossa silikaattisen aineksen akkumulaatio on voimistunut.
Alkuainepitoisuusmääritysten ja piileväanalyysien tulosten tulkinta rinnakkain ei ole kovin helposti ja yksiselitteisesti tehtävissä, sillä sedimenttisarjoissa ei ole havaittavissa kohtia, joissa sekä alkuainepitoisuudet että piileväkanta muuttuisivat selkeästi. Lisäksi edellä luvussa 9.1 kuvattu epävarmuus näytteiden ajoituksessa vaikeuttaa järvien keskinäistä vertailua. Piileväaineistoissa ei ole lainkaan kohtia, joissa lajistoissa tapahtuisi suuria
muutoksia. Piileväanalyysin tulosten tulkintaa vaikeuttavat lisäksi lajikirjon suuruus, mistä johtuen piilevädiagrammissa olevat lajit kattavat vain 40–60 % piilevien kokonaismäärästä, sekä suurehko määrä sellaisia piilevälajeja, joiden suosiman elinympäristön ekologiaa ei tunneta. Jos ekologiaa ei tunneta, piilevälaji soveltuu huonosti ympäristömuutosten
arviointiin, sillä tällöin ei saada tietoa lajiston muutokseen johtaneista ympäristömuuttujista. Sen sijaan, jos piilevälajien suosimat olosuhteet tunnetaan, voidaan piileväaineistosta havaita esimerkiksi korkeampaa trofiatasoa suosivien piilevälajien osuuden kasvuun
johtanut ravinteiden määrän kohoaminen.
Alkuainepitoisuusmääritysten ja piileväanalyysin tulosten tarkastelu on jaettu useampaan
osaan. Aluksi tarkastellaan alkuainepitoisuuksissa tapahtuneiden muutosten näkymistä

54

yksittäisten piilevälajien esiintymisessä piilevädiagrammien perusteella. Tässä osassa tarkastellaan ensin luvussa 8.2 esiteltyjen monimetallianomalioiden näkymistä Vääränlammen piilevälajistossa ja sen jälkeen muiden alkuainepitoisuuksien syvyysjakauman yhteyttä piilevälajiston muutoksiin (luku 9.2.1). Toisena suurena kokonaisuutena tarkastellaan alkuainepitoisuuksien muutosten yhteyttä ympäristömuuttujien mukaan luokiteltuihin piileväkantoihin (luku 9.2.2). Tässäkin osa-alueessa tutkitaan ensin monimetallianomalioiden näkymistä piilevälajiston suosimissa olosuhteissa ja sen jälkeen muiden alkuainepitoisuuksien syvyysjakauman yhteyttä muutoksiin piilevälajiston ympäristömuuttujien jakaumassa. Kolmannen suuren kokonaisuuden muodostaa Vääränlammen ja Luotosen tulosten vertailu keskenään (luku 9.2.3).
9.2.1

Yksittäisten piilevälajien osuuksissa tapahtuneet muutokset

Tarkastellaan aluksi alkuaineanomalioiden vaikutusta yksittäisten piilevälajien esiintymiseen ja runsauteen. Vääränlammessa on selkeä monimetallianomalia 9–11 cm:n syvyydellä (Kuvat 9–15). Tällöin berylliumin, kadmiumin, koboltin, nikkelin, raudan, sinkin
sekä lisäksi epämetallisen rikin pitoisuudet ovat merkittävästi kohonneita hyvin kapealla syvyysvälillä. Piileviä ei ole laskettu 9 - 10 cm:n syvyydeltä, joten tutkimuksessa ei
ole voitu havaita mahdollisia vain kyseisellä syvyydellä esiintyviä piilevälajeja. Piilevädiagrammissa (Kuva 33) havaitaan 9 - 11 cm:n syvyydellä pieniä muutoksia. Joidenkin
lajien osuus kasvaa (esimerkiksi Achnanthes didyma, Achnanthes ventralis ja Nitzschia
palea), kun taas toisten lajien osuus pienenee (esimerkiksi Fragilaria brevistriata, Fragilaria construens f. binodis ja Stauroneis anceps). Fragilaria construens f. venterin osuus
on koko välillä 0–11 cm matalampi kuin välillä 11–19 cm. Aulacoseira subarctican osuus
sitä vastoin kasvaa 12 cm:n syvyydeltä ylöspäin tultaessa ja pysyy korkeana aivan sedimentin pintaan asti. Vääränlammen piilevädiagrammissa esitetyistä lajeista suurimmalla
osalla 9–11 cm:n syvyydellä oleva monimetallianomalia vaikuttaa niiden osuutta pienentävästi. Siten 9–11 cm:n syvyydellä suurempi osuus piilevistä on niitä lajeja, joiden osuus
on jäänyt 1,5 % valintakynnyksen alapuolelle ja joiden osuuden vaihtelua ei ole esitetty
piilevädiagrammissa.
Toinen monimetallianomalia havaitaan Vääränlammessa 3–4 cm:n syvyydellä, missä alumiinin (Kuva 16), kaliumin (Kuva 18), kromin (Kuva 19), magnesiumin (Kuva 21) ja
titaanin (Kuva 23) pitoisuudet ovat kohonneita. Kromia ja titaania lukuun ottamatta nämä ovat tyypillisiä silikaattimineraalien sisältämiä alkuaineita. Valitettavasti piileviä ei ole
laskettu 3–4 cm:n syvyydeltä, joten piilevädiagrammista ei voida täsmällisesti havaita monimetallianomalian vaikutusta. Tilia-ohjelma on piirtänyt piilevädiagrammin perustuen
2–3 cm:n ja 4–5 cm:n syvyyksiltä laskettuihin piilevälajeihin. Piilevädiagrammia (Kuva
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33) tarkasteltaessa piilevälajistossa havaitaan 3–4 cm:n syvyydellä vain yksittäisten lajien, kuten Fragilaria construens f. subsalina, Nitzschia palea ja Tabellaria flocculosa,
osuuksien pieneneminen. Ainoa osuuttaan kasvattava laji on Aulacoseira islandica. Suurin osa lajeista ei näytä reagoineen kasvaneisiin metallipitoisuuksiin millään tavalla.
Edellä kuvattuja kahta monimetallianomaliaa ja niitä vastaavilla syvyyksillä piilevälajistossa olevia muutoksia vertailtaessa havaitaan, että Achnanthes didyma, Nitzschia palea
ja Stauroneis anceps runsastuvat alemman anomalian kohdalla ja vähentyvät ylemmän
anomalian kohdalla. Nämä piilevälajit eivät selvästikään reagoi kokonaismetallipitoisuuden muutoksiin, vaan joko niiden kannassa tapahtuneiden muutosten takana on jokin muu
ympäristömuuttuja tai lajit reagoivat vain yksittäisten metallipitoisuuksien kasvuun. Muutenkin yksittäisten piilevälajien osuuksissa tapahtuneiden muutosten ja alkuainepitoisuusanalyysin tulosten yhdistämisessä on syytä olla varovainen, sillä piilevälajisto vaihtelee
myös muista syistä kuin muuttuvien metallipitoisuuksien seurauksena. Yksittäisten piilevälajien osuuksissa on runsaasti muutoksia myös kohdissa, joissa ei ole tapahtunut muutoksia alkuainepitoisuuksissa.
Näitä alkuainepitoisuuksista riippumattomia muutoksia on tapahtunut erityisesti Vääränlammen piilevälajistossa 13–15 cm:n syvyydellä. Esimerkiksi Achnanthes pusilla, Aulacoseira lacustris ja Pinnularia infirma esiintyvät runsaampina tältä syvyydeltä sedimentin pohjaa (19 cm) kuin pintaa (0 cm) kohti. Jotkin lajit, kuten Achnanthes minutissima var. saprophila, Nitzschia gracilis ja Nitzschia palea, myös puuttuvat tutkitun sedimenttisarjan pohjalta kokonaan.
Ferreira da Silva ym. (2009) ovat tutkineet piileviä portugalilaisen Coval da Mó -sulfidimalmikaivoksen saastuttamassa joessa. Purosedimentin metallipitoisuudet olivat heidän
tutkimallaan alueella samalla tasolla tai jopa alempana (nikkeli, sinkki) kuin tässä tutkimuksessa havaitut korkeimmat pitoisuudet Vääränlammen pohjasedimentissä. Heidän
näytteissään lajikirjo oli huomattavasti pienempi, vain noin 20 lajia näytettä kohti, kuin
tässä tutkimuksessa. Erityisen suurina määrinä esiintyivät Achnanthes minutissima, Fragilaria biceps ja Fragilaria capucina var. rumpens. Myös Luís ym. (2011) totesivat Achnanthes minutissiman osuuden olevan suuri niin ikään Portugalissa sijaitsevan hylätyn
Lousal-sulfidimalmikaivoksen alapuolisissa joissa. Achnanthes minutissiman on todettu
olevan yksi ensimmäisinä uudelle alueelle leviävistä pioneerilajeista (Verb ja Vis 2000).
Myös muissa tutkimuksissa (mm. Sabater 2000, Cattaneo ym. 2004) on havaittu kyseisen
lajin esiintyvän usein vesissä, joiden metallipitoisuudet ovat korkeita. Siten tässä tutkimuksessa havaittu Achnanthes minutissiman osuuden kasvu ylemmän monimetallianomalian (3–4 cm) alueella on linjassa aiempien tutkimustulosten kanssa. Se ei kuitenkaan
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millään syvyydellä kuulu runsaimpana esiintyvään lajistoon. Toisaalta myös Brachysira
vitrea on todettu hyvin metalleja sietäväksi piilevälajiksi (Cattaneo ym. 2004), mutta sitä
ei löydetty tässä tutkimuksessa kummankaan järven sedimenttinäytteistä.
Monimetallianomalioiden lisäksi toisena suurena trendinä on se, että alkuainepitoisuudet ovat korkeampia sedimentin pintaosassa kuin syvemmällä. Erityisen selkeästi tämä
näkyy Luotosen sedimenttisarjassa, jossa ei ole monimetallianomalioita. Etenkin ylimmät 1–3 cm poikkeavat monen alkuaineen pitoisuuden osalta muusta sedimenttisarjasta.
Esimerkiksi koboltti (Kuva 11), nikkeli (Kuva 12) ja magnesium (Kuva 21) runsastuvat
Luotosessa sedimentin pintaosassa. Fosforin pitoisuus kasvaa sekä Vääränlammen että
Luotosen sedimenttisarjassa pintaa kohti. Tämä johtuu fosforin luontaisesta rikastumisesta sedimentin pintaosaan hapettoman sedimentin ja happipitoisen veden rajapintaan
(Søndergaard 2007). Toisaalta eroosion voimistuminen maalla johtaa fosforipitoisuuden
nousuun vesistössä (Särkkä 1996). Metsänhoitotoimenpiteistä hakkuiden on havaittu nostavan valumaveden ravinnepitoisuuksia (Ide ym. 2013) ja ojituksen valumaveden fosforipitoisuutta (Nieminen ja Ahti 2000), joten osa sedimentin pintaosassa havaittavasta fosforipitoisuuden kasvusta on mahdollisesti seurausta maan muokkautumisesta metsänhoitotoimenpiteiden seurauksena. Luotosen piilevädiagrammissa (Kuva 34) havaitaan joidenkin lajien esiintymisessä piikki aivan sedimentin pintaosassa. Näitä lajeja ovat esimerkiksi
Achnanthes didyma, Nitzschia amphibia ja Pinnularia mesolepta. Vääränlammessa ainoat
sedimentin pintaosassa selkeästi runsastuvat lajit ovat Achnanthes linearis ja Aulacoseira
italica (Kuva 33).
Mäkisen ja Kauppilan (2006) tutkimuksessa Sotkamon mustaliuskealueella sijaitsevien
Nuasjärven, Jormasjärven ja Kolmisopen sedimenttisarjojen pintaosassa runsastuivat muun
muassa Aulacoseira islandica, Aulacoseira italica, Aulacoseira subarctica, Fragilaria capucina var. gracilis ja Tabellaria flocculosa. Piilevädiagrammista (Kuva 33) nähdään, että
A. islandica ja A. italica runsastuvat Vääränlammessa vasta ylimmissä 2 cm:ssä, kun taas
A. subarctica ja F. capucina var. gracilis kasvattavat osuuttaan jo 11–12 cm:n syvyydeltä
alkaen. T. flocculosa esiintyy varsin tasaisesti koko sedimenttisarjassa, ja sen osuus pienenee huomattavasti monimetallianomalioiden kohdalla.
Yksittäisten piilevien osuuksien tarkastelu ei yksiselitteisesti tue edellä luvussa 9.1 esitettyä ajatusta siitä, että Luotosen sedimenttiprofiili olisi eroosiopohjan (17–18 cm) päälle kerrostunutta sedimenttiainesta. Tulkinnan tekemistä tosin vaikeuttaa se, että piilevät
on analysoitu vain syvyyksiltä 16–17 cm ja 18–19 cm. Piilevädiagrammissa (Kuva 34) ei
havaita minkään lajin esiintymisessä olevan sellaista yhtäkkistä muutosta, jollaisen eroosiopohjan päälle tapahtuneen kerrostumisen voisi olettaa aiheuttaneen. On tietenkin mah-
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dollista, että eroosiopohjan alapuolisen ja yläpuolisen sedimentin lajistot olisivat niin samanlaisia, ettei eroosion vaikutusta voida havaita.
Yksittäisten lajien osuuksissa tapahtuneiden muutosten tarkastelu soveltuu tässä tutkimuksessa tarkoitukseensa varsin huonosti, sillä piilevädiagrammeissa on edustettuna vain
40–60 %:a kullakin syvyydellä havaituista piilevistä. Toisin sanoen 40–60 % piilevistä jää
kokonaan tarkastelun ulkopuolelle. Lisäksi piilevälajien kirjo on hyvin laaja ja yksittäisten lajien osuudet ovat pääosin hyvin pieniä (1,5–3,0 %).
9.2.2

Ekologiatietojen mukaan luokitellussa piileväaineistossa tapahtuneet
muutokset

Tarkastellaan seuraavaksi koko piilevälajistoa luokiteltuna ympäristömuuttujien suhteen
(Kuvat 37–40). Vääränlammessa on monimetallianomaliat syvyyksillä 3–4 cm ja 9–11 cm,
mutta piileviä ei ole analysoitu 3–4 cm:n eikä 9–10 cm:n syvyydeltä. Piilevien happivaatimuksista (Kuva 37a) havaitaan, että monimetallianomalioita vastaavilla syvyyksillä happivaatimukseltaan tuntemattomien lajien osuus kasvaa, mikä aiheuttaa muihin happivaatimusluokkiin kuuluvien piilevien vähentymisen. Monimetallianomalian sisältävillä syvyyksillä (3–4 cm ja 9–11 cm) ja koko syvyysvälillä 2–11 cm esiintyy muuta näytesarjaa
runsaammin asidofiilisia piilevälajeja. Vastaavasti alkalifiilisten piilevälajien osuus pienenee. Veden happamoituminen korreloi hyvin metallipitoisuuksien kanssa samanaikaisesti
kasvaneen rikkipitoisuuden (Kuva 14) kanssa ja on tyypillistä mustaliuskealueen järville
(Loukola-Ruskeeniemi ym., 1998). Piilevälajien saprobiaindekseissä (Kuva 39a) kasvaneet metallipitoisuudet eivät näy. Trofiatason (Kuva 36a) ja typpimetabolian (Kuva 40a)
suhteen tilanne on vastaava kuin happivaatimuksilla, eli luokaltaan tuntemattomien piilevien osuus kasvaa syvyyksillä 4–5 cm ja 10–11 cm. Lisäksi 10–11 cm:n syvyydellä mesoeutrofisten lajien osuus on merkittävästi pienempi kuin muilla syvyyksillä. Laskennalliset
pH-arvot (Kuva 35) ovat matalimmillaan Vääränlammessa 9–11 cm:n syvyydellä, mutta
ne eivät erotu selkeästi ylemmälle sedimenttikerroksen osalle lasketuista pH-arvoista. Syvyys 3–4 cm ei erotu pH-käyrissä lainkaan mahdollisesti siksi, että piileviä ei ole laskettu
tältä syvyydeltä.
Luotosessa tutkittujen alkuaineiden pitoisuudet kasvavat sedimentin pintaa kohti. Varsinkin ylimmät 1–3 cm ovat alkuainerikkaampia kuin alempi sedimenttikerros. Vääränlammessa tämä pätee ainoastaan fosforin (Kuva 17) ja vanadiinin (Kuva 24) osalta. Fosforin
osalta tulos on selkeä molemmissa järvissä, joskin Vääränlammen pitoisuudet ovat ylintä
senttimetriä lukuun ottamatta Luotosta korkeammat. Kaikista ylimmän 3 cm:n näytteistä
on laskettu piilevät, joten korkeampien alkuainepitoisuuksien voisi olettaa näkyvän ym-
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päristömuuttujien suhteen luokitellussa piileväaineistossa. Näin luokitellussa Luotosen
piilevälajistossa havaitaankin pieniä muutoksia sedimentin pintaosassa. Happivaatimukseltaan alhaisten piilevälajien osuus kasvaa (Kuva 37b), tosin se pysyy edelleen hyvin pienenä alle 2 prosentissa eikä happivaatimukseltaan korkeiden lajien osuus pienene vastaavasti. Happamuudensietokyvyn (Kuva 38b), saprobiaindeksin (Kuva 39b), ravinnetason
(Kuva 36b) ja typpimetabolian (Kuva 40b) osalta Luotosen ylimmät 3 cm eivät poikkea
alapuolisesta sedimentistä. Ekologiatietojen mukaan luokitellussa Vääränlammen piileväaineistossa (Kuvat 38a - 40a) ei ole havaittavissa sellaisia muutoksia, jotka voitaisiin
yhdistää kohonneisiin fosfori- ja vanadiinipitoisuuksiin.
Koko ympäristömuuttujien suhteen luokitellun piileväaineiston tarkastelu ei tue oletusta Luotosessa 17–18 cm:n syvyydellä olevan eroosiopohjan päälle kerrostuneesta sedimenttiaineksesta, kuten ei tukenut yksittäisten piilevälajien tarkastelukaan. Syvyyksiltä
16–17 cm ja 18–19 cm laskettujen piilevien optimaaliset ympäristöolosuhteet eivät poikkea toisistaan sen enempää kuin muiden syvyyksien väliset keskinäiset poikkeamat ovat.
Tarkasteltaessa koko piileväaineistoa ympäristömuuttujien mukaisesti luokiteltuna saadaan huomioitua suurempi osuus lajeista kuin yksittäisiä lajeja piilevädiagrammeista tarkasteltaessa. Kuitenkin ekologiatiedoiltaan tuntemattomien piilevälajien suuri osuus vaikeuttaa tulkintaa huomattavasti. Vääränlammessa parhaiten tunnetaan piilevien happamuudensietokyvy, jonka suhteen keskimäärin vain 21 % piilevistä on luokiteltu tuntemattomiksi. Muiden ympäristömuuttujien suhteen tuntemattomien osuuden keskiarvot ovat
Vääränlammessa 30–32 %. Luotosen piilevistä suurempi osuus on ekologialtaan tuntemattomia kuin Vääränlammen piilevistä. Sielläkin parhaiten tunnetaan piilevien suosimat pH-alueet, mutta kuitenkin keskimäärin 27 % piilevien kokonaismäärästä on happamuudensietokyvyltään tuntemattomia. Muiden ympäristömuuttujien suhteen vastaavat
keskiarvot ovat 33–36 %. Suurimmillaan yksittäisessä näytteessä Vääränlammessa 41 %
ja Luotosessa 42 % piilevien kokonaismäärästä on jonkin ympäristömuuttujan suhteen
tuntemattomia. Näiden lukujen perusteella edes koko piileväaineiston tarkastelua ei voida
pitää kovin luotettavana keinona jäljittää ympäristössä tapahtuneita muutoksia.
9.2.3

Vääränlammen piilevälajiston vertaaminen Luotosen lajistoon

Verrataan vielä lopuksi eri järvien piilevälajistoja ympäristömuuttujien suhteen luokiteltuna. Vertailua vaikeuttaa edellä kuvattu seikka, että Luotosessa on enemmän ekologisilta
tiedoiltaan tuntemattomia piilevälajeja kuin Vääränlammessa.
Happivaatimukseltaan (Kuva 37) alhaisia tai hyvin alhaisia lajeja esiintyy runsaammin
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Vääränlammessa, poikkeuksena Luotosen ylimmässä 2 cm:ssä esiintyvät 1–2 % hyvin alhaisilla happimäärillä toimeentulevia piilevälajeja. Kummankaan sedimenttisarjan alimmassa tutkitussa näytteessä (18–19 cm) ei esiinny käytännössä lainkaan alhaisia tai hyvin
alhaisia happipitoisuuksia suosivia lajeja. Vääränlammessa happivaatimukseltaan kohtalaisten lajien osuus pienenee ja happivaatimukseltaan melko korkeiden lajien osuus kasvaa sedimentin pintaa kohti. Luotosessa puolestaan kohtalaisia määriä happea vaativien
lajien osuus on pienin sedimentin pohjaosassa. Kokonaisuutena tarkasteltuna Vääränlammessa on enemmän alhaisia happipitoisuuksia suosivia piilevälajeja, mutta ero Luotosen
lajistoon on varsin pieni ja dominoivia lajeja ovat molemmissa järvissä jatkuvasti paljon
happea tarvitsevat piilevät.
Laskennalliset pH-arvot (Kuva 35) ovat Vääränlammessa ja Luotosessa hyvin lähellä toisiaan. Luotosessa pH-arvojen vaihtelu on suurempaa kuin Vääränlammessa mutta kuitenkin suuruusluokaltaan hyvin pientä suurimman ja pienimmän arvon erotuksen ollessa noin 0,5 yksikköä. Tarkasteltaessa piileväaineistoa jaettuna happamuudensietokyvyn
mukaisiin luokkiin (Kuva 38) havaitaan, että suurempi osa Vääränlammen kuin Luotosen
piilevistä on asidofiilisia. Toisaalta asidobionttisia piilevälajeja on vähemmän Vääränlammessa kuin Luotosessa. Vääränlammessa on runsaammin alkalifiilisia lajeja ja vähemmän
neutrofiilisia lajeja kuin Luotosessa. Yhteistä molemmille järville on se, että sedimentin
pohjaosassa on vähemmän hapanta elinympäristöä suosivia piilevälajeja kuin ylempänä
sedimentissä. Rajana voidaan pitää 10–12 cm:n syvyyttä. Erityisesti Vääränlammessa alkalifiiliset lajit korvautuvat asidofiilisilla lajeilla syvyydeltä 12–13 cm ylöspäin tultaessa.
Näiden tulosten perusteella voidaan sanoa molemmissa järvissä tapahtuneen lievää veden
happamoitumista 10–12 cm:n syvyydeltä sedimentin pintaa kohti tultaessa. Vääränlammessa on monimetallianomalia syvyydellä 9–11 cm, mikä todennäköisesti näkyy myös
veden happamoitumisena.
Saprobiaindeksi (Kuva 39) kuvaa piilevien sietokykyä veden orgaanista likaantumista
vastaan. Luotosessa esiintyy Vääränlampea runsaammin erittäin huonosti orgaanista likaantumista sietäviä oligosaprobisia piilevälajeja. Hieman paremmin veden orgaanista
likaantumista kestävien β-mesosaprobisten lajien osuus puolestaan on suurempi Vääränlammessa. Paremmin likaantumista sietävistä lajeista α-mesosaprobisten piilevälajien
osuus on suurempi Luotosessa kuin Vääränlammessa, mutta parhaiten kestäviä lajeja eli
α-meso-/polysaprobisia ja polysaprobisia lajeja on enemmän Vääränlammessa kuin Luotosessa. Piilevälajien saprobiaindekseistä nähdään, että Vääränlammen lajistossa painottuvat hieman paremmin orgaanista likaantumista sietävät lajit kuin Luotosen lajistossa.
Saprobiaindeksin kanssa samansuuntaisia tuloksia saadaan tarkastelemalla ravinnetason
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mukaan luokiteltuja piilevälajistoja (Kuva 36). Luotosen lajistossa on selkeästi enemmän
oligotrofisia piilevälajeja ja hieman vähemmän oligo-mesotrofisia lajeja kuin Vääränlammen lajistossa. Eutrofisten ja meso-eutrofisten lajien osuus puolestaan on selkeästi suurempi Vääränlammessa kuin Luotosessa. Veden ravinnetaso on siis koko kerrostumishistorian ajan ollut Vääränlammessa korkeampi kuin Luotosessa.
Edelleen typpimetabolian mukaan luokiteltua piileväaineistoa (Kuva 40) tarkastelemalla saadaan samankaltaisia tuloksia kuin piilevien saprobiaindeksien ja niiden suosiman
ravinnetason perusteella. Vääränlammessa on selkeästi vähemmän vain hyvin vähän orgaanista typpeä sietäviä N-autotrofisia lajeja ja selkeästi enemmän jonkin verran orgaanista typpeä sietäviä N-autotrofisia piilevälajeja kuin Luotosessa. Myös ehdollisesti Nheterotrofisten lajien osuus on suurempi Vääränlammessa kuin Luotosessa. Ehdottomasti
N-heterotrofisia lajeja on molemmissa järvissä hyvin vähän, korkeintaan 6 % mutta enimmäkseen vain 0–2 %. Vääränlammessa on siis ollut koko kerrostumishistorian ajan paitsi
enemmän orgaanista likaantumista ja enemmän ravinteita myös hieman korkeampi määrä orgaanista typpeä kuin Luotosessa. Tämä tulkinta on kuitenkin osittain ristiriidassa
hiili-typpisuhteen (Kuva 32) kanssa, sillä sen perusteella Luotosessa olisi ollut suhteessa
hieman enemmän orgaanista typpeä kuin Vääränlammessa. On mahdollista, että samanaikaisesti Luotosessa on ollut myös enemmän orgaanista hiiltä, jolloin hiili-typpisuhde jää
pienemmäksi kuin Vääränlammessa, vaikka typpeä olisi ollut vähemmän.

9.3

Virheenarviointi

137

Cs-ajoitus ja laboratorioanalyysit on tehty koneellisesti, ja lisäksi Labtium Oy:llä on
FINAS-akkreditointi alkuaineanalyysissä käytetyille menetelmille. Tutkimuksen ylivoimaisesti suurimmat virhelähteet liittyvätkin piileväanalyysiin, jonka oikeellisuus riippuu
tutkijan osaamisesta. Siten piileväaineistoa tulkittaessa on aina muistettava inhimillisten virheiden mahdollisuus, ja on erittäin todennäköistä, että lajinmäärityksessä on tehty
virheitä. Piilevätutkimuksen alkuvaiheessa esiintyviä tunnistusvirheitä pyrittiin vähentämään sillä, että ensimmäisinä lasketut näytteet (Luotonen 10–19 cm, 5 näytettä) laskettiin
uudestaan sen jälkeen, kun kaikki 22 näytettä oli laskettu kertaalleen. Osa poikkeamista
lajistossa, kuten suolaisen veden lajien esiintyminen tuloksissa, on todennäköisesti seurausta virheistä lajinmäärityksessä. Erityisen vaikeaa on pienten piilevälajien tunnistaminen, sillä mikroskoopin tarkkuus asettaa rajoituksensa kooltaan pienten ja/tai piirteiltään
hentojen piilevien lajinmääritykselle. Tästä johtuen pienet lajit ovat aliedustettuina tuloksissa. Toisaalta hyvin suuret piilevän kuoret hajoavat helpommin kuin pienemmät. Ne
esiintyivät tutkituissa näytteissä palasina, jotka olivat kooltaan alle puolet kokonaisesta
piilevän kuoresta, eli niitä ei huomioitu piileviä laskettaessa. Tarkemmassa analyysissä
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olisi voitu huomioida myös alle puolikkaan kuoren kokoiset palat, jolloin niistä olisi pidetty erikseen kirjaa ja laskettu kuoren osia yhteen. Toisaalta lajien tunnistaminen vain
osasta kuorta olisi varsin epävarmaa, sillä monessa tapauksessa osa lajinmäärityksessä
tarvittavista piirteistä jäisi puuttumaan.
Piilevät voivat myös esiintyä teratologisina eli rakenteeltaan muuttuneina muotoina vesissä, joiden metallipitoisuudet ovat korkeita (mm. Ferreira da Silva ym. 2009, Luís ym.
2011). On mahdollista, että yksittäisiä piilevien teratologisia muotoja on tässä tutkimuksessa luokiteltu tunnistamattomiksi riittävän selkeiden tunnistuspiirteiden puuttuessa. Lievästi teratologisten piilevien esiintymistiheydestä ei pidetty kirjaa piileviä laskettaessa.
Tulosten luotettavuutta voitaisiin parantaa analysoimalla piilevät koko sedimenttisarjasta,
kun nyt on analysoitu vain ylimmät 3 cm ja sen jälkeen joka toinen senttimetri 19 cm:n
syvyydelle asti. Erityisen tarpeellista olisi piilevien laskeminen niiltä syvyyksiltä, joilla
havaittiin Vääränlammessa monimetallianomalia (3–4 cm ja 9–10 cm). Näitä syvyyksiä
lukuun ottamatta voidaan tutkimuksen tulosten perusteella olettaa piilevälajiston muutosten olevan varsin pieniä myös piileväanalyysistä pois jätetyillä syvyyksillä.

10
10.1

Johtopäätökset
Vääränlampi

Vääränlampi on ollut Luotosta ravinteikkaampi ja metallipitoisempi koko tutkitun kerrostumishistorian ajan. Korkeat metalli- ja rikkipitoisuudet ovat tyypillisiä mustaliuskealueen
järville (mm. Loukola-Ruskeeniemi ym. 1998, Mäkinen ja Kauppila 2006). Järven ravinteisuuteen ja orgaanisen likaantumisen määrään vaikuttavat pääasiassa ympäröivä maaperä, ilmateitse tuleva laskeuma ja mahdollinen maanmuokkaus valuma-alueella (Helminen
ym. 1995). Vääränlammen alkuainejakaumat ja -pitoisuudet kuvastavat selkeästi mustaliuskeiden vaikutusta sedimentteihin, vaikka havaittuja monimetallianomalioita ei saatukaan sidottua aikaan. Sedimentin 137 Cs-ajoitus ja kokonaislyijypitoisuus antoivat ristiriitaiset tulokset, kuten edellä luvussa 9.1 on kuvattu.
Vääränlammen ympäristön olosuhteissa on tapahtunut tutkitun kerrostumishistorian aikana kaksi merkittävää muutosta, jotka näkyvät anomaalisen korkeina metallipitoisuuksina 3–4 cm:n ja 9–11 cm:n syvyyksillä. Ylemmän metallianomalian muodostavat tyypilliset silikaattimineraaleissa esiintyvät metallit (alumiini, kalium, kalsium ja magnesium)
ja alemman mustaliuskeissa esiintyvät metallit (kadmium, koboltti, nikkeli, rauta ja sink62

ki). 3–4 cm:n ja 9–11 cm:n syvyyksillä on havaittavissa pienehköjä muutoksia piilevälajien keskinäisissä runsaussuhteissa. Piilevien happamuudensietokykyä tarkasteltaessa
myös monimetallianomalioiden välinen osa sedimentistä erottuu muusta sedimenttisarjasta. Tällä välillä järvivesi on ollut happamampaa kuin syvyyksillä 0–3 cm ja 11–19 cm.
Havaitut monimetallianomaliat ja veden happamuuden muutokset ovat todennäköisimmin seurausta maanmuokkauksesta. Mustaliuskeissa olevien sulfidimineraalien rapautuessa maaperään kulkeutuu rikkiä, joka veden ja ilman kanssa reagoidessaan muodostaa rikkihappoa (Lavergren 2009). Rikkihapon aiheuttama veden happamoituminen puolestaan nopeuttaa metallien liukenemista mineraalirakeista (Loukola-Ruskeeniemi ym.
1998). Metallit kulkeutuvat pohjaveden mukana pohjamaahan ja turpeeseen, josta ne maaperän rikkoutuessa huuhtoutuvat vesistöihin. Aiemmin Kiikkilä ym. (2014) ovat havainneet vesistössä olevien raskasmetallien määrän kohonneen mustaliuskealueella tehtyjen
hakkuiden jälkeen, kun metallipitoisen maaperän pintakerros on rikkoutunut.
Vääränlammen valuma-alueella on tehty ojituksia ja hakkuita, joiden ajankohdista ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa. Ainoa varma tieto on, että Vääränlammen itäpuolella oleva
metsä on hakattu 1960- tai 1970-luvulla (Pasi Tuomainen, UPM, sähköposti, 2015). Tarkempien tietojen puuttuessa voidaan olettaa suo-ojitusten olevan tehty niiden huippuaikaan 1950- tai 1960-luvulla. Ristiriitaisten ajoitustulosten takia ei voida tehdä varmaa
tulkintaa siitä, ovatko alkuaineanomaliat näiden tiedossa olevien metsänhoitotoimenpiteiden aiheuttamia. Veden pysyminen happamana koko alkuaineanomalioiden välisen ajan
voi olla seurausta pidemmäksi aikaa muuttuneista valumaolosuhteista. Esimerkiksi ojituksen vaikutus valuntaan voidaan havaita 15–20 vuoden ajan (Nieminen ja Ahti 2000). Mielenkiintoisesti merkit happamoitumisesta kuitenkin loppuvat heti jälkimmäisenä kerrostuneen monimetallianomalian (3–4 cm) jälkeen, mikä puoltaa ajatusta alemman anomalian
muodostumisesta ojituksen seurauksena. Ylemmän anomalian syy olisi tällöin jokin muu,
tässä tutkimuksessa tuntemattomaksi jäänyt tekijä. Ojitukseen liittyvät tyypillisesti myös
vesistön rehevöityminen ja happipitoisuuden lasku (Kenttämies 1981). Piileväaineistossa ei havaita merkkejä rehevöitymisestä 3–4 cm:n tai 9–11 cm:n syvyyksillä. Sitä vastoin
happivaatimukseltaan alhaisten piilevien osuus kasvaa 10–11 cm:n syvyydellä.
Vääränlammen alkuainepitoisuuksissa on yksityiskohta, joka muistuttaa Mäkisen ym.
(2010) Kolmisopessa havaitsemaa alkuainepitoisuuksien vaihtelua. Molemmissa järvissä
lyijypitoisuuden maksimi on alempana kuin nikkelipitoisuuden maksimi. Lyijypitoisuuden maksimin yhteydessä myös kadmiumin ja sinkin pitoisuudet sekä hiilen osuus kuivamassasta ovat kohonneita. Mäkinen ym. (2010) tulkitsivat tämän siten, että humuspitoista maaperää oli ensin muokattu, mistä aiheutui joidenkin alkuaineiden (lyijy, kadmium,
sinkki ja hiili) pitoisuuksien kasvu. Tämän jälkeen ojitettiin mineraalimaa, jolloin nikkeli
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ja muut silikaatteihin sitoutuneet alkuaineet mobilisoituivat. Kolmisopen ja Vääränlammen metalli- ja hiilipitoisuuksien trendit eivät ole täysin identtiset, mutta tämä malli voisi
mahdollisesti soveltua myös Vääränlammelle. Etenkin nikkelin pitoisuusjakauma on erilainen Vääränlammessa kuin Kolmisopessa. Kolmisopessa ei myöskään ole yhtä voimakasta mustaliuskeisiin liittyvien metallien anomaliaa kuin Vääränlammessa.
Ympäröivän kallioperän on todettu vaikuttavan valuntaan eniten, kun järvet ovat pieniä ja
matalia ja kasvillisuus valuma-alueella on vähäistä (Loukola-Ruskeeniemi, 1998). Vääränlampi on pienehkö ja varsin matala järvi, ja osalla valuma-alueesta kallioperää verhoaa vain alle 1 m:n paksuinen moreenipeite. Siten voidaan olettaa kallioperän vaikutuksen
olevan selkeä. Toisaalta suurin osa valuma-alueesta on muita kivilajeja kuin mustaliusketta, minkä takia tutkittavan järven valinta ei palvele tutkimuksen tavoitteita parhaalla
mahdollisella tavalla. Mustaliuskekallioperän vaikutus näkyy järvisedimentissä kuitenkin
selvästi. Havaittu vaikutus on yllättävän suuri siihen nähden, että Talvitie ym. (1980) eivät
havainneet Vääränlammen lähialueen lito- ja pedogeokemian poikkeavan taustakallioperän arvoista.

10.2

Luotonen

Luotosen valuma-alue sijaitsee gneissistä, kvartsiitista ja gabrosta koostuvan kallioperän
alueella. Sen sedimenttinäytteistä mitatut alkuainepitoisuudet olivat pääsääntöisesti korkeimmillaan ylimmissä 4 cm:ssä. Metallipitoisuuksista on selkeästi havaittavissa, että kallioperä on erilainen kuin Vääränlammen valuma-alueella. Selvimmin tämä näkyy Vääränlammessa korkeina pitoisuuksina mitattujen kadmiumin, koboltin, nikkelin ja sinkin
alhaisina pitoisuuksina, joskin niidenkin pitoisuudet moninkertaistuvat ylimmän 4 cm:n
alueella.
Kuten Vääränlammen, myös Luotosen sedimenttisarjan ajoitustulokset ovat vaikeasti tulkittavissa, ja yksi esitetty teoria on noin 40 vuoden aikana eroosiopohjan päälle kerrostunut sedimenttiaines. Eroosiopohja sijaitsisi 17–18 cm:n syvyydellä, ja sen 18–20 cm:n
syvyydellä oleva osa olisi korkeintaan 70 vuotta vanha. Piileväanalyysin tulokset ovat
kuitenkin ristiriidassa tämän tulkinnan kanssa, elleivät eroosiopohjan ala- ja yläpuoliset
piilevälajistot muistuta suuresti toisiaan. Muita mahdollisia teorioita ovat vuoden 1986
jälkeen kerrostuneen aineksen erodoituminen täydellisesti, ja vuonna 1986 maalle kerrostuneen aineksen kertyminen järven pohjaan viimeisimpien vuosien aikana.
Luotosen sedimentin pintaosassa havaittava lukuisten alkuaineiden rikastuminen on erittäin todennäköisesti seurausta valuma-alueella tapahtuneesta maanmuokkauksesta. Ajal-
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lisesti tämä ei kuitenkaan sovi luultavimmin 1950- tai 1960-luvulla tehtyihin ojituksiin
eikä 1960- ja 1970-luvuilla osalla valuma-aluetta tehtyihin metsänhakkuisiin. Valumaalueella on tehty hakkuita myös 2000-luvulla, joten tämä voisi olla syynä sedimentin pintakerroksessa havaittavaan metallipitoisuuksien kasvuun. 137 Cs-ajoituksen tulos ei kuitenkaan tue ajatusta siitä, että 2000-luvulla kerrostunutta sedimenttiä olisi jäljellä sedimenttisarjassa, ellei kyseessä ole hakkuiden myötä mobilisoitunut vuonna 1986 kerrostunut
maaperä. Hyvin todennäköisesti tutkittu sedimentti on joka tapauksessa pinnaltaan sekoittunutta, sillä veden syvyys näytteenottokohdalla oli alle 1,5 m. Tällöin tuulen aiheuttama
pintaveden liike riittää sekoittamaan pohjasedimentin pintaa. Tämän teorian kanssa on
kuitenkin osittain ristiriidassa se, että alkuaineiden rikastuminen sedimentin pintaosaan
oli havaittavissa lähes kaikilla tutkituilla alkuaineilla.
Ympäröivän kallioperän pitäisi vaikuttaa valuntaan enemmän Luotosessa kuin Vääränlammessa, sillä se on kooltaan pienempi ja matalampi kuin Vääränlampi (Loukola-Ruskeeniemi ym. 1998). Toisaalta kallioperän vaikutusta pienentää Vääränlammen valumaaluetta paksumpi maaperä, sillä alle 1 m paksuista maaperää ei ole juurikaan havaittu.
Kallioperän lisäksi myös maaperä vaikuttaa valuntaan ja sen sisältämiin alkuaineisiin.
Valuma-alueen maaperän kemiallista koostumusta ei ole tutkittu, mutta todennäköisesti
siinä näkyisi ainakin jossain määrin Kainuun liuskealueen ja siihen kuuluvien mustaliuskeiden vaikutus, sillä etäisyys valuma-alueelta mustaliuskealueelle on pienimmillään alle
2 km.
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Yhteenveto

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kallioperän vaikutusta järvisedimentin kemialliseen koostumukseen ja piileväkantaan. Tutkimuskohteina oli kaksi Sotkamossa sijaitsevaa järveä: Vääränlampi mustaliuskealueella ja Luotonen granitoidialueella. Tutkimusmenetelminä olivat kvantitatiivinen alkuaineanalyysi sekä kvalitatiivinen piileväanalyysi.
Alkuaineanalyysit tehtiin akkreditoidussa laboratoriossa ja piileväanalyysi graduntekijän
toimesta Oulun yliopiston kaivannaisalan tiedekunnassa.
Tutkimuksessa havaittiin kaksi ajanjaksoa, joiden aikana monien metallien pitoisuudet
Vääränlammen järvisedimentissä ovat nousseet. Mustaliuskeiden sisältämien sulfidimineraalien rapautuessa metallit ja rikki kulkeutuvat pohjaveden mukana pohjamaahan ja
turpeeseen. Kun maaperä rikkoutuu metsänhoitotoimenpiteiden seurauksena, nämä metallit ja rikki huuhtoutuvat valumavesien mukana vesistöihin ja edelleen järvisedimenttiin. Alemman, 9–11 cm:n syvyydellä olevan metallianomalian yhteydessä kadmiumin,
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koboltin, nikkelin ja sinkin pitoisuudet ovat erityisen korkeita. Ylemmän, 3–4 cm:n syvyydellä olevan anomalian muodostavat silikaattimineraaleihin liittyneet metallit. Monimetallianomalioihin liittyy myös järviveden happamoituminen. Metallianomalioiden ikää
ei saatu selvitettyä johtuen ristiriitaisista ajoitustuloksista, mutta todennäköisesti alempi
monimetallianomalia on syntynyt ojituksen yhteydessä 1950- tai 1960-luvulla. Ylemmän
anomalian muodostumisen syystä ei ole tietoa tai arviota.
Taustakallioperäaluetta edustavan Luotosen sedimenttisarjassa ei havaittu vastaavia monimetallianomalioita. Monien metallien pitoisuudet kuitenkin kohoavat 4 cm:n syvyydeltä
sedimentin pintaa kohti tultaessa. Metallipitoisuuksien kasvu on seurausta maan muokkautumisesta joko ojitusten tai metsänhakkuiden myötä. Tällöin kallioperästä pohjamaahan ja turpeeseen kulkeutuneet metallit huuhtoutuvat vesistöihin maaperän rikkoutuessa.
Luotosessa ajoitustulokset olivat Vääränlampea selkeämmät, mutta tiedossa olevia metsänhoitotoimenpiteiden ajankohtia ei voitu yhdistää sedimentin pintakerroksessa havaittavaan metallipitoisuuksien kasvuun.
Monimetallianomalioiden esiintyminen vain toisessa järvessä on keskeisin kallioperän
aiheuttama vaikutus järvien olosuhteisiin. Toinen havaittava ero on, että piileväanalyysin perusteella Vääränlammessa on ollut koko kerrostumishistorian ajan jonkin verran
vähemmän happea ja enemmän ravinteita kuin Luotosessa. Fosforin pitoisuus sedimenttisarjoissa tukee havaittua faktaa, kun taas järvien typpipitoisuudet ovat olleet samankaltaiset koko kerrostumishistorian ajan.
Tutkimustulosten käyttökelpoisuutta haittaa etenkin ajoituksen epävarmuus, joka hankaloittaa myös Vääränlammen ja Luotosen tulosten vertailua keskenään. Lisäksi piilevien
lajikirjon suuruus ja ekologialtaan tuntemattomien piilevien suuri määrä vaikeuttavat ympäristön tilan muutosten havainnointia piileväkannassa tapahtuneiden muutosten perusteella. Jatkotutkimukset olisivat paikallaan tulosten luotettavuuden parantamiseksi. Niissä
tulisi erityisesti panostaa mahdollisimman vähän erodoituneen näytteenottokohdan löytämiseen järven pohjalta. Lisäksi piilevät tulisi laskea nyt tutkittujen näytesyvyyksien lisäksi vähintään Vääränlammen monimetallianomaliat sisältäviltä syvyyksiltä (3–4 cm ja
9–10 cm) mutta mieluiten kaikista sedimenttinäytteistä.
Yhteys Luonnonvarakeskuksen hankkeen päätavoitteisiin jäi varsin pieneksi. Lisäksi tutkittavan järven valinta siten, että jokin granitoidialueella oleva Luonnonvarakeskuksen
koeala sijaitsisi sen valuma-alueella, osoittautui mahdottomaksi. Alun perin tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää, näkyvätkö koealoilla viimeisten 6 vuoden aikana tehdyt metsänhoitotoimenpiteet ja niiden jälkeinen alueen palautuminen järvisedimentissä. Tutkimuk-
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sen aikana kävi kuitenkin selväksi, että Limnos-näytteenottimella otetuista sedimenttinäytteistä tehty piileväanalyysi ei menetelmänä sovellu yksittäisten vuosien aikana tapahtuneiden muutosten seurantaan, sillä senttimetrissä sedimenttiä on useamman vuoden sedimenttikertymä. Lisäksi matalista kohdista (vettä alle 3 m) otettuja näytteitä käytettäessä
on mahdollista, että veden sekoittuminen on sekoittanut sedimentin pintaosaa kerrostumisen aikana.
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Liite I
Vääränlammen näytteestä löydetyt piilevälajit
Achnanthes sp. Bory de St. Vincent
Achnanthes bioretii Germain
Achnanthes chlidanos Hohn & Hellerman
Achnanthes daonensis Lange-Bertalot
Achnanthes didyma Hustedt
Achnanthes helvetica (Hustedt) Lange-Bertalot
Achnanthes impexa Lange-Bertalot
Achnanthes kryophila Petersen
Achnanthes laevis var. laevis Oestrup
Achnanthes lanceolata var. frequentissima Lange-Bertalot
Achnanthes levanderi Hustedt
Achnanthes linearis Grunow
Achnanthes lutheri Hustedt
Achnanthes minutissima Kützing
Achnanthes minutissima var. affinis (Grunow) Lange-Bertalot
Achnanthes minutissima var. minutissima Kützing
Achnanthes minutissima var. saprophila Kobayasi & Mayama
Achnanthes minutissima var. scotica (Carter) Lange-Bertalot
Achnanthes peragalli Brun & Héribaud
Achnanthes pseudoswazi Carter
Achnanthes pusilla (Grunow) De Toni
Achnanthes subatomoides (Hustedt) Lange-Bertalot & Archibald
Achnanthes suchlandtii Hustedt
Achnanthes taeniata Grunow
Achnanthes ventralis (Krasske) Lange-Bertalot
Amphora libyca Ehrenberg
Amphora ovalis (Kützing) Kützing
Aulacoseira sp. Bory de St. Vincent
Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen
Aulacoseira crenulata (Ehrenberg) Krammer
Aulacoseira islandica (Müller) Simonsen
Aulacoseira italica (Ehrenberg) Simonsen
Aulacoseira lacustris (Grunow) Krammer
Aulacoseira lirata (Ehrenberg) Ross
1

Aulacoseira subarctica (Müller) Haworth
Aulacoseira valida (Grunow) Krammer
Brachysira brebissoni Ross
Caloneis sp. Cleve
Caloneis bacillum (Grunow) Cleve
Caloneis silicula (Ehrenberg) Cleve
Caloneis undulata (Gregory) Krammer
Cocconeis placentula Ehrenberg
Cyclotella sp. Kützing ex Brébisson
Cyclotella pseudostelligera Hustedt
Cyclotella stelligera Cleve & Grunow
Cymbella sp. Agardh
Cymbella aspera (Ehrenberg) Peragallo
Cymbella cesatii (Rabenhorst) Grunow
Cymbella descripta (Hustedt) Krammer & Lange-Bertalot
Cymbella ehrenbergii Kützing
Cymbella gaeumannii Meister
Cymbella gracilis (Ehrenberg) Kützing
Cymbella hebridica (Grunow) Cleve
Cymbella minuta Hilse ex Rabenhorst
Cymbella naviculiformis (Auerswald) Cleve
Cymbella silesiaca Bleisch
Cymbella subcuspidata Krammer
Diploneis sp. Ehrenberg ex Cleve
Diploneis marginestriata Hustedt
Diploneis oculata (Brébisson) Cleve
Epithemia adnata (Kützing) Brébisson
Eunotia sp. Ehrenberg
Eunotia arcus Ehrenberg
Eunotia bilunaris var. bilunaris (Ehrenberg) Mills
Eunotia bilunaris var. linearis (Okuno) Lange-Bertalot & Nörpel-Schempp
Eunotia diodon Ehrenberg
Eunotia exigua (Brébisson ex Kützing) Rabenhorst
Eunotia faba Ehrenberg
Eunotia fallax var. fallax Cleve
Eunotia formica Ehrenberg
Eunotia incisa var. incisa Gregory
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Eunotia minor (Kützing) Grunow
Eunotia pectinalis var. pectinalis (Dyllwyn) Rabenhorst
Eunotia pectinalis var. undulata (Ralfs) Rabenhorst
Eunotia serra var. tetraodon (Ehrenberg) Nörpel
Eunotia soleirolii (Kützing) Rabenhorst
Eunotia subarctuoides Alles, Nörpel & Lange-Bertalot
Eunotia sudetica Müller
Eunotia tenella (Grunow) Hustedt
Fragilaria sp. Lyngbye
Fragilaria bicapitata Mayer
Fragilaria brevistriata Grunow
Fragilaria capucina var. amphicephala(Grunow) Lange-Bertalot
Fragilaria capucina var. capucina Desmaziéres
Fragilaria capucina var. gracilis (Oestrup) Hustedt
Fragilaria capucina var. rumpens (Kützing) Lange-Bertalot
Fragilaria capucina var. vaucheriae (Kützing) Lange-Bertalot
Fragilaria constricta Ehrenberg
Fragilaria construens f. binodis (Ehrenberg) Hustedt
Fragilaria construens f. subsalina Hustedt
Fragilaria construens f. venter (Ehrenberg) Hustedt
Fragilaria construens var. construens Grunow
Fragilaria exigua Grunow
Fragilaria fasciculata (Agardh) Lange-Bertalot
Fragilaria lata (Cleve-Euler) Renberg
Fragilaria leptostauron (Ehrenberg) Hustedt
Fragilaria leptostauron var. martyi (Héribaud) Lange-Bertalot
Fragilaria neoproducta Lange- Bertalot
Fragilaria oldenburgiana Hustedt
Fragilaria parasitica var. parasitica (Smith) Grunow
Fragilaria parasitica var. subconstricta Grunow
Fragilaria pinnata Ehrenberg
Fragilaria virescens Ralfs
Frustulia sp. Rabenhorst
Frustulia rhomboides (Ehrenberg) De Toni
Frustulia rhomboides var. amphipleuroides (Grunow) De Toni
Frustulia rhomboides var. crassinervia (Brébisson) Ross
Frustulia rhomboides var. saxonica (Rabenhorst) De Toni

3

Gomphonema sp. Ehrenberg
Gomphonema acuminatum Ehrenberg
Gomphonema clavatum Ehrenberg
Gomphonema gracile Ehrenberg
Gomphonema minutum Agardh
Gomphonema parvulum Kützing
Gomphonema truncatum Ehrenberg
Navicula sp. Bory de St. Vincent
Navicula americana Ehrenberg
Navicula cocconeiformis Gregory ex Greville
Navicula cryptocephala Kützing
Navicula elginensis (Gregory) Ralfs
Navicula heimansii van Dam & Kooyman = Navicula leptostriata Jörgensen
Navicula järnefeltii Hustedt
Navicula laevissima Kützing
Navicula lanceolata (Agardh) Ehrenberg
Navicula lapidosa Krasske
Navicula mediocris Krasske
Navicula minuscula var. muralis (Grunow) Lange-Bertalot
Navicula pseudoscutiformis Hustedt
Navicula pseudoventralis Hustedt
Navicula pupula Kützing
Navicula radiosa Kützing
Navicula rhynchocephala Kützing
Navicula seminulum Grunow
Navicula subtilissima Cleve
Navicula söhrensis var. hassiaca (Krasske) Lange-Bertalot
Navicula ventralis Krasske
Navicula vitabunda Hustedt
Neidium affine (Ehrenberg) Pfitzer
Neidium ampliatum (Ehrenberg) Krammer
Neidium hitchcockii (Ehrenberg) Cleve
Nitzschia sp. Hassall
Nitzschia gracilis Hantzsch
Nitzschia inconspicua Grunow
Nitzschia intermedia Hantzsch
Nitzschia palea (Kützing) Smith
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Nitzschia perminuta (Grunow) Peragallo
Nitzschia recta Hantzsch
Pinnularia sp. Ehrenberg
Pinnularia appendiculata (Agardh) Cleve
Pinnularia braunii (Grunow) Cleve
Pinnularia gibba Ehrenberg
Pinnularia gibba var. linearis Ehrenberg
Pinnularia hemiptera (Kützing) Rabenhorst
Pinnularia infirma Krammer
Pinnularia interrupta Smith
Pinnularia legumen (Ehrenberg) Ehrenberg
Pinnularia mesolepta (Ehrenberg) Smith
Pinnularia microstauron (Ehrenberg) Cleve
Pinnularia nodosa (Ehrenberg) Smith
Pinnularia rupestris Hantzsch
Pinnularia stromatophora (Grunow) Cleve
Pinnularia subcapitata var. hilseana (Janisch) Müller
Pinnularia subcapitata var. subcapitata Gregory
Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehrenberg
Stauroneis anceps Ehrenberg
Stauroneis kriegerii Patrick
Stauroneis legumen (Ehrenberg) Kützing
Stauroneis phoenicenteron (Nitzsch) Ehrenberg)
Stauroneis prominula (Grunow) Hustedt
Stenopterobia sp. Brébisson ex Van Heurck
Tabellaria sp. Ehrenberg
Tabellaria fenestrata (Lyngbye) Kützing
Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing
Tetracyclus glans (Ehrenberg) Mills
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Liite II
Luotosen näytteestä löydetyt piilevälajit
Achnanthes sp. Bory de St. Vincent
Achnanthes bremeyri Lange-Bertalot
Achnanthes chlidanos Hohn & Hellerman
Achnanthes daonensis Lange-Bertalot
Achnanthes delicatula ssp. delicatula (Kützing) Grunow
Achnanthes didyma Hustedt
Achnanthes exigua Grunow
Achnanthes flexella var. alpestris Brun
Achnanthes flexella var. flexella (Kützing) Brun
Achnanthes grischuna Wüthrich
Achnanthes helvetica (Hustedt) Lange-Bertalot
Achnanthes impexa Lange-Bertalot
Achnanthes kryophila Petersen
Achnanthes lanceolata (Brébisson) Grunow
Achnanthes lanceolata var. frequentissima Lange-Bertalot
Achnanthes lapponica Hustedt
Achnanthes levanderi Hustedt
Achnanthes linearis Grunow
Achnanthes marginulata Grunow
Achnanthes minutissima Kützing
Achnanthes minutissima var. macrocephala Hustedt
Achnanthes minutissima var. minutissima Kützing
Achnanthes minutissima var. saprophila Kobayasi & Mayama
Achnanthes minutissima var. scotica (Carter) Lange-Bertalot
Achnanthes pseudoswazi Carter
Achnanthes pusilla (Grunow) De Toni
Achnanthes rossii Hustedt
Achnanthes rupestoides Hohn
Achnanthes saccula Carter
Achnanthes scotica (Carter) Lange-Bertalot
Achnanthes subatomoides (Hustedt) Lange-Bertalot & Archibald
Achnanthes subexigua Hustedt
Achnanthes suchlandtii Hustedt
Achnanthes ventralis (Krasske) Lange-Bertalot
1

Amphora libyca Ehrenberg
Amphora ovalis (Kützing) Kützing
Aulacoseira sp. Bory de St. Vincent
Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen
Aulacoseira islandica (Müller) Simonsen
Aulacoseira italica (Ehrenberg) Simonsen
Aulacoseira lacustris (Grunow) Krammer
Aulacoseira lirata (Ehrenberg) Ross
Aulacoseira subarctica (Müller) Haworth
Aulacoseira valida (Grunow) Krammer
Brachysira sp. Kützing
Brachysira brebissoni Ross
Caloneis sp. Cleve
Caloneis bacillum (Grunow) Cleve
Caloneis silicula (Ehrenberg) Cleve
Caloneis undulata (Gregory) Krammer
Cymbella sp. Agardh
Cymbella cesatii (Rabenhorst) Grunow
Cymbella cuspidata Kützing
Cymbella descripta (Hustedt) Krammer & Lange-Bertalot
Cymbella elginensis Krammer
Cymbella gaeumannii Meister
Cymbella gracilis (Ehrenberg) Kützing
Cymbella hebridica (Grunow) Cleve
Cymbella hybrida (Grunow) Cleve var. lanceolata Krammer
Cymbella incerta (Grunow) Cleve
Cymbella mesiana Cholnoky
Cymbella minuta Hilse ex Rabenhorst
Cymbella naviculiformis (Auerswald) Cleve
Cymbella perpusilla Cleve
Cymbella silesiaca Bleisch
Cymbella sinuata Gregory
Cymbella subcuspidata Krammer
Eunotia sp. Ehrenberg
Eunotia arcus Ehrenberg
Eunotia bilunaris var. bilunaris (Ehrenberg) Mills
Eunotia circumborealis Nörpel & Lange-Bertalot
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Eunotia diodon Ehrenberg
Eunotia exigua (Brébisson ex Kützing) Rabenhorst
Eunotia faba Ehrenberg
Eunotia fallax Cleve var. grönlandica (Grunow) Lange-Bertalot & Nörpel
Eunotia flexuosa (Brébisson) Kützing
Eunotia incisa var. incisa Gregory
Eunotia intermedia (Krasske ex Hustedt) Nörpel & Lange-Bertalot
Eunotia meisteri Hustedt
Eunotia minor (Kützing) Grunow
Eunotia pectinalis var. pectinalis (Dyllwyn) Rabenhorst
Eunotia rhynchocephala var. rhynchocephala Hustedt
Eunotia rhynchocephala var. satelles Nörpel & Lange-Bertalot
Eunotia serra var. diadema (Ehrenberg) Patrick
Eunotia serra var. tetraodon (Ehrenberg) Nörpel
Eunotia sudetica Müller
Eunotia tenella (Grunow) Hustedt
Fragilaria sp. Lyngbye
Fragilaria bicapitata Mayer
Fragilaria brevistriata Grunow
Fragilaria capucina var. vaucheriae (Kützing) Lange-Bertalot
Fragilaria constricta Ehrenberg
Fragilaria construens f. binodis (Ehrenberg) Hustedt
Fragilaria construens f. subsalina Hustedt
Fragilaria construens f. venter (Ehrenberg) Hustedt
Fragilaria construens var. construens Grunow
Fragilaria exigua Grunow
Fragilaria fasciculata (Agardh) Lange-Bertalot
Fragilaria lapponica Grunow
Fragilaria lata (Cleve-Euler) Renberg
Fragilaria leptostauron (Ehrenberg) Hustedt
Fragilaria leptostauron var. martyi (Héribaud) Lange-Bertalot
Fragilaria nitzschioides Grunow
Fragilaria parasitica var. parasitica (Smith) Grunow
Fragilaria parasitica var. subconstricta Grunow
Fragilaria pinnata Ehrenberg
Fragilaria pseudoconstruens Marciniak
Fragilaria virescens Ralfs
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Frustulia rhomboides (Ehrenberg) De Toni
Frustulia rhomboides var. amphipleuroides (Grunow) De Toni
Frustulia rhomboides var. crassinervia (Brébisson) Ross
Frustulia rhomboides var. saxonica (Rabenhorst) De Toni
Gomphonema sp. Ehrenberg
Gomphonema acuminatum Ehrenberg
Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst
Gomphonema gracile Ehrenberg
Gomphonema parvulum Kützing
Melosira undulata (Ehrenberg) Kützing
Navicula sp. Bory de St. Vincent
Navicula absoluta Hustedt
Navicula cryptocephala Kützing
Navicula elginensis (Gregory) Ralfs
Navicula heimansii van Dam & Kooyman= Navicula leptostriata Jörgensen
Navicula jaagii Meister
Navicula järnefeltii Hustedt
Navicula laevissima Kützing
Navicula lapidosa Krasske
Navicula laterostrata Hustedt
Navicula mediocris Krasske
Navicula minuscula var. muralis (Grunow) Lange-Bertalot
Navicula pseudoscutiformis Hustedt
Navicula pseudoventralis Hustedt
Navicula pupula Kützing
Navicula radiosa Kützing
Navicula rhynchocephala Kützing
Navicula seminulum Grunow
Navicula striolata (Grunow) Lange-Bertalot
Navicula söhrensis var. hassiaca (Krasske) Lange-Bertalot
Navicula ventralis Krasske
Navicula vitabunda Hustedt
Neidium affine (Ehrenberg) Pfitzer
Neidium ampliatum (Ehrenberg) Krammer
Neidium hitchcockii (Ehrenberg) Cleve
Neidium iridis (Ehrenberg) Cleve
Nitzschia sp. Hassall
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Nitzschia amphibia Grunow
Nitzschia capitellata Hustedt
Nitzschia fonticola (romana) Grunow
Nitzschia gracilis Hantzsch
Nitzschia linearis (Agardh) Smith
Nitzschia microcephala Grunow
Nitzschia palea (Kützing) Smith
Nitzschia perminuta (Grunow) Peragallo
Pinnularia sp. Ehrenberg
Pinnularia braunii (Grunow) Cleve
Pinnularia divergens Smith
Pinnularia gibba Ehrenberg
Pinnularia gibba var. linearis Ehrenberg
Pinnularia interrupta Smith
Pinnularia legumen (Ehrenberg) Ehrenberg
Pinnularia maior (Kützing) Rabenhorst
Pinnularia mesolepta (Ehrenberg) Smith
Pinnularia microstauron (Ehrenberg) Cleve
Pinnularia nodosa (Ehrenberg) Smith
Pinnularia obscura Krasske
Pinnularia rupestris Hantzsch
Pinnularia stromatophora (Grunow) Cleve
Pinnularia subcapitata var. hilseana (Janisch) Müller
Pinnularia subcapitata var. subcapitata Gregory
Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehrenberg
Stauroneis anceps Ehrenberg
Stauroneis legumen (Ehrenberg) Kützing
Stauroneis phoenicenteron (Nitzsch) Ehrenberg)
Stauroneis smithii Grunow
Stenopterobia curvula (Smith) Krammer
Tabellaria fenestrata (Lyngbye) Kützing
Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing
Tetracyclus glans (Ehrenberg) Mills
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Liite III
Piilevädiagrammi Vääränlammen sedimenttisarjasta
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Liite IV
Piilevädiagrammi Luotosen sedimenttisarjasta
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