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1 Johdanto 

 

Makean veden ympäristöjen tarjoamat ekosysteemipalvelut, kuten kalastus, virkistys, 

juomavesi, vesivoima sekä ilmaston säätely ovat korvaamattomia ihmisten hyvinvoinnille 

(Heino ym. 2021). Nämä ekosysteemit ja niiden ylläpitämä elollisen luonnon monimuotoisuus 

ovat kuitenkin erityisen uhattuina ja herkkiä ympäristössä tapahtuville muutoksille. Esimerkiksi 

IPBES:n (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) 

vuoden 2019 Global Assesment -raportin mukaan ihmistoiminnan aiheuttama biodiversiteetin 

heikkeneminen on erittäin huolestuttavaa makean veden ekosysteemeissä (Global Assesment 

Report… 2019). Merkittävimmät uhat biodiversiteetille liittyvät vesien saastumiseen, 

elinympäristöjen pirstoutumiseen, vieraslajien leviämiseen, ylikalastukseen ja virtavesien 

muokkaamiseen. Näiden lisäksi esimerkiksi ilmastonmuutos ja erilaiset nykypäivän saasteet 

muodostavat uudenlaisia globaaleja uhkia (Dudgeon ym. 2006: 165; Reid ym. 2019). Täten 

vesistöjen biodiversiteettiin, sen suojeluun ja kunnostukseen kohdistuvalle tutkimukselle on 

korostunut tarve. 

Jotta biodiversiteettiä voitaisiin suojella mahdollisimman tehokkaasti myös 

laajemmalla mittakaavalla, tulisi suojelussa huomioida biodiversiteetin vaihtelun spatiaalinen 

rakenne. Olennainen osa tätä on paikallisten eliöyhteisöjen välistä vaihtelua kuvaava 

betadiversiteetti (Whittaker 1960: 320; Socolar ym. 2016). LCBD (Local Contributions to Beta 

Diversity) on erityinen betadiversiteetin mitta, joka kuvaa yksittäisten havaintopisteiden 

suhteellista osuutta kokonaisbetadiversiteetistä. Käytännössä sen avulla voidaan siis kuvata, 

kuinka poikkeava paikallinen lajisto on suhteessa alueen muihin havaintopisteisiin (Legendre 

& De Cáceres 2013: 961). Useat tutkijat ovat havainneet menetelmän potentiaalin 

biodiversiteetin suojelussa (Heino & Grönroos 2017; Dubois ym. 2020; Hill ym. 2021), sillä 

LCBD-indeksi ekologisen ainutlaatuisuuden mittarina voi auttaa löytämään suojelullisesti 

arvokkaita tai yhteisökoostumukseltaan poikkeuksellisia kohteita. Se voi kuitenkin viitata myös 

huonokuntoisiin kohteisiin tai kertoa esimerkiksi vieraslajien levittäytymisestä, jolloin 

menetelmä voisi mahdollisesti olla hyödyllinen myös kunnostustoimenpiteiden suuntaamisessa 

(Legendre & De Cáceres 2013: 961). 

Koska korkea ekologinen ainutlaatuisuus voi viitata joko suojelullisesti arvokkaisiin 

tai heikkokuntoisiin ja mahdollista kunnostusta vaativiin kohteisiin, on olennaista huomioida 

paikkoihin kohdistuva häiriön määrä (Legendre & De Cáceres 2013: 961; Dubois ym. 2020: 8).  

Aiemmista ihmistoiminnan vaikutusta käsitelleissä tutkimuksissa on saatu vaihtelevia tuloksia.
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Esimerkiksi Heino ym. (2017b: 428) tutkivat eri mittakaavan ympäristötekijöiden vaikutuksia 

vesihyönteisyhteisöjen ekologiseen ainutlaatuisuuteen kaupunkiympäristössä ja havaitsivat 

maankäytön olevan merkittävä tekijä. Ekologinen ainutlaatuisuus ei heidän mukaansa ollut 

merkittävästi liitännäinen paikallisiin ympäristötekijöihin, kun taas maankäyttömuuttujista 

vesistöjen, teollisuus- ja viljelyalueiden osuus vaikutti LCBD-arvoihin negatiivisesti. Hill ym. 

(2021: 11) taas havaitsivat, että lähiympäristössä olevan urbaanin alueen määrä ei vaikuttanut 

lampien selkärangatonyhteisöjen ekologiseen ainutlaatuisuuteen. Maankäytön ja ihmisperäisen 

häiriön on havaittu vaikuttavan vesikasviyhteisöjen tilaan sekä järvissä että joissa (Alahuhta 

ym. 2012; Rääpysjärvi ym. 2016), mutta ihmistoiminnan ja ekologisen ainutlaatuisuuden 

suhdetta vesikasveilla ei ole juurikaan tutkittu. 

Vesikasveilla on merkittävä rooli vesiekosysteemien ekologisen tilan ylläpitämisessä, 

minkä vuoksi myös yhteisöjen suojeluun panostaminen olisi tärkeää (Bornette & Puijalon 2011: 

2). Ne ovat suhteessa muihin eliöryhmiin kohtuullisen vähän tutkittu ryhmä, mutta tuntemus 

lajien levinneisyydestä eri vesistötyyppien välillä on yhä tätäkin vähäisempää (Alahuhta ym. 

2020: 2; Gillard ym. 2020: 879). Monipuolinen tuntemus ympäristötekijöiden vaikutuksesta eri 

eliöryhmiin on välttämätöntä, jotta voidaan ymmärtää ekologisiin ilmiöihin kohdistuvia 

vaikutuksia riittävän laajasti (Alahuhta ym. 2020: 3). Erilaisiin ekosysteemeihin kohdistuvalla 

tutkimuksella taas voidaan syventää ymmärrystä lajien elinympäristövaatimuksista sekä 

yhteisöjen lajikoostumukseen vaikuttavista tekijöistä (Gillard ym. 2020: 879). Aiemmissa 

tutkimuksissa onkin havaittu eroavaisuuksia järvi- ja jokikasviyhteisöjen vasteissa 

ympäristöoloihin. Szoszkiewicz ym. (2014: 10) havaitsivat, että jokihabitaateissa 

pohjamateriaali oli merkittävin vesikasvien yhteisökoostumukseen ja runsauteen vaikuttava 

tekijä, kun taas järvissä rehevyyttä ilmentävien muuttujien vaikutus oli voimakkain. Vastaavasti 

myös Gillardin ym. (2020) mukaan vesikasvien levinneisyyttä joki- ja järvihabitaateissa 

säätelevät eri paikalliset tekijät. 

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia, vaikuttaako ihmistoiminta järvi- ja 

jokiekosysteemien vesikasviyhteisöjen LCBD-indeksillä mitattuun ekologiseen 

ainutlaatuisuuteen sekä vertailla, onko kyseisillä vaikutuksilla eroa järvi- ja jokikasvien välillä. 

Lisäksi tavoitteena on pohtia tulosten perusteella LCBD-indeksin hyödyntämisen 

mahdollisuuksia vesistöjen biodiversiteetin suojelussa ja ekologisessa kunnostuksessa. 

Tutkimusalueet sijoittuvat Suomeen, Norjaan ja Tanskaan. Tutkimuskysymykset ovat: 
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1. Vaikuttaako ihmistoiminta vesikasviyhteisöjen ekologiseen ainutlaatuisuuteen ja ovatko 

vaikutukset erilaiset järvi- ja jokikasveilla? 

2. Millaiset ovat LCBD-menetelmän hyödyntämismahdollisuudet makean veden ympäristöjen 

biodiversiteetin suojelussa ja kunnostustoimenpiteiden suuntaamisessa? 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan muodostamalla kunkin 

tutkimusalueen järvi- ja jokikasviaineistoille yhden selittävän muuttujan mallit. Mallien avulla 

selvitetään, miten ihmistoiminta vaikuttaa ekologiseen ainutlaatuisuuteen ja onko mahdollinen 

yhteys lineaarinen vai käyräviivainen. Lisäksi ihmistoiminnan ja luonnollisen maanpeitteen 

vaikutusta järvi- ja jokikasvien ekologiseen ainutlaatuisuuteen tarkastellaan 

monimuuttujamallinnuksen avulla. Edellä mainittujen ohella tarkastellaan myös lajimäärän ja 

ekologisen ainutlaatuisuuden yhteyttä. Kyseinen yhteys on paljon kiinnostusta herättänyt 

tutkimuskohde ekologiseen ainutlaatuisuuteen liittyen ja mielenkiintoinen myös suojelullisesta 

näkökulmasta (esim. Heino & Grönroos 2017; Vilmi ym. 2017; da Silva ym. 2018). Kaikkien 

edellä mainittujen tulosten pohjalta pohditaan ekologisen ainutlaatuisuuden potentiaalia 

biodiversiteetin suojelu- ja kunnostusnäkökulmasta. Ekologisissa tutkimuksissa havaitaan 

usein vahvaa kontekstiriippuvaisuutta (esim. Tonkin ym. 2016), johtuen alueellisista eroista 

esimerkiksi ympäristöoloissa. Tästä syystä tutkielmassa hyödynnetään aineistoa usealta eri 

tutkimusalueelta, jolloin pyritään myös saamaan parempi käsitys ihmistoiminnan mahdollisista 

vaikutuksista vesikasviyhteisöjen ekologiseen ainutlaatuisuuteen.  
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2 Biodiversiteetti 

 

Biodiversiteetti on moniulotteinen käsite, jota voidaan tutkia, mitata ja käsitellä lukuisin eri 

tavoin. Laajimmillaan biodiversiteetti tarkoittaa vaihtelua ja moninaisuutta kaikilla biologisen 

hierarkian tasoilla. Yksinkertaistettuna se rakentuu kolmesta toisiinsa linkittyneestä ryhmästä: 

geneettisestä monimuotoisuudesta, viitaten yksilöiden ja populaatioiden geneettiseen 

vaihteluun, eliöiden monimuotoisuudesta kaikilla taksonomian tasoilla sekä ekologisesta 

monimuotoisuudesta aina ekolokerotasolta biomeihin saakka (Gaston & Spicer 2004: 3). 

Käsitteen moninaisuuden ja laajuuden myötä on ymmärrettävää, ettei biologisen vaihtelun 

määrittäminen ja vertailu ole yksiselitteistä. Tarjolla on useita indeksejä ja mittaustapoja, joiden 

avulla voidaan kuvata biologista vaihtelua eri näkökulmista. Biodiversiteettiä tarkasteltaessa 

onkin olennaista määrittää, mitä sen useista ulottuvuuksista halutaan mitata (Magurran & 

McGill 2011: 3). 

Jotta diversiteettiä voitaisiin mitata, täytyy tutkimusalueen sisältämät yksiköt 

luokitella jollain tavalla mitattavaan muotoon. Yksinkertaisin tapa tämän tekemiseen on 

taksonominen luokittelu lajeihin (Tuomisto 2010: 4). Täten lajimäärästä on tullut eräänlainen 

diversiteettiä kuvaava perusyksikkö. Lajimäärän suosio perustuu sen käytännöllisyyteen, 

saatavilla olevan informaation määrään ja laajaan sovellettavuuteen muun muassa 

lainsäädännössä ja politiikassa. Lajidiversiteetin ohella lajimäärän avulla voidaan kuvata muita 

biodiversiteetin tasoja, sillä suurempi lajimäärä on tyypillisesti yhteydessä myös korkeampaan 

geneettiseen, eliöiden ja ekologiseen diversiteettiin. Täysin ongelmaton diversiteetin mittari 

lajimäärä ei kuitenkaan ole, sillä haasteita luovat jo itse lajien määrittelyssä käytettävät 

perusteet (Gaston & Spicer 2004: 13). Lajien lukumäärän lisäksi olennainen osa diversiteettiä 

on lajien yksilömäärien jakautuminen yhteisössä. Tästä syystä diversiteetin mittaamiseen on 

kehitetty useita, lajien runsaussuhteet huomioivia indeksejä. Nämä molemmat ominaisuudet 

huomioivia yleisesti käytettyjä diversiteetin indikaattoreita ovat esimerkiksi Shannonin ja 

Simpsonin diversiteetti-indeksit (Dodds 2004: 184; Magurran & McGill 2011: 56–57).  

Luonnollinen osa biodiversiteettiä on sen epätasainen alueellinen jakautuminen. 

Lajimäärän sekä lajiston koostumuksen spatiaalinen vaihtelu on monimutkainen ilmiö, joka on 

osaltaan muodostamassa luonnon monimuotoisuutta (Gaston & Spicer 2004: 50; Socolar ym. 

2016: 67–68). Tämän vaihtelun tutkimiseksi on tarpeellista jaotella diversiteetti eri 

mittakaavalla käsitettäviin tasoihin. Whittaker (1960) nimesi nämä tasot alfa-, beta- ja 

gammadiversiteetiksi. Alfadiversiteetti kuvaa paikallisen tason lajiston monimuotoisuutta, eli 

yksinkertaisimmillaan yhteisössä tai paikassa havaittujen lajien määrää. Betadiversiteetti 
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ilmentää paikallisten yhteisöjen eroavaisuuksia tai niiden välillä tapahtuvaa lajistollista 

muutosta, tarkasteltuna joko eri ympäristöissä tai suhteessa ympäristögradienttiin. 

Gammadiversiteetti on puolestaan useiden paikallisten yhteisöiden muodostama diversiteetti, 

eli esimerkiksi laajemman alueen kokonaislajimäärä (Whittaker 1960: 320; Anderson ym. 

2011: 20; Socolar ym. 2016: 68; kuva 1).  Koska alfa- ja gammadiversiteetti kuvaavat 

molemmat lajidiversiteettiä vain mittakaavan muuttuessa, voidaan niihin soveltaa vastaavia 

mittaustapoja. Vaihtelua kuvaava betadiversiteetti puolestaan vaatii omanlaisensa 

lähestymistavan (Whittaker 1960: 320; Tuomisto 2010: 2–3), mitä käsitellään tarkemmin 

luvussa 2.1. 

 

 

Kuva 1. Alfa-, beta- ja gammadiversiteetti. Esimerkissä järvet (α) ovat paikallisia otosyksikköjä, β 

ilmentää otosyksiköiden eroavaisuuksia ja γ on kaikkien järvien muodostama kokonaisdiversiteetti. 

Mukailtu Anderson ym. (2011) ja Socolar ym. (2016) pohjalta. 

 

 

 

 



 

10 

 

Ihmistoiminnan aiheuttama biodiversiteetin heikkeneminen on useiden tutkimusten myötä jo 

varsin tiedostettu asia ja etenkin makean veden biodiversiteetin on havaittu olevan merkittävän 

uhan alla (Dudgeon ym. 2006; Reid ym. 2019). Jo pidempään esillä olleiden uhkien lisäksi 

esimerkiksi lääkeaineet ja mikromuovit ovat muodostaneet uudenlaisia saasteita, joiden 

vaikutuksia biodiversiteetille ei vielä täysin tunneta (Reid ym. 2019: 853). 

Biodiversiteettikriisin tiedostaminen johti osaltaan suojelubiologian ja ennallistamisekologian 

kehittymiseen, jotka ovat ekologiaa ja yhteiskuntatieteitä leikkaavia omia tieteenalojaan 

(Harvey ym. 2016: 371). Samoin ymmärrettiin tietyllä paikalla tapahtuvan (in situ) suojelun 

merkitys biodiversiteetin ylläpitämisen kannalta, minkä seurauksena suojelualueiden määrä 

kääntyi huomattavaan kasvuun 1970-luvun jälkeen. Sittemmin suojelualueiden tavoitteet ovat 

muuttuneet laaja-alaisemmiksi ja pelkän monimuotoisuuden suojelemisen lisäksi niiden avulla 

pyritään ylläpitämään luonnon tarjoamia ekosysteemipalveluita (Watson ym. 2014: 67–68). 

Aluenäkökulman lisäksi tyypillinen tapa suojelun toteuttamiseen on kohdistaa suojelutoimet 

yksittäisiin, arvokkaina pidettyihin tai merkittävän roolin omaaviin lajeihin (Harvey ym. 2016: 

372). Biodiversiteetin suojelu on käytännössä pitkälti rajallisten resurssien ohjaamaa 

priorisointia. Potentiaalisia suojeltavia alueita tai -lajeja voidaan valikoida perustuen useihin eri 

kriteereihin, joista tavallisia ovat muun muassa endeemisyys, uhanalaisuus, harvinaisuus sekä 

biodiversiteetin keskittymät eli hotspotit (Gaston & Spicer 2004: 147; Harvey ym. 2016: 372). 

Suojelualueiden kasvavasta määrästä huolimatta globaalissa suojelualueverkostossa 

on kuitenkin huomattavia puutteita. Vaikka suojelualueiden määrä kasvaa, ovat ne usein pinta-

alaltaan liian pieniä. Tätä on kuitenkin pyritty kompensoimaan muodostamalla alueita 

yhdistäviä ekologisia käytäviä. Suojelualueverkostot eivät myöskään kata globaalisti riittävän 

laajaa aluetta ja niiden edustavuus on usein heikko, sillä alueita on perustettu taloudellisesti 

alempiarvoisille alueille. On myös tapauksia, joissa suojelualueiksi nimetyillä alueilla 

varsinaiset käytännön toimet ovat olleet heikkoja tai jopa olemattomia, eikä suojelulla ole 

saavutettu asetettuja tavoitteita. Haasteita aiheuttaa myös ilmastonmuutos ja sen aikaansaamat 

muutokset lajien levinneisyyksissä, mihin suojelualueverkostot eivät kykene vastaamaan 

(Gaston & Spicer 2004: 145–147; Watson ym. 2014: 8). Harveyn ym. (2016: 372) mukaan 

lajien harvinaisuuteen perustuva suojelu ei huomioi lajien toiminnallista roolia, mikä voi johtaa 

heikkoihin tuloksiin ekosysteemin eheyden ja toimintojen osalta. He ehdottavatkin, että 

suojelussa tulisi siirtyä suojelemaan ekosysteemien prosesseja ja vuorovaikutusverkostoja, 

jolloin toimilla voitaisiin taata positiiviset vaikutukset ekosysteemipalveluille, habitaattien 

diversiteetille sekä lajeille.  
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Ekosysteemien suojelu nykyisessä tilassaan ei riitä kokonaisvaltaiseen luonnon 

monimuotoisuuden ylläpitämiseen, sillä ihmistoiminta on aiheuttanut useiden elinympäristöjen 

kunnon heikkenemisen. Täten ekosysteemien ennallistamisella ja kunnostuksella on merkittävä 

rooli biodiversiteetin ylläpitämisessä (Gaston & Spicer 2004: 149). Vesistöihin kohdistuva 

kunnostus ja ennallistamisekologinen tutkimus on maaekosysteemeihin verrattuna kohtuullisen 

uutta, mutta tästä huolimatta etenkin virtavesikunnostuksiin on kehitetty useita 

lähestymistapoja. Palmerin ym. (2014) mukaan tyypillisimmät virtavesikunnostuksissa 

käytetyt menetelmät liittyvät jokiuoman morfologisiin muokkauksiin, jokiuoman sisäisiin 

muokkauksiin, rantavyöhykkeen kunnostuksiin ja valuma-alueella tapahtuviin toimiin. 

Toimien tavoitteina on useimmiten biodiversiteetin eheyttäminen, mutta tavoitteita on 

kohdistettu myös jokiuoman stabiliteetin, rantavyöhykkeen habitaattien, vedenlaadun tai 

uoman habitaattien parantamiseen tai palauttamiseen (Palmer ym. 2014: 255). 

Virtavesiin kohdistuvalla kunnostuksella on saavutettu huomattavia parannuksia, 

mutta tästä huolimatta biodiversiteetin palautuminen on usein ollut heikkoa. Syynä tähän on 

todennäköisesti kohtuullisen tuore ala, jolloin myös tutkimus ja tehokkaiden toimien 

kehittäminen on vielä osittain keskeneräistä (Palmer ym. 2014: 259–262). Heino ja Koljonen 

(2022) korostavat toimiin laajemman mittakaavan näkökulmaa, jossa kunnostuksen ja suojelun 

suunnittelu toteutettaisiin yhdistetysti valuma-aluetasolla. Heidän mukaansa tällöin voitaisiin 

linkittää jokiuoman ja valuma-alueen mittakaavalla toimivat prosessit ja ottaa paremmin 

huomioon jokiverkoston kytkeytyneisyys. Tämä taas mahdollistaisi muun muassa eliöiden 

liikkeen kunnostettujen ja lähes luonnontilaisten suojeltujen alueiden välillä (Heino & Koljonen 

2022: 5–6).  

 

2.1 Betadiversiteetti 

 

Yksi biodiversiteettitutkimuksen tärkeimmistä tavoitteista on eliöyhteisöjen spatiaalisten 

rakenteiden selvittäminen ja etenkin viime vuosikymmeninä betadiversiteettiä käsittelevien 

tutkimusten määrä onkin kasvanut merkittävästi (Anderson ym. 2011: 20; Vilmi ym. 2017: 

1042). Kasvavan suosion taustalla voi olla betadiversiteetin kyky huomioida paremmin 

biodiversiteetin dynaaminen rakenne, jolloin sen avulla on mahdollisuus saavuttaa parempi 

ymmärrys monimuotoisuutta säätelevistä tekijöistä kuin perinteisillä alfadiversiteettiä 

kuvaavilla mittareilla (Legendre & De Cáceres 2013: 951; Soininen ym. 2018: 97). Täten 

betadiversiteetistä on muodostunut ydinosa sekä eliömaantieteen että yhteisöekologian 

tutkimusta (Anderson ym. 2011: 19; Heino ym. 2017c: 123). Socolarin ym. (2016) mukaan 
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betadiversiteetin huomioimisesta hyödyttäisiin myös biodiversiteetin suojelun tutkimuksessa ja 

käytännön toimissa, sillä sen avulla on mahdollista saada uusia näkökulmia suojelullisiin 

kysymyksiin. 

Betadiversiteetin taustalla ovat lajimäärässä ja lajiston koostumuksessa tapahtuvat 

muutokset. Tutkimusalueen yhteisöjen lajimäärien erot voivat heijastaa paikallisesti saatavilla 

olevien ekolokeroiden monimuotoisuutta. Erojen taustalla voivat olla erilaiset ekologiset 

prosessit, kuten dispersaalin eli levinnän rajoittuneisuus fyysisten esteiden myötä. Yhteisöjen 

lajimäärien eroavaisuudet voivat myös olla seurausta pesiytymisilmiöstä (nestedness), jossa 

lajimäärältään vähäiset yhteisöt ovat osajoukkoja lajirikkaista yhteisöistä. Tällöin yksikään laji 

ei korvaannu toisella, vaikka lajistot poikkeavat toisistaan selkeästi. Lajiston muutokset 

perustuvat yhteisöjen välillä tapahtuvaan lajien vaihduntaan (turnover), jossa lajimäärä säilyy 

yhteneväisenä (Baselga 2010: 135, Baselga 2012: 1224; Legendre 2014: 1325). Lajien 

vaihtumisen taustalla ovat esimerkiksi abioottiset tekijät ja lajien välinen kilpailu (Viana ym. 

2015: 285). Myös molemmat ilmiöistä voivat samanaikaisesti selittää yhteisöjen välillä 

tapahtuvaa vaihtelua (Baselga 2010: 135).  

Betadiversiteetin mittaamiseksi on useita eri keinoja. Whittakerin (1960) alkuperäisten 

esimerkkien mukaan vaihtelua voidaan mitata hyödyntämällä esimerkiksi Jaccardin 

erilaisuusmittaa, prosentuaalista samankaltaisuutta, gamma- ja alfadiversiteetin välistä suhdetta 

tai puoliintumisetäisyytenä, joka kuvaa gradientilla olevaa etäisyyttä, jolla havaintoyksiköiden 

samankaltaisuus laskee puoleen (Whittaker 1960: 320–322). Koska Whittakerin esittämä 

määritelmä oli hyvin laaja, tutkijat ovat tämän jälkeen käsitelleet ja mitanneet betadiversiteettiä 

eri tavoin. Tästä syystä käsitteelle ei kirjallisuudessa ole selkeää, yksittäistä määritelmää tai 

mittaustapaa. Tämä on aiheuttanut käsitteen ympärille epäselvyyttä ja muodostanut useita, jopa 

toisistaan hyvin poikkeavia betadiversiteetin variantteja (Tuomisto 2010: 3).  

Andersonin ym. (2011) mukaan betadiversiteetillä voidaan mitata kahdentyyppistä 

vaihtelua: 1) maantieteellisellä gradientilla tapahtuvaa yhteisörakenteen muutosta tai 2) 

tutkimusalueen sisältämien havaintoyksiköiden välillä tapahtuvaa vaihtelua. Yhteisörakennetta 

voidaan kuvata useilla eri tavoilla ja laskennalliseen määritykseen voidaan hyödyntää muun 

muassa lajien esiintyvyyttä kuvaavaa (presence-absence) dataa, lajien runsaussuhteita 

(abundance), biomassaa tai muuta kvantitatiivista määrettä (Anderson ym. 2011: 20). Jopa 

kaikki alkuperäiset Whittakerin (1960) esittämät laskennalliset määritelmät käsittivät eri 

mittayksiköt (Tuomisto 2010: 2). Tyypillisimmät tutkimuksissa käytetyt mittaustavat voidaan 

jakaa karkeasti klassisiin, alfa- ja gammadiversiteetin mittayksiköistä suoraan laskettuihin sekä 

otosyksiköiden parittaisiin vertailuihin perustuviin monimuuttujamenetelmiin (esim. 
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ordinaatio- ja luokitteluanalyysimenetelmät). Klassisiin menetelmiin lukeutuu esimerkiksi 

Whittakerin (1960) gamma- ja alfadiversiteetin suhteena laskettu betadiversiteetti, joka mittaa 

kuinka paljon alueen lajimäärä on suurempi verrattuna pienempien yksiköiden keskimääräiseen 

lajimäärään. Monimuuttujamenetelmissä hyödynnetään erilaisia similariteetti-, 

dissimilariteetti- ja etäisyysindeksejä, joiden avulla pystytään mittaamaan havaintoyksiköiden 

välillä tapahtuvaa vaihtelua sekä yhteisökoostumuksen muutosta yhdestä yksiköstä toiseen tai 

tarkasteltavaa gradienttia pitkin (Anderson ym. 2011: 20).  

 

2.1.1 Ekologinen ainutlaatuisuus (Local Contributions to Beta Diversity) 

 

Yksi tapa mitata betadiversiteettiä on erottaa siitä edelleen yksittäisten lajien tai 

havaintopisteiden suhteellinen osuus alueen kokonaisbetadiversiteetistä, eli SCBD (Species 

Contribution to Beta Diversity) ja LCBD (Local Contributions to Beta Diversity). LCBD-

menetelmässä betadiversiteetti lasketaan havaintoyksiköiden lajistosta muodostetun 

yhteisömatriisin kokonaisvarianssina, mikä mahdollistaa spatiaalisen vaihtelun osittamisen ja 

täten edesauttaa mahdollisuuksia selvittää ekosysteemin betadiversiteetin alkuperää ja sen 

taustalla vaikuttavia tekijöitä (Legendre & De Cáceres 2013: 952). Yksittäisten 

havaintopisteiden osuutta kokonaisvaihtelusta voidaan käyttää ekologisen ainutlaatuisen 

mittarina, sillä korkeat LCBD-arvot kertovat poikkeavasta paikallisesta lajikoostumuksesta 

verrattuna alueen muihin havaintopisteisiin (Legendre & De Cáceres 2013: 953; Heino & 

Grönroos 2017: 151). Tässä tutkielmassa käytetty tarkempi menetelmällinen kuvaus LCBD-

indeksin mittaamisesta on esitetty luvussa 7.1. 

LCBD-menetelmää on sen kehittämisen jälkeen hyödynnetty kasvavissa määrin 

tutkimuksissa, joista merkittävä osuus kohdistuu vesiekosysteemeihin (Vilmi ym. 2017: 1043). 

Tyypillisesti yksi tutkimuksen tavoitteista on ollut ymmärtää ekologista ainutlaatuisuutta 

selittäviä tekijöitä, jolloin LCBD on yhdistetty erilaisiin ympäristö-, laji- ja spatiaalisiin 

muuttujiin (Heino & Grönroos 2017: 151; Heino ym. 2017b; da Silva ym. 2018). Heinon ym. 

(2017b) mukaan maankäyttö vaikutti vesihyönteisyhteisöjen ekologiseen ainutlaatuisuuteen 

abioottisia tekijöitä merkittävämmin, eikä ekologinen ainutlaatuisuus rakentunut spatiaalisten 

tekijöiden mukaisesti.  Vilmi ym. (2017) puolestaan havaitsivat spatiaalisten tekijöiden 

vaikuttavan merkittävästi järvien piileväyhteisöiden ekologiseen ainutlaatuisuuteen, kun taas 

virtavesissä makromittakaavan ympäristötekijöiden rooli oli merkittävämpi. Spatiaalinen 

rakenne on havaittu myös maaekosysteemeissä lantakuoriaisilla, joilla kauimpana toisistaan 

sijaitsevat paikat ilmenivät yleisesti ekologisesti ainutlaatuisimpina (da Silva ym. 2018: 1682). 
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Tutkimuksissa korkeiden LCBD-arvojen on usein havaittu heijastavan alhaista lajimäärää eri 

eliöryhmillä, kuten vesihyönteisillä (Heino & Grönroos 2017: 159), piilevillä (Vilmi ym. 2017: 

1050), kosteikkokasveilla (Dubois ym. 2020: 5) sekä lantakuoriaisilla (da Silva ym. 2018: 

1681). Legendre ja De Cáceres (2013: 959) kuitenkin korostavat, että lajimäärän ja LCBD-

arvojen välisen suhteen ei voida olettaa aina noudattavan tätä tulosta. Esimerkiksi Vilmi ym. 

(2017: 1050) havaitsivat heikon negatiivisen suhteen virtavesien piileväyhteisöissä, kun taas 

järvissä tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Myöskään Pozzobom ym. (2020: 5) eivät 

löytäneet LCBD-arvojen ja lajimäärän väliltä merkitsevää suhdetta tutkiessaan 

tulvatasankojärvien vesikasveja Brasiliassa. Yhteisöjä muokkaavat prosessit voivat vaihdella 

ekosysteemistä riippuen, minkä vuoksi esimerkiksi LCBD:n ja lajimäärän suhde on vaihteleva 

eri tutkimuksissa (Vilmi ym. 2017: 1050; da Silva ym. 2018: 1681). Myös yhteisössä olevien 

harvinaisten lajien osuus voi vaikuttaa kohteen ekologisen ainutlaatuisuuden ja lajimäärän 

suhteeseen (da Silva ym. 2018: 1681). Pozzobom ym. (2020: 6) havaitsivatkin positiivisen 

korrelaation LCBD:n ja harvinaisten vesikasvilajien lukumäärän välillä. Myös Dubois ym. 

(2020: 5) havaitsivat vastaavan ilmiön kosteikkokasvien osalta.  

Perustutkimuksellisen lähestymistavan lisäksi LCBD-menetelmä on sovellettavissa 

biodiversiteetin suojelun tarpeisiin, sillä sen avulla voidaan arvioida ja määrittää suojelussa 

potentiaalisesti priorisoitavia kohteita (Heino & Grönroos 2017: 159). Yksittäisten kohteiden 

suojeluarvon arvioiminen maisematasolla on välttämätöntä, jotta alueellista biodiversiteettiä 

voidaan suojella tehokkaasti rajallisten resurssien puitteissa (Dubois ym. 2020: 8). LCBD-

menetelmän avulla voidaan nostaa esiin kohteita, joissa yhteisön lajikoostumus on 

epätavallinen ja täten mahdollisesti suojelullisesti arvokas (Legendre & De Cáceres 2013: 961). 

Ekologinen ainutlaatuisuus voi myös kertoa harvinaisten lajien määrästä, joka on yleinen 

suojeltavien kohteiden priorisoinnissa käytettävä kriteeri (Dubois ym. 2020: 7). Ekologisesti 

ainutlaatuisien kohteiden huomiointi suojelussa voi auttaa ehkäisemään bioottista 

homogenisoitumista ja mahdollistaa tehokkaamman alueellisen monimuotoisuuden 

säilyttämisen (Dubois ym. 2020: 2; Hill ym. 2021: 12). Toisaalta korkeat LCBD-arvot 

erityisesti lajimäärän ollessa alhainen voivat kertoa ekologisen kunnostuksen tarpeessa olevista 

heikkokuntoisista kohteista. Myös yhteisöön levittäytyneet vieraslajit voivat vaikuttaa 

lajikoostumukseen ja näin ollen LCBD-arvoihin (Legendre & De Cáceres 2013: 961). 

Esimerkiksi ihmistoiminnan aiheuttamat häiriöt voivat vaikuttaa yhteisön lajikoostumukseen, 

jolloin kohteella ei välttämättä ole merkittävää suojeluarvoa korkeista LCBD-arvoista 

huolimatta. Täten LCBD:n soveltuvuus suojelukriteeriksi voi vaihdella riippuen 

ekosysteemistä ja sen eheydestä (Dubois ym. 2020: 7).  
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3 Vesikasvit 

 

Vesikasvit eli makrofyytit ovat monimuotoinen ryhmä, johon lukeutuu koppisiemenisiä, 

saniaisia, lehti- ja maksasammalia sekä leviä. Laajimmalta määritelmältään makrofyyteiksi 

kutsutaan kaikkia paljain silmin nähtäviä pysyvästi tai ajoittain vedessä eläviä fotosynteettisiä 

lajeja. Vesikasvit voidaan jaotella pysyvästi vedessä eläviin hydrofyytteihin sekä osittain 

vedessä kasvaviin helofyytteihin, jotka kestävät myös ajoittaista kuivuutta (Lacoul & Freedman 

2006: 90–91). Ne voidaan myös jakaa elomuodon mukaan ilmaversoisiin, kelluslehtisiin, 

irtokellujiin ja uposkasveihin. Ilmaversoisilla vesikasveilla juuret ovat ajoittain tai pysyvästi 

veden alla, mutta lehvistö kohoaa vedenpinnan yläpuolelle. Kelluslehtisten kasvien juuret ovat 

kiinnittyneet kasvualustaan ja lehdet kelluvat nimensä mukaisesti veden pinnalla, kun taas 

irtokellujat kelluvat vapaasti joko upoksissa tai veden pinnalla. Uposkasvien lehdet kasvavat 

kokonaan vedenpinnan alapuolella (Chambers ym. 2008: 10). Uposkasvit voidaan edelleen 

jaotella uposlehtisiin (elodeidit), joiden lehdet ovat kiinnittyneet varteen sekä pohjalehtisiin 

(isoetidit), joilla lehdet kasvavat ruusukemaisesti pohjassa (Vestergaard & Sand Jensen 2000: 

88; kuva 2). Tässä tutkielmassa termillä vesikasvit viitataan koko eliöyhteisöön, sisältäen 

hydro- ja helofyytit.  
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Kuva 2. Pohjalehtinen nuottaruoho (Lobelia dortmanna). Kuva: Roosa Ridanpää. 

 

Pitkään vallinneen käsityksen mukaan vesikasvien levinneisyyttä on pidetty huomattavan 

laajana ja useita lajeja kosmopoliitteina. Esimerkiksi Chambersin ym. (2008: 20) mukaan 11 % 

putkilokasvilajeista esiintyi vähintään kolmella eliömaantieteellisellä alueella ja heimoista 41 

% esiintyi kuudella tai useammalla alueella. Murphy ym. (2019) kuitenkin kritisoivat 

puutteellista tutkimusta käsityksen ympärillä ja havaitsivat tutkimuksessaan osittain 

vastakkaisia tuloksia. Heidän mukaansa vain harvat lajeista ovat kosmopoliitteja ja suurimmalla 

osalla levinneisyys rajoittuu yhdelle eliömaantieteelliselle alueelle. Vastaavasti myös 

vesikasvisuvuista suurin osa esiintyy alle neljällä alueella kuudesta, mutta joukkoon kuuluu 

kuitenkin huomattava määrä myös laajalle levinneitä sukuja (Murphy ym. 2019: 7). 
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Lajidiversiteetti puolestaan on runsaimmillaan neotrooppisella alueella (Chambers ym. 2008: 

21; Murphy ym. 2019: 7). Maaekosysteemien putkilokasveihin verrattuna vedessä elävien 

lajien levinneisyys on selkeästi laajempi, vaikka vain alle kaksi prosenttia suvun lajeista luetaan 

vesikasveiksi (Santamaría 2002: 138; Bornette & Puijalon 2009: 1). Lisäksi vesikasvilajien 

taksonomisen erilaisuuden on havaittu olevan vähäistä. Tätä sekä laajaa levinneisyyttä on 

pyritty selittämään lajien hyvällä stressitoleranssilla, suvuttoman lisääntymisen tuomilla eduilla 

esimerkiksi ympäristöoloihin sopeutumisessa, laajojen plastisten vasteiden yleisyydellä sekä 

lajien tehokkaalla dispersaalilla paikallisesti ja pitkien etäisyyksien päähän (Santamaría 2002: 

150). 

Vesikasvien passiivisessa dispersaalissa pääsääntöisinä välittäjinä toimivat lajista 

riippuen vesi, tuuli, eläimet ja ihmistoiminta. Jälkimmäinen on yhteydessä erityisesti 

vieraslajien leviämiseen joko tarkoituksellisen viljelykasvien istuttamisen tai tahattoman 

levittämisen kautta. Lajin ominaisuudet määräävät pääasiallisen dispersaalitavan. Esimerkiksi 

hyvin kelluvat siemenet mahdollistavat dispersaalin virtaavassa vedessä, kun taas siementen 

levittyminen tuulen mukana edellyttää ilmavirtausten kannalta soveltuvaa rakennetta (Lacoul 

& Freedman 2006: 92; Chambers ym. 2008: 21). Dispersaali eläinten kuljettamana voi tapahtua 

joko kiinnittymällä tai ruuansulatuksessa kulkeutumalla (Cook 1990: 6). Erityisesti vesilintujen 

avulla tapahtuva leviäminen on keskeinen mekanismi, jos vesistöjen välinen kytkeytyneisyys 

on alhainen ja täten mahdollisuus muihin dispersaalin muotoihin huono (Bornette & Puijalon 

2009: 2). 

 

3.1 Vesikasvit tutkimuskohteena 

 

Vesikasvit ovat suojelunäkökulmasta tärkeä tutkimuskohde, sillä ne tarjoavat biodiversiteetin 

kannalta korvaamattomia heterogeenisiä ympäristöjä ja suojapaikkoja, joista useat eliöt ovat 

riippuvaisia. Lisäksi ne ovat tärkeä osa vesiekosysteemien biogeokemiallista kiertoa 

esimerkiksi kasvien tuottaman orgaanisen hiilen ja fosforin mobilisaation myötä. Myös veden 

virtaus ja täten hydrologia sekä sedimenttidynamiikka muotoutuvat vesikasvillisuuden 

vaikutuksesta (Dodds 2002: 144; Chambers ym. 2008: 23; Bornette & Puijalon 2009: 1). 

Vesikasvien avulla voidaan myös havainnoida vesistön ekologista tilaa ja seurata esimerkiksi 

rehevöitymistä, sillä muun muassa ravinnepitoisuus vaikuttaa merkittävästi vesikasviyhteisöjen 

koostumukseen ja diversiteettiin (Toivonen & Huttunen 1995: 217; Lacoul & Freedman 2006: 

102). Kuitenkin lukuisat eri tekijät ravinnepitoisuuden ohella vaikuttavat vesikasvien 

esiintymiseen, diversiteettiin sekä vesikasviyhteisöjen lajikoostumukseen. Lajiston 
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koostumuksen sekä siihen vaikuttavien ympäristötekijöiden tunteminen on olennaista, jotta 

vesikasviyhteisöjä ja näin ollen vesistöjen ekologista tilaa voidaan ylläpitää (Bornette & 

Puijalon 2011: 2).  

Vesikasvien avulla on tutkittu erilaisia eliömaantieteellisiä ja ekologisia ilmiöitä, 

kuten laajan mittakaavan biodiversiteetin säännönmukaisuuksia (Alahuhta ym. 2017) ja 

metayhteisöjen sisäisiä prosesseja (Capers ym. 2010). Betadiversiteettiä on tutkittu sekä 

globaalilla (Alahuhta ym. 2017) että alueellisella (Viana ym. 2015) mittakaavalla, kuin myös 

LCBD-menetelmän avulla (Pozzobom ym. 2020). Alahuhta ym. (2017) havaitsivat globaalin 

mittakaavan tutkimuksessaan vesikasvien betadiversiteetin olevan pääosin ympäristön 

vaihtelevuuden säätelemää. Yhteisöjen välinen vaihtelu johtuu pitkälti lajien vaihdunnasta sekä 

globaalilla että alueellisella tasolla. Ilmiö on havaittavissa erityisesti alueilla, joilla 

betadiversiteetti on korkea (Viana ym. 2015: 285; Alahuhta ym. 2017: 1763). Alueellisella 

tasolla lajien vaihdunnan korkea osuus sekä ympäristötekijöiden vallitseva rooli 

betadiversiteetin säätelijänä heijastavat vesikasvien vähäistä dispersaalirajoittuneisuutta (Viana 

ym. 2015: 286). Ympäristötekijöistä korkeusvaihteluiden, leveyspiirin sekä alkaliniteetin 

vaihtelun on havaittu lisäävän lajien vaihduntaa ja vesistöjen määrän vähentävän sitä, kun taas 

lajimäärän erojen suhde näihin muuttujiin on päinvastainen. Lajien vaihdunnan ja vesistöjen 

määrän negatiivisen suhteen taustalla voi vaikuttaa järvien fyysinen kytkeytyneisyys, joka lisää 

vesikasvilajien leviämiskykyä ja täten vähentää eroja lajiston koostumuksessa (Alahuhta ym. 

2017: 1763). Kuitenkin kytkeytyneisyyden vaikutus vesikasvien betadiversiteettiin on pieni, 

johtuen todennäköisesti vesikasvien hyvästä dispersaalikyvystä (Viana ym. 2015: 285). 

Pozzobom ym. (2020: 7) havaitsivat, että veden kirkkaus ja sedimentin orgaaninen 

aines olivat tärkeimmät vesikasvien ekologiseen ainutlaatuisuuteen vaikuttavat 

ympäristötekijät tulvatasankojen vesikasveilla Pantanalin kosteikkoalueella. Dubois ym. 

(2020) puolestaan tutkivat eri suojelukriteerien ja ekologisen ainutlaatuisuuden yhteyksiä 

kosteikkokasveilla kolmella eri alueella Kanadan Québecissä. Tuloksista ilmeni, että kosteikon 

pinta-ala ja kasvien suojeluarvoa kuvaavan C-kertoimen keskiarvo, lajimäärä sekä harvinaisten 

lajien osuus vaikuttivat ekologiseen ainutlaatuisuuteen voimakkaimmin. Kriteerien ja LCBD:n 

suhde oli lajimäärää lukuun ottamatta positiivinen (Dubois ym. 2020: 5). 

 

3.2 Vesikasvien elinympäristöt 

 

Vesikasvien luonnollisiin elinympäristöihin kuuluvat makean veden järvet, lammet, kosteikot, 

joet ja purot (Bornette & Puijalon 2009: 1). Vaikka vesistöt ovat maastossa selkeästi erotettavia 
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kohteita, ei ekosysteemien rajaaminen ole aivan yksiselitteistä. Jokainen järvi, joki tai uoma 

kerää vetensä valuma-alueelta, jonka kalliosta ja maaperästä huuhtoutuvat kemialliset aineet 

sekä orgaaniset ja epäorgaaniset partikkelit päätyvät lopulta valuman mukana vesistöön. Täten 

valuma-alueen geologiset, maantieteelliset ja maankäytölliset ominaisuudet määrittävät pitkälti 

veden kemiallisia ominaisuuksia, kuten vesikasveille tärkeää bikarbonaatin pitoisuutta (Moss 

1980: 1–2; Iversen ym. 2019: 881). Myös hydrologia on vahvasti liitännäinen valuma-

alueeseen, sillä alueen ominaisuudet vaikuttavat maaperän suodatuskykyyn, 

evapotranspiraatioon sekä valuman kulkeutumiseen ja voimakkuuteen (Dodds 2002: 77–78; 

Allan 2004: 270).  

 

3.2.1 Järvet 

 

Järvet ovat ekologisesti paljon kiinnostusta herättänyt tutkimuskohde, sillä järviekosysteemit ja 

-yhteisöt ovat selkeästi rajattavissa (Dodds 2002: 91). Lisäksi ne ovat suhteellisen eristyneitä 

toisistaan maantieteellisen etäisyyden myötä, mutta myös vierekkäisten järvien välinen 

ekologisten olosuhteiden vaihtelu voi olla huomattavaa (Santamaría 2002: 147). Tästä 

huolimatta järviä ei suinkaan tulisi ajatella täysin toisistaan irrallisina yksiköinä, vaan osana 

useiden järvien ja niitä yhdistävien jokien muodostamaa verkostoa. Verkostoihin kuuluu useita 

erityyppisiä järviä, joiden kytkeytyneisyyden taso vaihtelee lasku-uomattomista järvistä 

pysyvän fyysisen kytkeytyneisyyden omaaviin järviin (Heino ym. 2021: 95).  

Järviä voidaan luonnehtia virtaamattoman veden habitaateiksi, mutta täysin seisovaa 

ei järvienkään vesi ole. Erityisesti aallokko muodostaa veden liikettä järvissä, mutta vesi voi 

myös virrata hyvin hitaasti (Dodds 2002: 91, 100; Bornette & Puijalon 2011: 5). Järvet 

koostuvat useista eri osahabitaateista, joista pelagisella vyöhykkeellä tarkoitetaan järven 

keskiosaa, jossa fotosynteettisiä eliöitä ei enää esiinny ja profundaalisella tämän alapuolista 

pohjavyöhykettä. Matalanveden habitaatit, joissa valoa riittää eliöille pohjaan saakka ovat 

litoraalivyöhykettä. Matalissa järvissä tuottavuus on tyypillisesti syviä korkeampaa, sillä 

perustuottajien vaatimaa matalaa vyöhykettä on enemmän ja tuulen aiheuttama 

pohjaravinteiden sekoittuminen on runsaampaa (Dodds 2002: 100).  

Järvien tyypittely perustuu usein tuottavuuteen, jonka toisessa ääripäässä ovat 

oligotrofiset, eli vähäravinteiset ja tuottavuudeltaan alhaiset järvet ja toisessa taas korkean 

tuottavuuden eutrofiset järvet (Moss 1980: 36). Toivonen ja Huttunen (1995) luokittelevat 

Suomen järvet veden fysikaaliskemiallisten ominaisuuksien ja kasvillisuuden perusteella 

kuuteen ryhmään: hypertrofiset tai voimakkaasti eutrofiset, eutrofiset, kirkasvetiset meso-
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eutrofiset, ruskeavetiset mesotrofiset, kirkasvetiset oligotrofiset sekä ruskeavetiset 

oligotrofiset. Rehevimmissä vesistöissä kasvillisuutta on runsaasti, joskin se koostuu pääasiassa 

helofyyteistä ja kelluslehtisistä. Oligotrofisissa vesistöissä kasvillisuuden määrä on vähäisempi, 

mutta kirkkaampi vesi mahdollistaa myös uposkasvien esiintymisen (Toivonen & Huttunen 

1995: 207–208). 

Hydrologisten olosuhteiden näkökulmasta tärkeä ominaisuus on veden viipymäaika, 

jonka avulla voidaan kuvata kuinka nopeasti eliöstö voi kulkeutua vedessä tai kauanko 

esimerkiksi saasteet viipyvät järvessä. Virtavesien uomissa tai suuren tulovirtaaman omaavissa 

pienissä lammissa vesi saattaa vaihtua jopa vuorokaudessa, kun taas järvissä viipymäaika voi 

olla viikkoja tai vuosia (Moss 1980: 18; Dodds 2002: 100). Virtaamattoman veden habitaateissa 

olosuhteet ovat jokiin ja puroihin verrattuna hydrologisesti tasaisemmat, sillä pidemmän 

viipymäajan lisäksi myös vaihtelut vedenpinnan korkeudessa ja vesikemiassa ovat vähäisempiä 

(Gillard ym. 2020: 879). Toisaalta pidempi viipymäaika tekee järvestä herkemmän 

ravinnekuormitukselle ja lisää rehevöitymiseen liitännäisten leväkukintojen mahdollisuutta 

(Dodds 2002: 100; O’Hare ym. 2018: 5). 

 

3.2.2 Virtavedet 

 

Jokiekosysteemi on luonteeltaan hierarkkinen, jossa paikallisen tason ympäristö on laajemman 

ympäröivän maiseman muovaama (Allan 2004: 258). Ekologiassa jokia tutkitaan usein 

perustuen uomaluokitteluun (stream order), jossa ensimmäiseen luokkaan kuuluvat 

jokiverkoston pienimmät uomat. Seuraavan luokan uoma muodostuu, kun kaksi ensimmäisen 

luokan uomaa yhdistyy ja järjestys jatkuu aina jokiverkoston suurimpaan uomaan saakka. 

Uomaluokittelumenetelmää on kuitenkin kritisoitu, sillä pienimmän pysyvän uoman 

löytäminen voi olla haastavaa, eikä uoman järjestysluokka useinkaan vastaa virtaamaa tai muita 

olennaisia abioottisia tekijöitä (Dodds 2002: 72). 

Joissa oleellinen elinympäristöihin vaikuttava tekijä on veden virtaus, jolla voidaan 

tarkoittaa virtaamaa eli virtaavan veden volyymia tietyssä aikayksikössä tai uomassa virtaavan 

veden nopeutta (Dodds 2002: 73). Sekä keskimääräinen virtauksen nopeus että volyymi 

kasvavat joen yläuomilta alemmas siirryttäessä, johtuen valuma-alueen koon ja joen 

laajenemisesta. Pienemmillä yläuomilla virtaus on pyörteisempää, joka heikentää pohjan 

liettymistä ja täten rajoittaa pohjaan juurtuneiden suurempien vesikasvien esiintymistä. 

Virtauksessa on myös uoman sisäistä paikallista vaihtelua, sillä veden liike on hitaampaa 

uoman reunoilla ja nopeampaa keskiosissa (Moss 1980: 3, 86). Nämä virtauksen nopeuden 
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vaihtelut muodostavat uomaan heterogeenisen rakenteen, jossa vaihtelevat matalikot ja 

suvannot (Dodds 2002: 78; Rääpysjärvi ym. 2016: 310). Spatiaalisen vaihtelun lisäksi 

jokiuomat ovat jatkuvasti ajallisessa muutoksessa, kun luonnollinen hydrologinen vaihtelu 

muovaa uoman morfologiaa (Allan 2004: 260). 

Joet kuljettavat virtauksen mukana liuenneita aineita ja suspendoitunutta materiaalia. 

Esimerkiksi ravinteet kulkeutuvat veteen liuenneena aineena, joka leviää uomassa 

virtausnopeuden paikallisten vaihteluiden myötä. Kulkeutuessaan virtaaman mukana liuenneet 

aineet voivat olla vuorovaikutuksessa sedimenttien ja eliöstön kanssa. Termi veden sameus 

viittaa hienojakoiseen materiaaliin, joka liikkuu virtauksessa veteen suspendoituneena. 

Materiaalia kulkeutuu myös pohjakulkeumana uoman pohjalla vierimällä, liukumalla ja 

hyppäyksin. Virtausnopeus ja pyörteisyys määrittävät kuinka kiintoaines liikkuu ja kuinka 

suuret partikkelit ovat suspendoituneena vedessä (Dodds 2002: 82–83). Täten virtauksen 

vaihtelu jokiverkoston ja uoman eri osissa vaikuttaa myös vesikemiaan ja virtauksen mukana 

kulkeutuvien partikkelien määrään (Moss 1980: 2). Esimerkiksi sameus on tyypillisesti 

suurempaa jokiverkoston suurimmissa uomissa kuin pyörteisesti virtaavissa matalissa 

yläuomissa (Dawson 1988: 287). 

   

4 Paikallisen vesikasviyhteisön muodostuminen 

 

Jotta laji voi esiintyä paikallisella tasolla, tulee sen olla sopeutunut ominaisuuksiltaan eri 

mittakaavoilla vallitseviin ympäristötekijöihin. Nämä suodattimiksi kutsutut abioottiset ja 

bioottiset tekijät karsivat alueen lajipoolista paikallisiin habitaatteihin ne lajit, joiden 

ominaisuudet vastaavat eri mittakaavalla vaikuttavien ympäristötekijöiden asettamiin 

haasteisiin. Esimerkiksi vesiympäristöissä paikalliseen yhteisöön sopeutuakseen eliön täytyy 

läpäistä valuma-alue-, joki-, uoma- ja mikrohabitaattitason suodattimet (Poff 1997: 396). 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että olennaisimmat lajien runsauteen ja levinneisyyteen 

vaikuttavat tekijät vaihtelevat tarkastelumittakaavasta riippuen. Esimerkiksi leveysaste ja 

korkeus rajoittavat vesikasvien esiintymistä laajalla alueellisella mittakaavalla, kun taas 

paikallisella mittakaavalla merkittävimmiksi nousevat muun muassa syvyysgradientti, kilpailu 

ja sairaudet. Näiden väliin sijoittuu valuma-aluetason mittakaava sekä useita monella tasolla 

vaikuttavia tekijöitä, kuten hydrologia, veden kemialliset ominaisuudet ja häiriöt (Lacoul & 

Freedman 2006: 115). 

Erilaiset paikallista yhteisökoostumusta muovaavat ympäristötekijät voidaan jakaa 

historiallisiin-, ympäristö- ja dispersaalitekijöihin. Alueellista lajipoolia sääteleviä historiallisia 
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tekijöitä ovat esimerkiksi lajiutuminen, migraatio, ilmasto ja geologia. Lajipoolista paikalliseen 

yhteisöön suodattumista karsii lajien leviämiskykyä kontrolloivat dispersaalitekijät sekä lajien 

sopeutumiseen vaikuttavat abioottiset ja bioottiset ympäristötekijät (Hillebrand & Blenckner 

2002: 480). Vesikasvien levinneisyyden on perinteisesti käsitetty olevan pääosin 

ympäristötekijöiden määräämää, mutta myös dispersaalin määräämää rajoittuneisuutta on 

havaittu. Ympäristötekijöistä vesikasviyhteisöjä kontrolloivat pääosin vesistöjen 

geomorfologiaan, sedimentteihin, ilmastoon ja hydrologiaan liittyvät tekijät sekä biologiset 

vuorovaikutukset. Tutkimuksissa yksittäisistä muuttujista esiin nousevat lähes poikkeuksetta 

veden pH tai alkaliniteetti, järven pinta-ala, veden kirkkaus sekä syvyys tai jokin muu 

topografiaa mittaava muuttuja (Lacoul & Freedman 2006: 92–93; Capers ym. 2010: 961).  

Yksittäiset paikalliset yhteisöt ovat yhteydessä toisiinsa lajien dispersaalin 

välityksellä. Näitä laajemmalla mittakaavalla tarkasteltuja usean yhteisön muodostamia 

verkostoja kutsutaan metayhteisöiksi (Wilson 1992: 1985; Leibold ym. 2004: 602). 

Metayhteisöteorian mukaan yksittäisen paikallisen yhteisön lajisto on sekä paikallisten että 

alueellisten tekijöiden muokkaama. Kilpailu ja saalistus vaikuttavat pääasiassa paikallisella 

tasolla ja alueellisesti ympäristöolojen vaihtelu säätelee lajien sopeutumista erilaisiin 

elinympäristöihin. Dispersaali ja sen voimakkuus on merkittävässä asemassa yhteisöjen 

lajikoostumusta säätelevien prosessien muovaajana (Leibold ym. 2004: 602, Capers ym. 2010: 

953). Ympäristötekijöiden rooli paikallisen yhteisön muodostumisessa on merkittävin 

dispersaalin ollessa keskimääräistä, sillä tällöin lajien on mahdollista seurata ympäristöolojen 

alueellista vaihtelua. Täten myös mittakaava vaikuttaa olennaisesti, sillä dispersaalin voidaan 

olettaa olevan runsaampaa havaintoyksiköiden välisen etäisyyden pienentyessä (Heino ym. 

2015: 848). 

Yhteisön lajikoostumusta säätelee vahvasti siihen kuuluvien lajien toleranssi erilaisille 

ympäristöoloille, jotka kuvaavat kasvupaikan stressiä, häiriötä ja kilpailua (Lacoul & Freedman 

2006: 105). Grimen (1977: 1169) mukaan stressi ja häiriöt ovat kasvien biomassaa rajoittavia 

ulkoisia tekijöitä. Nämä tekijät ovat habitaattien muovaamisen myötä myös yhteydessä kasvien 

levinneisyyteen ja dynamiikkaan (Trémolières 2004: 461). Stressillä tarkoitetaan kaikkia niitä 

ulkoisia tekijöitä, jotka rajoittavat kasvillisuuden kuiva-aineen tuottoa. Tällaisia tekijöitä ovat 

esimerkiksi aurinkoenergian, veden ja ravinteiden alhainen tai liiallinen saatavuus, epäedulliset 

lämpötilat sekä kasvua rajoittavat toksiinit (Grime 1977: 1173–1174). Kasvien tuhoutumista 

aiheuttavat häiriötekijät voivat vaikuttaa kasvillisuuteen poistamalla habitaatin 

kasvimateriaalia suoraan esimerkiksi herbivorian myötä. Biomassan tuhoutumista voi aiheuttaa 
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myös kasvin kuoleminen sen kasvupaikkaan. Esimerkiksi jäätyminen, kuivuus tai 

rikkakasveihin käytettävät torjunta-aineet voivat toimia tällaisina häiriöinä (Grime 1977: 1182). 

Vesikasvien elinympäristöissä stressitekijät ovat luonnollisesti yleisiä, oli kyse sitten 

järvi- tai jokihabitaateista. Habitaateissa fysikaalisten ja kemiallisten tekijöiden alueelliset ja 

ajalliset vaihtelut ovat suuria ja esimerkiksi alhainen hiilen saatavuus, heikko tai liiallinen 

ravinteiden saatavuus sekä aaltojen ja virtausten aiheuttamat mekaaniset vauriot ovat tavallisia 

(Trémolières 2004: 461). Ajoittainen tulviminen ja vedenpinnan aleneminen ovat habitaateille 

tyypillisiä häiriöitä (Bornette & Puijalon 2011: 6–7). Häiriöt ovat olennainen osa 

ekosysteemien toimintaa ja sopivissa määrin ne lisäävät lajien ja habitaattien diversiteettiä. 

Esimerkiksi tulviminen avaa habitaatteja ja luo uusia ekolokeroita, mutta liiallisissa määrin 

heikentää vedenlaatua ja lisää pohjaeroosiota. Tulvien puuttuessa taas sukkession aikaansaama 

uudistuminen sekä uusien lajien saapuminen vähenee, mikä edesauttaa kilpailukykyisten lajien 

dominointia yhteisössä (Trémolières 2004: 462).  

Häiriö on siis luonnollinen osa vesiekosysteemejä ja sen säännönmukaisuuksilla on 

merkittävä rooli diversiteetin ylläpitäjänä. Ihmistoiminta ja vallitseva globaalimuutos on 

kuitenkin muovannut luonnollista häiriöjärjestelmää, minkä vaikutukset ulottuvat sekä 

ekologisiin yhteisöihin että elinympäristöjen abioottisiin olosuhteisiin. Ekosysteemit eivät 

kykene vastaanottamaan näitä muutoksia loputtomasti, vaan jossain vaiheessa häiriöiden 

sietokynnys ylittyy (Heino ym. 2021: 98). Sietokynnyksen ylittyessä seurauksena voi olla 

merkittävät ekologiset ongelmat, kuten vesistöjen rehevöityminen (Khan & Ansari 2005). 

Tilaltaan heikentyneiden vesistöjen palauttaminen lähemmäs luonnontilaa on haastavaa, 

vaatien usein pitkäkestoisia ja kalliita toimenpiteitä (Heino ym. 2021: 98). 

 

4.1 Vesikasviyhteisöihin vaikuttavat abioottiset tekijät 

4.1.1 Valo 

 

Fotosynteettisinä eliöinä vesikasvien levinneisyyteen ja yhteisön lajikoostumukseen vaikuttaa 

olennaisesti valon saatavuus. Saatavilla olevan valon määrä vähenee veden kirkkauden 

heikentyessä tai syvyyden kasvaessa (Lacoul & Freedman 2006: 98–99). Valon saatavuutta 

heikentää runsas biomassa sekä suspendoitununeen epäorgaanisen materiaalin ja liuenneen 

aineksen korkeat pitoisuudet. Kun suspendoituneen ja liuenneen aineksen määrä on alhaisempi, 

veden kyky absorboida ja heijastaa valoa on heikompi. Tällöin valo pystyy kulkeutumaan myös 

syvemmälle vedessä. Muita valon määrään vaikuttavia tekijöitä ovat maatalousvaltaisilla 
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alueilla ja matalissa järvissä tyypillinen sedimenttikuormitus sekä kasvimateriaalin 

hajoamisesta syntyvät humusaineet (Dodds 2002: 38). Habitaatissa saatavilla olevan valon 

määrää mitataan tyypillisesti suhteellisena läpinäkyvyytenä Secchi-levyn avulla, mutta sitä 

voidaan myös kvantifioida fotometrien avulla (Lacoul & Freedman 2006: 98) 

Saatavilla olevan valon määrä riippuu siis monesta seikasta ja vesikasvit ovatkin 

sopeutuneet elinympäristöihin, joissa valon saanti on niukkaa. Kasvutavan tuoman edun myötä 

valon määrä ei ole yhtä rajoittava tekijä ilmaversoisille vesikasveille kuin uposkasveille.  

Sopeutuakseen haastaviin olosuhteisiin useiden uposlehtisten kasvien lehdet ovat ohuita 

suhteessa niiden pinta-alaan ja ne sisältävät runsaasti viherhiukkasia. Nämä ominaisuudet 

edesauttavat saatavilla olevan valon maksimaalisessa hyödyntämisessä (Moss 1980: 138, 147). 

Uposkasveista etenkin pohjalehtiset vesikasvit rajoittuvat usein alhaisen valon määrän vuoksi, 

sillä hitaan kasvutahdin ja lyhyen rungon vuoksi ne vaativat oligotrofiset olosuhteet 

(Vestergaard & Sand-Jensen 2000: 104). Koppisiemeniset kykenevät sopeutumaan syvempiin 

vesiin pintaa kohti ulottuvien varsien ansiosta. Sameissa vesissä kelluslehtiset ja pinnan 

irtokellujalajit ovat vallitsevin elomuoto, mikä ilmentää niiden kykyä sopeutua heikkoihin valo-

olosuhteisiin (Bornette & Puijalon 2009: 2).  

 

4.1.2 Lämpötila 

 

Lähes kaikki veden sekä siinä olevan suspendoituneen tai liuenneen aineksen absorboima valo 

muuttuu lämmöksi (Dodds 2002: 38). Veden ja sedimenttien lämpötila on olennainen 

vesikasveihin vaikuttava tekijä, vaikka vesiekosysteemeissä lämpötilaolosuhteet ovatkin 

maaekosysteemejä vakaampia (Lacoul & Freedman 2006: 94; Bornette & Puijalon 2009: 3). 

Vesiympäristöissä ominainen on kuitenkin lämpötilaan muodostuva vertikaalinen gradientti, 

joka on tyypillinen etenkin kasvillisuudeltaan tiheissä matalissa järvissä. Veden lämpötilalla on 

todennäköisesti suurempi vaikutus vesikasvien levinneisyyteen kuin ilman lämpötilalla 

maaekosysteemeissä eläviin kasveihin. Tämä johtuu veden lämmönjohto-ominaisuuksista sekä 

uposkasvien lämpöä eristävien tai johtavien rakenteiden puutteellisuudesta. Lisäksi suhteellisen 

vakaista olosuhteista huolimatta lämpötilassa voidaan havaita huomattavaa 

vuodenaikaisvaihtelua (Santamaría 2002: 142–143).  Etenkin kasvukauden lämpötilalla on 

merkittävä vaikutus vesikasviyhteisöjen lajikoostumukseen (Alahuhta 2015: 572). Myös 

kasvukauden pituuden on havaittu vaikuttavan positiivisesti ilmaversoisten vesikasvien 

levinneisyyteen boreaalisilla alueilla. Vastaavasti alueelle tyypilliset karut talviolosuhteet 

rajoittavat levinneisyyttä (Alahuhta ym. 2011: 196). 
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4.1.3 Vesikemia 

 

Hiili (C), typpi (N) ja fosfori (P) ovat pääravinteita, joita vesikasvit tarvitsevat kasvuun ja 

habitaatissa selviytymiseen. Ne myös säätelevät vesiekosysteemin alkutuotantoa (Vestergaard 

& Sand-Jensen 2000: 102; Santamaría 2002: 146; Bornette & Puijalon 2009: 3). Fotosynteesiin 

tarvittavaa hiiltä on saatavilla hiilidioksidina (CO2) vedessä, sedimentissä sekä ilmassa. Useat 

lajit pystyvät hyödyntämään myös tyypillisesti runsaammin saatavilla olevaa bikarbonaattia 

(HCO3−). Tutkimuksissa bikarbonaatin pitoisuutta kuvataan usein pH:n tai alkaliniteetin avulla. 

Matalan pH:n ja alkaliniteetin vesissä suurin osa eliöstön tarvitsemasta hiilestä on hiilidioksidin 

muodossa, kun taas pH:n ollessa korkea hiilidioksidin saatavuus voi olla heikkoa. Tällöin 

bikarbonaatin rooli hiilen lähteenä korostuu. Uposlehtiset lajit, jotka kykenevät hyödyntämään 

bikarbonaattia kasvavat tyypillisesti emäksisissä vesissä. Happamissa olosuhteissa havaitaan 

usein vesisammalia sekä muita hiilidioksidia ensisijaisesti hyödyntäviä lajeja, kuten 

lahnanruohoja (Moss 1980: 136–137; Vestergaard & Sand-Jensen 2000: 98, 103; Bornette & 

Puijalon 2009: 3). Hiilellä on merkittävä vaikutus yhteisön lajikoostumukseen, sillä saatavilla 

olevan hiilen muoto määrittää, mitkä lajit voivat kasvaa ja elää habitaatissa (Vestergaard & 

Sand-Jensen 2000: 103; Alahuhta 2015: 571). Joissa hiilidioksidin pitoisuus on tyypillisesti 

järviä korkeampi, jolloin bikarbonaattia hyödyntävien lajien kilpailullinen etu ei ole yhtä 

merkittävä. Täten myös hiilidioksidi- ja bikarbonaattipitoisuuksien vaikutus yhteisön 

lajikoostumukseen voi olla erilainen järvi- ja jokikasvien osalta (Iversen ym. 2019: 878). 

Typpi ja fosfori ovat tärkeimmät vesikasvien tarvitsemat makroravinteet (O’Hare ym. 

2018: 2). Kasvualustaan juurtuneet vesikasvit voivat hyödyntää sedimentissä olevaa typpeä ja 

fosforia. Irtokellujien, joilla tätä mahdollisuutta ei ole, täytyy saada kaikki ravinteensa vedestä. 

Sedimentti on yleensä hyvin ravinnepitoista, kun taas vedessä pitoisuudet ovat alhaisempia. 

Tästä syystä irtokellujat esiintyvät tyypillisesti runsasravinteisissa vesissä (Moss 1980: 141; 

Lacoul & Freedman 2006: 100; Bornette & Puijalon 2009: 3). Ravinteiden runsas määrä 

kuitenkin heikentää valon saatavuutta kasviplanktonin ja epifyyttisten levien kasvun myötä 

(Santamaría 2002: 146). Täten lajiston koostumus muuttuu sekä kasvavan ravinnepitoisuuden 

että heikentyneen valon saatavuuden mukaisesti (Vestergaard & Sand-Jensen 2000: 104). 

Vesikasvien lajimäärän kannalta olosuhteet ovat optimaalisimmillaan ravinnepitoisuuden 

ollessa keskimääräinen. Ravinteiden saatavuuden ollessa liian alhainen vain 

stressinsietokykyiset lajit sopeutuvat elinympäristöön. Liiallinen ravinnepitoisuus taas suosii 

kilpailukykyisiä vesikasvilajeja ja rajoittaa lajimäärää, sillä useimmat vesikasvilajeista eivät 
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kykene sopeutumaan liian korkeisiin ravinnepitoisuuksiin (Bornette & Puijalon 2009: 3–4; 

Alahuhta 2015: 571). 

Ravinteista fosforia on yleensä niukemmin saatavilla kuin typpeä (Moss 1980: 13). 

Saatavuutta säätelevät useat eri mittakaavan tekijät. Korkeiden leveysasteiden vesistöissä 

ravinnepitoisuus on tyypillisesti alhainen, mikä johtuu alueen ilmastollisten piirteiden 

aiheuttamasta veden, maan ja sedimenttien mineralisaatiosta. Alueellisesti järven sijainti 

vaikuttaa ravinteiden saatavuuteen, sillä valuma-alueen alaosat ovat tyypillisesti 

ravinnerikkaampia kuin yläuomat ja ylänköjen järvet. Järvien sisäinen vaihtelu liittyy usein 

sedimenttien raekokojakaumaan. Edellä mainittujen lisäksi vaihtelua havaitaan myös 

mikrotasolla, joka voi viitata esimerkiksi tiheän kasvillisuuden aiheuttamaan sedimentin 

hapettumiseen (Santamaría 2002: 146). Merkittävä vesistöjen ravinnepitoisuutta muovaava 

tekijä on myös ihmistoiminnasta syntyvä kuormitus, joka voi johtaa makroravinteiden 

lisääntymiseen eli vesistön rehevöitymiseen (O’Hare ym. 2018: 2). 

 

4.1.4 Pohjan ominaisuudet 

 

Sen lisäksi että sedimentti on pohjaan juurtuneille vesikasveille runsas ravinteiden lähde, 

vaikuttaa se lajien kykyyn sietää veden liikkeiden aiheuttamia vaikutuksia (Moss 1980: 141; 

Bornette & Puijalon 2009: 4).  Lajeilla on ominaiset preferenssit pohjan ominaisuuksille, jotka 

riippuvat esimerkiksi elinympäristöstä ja elomuodosta. Poikkeuksena ovat irtokellujat, joihin 

pohjamateriaali ja sen raekoko ei vaikuta merkittävästi. Monet virtavesissä tyypilliset lajit, 

kuten sammalet, suosivat ympäristölle ominaista karkeaa materiaalia (Bornette & Puijalon 

2009: 4; Szoszkiewicz ym. 2014: 10). Korkeaksi kasvaville vesikasvilajeille suotuisimmat 

olosuhteet ovat hieno raekoko yhdistettynä tyypillisesti runsaaseen ravinteiden määrään. Osalle 

lajeista ominaisia ovat myös hiekka- tai muut mineraalipohjaiset alhaisemman 

ravinnepitoisuuden ympäristöt (Moss 1980: 141; Bornette & Puijalon 2009: 4). Optimaalisin 

pohjamateriaali voi vaihdella lajien välillä paljonkin, mutta epäorgaanisten partikkeleiden 

sekoituksesta koostuvat ja runsaasti orgaanista ainesta sisältävät pohjamateriaalit ovat yleisesti 

suotuisia (Lacoul & Freedman 2006: 99). 

Sedimenttien koostumuksessa ja geokemiassa voidaan havaita huomattavaakin 

alueellista sekä paikallista vaihtelua johtuen muun muassa virtausnopeudesta, kasvillisuudesta 

ja paikan suojaisuudesta. Järvien välistä paikallista vaihtelua muodostaa sijainti valuma-

alueella ja alueellisiin eroihin vaikuttaa valuma-alueen geomorfologia (Santamaría 2002: 146). 

Myös ihmistoiminnasta syntyvien häiriöiden vaikutus on huomattava esimerkiksi maankäytön 
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ja vesivoiman aiheuttamien muutosten myötä. Esimerkiksi luonnollisen virtaaman 

muovaaminen voi aiheuttaa voimakasta pohjaeroosiota tai lisätä sedimentaatiota, riippuen siitä 

lisääntyykö vai heikkeneekö virtaama (Lacoul & Freedman 2006: 100). 

 

4.1.5 Virtausolot 

 

Virtavesiympäristöissä virtausolosuhteet ovat olennainen vesikasveja ja niiden muodostamia 

yhteisöjä muovaava tekijä. Matalissa järvissä myös tuulen aiheuttama aallokko toimii 

virtauksen tapaan, kohdistaen vesikasveihin sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia (Dawson 

1988: 297; Santamaría 2002: 146). Virtauksen aiheuttamat suorat vaikutukset liittyvät 

hydrodynaamisen voiman aiheuttamaan mekaaniseen vaurioon, joka kohdistuu erityisesti 

pohjamateriaaliin ja siihen juurtuneisiin vesikasveihin (Dawson 1988: 297; Bornette & Puijalon 

2009: 4). Aallokon aiheuttamat vauriot poikkeavat virtauksesta siten, että voima voi kohdistua 

vesikasveihin useista eri suunnista. Pääasiallinen suunta määräytyy järven muodon ja 

vallitsevien tuulen suuntien mukaan. Täten aallokossa voidaan havaita myös järven sisäistä 

vaihtelua, joka heijastuu sedimentin laatuun (Santamaría 2002: 146). 

Vesikasvit pyrkivät hakeutumaan suojaisempiin kasvupaikkoihin, joissa virtaus ei ole 

liian voimakas tai pyörteinen (Santamaría 2002: 145). Voimakkaaseen virtaukseen sopeutuneet 

lajit ovat kehittyneet rakenteellisesti vahvemmiksi ja joustavimmiksi. Myös lehtien muoto ja 

koko voi olla tehokas keino sopeutua virtaukseen tai aallokkoon. Virtavesissä kasvin 

virtaviivainen muoto vähentää virtauksen aiheuttamaa kasvien raahautumista. Sopeutumis-

strategiana voi myös toimia kasvun ajoittaminen virtauksen kannalta otolliseen ajankohtaan. 

Hitaasti virtaavat vesistöt tarjoavat useammille lajeille suotuisammat olosuhteet, jolloin 

yhteisöön voi kuulua myös tyypillisesti järviolosuhteita suosivia lajeja (Dawson 1988: 298, 

300; Bornette & Puijalon 2009: 4). Veden liikkeillä on myös vesikasveihin kohdistuvia 

epäsuoria vaikutuksia, sillä virtauksen aiheuttama partikkeleiden ja ravinteiden resuspensio voi 

vaikuttaa ravinteiden saatavuuteen tai heikentää valon määrää (Bornette & Puijalon 2009: 3). 

Myös veden lämpötila voi muovautua virtauksen myötä (Dawson 1988: 300). Yleisesti 

vesikasvien runsautta ja biomassaa ajatellen otollisimmat olosuhteet jokiympäristöissä liittyvät 

kohtuulliseen virtaukseen, joka tuo mukanaan siedettävän määrän stressejä sekä takaa riittävän 

ravinteiden saannin (Lacoul & Freedman 2006: 97). Virtavesissä ravinteiden määrä on 

tyypillisesti riittoisa, eikä täten rajoita kasvua. Kuitenkin ravinteiden tapaan myös saasteet 

kulkeutuvat hyvin virtauksen mukana (Dawson 1988: 301). Ravinteiden tehokkaan kuljetuksen 

myötä epifyyttien kasvu voi tapahtua helpommin runsasravinteisissa virtavesissä kuin 
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järviekosysteemeissä. Erityisesti kasvien lehdillä tapahtuva levien lisääntyminen on yksi 

rehevöitymisen kriittisistä prosesseista, joka muovaa vesikasviyhteisöjen rakennetta ja 

biomassaa (Dawson 1988: 301; O’Hare ym. 2018: 3). 

 

5 Ihmistoiminta ja vesikasviyhteisöt 

 

Ihmistoiminta valuma-alueella vaikuttaa vesistöihin sen aiheuttaman ravinnekuormituksen, 

eroosion, sedimentaation, syntyvien saasteiden, hydrologian muovaamisen, rantavyöhykkeen 

raivaamisen sekä puumateriaalin karsimisen myötä (Allan 2004: 262; Lacoul & Freedman 

2006: 100, 112). Kuormituksella kuvataan vesistöihin päätyvää ainesta tietyssä ajan ja pinta-

alan yksikössä. Kuormitus voi olla peräisin useista eri ulkoisista lähteistä, joista valuma-alueen 

maankäytöllä on merkittävä rooli. Muita ulkoiseen kuormitukseen vaikuttavia tekijöitä ovat 

esimerkiksi valuma-alueen geologia sekä ilmastolliset tekijät. Ulkoisen lisäksi kuormitus voi 

olla sisäistä, jossa ainesta vapautuu sedimentistä (Moss 1980: 14). Lähteestä riippuen vesistöön 

voi päätyä piste- tai hajakuormitusta. Pistekuormituksen lähde voidaan paikantaa esimerkiksi 

tehtaaseen tai viemäriputkeen, mutta hajakuormituksen määrittäminen on vaikeampaa. 

Tyypillisiä hajakuormituksen lähteitä ovat esimerkiksi maatalousmaat, eri alueilla käytetyt 

lannoitteet tai ilmakehän laskeumat (Dodds 2006: 350). Vesistöön päätyvän kuormituksen 

määrä riippuu myös valuma-alueen ja järven koon välisestä suhteesta: jos järvi on suuri 

suhteessa valuma-alueeseen, sieltä syntyvä kuormitus on suhteellisen vähäistä (Moss 1980: 16).  

Maatalous on useilla alueilla eniten pinta-alaa valtaava maankäyttömuoto, joka on 

ongelmallinen erityisesti lannoitteiden aiheuttaman ja eläinten lannasta syntyvän 

ravinnekuormituksen myötä (Carpenter ym. 1998: 562; Allan 2004: 263). Alueet keskittyvät 

usein viljelyn kannalta otollisille savimaille, joiden ojittaminen lisää huomattavasti eroosiota 

sekä ravinteiden huuhtoutumista ja kulkeutumista vesistöön (Alahuhta ym. 2011: 198). 

Luonnollinen ravinteiden kiertokulku häiriintyy usein liikaa käytettävien lannoitteiden vuoksi. 

Tämä liikakäyttö aiheuttaa typen ja fosforin kertymistä maatalousmaille, josta osa päätyy 

lopulta valunnan mukana vesistöihin. Myös suuresta määrästä eläimistä syntyvä lanta 

kierrätetään usein aivan liian pienille pelloille. Lannan sisältämät ravinteet kertyvät maahan, 

päätyvät valuntana tai suotautumalla vesistöön ja typen tapauksessa myös ilmakehään (Moss 

1980: 17; Carpenter ym. 1998: 562). Maatalouden vaikutukset voivat kohdistua myös 

virtavesien hydrologiaan. Nämä muutokset riippuvat kuitenkin maaperän suodatuskyvyssä 

tapahtuvista muutoksista, ojitusjärjestelmästä, kastelun toteuttamisesta sekä siitä, miten 

viljelykasvien evapotranspiraatio vertautuu luonnolliseen kasvillisuuteen (Allan 2004: 265). 
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Maatalousalueiden ohella urbaanit alueet ovat yksi merkittävimmistä ravinnekuormituksen 

lähteistä. Alueilta syntyvä hajakuormitus on tyypillisesti peräisin rakennustyömailta, 

lannoitteista, eläinten jätteistä tai puutteellisesta viemäröinnistä. Pistekuormitusta syntyy 

puolestaan asutuksen ja teollisuuden jätevesistä, valuntana kaatopaikoilta, sekä 

viemäröintijärjestelmien ylivuodoista (Carpenter ym. 1998: 564, 560). Kotitalouksista syntyvät 

jätevedet sisältävät erilaisia puhdistusaineita, jotka lisäävät fosforikuormituksen 

todennäköisyyttä suurten kaupunkien läheisissä vesistöissä. Näillä alueilla vesivarana tärkeät 

pohjavedet ovat uhassa ehtyä kuormituksen aiheuttaman rehevöitymisen ja pohjavesien 

liiallisen pumppaamisen seurauksena (Khan & Ansari 2005: 474). Ravinnekuormituksen lisäksi 

kaupungistuminen on usein yhteydessä hydrologisten olojen muovaamiseen, kuten patojen ja 

kanavien rakentamiseen (O’Hare ym. 2018: 9). Kaupunkialueilta syntyvä valunta on myös 

runsaampaa hulevesijärjestelmien ja vettä läpäisemättömien pintojen myötä, joka myös 

osaltaan muokkaa hydrologiaa sekä lisää saasteiden kulkeutumista vesistöön (Allan 2004: 267).   

Eri maankäyttömuodoilla voi olla moninaisia vaikutuksia vesikasveihin. Esimerkiksi 

Mikulyuk ym. (2011: 1784) havaitsivat kelluslehtisten lajien olevan positiivisesti yhteydessä 

maatalousalueisiin, missä sameampi vesi rajoittaa kasvusyvyyttä. Urbaanit alueet taas 

vaikuttivat näihin lajeihin negatiivisesti, mikä heidän mukaansa on mahdollisesti yhteydessä 

kasvien manuaaliseen karsimiseen tai veneliikenteen muodostamaan häiriöön. Akasaka ym. 

(2010: 919) totesivat urbanisaatioon liitännäisen veden laadun heikkenemisen vähentävän 

erityisesti uposkasvien diversiteettiä. Vaikutus ilmaversoisiin kasveihin taas ei ollut yhtä 

voimakas. Alahuhdan ym. (2011: 198) mukaan maatalous vaikutti ilmaversoisiin kasveihin 

positiivisesti, mikä todennäköisesti selittyy lajien toleranssilla ympäristöoloille sekä ojituksen 

aiheuttamalla dispersaalin lisääntymisellä. Ravinteiden lisääntymisellä voi olla positiivinen 

vaikutus ilmaversoisten ja kelluslehtisten vesikasvien lajimäärään, koska tällöin alhainen 

ravinnepitoisuus ei ole kasvua rajoittava tekijä (Alahuhta ym. 2011: 198; Mikylyuk ym. 2011: 

1784). 

 

5.1 Mittakaavan merkitys 

 

Ihmistoiminnan olennaisesta roolista huolimatta mittakaavalla on suuri merkitys vaihtelun 

selittämisessä. Allan (2004: 270) jaottelee tyypillisimmät virtavesitutkimuksissa käytetyt 

mittakaavat uoman osaan, rantavyöhykkeeseen sekä valuma-alueeseen. Näistä paikallista 

uomaa kuvataan usein uomaa ympäröivällä korkeintaan parin sadan metrin levyisellä 

vyöhykkeellä, rantavyöhykettä leveydeltään vastaavalla mutta pituudeltaan suuremmalla 
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alueella ja valuma-aluetta koko uoman yläpuolisella osavaluma-alueella. Vastaavia valuma-

alue- ja vyöhykemittakaavoja on käytetty useissa järvitutkimuksissa (esim. Mikulyuk ym. 

2011; Alahuhta ym. 2014) Eri ympäristömuuttujat vastaavat eri mittakaavalla vaikuttaviin 

tekijöihin, minkä vuoksi vesikasviyhteisöille merkittävin mittakaava vaihtelee eri 

tutkimuksissa. Esimerkiksi jokiekosysteemeissä ravinteet tai jokin muu maisematasoon 

vahvasti liitännäinen tekijä voi nostaa valuma-aluemittakaavan merkitystä, kun taas puiden 

aiheuttama varjostus toimii hyvin paikallisesti. Alueesta riippuen rantavyöhykkeen maankäyttö 

heijastaa koko valuma-aluetta eri tavoin. Vaikutusta muotoilee myös aineiston resoluutio, 

ihmisperäisten ja luonnollisten tekijöiden vuorovaikutus sekä tutkimusasetelma (Allan 2004: 

271; Akasaka ym. 2010: 918). 

Alahuhta ym. (2014: 210) havaitsivat, että järvikasvien runsauden ja yhteisön 

lajikoostumuksen kannalta rantavyöhykkeen maankäytön rooli oli valuma-aluemittakaavaa 

merkittävämpi ilmaversoisia kasveja tarkastellessa. Mittakaavalla ei kuitenkaan ollut 

vaikutusta uposkasveihin. Myös muissa tutkimuksissa on havaittu eri elomuotojen vastaavan 

maankäytön vaikutuksiin eri tarkastelumittakaavalla. Akasakan ym. (2010: 918) mukaan 

ilmaversoisten kasvien diversiteetin osalta otollisin mittakaava oli huomattavasti kelluslehtisiä 

ja uposkasveja laajempi. Mikulyuk ym. (2011: 1784–1785) taas totesivat valuma-

aluemittakaavan ja järvien ympärille muodostetun sadan metrin vyöhykkeen yhteisvaikutuksen 

olevan merkittävin vesikasviyhteisöjen vaihtelun selittäjänä. Jokikasvien osalta Rääpysjärvi 

ym. (2016) havaitsivat ihmisperäisen maankäytön vaikuttavan vesikasviyhteisöjen tilaan sekä 

rantavyöhyke- että valuma-aluemittakaavalla. Kuten edellä mainitut tutkimukset osoittavat, voi 

valitulla mittakaavalla olla merkittävä vaikutus tuloksiin. Koska tässä tutkielmassa 

tutkimuskohteena ovat sekä järvi- että jokikasvit kaikissa elomuodoissaan, valittiin 

tarkastelumittakaavaksi valuma-alue. 

 

5.2 Ihmistoiminnan aiheuttamat ekologiset ongelmat 

5.2.1 Rehevöityminen 

 

Maankäyttöön liittyvä kuormitus voi lisätä ravinteiden määrää vesistössä niin voimakkaasti, 

että se johtaa vesistön rehevöitymiseen. Rehevöityminen on pohjimmiltaan luonnollinen 

prosessi, joka ilman ihmistoiminnan muodostamaa painetta tapahtuisi hyvin hitaasti. 

Luonnollisessa sukkessiossa vesistö muuttuu soistumisen kautta lopulta maaekosysteemiksi 

(Khan & Ansari 2005: 452, 466). Rehevöitymistä sisävesissä aiheuttaa pääosin fosforin 
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lisääntyminen, mutta joissain tapauksissa myös typellä voi olla merkittävä vaikutus (Carpenter 

ym. 1998: 560–561; Khan & Ansari 2005: 461). Toisinaan ravinteiden lisääntymisen ohella 

rehevöitymisellä voidaan viitata sedimentoitumisen aiheuttamaan järven täyttymiseen. Tämä 

juontaa juurensa alkuperäiseen eutrofisen järven määritelmään, joka oli tyypillisesti matala ja 

liettynyt (Moss 1980: 37). 

Rehevöityneissä vesistöissä kasviplanktonin liiallinen kasvu johtaa primaari- ja 

sekundaarituotannon epätasapainoon (Khan & Ansari 2005: 452). Tällöin vesikasvillisuus ja 

etenkin ilmaversoiset kasvit lisääntyvät voimakkaasti, mikä voi heikentää vesistön ekologista 

tilaa. Olosuhteiden suosiessa ilmaversoisia kasveja vähemmän kilpailukykyiset lajit katoavat 

(Alahuhta ym. 2011: 186; O’Hare ym. 2018: 2). Merkittävänä prosessina pidetään valon 

saatavuuden heikkenemistä levien biomassan lisääntymisen myötä. Täten voimakkaasti 

rehevöityneissä vesistöissä vähemmän kilpailukykyisiksi jäävät tyypillisesti uposkasvit, joille 

lisääntynyt ravinnepitoisuus ja sameus eivät tarjoa suotuisia olosuhteita (Toivonen & Huttunen 

1995: 206; O’Hare 2018: 3). Tämä lajiston muutos heikentää vesikasvien diversiteettiä, mutta 

vaikuttaa myös kaikkiin vesikasveja hyödyntäviin lajeihin (Khan & Ansari 2005: 465; Akasaka 

ym. 2010: 910).  

Vakava rehevöitymien ja sen myötä levien sekä haitallisen kasvillisuuden 

lisääntyminen vaikeuttaa ekosysteemin hyödyntämistä kalastukseen, virkistykseen, 

teollisuuteen, maatalouteen ja juomavedeksi. Leväkukinnot voivat olla myrkyllisiä, jonka 

myötä niiden räjähdysmäinen lisääntyminen on haitallista ihmisten lisäksi myös eläimille ja 

muille eliöille (Carpenter ym. 1998: 561; Heino ym. 2021: 96). Esimerkkinä rehevöitymisen 

ongelmallisista vaikutuksista ovat rehevissä olosuhteissa lisääntyvät syanobakteerit. 

Syanobakteerit ovat rehevöityneiden järvien ongelma erityisesti kesäisin, jolloin ne voivat 

muodostaa suuriakin pinnalla kelluvia kukintoja. Kukinnot voivat aiheuttaa merkittäviä haittoja 

niiden erittämien hermo- ja maksamyrkkyjen vuoksi (Moss 1988: 254–256; Carpenter ym. 

1998: 561).  

 

5.2.2 Elinympäristöjen määrän ja laadun heikkeneminen 

 

Ihmistoiminta ja maankäytön aikaansaamat muutokset voivat muovata habitaatteja 

voimakkaasti ja pahimmassa tapauksessa jopa hävittää niitä kokonaan. Fysikaaliset muutokset 

liittyvät usein jokien kanavointiin ja patoamiseen, joiden seuraukset habitaateille sekä 

luonnolliselle häiriöjärjestelmälle voivat olla huomattavia. Muutokset kohdistuvat muun 

muassa hydrologiseen kytkeytyneisyyteen, vedenkorkeuden vaihteluihin sekä 
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rantavyöhykkeen kuntoon (Bornette & Puijalon 2009: 7; Alahuhta ym. 2018: 265). 

Maankäytölliset muutokset maisemassa yksipuolistavat eliöille tarjolla olevia habitaatteja, 

jonka myötä vesiekosysteemeille ominainen maiseman heterogeenisyys kärsii. Vesistöjen 

diversiteetti on pitkälti tämän habitaattien temporaalisen ja spatiaalisen vaihtelun 

aikaansaamaa, jolloin elinympäristöjen yksipuolistuminen heikentää myös lajistollista 

monimuotoisuutta (Allan 2004: 260). Vesistöjä ympäröivä maankäyttö voi myös vaikuttaa 

elinympäristöjen saavutettavuuteen ja täten biodiversiteettiin. Esimerkiksi rakennettujen 

alueiden muovaama dispersaalille epäotollinen maisemarakenne voi muodostaa eristyneitä 

paikallisia elinympäristöjä, joita eliöiden on haastavampaa saavuttaa (Heino ym. 2017a: 339, 

Heino ym. 2017b: 430). Toisaalta asutettu ympäristö voi vaikuttaa eliöiden dispersaalikykyyn 

myös positiivisesti, mikäli ihmistoiminta toimii välittäjänä ja edistää muutoin eristyneiden 

elinympäristöjen saavutettavuutta (Alahuhta ym. 2020: 10). 

Valuma-alueilta joudutaan usein raivaamaan metsää muiden maankäyttömuotojen 

tieltä. Vähentynyt kasvillisuus lisää valuntaa ja täten jokiin päätyvää sedimenttikuormitusta. 

Vesistöjen habitaatit kärsivät näistä muutoksista muun muassa eroosion, rantavyöhykkeen 

habitaattien tuhoutumisen ja pohjaan kerrostuvan materiaalin myötä (Dudgeon ym. 2006: 166). 

Rantavyöhykkeen kasvillisuuden raivaaminen on ongelmallista, sillä tämä vesistön ja 

maaympäristön vaihettumisvyöhyke on osallisena sekä biodiversiteetin että vesistön ekologisen 

tilan ylläpitämisessä. Rantavyöhykkeen kasvillisuus voi toimia ikään kuin puskurina vähentäen 

ravinteiden, sedimenttien ja orgaanisen aineksen päätymistä vesistöön. Sen raivaaminen myös 

lisää eroosiota ja vähentää rantakasvillisuuden varjostavaa ominaisuutta (Dudgeon ym. 2006: 

169; Allan 2004: 162; Alahuhta ym. 2011: 185–186). 

Esimerkkinä fyysisten muutosten uhkaamista habitaateista ovat jokien tulvatasangot, 

joiden kytkeytyneisyys muuhun vesistöön on riippuvainen säännöllisestä tulvimisesta 

(Dudgeon ym. 2006: 172). Täten hydrologiset muutokset voivat potentiaalisesti muovata koko 

tulvatasangon maisemaa ja heikentää näiden habitaattien luontaista heterogeenisyyttä 

(Pozzobom ym. 2020: 8). Ihmistoiminnan muokkaama hydrologia vaikuttaa myös 

rantavyöhykkeen kasvillisuuteen, jonka runsauden on havaittu olevan positiivisesti yhteydessä 

luonnollisiin vedenkorkeuden vaihteluihin kasvukaudella (Lacoul & Freedman 2006: 96). 

Uhattuina ovat myös pohjavesistä riippuvaiset elinympäristöt, joiden vesivaroja hyödynnetään 

intensiivisesti sekä maatalouden että väestön tarpeisiin (Bornette & Puijalon 2009: 7). 
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5.2.3 Vieraslajit 

 

Ihmisten globaali liikkuminen on mahdollistanut useiden lajien leviämisen niiden luonnollisten 

elinalueiden ulkopuolelle, mikä on luonut haitallisten vieraslajien leviämisestä merkittävän 

uhan alkuperäiselle lajistolle, ekosysteemeille ja taloudellisille resursseille (Dodds 2002: 195; 

Lacoul & Freedman 2006: 109–110). Useat aggressiivisesti leviävistä ja erittäin haitallisista 

vieraslajeista kuuluvat vesikasveihin. Esimerkkinä tällaisesta lajista on vesihyasintti 

(Eichhornia crassipes), joka voi muodostaa veden pinnalle parhaimmillaan jopa useita metrejä 

paksuja massoja (Chambers ym. 2008: 23). Vieraslajit voivat levitä globaaliksi ongelmaksi, 

kuten esimerkiksi vesihyasintin tapauksessa on käynyt. Ne voivat myös keskittyä tietyille 

alueille, kuten Pohjois-Amerikasta Eurooppaan levinnyt kanadanvesirutto (Elodea canadensis) 

(Trémolières 2004: 467; Lacoul & Freedman 2006: 110–111). Kun ei-toivottu laji pääsee 

leviämään, on sen hävittäminen alueelta hyvin haastavaa (Dodds 2002: 196). Kontrolliin kuluu 

vuosittain merkittävästi resursseja, kun haitallisia vieraslajeja pyritään kitkemään erilaisilla 

torjunta-aineilla, biologisilla menetelmillä, mekaanisesti poistamalla ja tekemällä habitaattien 

fysikaalista muokkausta (Chambers ym. 2008: 23).  

Vieraslajien ongelmana on niiden nopea leviäminen ja hyvä kilpailukyky, jolloin 

uhkana on yhteisön alkuperäisten lajien syrjäyttäminen ja vesistön ekologisen tilan 

heikkeneminen. Lajien hyvä kilpailukyky perustuu erilaisiin fysiologisiin ominaisuuksiin ja 

ekologiseen toleranssiin, joiden avulla vieraslajit kykenevät valtaamaan habitaatteja 

tehokkaasti. Uusissa habitaateissa myöskään tautien ja herbivorian kasvua rajoittava vaikutus 

ei ole yhtä voimakas (Lacoul & Freedman 2006: 107; Chambers ym. 2008: 23). Lajien 

syrjäyttämisen lisäksi vieraslajien vaikutukset voivat kohdistua koko ekosysteemiin, jos 

voimakas levittäytyminen muokkaa habitaatin ympäristöoloja. Vierasperäiset vesikasvit voivat 

olla yhteydessä orgaanisen aineksen ja kasviplanktonin määrän runsastumiseen, mikä taas 

vaikuttaa olennaisesti muun muassa veden sameuteen ja valon määrään (Bornette & Puijalon 

2009: 2; Gallardo ym. 2015: 158). Vaikutukset diversiteetille voivat olla merkittävät. 

Esimerkiksi kalojen ja pohjan selkärangattomien määrän on havaittu laskevan vieraslajien 

valtaamissa habitaateissa (Gallardo ym. 2015: 155–156).  

Aivan rajattomasti eivät kuitenkaan vieraslajitkaan kykene leviämään, sillä lajin 

vakiintuminen alueelle vaatii ympäristöön sopeutuvat ominaisuudet. Täten invaasio on yleensä 

epätodennäköisempää, jos ympäristöolosuhteet ovat hyvin vaihtelevat tai muutoin karut (Dodds 

2002: 196). Häiriö voi kuitenkin tarjota vieraslajien leviämiselle suotuisat olosuhteet 

habitaattien avautumisen myötä.  Myös rehevöitymisen aiheuttama ravinnemäärän kasvu voi 
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lisätä vieraslajien levittäytymiskykyä, jolloin riski invaasiolle on korkea erityisesti häiriön 

jälkeen (Trémolières 2004: 467–468). Täten ihmistoiminnasta johtuva vesistöjen tilan 

heikkeneminen on osallisena myös vieraslajien leviämiseen ja yleistymiseen.  

 

6 Tutkimusalue 

 

Tutkimusalueet sijaitsevat Pohjois-Euroopassa leveyspiirien 55 °N ja 63 °N välisellä alueella 

(kuva 3). Norjan, Suomen ja Tanskan muodostama alue on topografisesti vaihtelevaa. 

Korkeimmat pinnanmuodot Norjassa muodostavat Skandien vuoristot ja maksimikorkeus yltää 

Etelä-Norjassa 2117 metriä merenpinnan yläpuolelle. Ainoastaan rannikoilla ja Oslonvuonon 

läheisyydessä on havaittavissa kapea vyöhyke alavaa aluetta. Suomessa korkeudet ovat pääosin 

alle 200 metriä merenpinnasta ja Tanska puolestaan kuuluu Euroopan alavimpiin alueisiin 

(Seppälä 2005: 5–6; Korsten 2005: 3). Fennoskandian historiassa ovat vaihdelleet useat 

jäätiköitymis- ja sulamisjaksot, jotka ovat muovanneet alueen maisemaa ja maaperää (Seppälä 

2005: 35). Myös Tanskan alue on ollut jääkausien vaikutuksen alaisena ja etenkin viimeisin 

jäätiköityminen muovasi alueen maisemaa merkittävästi (Korsten 2005: 61). 
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Kuva 3. Tutkimusalueet ja järvi- ja jokikasviaineistojen havaintopaikkojen sijainnit. 

 

Fennoskandia on geologisesti vanhaa aluetta, joka Skandeja lukuun ottamatta kuuluu 

prekambrisella kaudella muodostuneeseen Fennoskandian kilpeen. Alue koostuu pääosin 

happamasta gneissistä ja graniittigneissistä, mutta Etelä-Suomen alueella havaitaan myös 

kalkkikiveä. Norja sekä Ruotsin pohjoisosat kuuluvat kaledoniseen vuorijonoon, jossa 

tavallisia ovat myös vähemmän piioksidia sisältävät kivilajit (Seppälä 2005: 395). Tanskassa 

maanpintaa peittää paksulti jääkauden kerrostamat materiaalit. Länsiosissa maaperä on 

tyypillisimmin hiekkaista tai savista tasankoa, kun taas itään on kerrostunut moreenia 

(Vestergaard & Sand-Jensen 2000: 87; Korsten 2005: 66). Jääkauden kerrostama moreeni on 

vallitseva maalaji myös Suomessa ja Norjassa. Norjan vuoristoisilla alueilla moreenikerros on 
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yleisesti ohut, mutta Suomessa voi olla paksujakin kerrostumia. Maankohoamisen myötä 

alavilla alueilla tavallisia ovat myös mereen kerrostuneet maalajit (Seppälä 2005: 395).  

Köppen-Geigerin ilmastoluokituksen mukaan alue lukeutuu neljään tyyppiin. Suomi 

sekä osa Norjasta kuuluvat luokkaan Dfc, jonka kylmin kuukausi on lämpötilaltaan alle nolla 

astetta ja lämpimin yli 10 astetta. Kesät ovat viileitä ja ilmasto yleisesti ottaen kostea. Norjan 

eteläosissa pienet alueet lukeutuvat myös tundrailmastoon sekä kylmän ilmaston luokkaan Dfb, 

jota luonnehtii kostea ilmasto ja lämmin kesä. Edellä mainittua ilmastotyyppiä on myös 

Tanskan koillisosissa. Muu Tanskan alue lukeutuu lauhkean ilmaston kosteaan ja 

kylmäkesäiseen Cfc-tyyppiin (Beck ym. 2018: 3, 5). Tutkimusalueen ilmastollisia piirteitä 

muovaa pohjoinen sijainti, jossa alueen itäosissa sijaitsee Euraasian mantereinen osa ja lännessä 

Pohjois-Atlantti ja lämmin Golfvirta. Täten alueen itä- ja länsiosien ilmastollisissa piirteissä on 

huomattavaa vaihtelua mereisyyden ja mantereisuuden välillä. Alueellista vaihtelua aiheuttaa 

myös Skandien vuoristo, erityisesti länsi- ja itäosien välisessä sademäärissä (Seppälä 2005: 98). 

Orografiset sateet muodostavat erittäin runsaan sadannan Norjan länsirannikolle, kun taas maan 

vuoristoisissa keskiosissa sademäärät ovat noin 300 mm vuodessa. Suomen eteläosissa 

tyypillinen sademäärä on keskimäärin 600–800 mm vuodessa ja alueellinen vaihtelu on 

huomattavasti Norjaa vähäisempää. Tanskassa sadanta vaihtelee länsi-itäsuuntaisesti 

korkeimmista Jyllannin noin 900 mm vuoden sadannasta alhaisimpiin Sjellannin 500 mm 

sademääriin (Henriksen ym. 1998: 83). 

Tutkimusalueen vallitsevat kasvillisuusvyöhykkeet ovat keskiboreaalinen, 

eteläboreaalinen, hemiboreaalinen ja lauhkea. Kasvillisuus on vaihtelevinta Norjan alueella, 

jossa Skandien korkeimmissa osissa vallitsevat oroarktiset vyöhykkeet ja länsirannikolla 

lauhkean vyöhykkeen kasvillisuus. Tanskan alue lukeutuu kasvillisuudeltaan kokonaan 

lauhkeaan vyöhykkeeseen (Suomen Kartasto 1988: 3; Seppälä 2005: 188). Tanskassa vain noin 

15 % pinta-alasta on luonnollisen kasvillisuuden peittämää, sillä iso osa maasta on muokattu 

maatalousalueiksi (Vestergaard & Sand-Jensen 2000: 87). Suomen pinta-alasta valtaosa on 

havumetsien peittämää ja avoimia alueita tavataan pääasiassa vain alavilla rannikkoalueilla. 

Havumetsien lisäksi myös turvealueet ovat tyypillisiä (Seppälä 2005: 395–396). Myös 

vesikasvillisuus vaihtelee alueella, johtuen lämpötilaeroista, kallioperän ja maaperän laadusta 

sekä ihmistoiminnasta (Suomen Kartasto 1988: 6). 

Ihmistoiminta ja sen voimakkuus on vaihtelevaa tutkimusalueella. Tanskassa 

merkittävin ympäristöä muovaava maankäyttömuoto on maatalous, joka valtaa noin 62 % maan 

pinta-alasta. Vaikka kuormitusongelma on vakava, on vesistöihin päätyvien ravinteiden 

määrässä havaittu laskevaa trendiä 1980-luvulta (Korsten 2005: 388). Norjassa ja Suomessa 
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maatalouden määrä on huomattavasti vähäisempää (Seppää 2005: 372). Suomessa maatalous 

on keskittynyt pääosin rannikkoalueille ja aluetta luonnehtii havumetsien täyttämä maisema. 

Maa- ja metsätalous on kuitenkin vaikuttanut merkittävästi alueen vesistöihin intensiivisen 

soiden ojituksen myötä (Alahuhta ym. 2011: 187; Seppälä 2005: 375). Urbanisoituneessa 

Fennoskandiassa huomattavaa on asutuksen keskittyminen eteläisille alueille. Norjassa 

topografia rajoittaa asutusta, minkä seurauksena väestö keskittyy pääosin laaksoihin ja 

suistoihin. Suomessa alueellinen jakauma on hieman Norjaa tasaisempi, mutta väestö on 

vahvasti keskittynyt pääkaupunkiseudulle (Seppälä 2005: 368). 

 

6.1 Vesistöt 

 

Jääkauden muovaamilla alueilla järviä on tavallisesti runsaasti. Fennoskandiassa suurin osa 

järvistä onkin glasiaalista alkuperää, sillä vesistöt ovat muotoutuneet reunamuodostumien ja 

harjujen patoamiin painanteisiin ja ruhjelaaksoihin. Syvimmät järvet sijaitsevat Norjan alueella, 

mutta Suomessa järvien määrä on pinta-alallisesti suurempi (Seppälä 2005: 142–144). 

Suomessa etenkin maan sisä- ja itäosat ovat hyvin järvivaltaisia, kun taas rannikkoalueilla ja 

pohjoisosissa jokien määrä on runsaampaa (Alahuhta ym. 2011: 187). Tanskan alavilla alueilla 

järvet ovat tavallisesti matalia ja pienehköjä (Vestergaard & Sand-Jensen 2000: 89). Euroopan 

mittakaavalla Fennoskandian järvet ovat ravinnepitoisuuksiltaan alhaisimpia, kun taas 

Tanskassa pitoisuudet ovat korkeimpien joukossa (Seppälä 2005: 398–399).  

Norjassa on muutamia suuria sekä lukuisia pieniä jokisysteemejä. Etenkin 

länsirannikon joet ovat pieniä, mutta runsaan sadannan myötä jokien virtaama voi olla suuri. 

Eteläosissa sadanta on merkittävästi vähäisempää, mutta myös jokisysteemit ovat 

länsirannikkoon verrattuna suurempia (Seppälä 2005: 137–138). Suomessa virtavedet ovat 

tyypillisesti pieniä ja etenkin Järvi-Suomen alueella ne rakentuvat lyhyistä monia järviä 

yhdistävistä joista. Kuitenkin muutama suurempi joki saa alkunsa alueen järvien vesistä. 

Pohjanmaan ja Etelä-Suomen rannikkoalueella järviä on melko vähän ja alueet koostuvat 

lukuisista pienistä joista (Seppälä 2005: 140). Myös Tanskassa joet ovat pääasiassa pieniä ja 

matalia. Maan intensiivisesti viljellyssä ympäristössä joet ovat tyypillisesti 

ravinnepitoisuudeltaan korkeita. Lisäksi säännöstelyllä, ruoppauksella sekä säännöllisellä 

vesikasvillisuuden kitkemisellä on ollut huomattava vaikutus jokiympäristöihin (Riis ym. 2001: 

219). Norjassa jokisysteemit ovat ominaisuuksiltaan erityisen sopivia vesivoiman tuottamiseen, 

minkä vuoksi säännöstelemättömiä jokia on enää hyvin vähän. Vastaava ilmiö voidaan havaita 

myös Suomessa (Seppälä 2005: 376).  
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Veden kemialliset ominaisuudet vaihtelevat alueen sisäisesti johtuen sadannan, hydrologisten 

olojen, maaperän ominaisuuksien ja kasvillisuuden vaihteluista. Norjan vuoristoisilla alueilla 

runsas valuma ja ohut maannos pitävät vesistöjen hiili- ja fosforipitoisuudet alhaisina. Tästä 

syystä alueen järvet ovat tyypillisesti kirkasvetisiä ja ravinnepitoisuuksiltaan alhaisia, kun taas 

itään mentäessä pitoisuudet kasvavat. Alhainen alkaliniteetti ja ilmakehän hapan laskeuma ovat 

tehneet useista Norjan järvistä herkkiä happamoitumiselle, joka onkin alueella rehevöitymistä 

suurempi ongelma (Henriksen ym. 1998: 82–88). Suomessa tavanomaisia ovat humuspitoiset 

ruskeavetiset järvet. Rehevät järvet sijoittuvat useimmiten alaville maatalouden tai asutuksen 

ympäröimille mineraalimaille, kun taas pienet oligotrofiset järvet ovat tavallisia pääosin 

havumetsävaltaisilla valuma-alueiden yläosilla (Toivonen & Huttunen 1995: 199). Metsäisten 

tai soisten valuma-alueiden vesistöissä orgaanisen hiilen määrä on runsasta, mikä voi näkyä 

myös veden pH:ssa (Henriksen ym. 1998: 83). Tanskassa veden kemiallisten ominaisuuksien 

vaihteluun vaikuttaa etenkin erot maaperässä itä- ja länsiosien välillä, mutta pääosin ravinteiden 

määrä on runsas (Vestergaard & Sand-Jensen 2000: 87; Riis ym. 2001: 219). 

 

7 Aineisto ja menetelmät 

 

Tutkimusaineisto koostuu jokaiselta tutkimusalueelta valituista 25–30 järvi- ja 

jokihavaintopisteestä. Havaintopisteet rajattiin useista tutkielmaa varten saaduista aineistoista, 

joissa on kerätty tietoja järvi- ja jokikasviyhteisöjen lajistosta eri havaintopaikoissa. 

Lopulliseen aineistoon valikoituneet pisteet karsiutuvat pääosin perustuen sijaintiin, sillä 

havaintopisteiden välinen pohjois-eteläsuuntainen gradientti pyrittiin minimoimaan. 

Toissijaisena kriteerinä oli mahdollisimman yhteneväinen valuma-alueiden koko kullakin 

alueella. Osa havaintopisteistä jouduttiin karsimaan myös puutteellisten sijaintitietojen vuoksi 

tai koska valuma-alueen rajaaminen ei ollut mahdollista pisteen sijainnissa. Näiden haasteiden 

vuoksi Norjan järvikasviaineistoon valikoitui 25 havaintopistettä, kun Norjan 

jokikasviaineistossa sekä muilla alueilla havaintopisteitä on 30. Tutkimusaineiston 

esikäsittelyssä aineistoista poistettiin lajien risteymät ja alalajit yhdistettiin ylempään taksoniin. 

Jäljelle jääneet suku- ja lajitasolle määritetyt tiedot muunnettiin 0/1-muotoon, jossa laji joko 

esiintyy tai ei esiinny kullakin paikalla. Käsitellyn aineiston pohjalta saatiin muodostettua 

tutkielman vastemuuttuja, eli LCBD-indeksi. Lajitiedoista laskettiin myös kunkin 

havaintopisteen lajimäärä.  

Selittävien muuttujien koostamiseksi kullekin havaintopisteelle rajattiin valuma-alue. 

Valuma-alueen rajaamisen hyödynnettiin 25 metrin resoluution digitaalista korkeusmallia 
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(Copernicus Land Monitoring Service 2016) ja vektorimuotoista hydrologista verkostoa 

(Copernicus Land Monitoring Service 2019b). Osaa havaintopisteistä jouduttiin siirtämään 

manuaalisesti, jotta sijainti risteäisi uomaverkoston kanssa ja täten valuma-alueen rajaaminen 

onnistuisi. Huomattavan kaukana uomaverkostosta sijaitsevat pisteet karsittiin aineistosta, jotta 

siirtojen vaikutus valuma-alueen kokoon olisi mahdollisimman pieni. Keskimäärin 

havaintopisteitä jouduttiin siirtämään 0–500 metriä. Varsinainen valuma-alueen rajaus tehtiin 

hyödyntäen ArcGIS Pro -paikkatieto-ohjelmiston (ESRI 2020) version 2.8.0 työkaluja Flow 

Direction, Flow Accumulation ja Watershed.  

Tutkielman selittävät muuttujat muodostettiin ArcGIS Pro:n Tabulate Area ja Zonal 

Statistics -työkaluilla. Metsien suhteellista osuutta kuvaava muuttuja koostettiin Euroopan 

kattavan Corine Land Cover 2018 -aineiston (Copernicus Land Monitoring Service 2019a) 

pohjalta, jonka resoluutio on 25 hehtaaria. Metsien kokonaisosuus saatiin yhdistämällä 

aineiston sisältämät havu-, lehti- ja sekametsäluokat. Suojelualueiden osuus valuma-alueella 

koostettiin Euroopan ympäristökeskus EEA:n kokoamasta vektorimuotoisesta aineistosta, joka 

sisältää tiedot kansallisin päätöksin tehdyistä suojelualueista (European Environment Agency 

2021). Multikollineaarisuusongelmien välttämiseksi ihmistoiminnan vaikutusta kuvataan 

maankäyttöluokkien sijaan HFP-indeksin (Human footprint index) avulla. HFP-indeksi on 

WCS:n (Wildlife Conservation Society) ja CIESIN:n (Center for International Earth Science 

Information Network) koostama ihmistoiminnan vaikutusta kuvaava, alueellisiin 

ympäristöoloihin normalisoitu aineisto. Globaali 1 kilometrin resoluution ruutuaineisto on 

koostettu yhdeksän tason perusteella, jotka ilmentävät ihmistoimintaan liitännäisten 

maankäytön ja kulkuyhteyksien lisäksi väestöntiheyttä. Tasoista on muodostettu välillä 0–100 

vaihteleva indeksi, jossa suurempi arvo tarkoittaa voimakkaampaa ihmisvaikutusta. Indeksin 

avulla voidaan arvioida ihmistoiminnan vaikutuksia ympäristöön ja täten sitä voidaan 

hyödyntää esimerkiksi suojelun suunnittelussa, luonnon resurssien hallinnassa sekä 

ihmistoiminnan ja ympäristön vuorovaikutuksen tutkimisessa (Wildlife Conservation Society 

– WCS & Center for International Earth Science Information Network – CIESIN 2005). HFP-

indeksistä laskettiin keskiarvo kunkin havaintopisteen valuma-alueella. Tutkimusaineiston 

rajaamisen ja selittävien muuttujien koostamisen jälkeen kaikki tutkielman tilastolliset 

analyysit suoritettiin R-ohjelman versiolla 3.6.3 (R Core Team 2020). 
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7.1 LCBD-indeksi (Local Contributions to Beta Diversity) 

 

Ekologisen ainutlaatuisuuden, eli LCBD-indeksin, mittaaminen perustuu betadiversiteetin 

laskemiseen yhteisömatriisin kokonaisvarianssina. Kokonaisvarianssi ja täten LCBD on 

mahdollista laskea joko suoraan neliöityjen poikkeamien kautta tai perustuen 

dissimilariteettimatriiseihin. Jälkimmäisessä tavassa kokonaisneliösumma SSTotal ja 

kokonaisbetadiversiteetti BDTotal saadaan laskettua seuraavien yhtälöiden avulla (Legendre & 

De Cáceres 2013: 953): 

𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
1

𝑛
∑ ∑ 𝐷ℎ𝑖

2
𝑛

𝑖=ℎ+1

𝑛−1

ℎ=1
 (1) 

𝐵𝐷𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑎𝑟(𝑌) =
𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑛 − 1
(2) 

Yhtälö 1 perustuu klassiseen euklidiseen etäisyyteen, joka ei kuitenkaan sovellu kovinkaan 

hyvin yhteisön lajikoostumuksen tutkimiseen. Dissimilariteettimatriisi voidaan kuitenkin 

muodostaa perustuen useisiin eri kertoimiin, joista kuhunkin tutkimukseen soveltuvin riippuu 

sekä aineiston tyypistä että tutkimusasetelmasta (Legendre & De Cáceres 2013: 954). Tässä 

tutkielmassa kertoimena käytetään Jaccardin erilaisuusmittaa, johon perustuva 

dissimilariteettimatriisi muodostetaan adespatial-lisäpaketin dist.ldc-funktion avulla (Dray ym. 

2021: 36). Jaccardin erilaisuusmitta perustuu parittaisiin vertailuihin, jotka voidaan laskea 

binäärimuotoiselle aineistolle yhtälöllä (Anderson ym. 2011: 20): 

𝑏 + 𝑐

𝑎 + 𝑏 + 𝑐
 (3) 

Yhtälössä a on molemmissa yksiköissä esiintyvien lajien määrä, b vain yksikössä i esiintyvien 

lajien määrä ja c vain yksikössä j esiintyvien lajien määrä. Kaikkien tutkimusyksiköiden 

parittaisista dissimilariteeteistä voidaan muodostaa matriisi (D), jonka pohjalta betadiversiteetti 

lasketaan (Anderson ym. 2011: 20, 23; Legendre & De Cáceres 2013: 956; yhtälöt 1 & 2). 

Matriisista saadaan euklidinen neliöjuuren avulla (Legendre & Legendre 2012: 296). Jaccardin 

dissimilariteetin maksimiarvo on 1 ja täten kokonaisbetadiversiteetti (BDTotal) vaihtelee välillä 

0–0,5 (Legende & De Cáceres 2013: 958). 

Aineiston kokonaisneliösumma (SSTotal), kokonaisbetadiversiteetti (BDTotal) ja LCBD-

arvot voidaan laskea suoraan dissimilariteettimatriisista adespatial-paketin LCBD.comp-

funktion avulla (Dray ym. 2021: 49). LCBD-arvojen laskeminen perustuu menetelmään, jossa 

kutakin otosyksikköä vastaava neliösumma SSi lasketaan muodostamalla 
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pääkomponenttianalyysin avulla matriisi (G), jonka jälkeen yksittäisten havaintopisteiden 

suhteelliset osuudet voidaan laskea yhtälöllä: 

[𝐿𝐶𝐵𝐷𝑖] =
𝑑𝑖𝑎𝑔(𝐺)

𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

(4) 

Yhtälössä diag(G) on keskitetyn pääkomponenttianalyysimatriisin diagonaalinen elementti, 

joka vastaa SSi -arvoa ja SSTotal kaikkien otosyksiköiden kokonaisneliösumma (Legendre & De 

Cáceres 2013: 954). 

 

7.2 Yleistetty lineaarinen malli 

 

Yleistetyt lineaariset mallit (Generalized linear models) perustuvat klassiseen lineaariseen 

regressioon, joka on yksi vanhimmista tilastotieteen menetelmistä. Lineaarista regressiota on 

hyödynnetty paljon muun muassa biologisessa tutkimuksessa (Guisan ym. 2002: 92). Yleistetty 

lineaarinen malli eli GLM on kuitenkin lineaarista regressiota joustavampi menetelmä, sillä se 

ei vaadi aineiston täyttävän useita rajoittavia oletuksia. Täten GLM:n avulla voidaankin 

mallintaa myös normaalijakaumasta poikkeavia muuttujia tai sitä voidaan hyödyntää 

tilanteissa, joissa vakiovarianssioletus ei päde (Crawley 2007: 511–512). GLM-malliin voidaan 

myös sovittaa toisen tai kolmannen asteen muuttujia, jolloin voidaan saada selville 

epälineaarisia suhteita (Guisan ym. 2002: 93). Tutkielmassa GLM-mallinnus tehtiin R-

ohjelman glm-funktiolla jokaisen alueen järvi- ja jokikasviaineistoille erikseen. LCBD-

indeksille tehtiin univariaattimallinnukset HFP-indeksin keskiarvolla sekä lajimäärällä, joissa 

vertailtiin lineaarista ja toisen asteen muuttujan sisältävää polynomista mallia. Lisäksi kunkin 

alueen järvi- ja jokikasveille suoritettiin monimuuttujamallinnus HFP-indeksillä sekä metsien 

ja suojelualueiden osuudella.  

GLM rakentuu virhejakaumasta, linkkifunktiosta ja lineaarisesta ennustetermistä. Sen 

sijaan että vasteetta tarvitsisi käsitellä muuttujamuunnoksin, GLM-mallia muodostaessa 

määritetään muuttujan virhejakauma. Malliin voidaan sovittaa normaalijakauman lisäksi myös 

Poisson-, binomi-, gamma- tai eksponenttijakaumaa noudattavia vasteita (Crawley 2007: 512). 

LCBD-indeksin ja lajimäärän tapauksessa glm-funktion tarjoamista vaihtoehdoista soveltuvia 

ovat gamma- ja normaalijakauma. Sopivan virhejakauman valitsemiseksi muuttujien jakaumia 

tarkasteltiin Shapiro-Wilkin testin avulla, joka soveltuu erityisesti pienten otoskokojen 

testaamiseen ja kykenee käsittelemään useita normaalijakaumasta poikkeavia jakaumatyyppejä 

(Legendre & Legendre 2012: 191).  Yleistetyssä lineaarisessa mallissa muodostetaan selittävien 
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muuttujien avulla lineaarinen ennuste (LP), joka yhdistetään vasteeseen linkkifunktion g() 

avulla. Tämä voidaan kuvata yhtälönä seuraavasti (Guisan ym. 2002: 92): 

𝑔(𝐸(𝑌)) =  LP =  𝛼 + 𝑋𝑇𝛽 (5) 

Mallia muodostaessa on määritettävä vastemuuttujan ja lineaarisen ennusteen väliseen 

yhteyden luova linkkifunktio. Linkkifunktioita on useita ja valitsemisessa tulisi kiinnittää 

huomiota sovitettujen arvojen realistisuuteen. Sopivin linkkifunktio on yleensä se, joka tuottaa 

mallille pienimmän residuaalidevianssin (Crawley 2007: 514).  

Kalibrointi on prosessi, jossa malliin pyritään valikoimaan selityskyvyn kannalta 

olennaisimmat muuttujat ja saavuttamaan näin tarkkuudeltaan ja selityskyvyltään paras malli 

(Guisan & Zimmermann 2000: 166). Tavallisia kalibrointimenetelmiä ovat lisäävä- ja poistava 

menetelmä, jossa selittäviä muuttujia joko lisätään yksitellen tai poistetaan täydestä mallista. 

Näiden menetelmien yhdistelmä on askeltava menetelmä, jossa muuttujia lisätään tai poistetaan 

niiden selitysvoiman perusteella (Hair ym. 2014: 185). Mallin kalibroinnissa voidaan käyttää 

useita eri kriteerejä, joista tavallisia ovat esimerkiksi χ2-testiin tai AIC-arvoon perustuvat 

menetelmät (Guisan ym. 2002: 94). Tässä tutkielmassa kalibrointi suoritettiin AIC-arvon 

(Akaike Information Criteria) avulla, jolla mitattuna pienimmän arvon saava malli on 

selityskyvyltään paras (Crawley 2007: 253). Pienelle otoskoolle käytetään usein korjattua 

AICc-arvoa (esim. Alahuhta ym. 2017), jota hyödynnettiin myös tämän tutkielman mallien 

kalibroinnissa. Mallit kalibroitiin poistavalla menetelmällä karsien mallista vähiten merkitseviä 

muuttujia, kunnes saavutettiin pienin AICc-arvo. Arvo laskettiin MuMIn-lisäpaketin AICc-

funktion avulla. (Barton 2022: 4). 

GLM-mallin sovittuneisuutta mitataan devianssin avulla, joka kuvaa sovitettujen 

arvojen ja aineiston välistä ristiriitaa (Crawley 2007: 516). Mallin nolladevianssi kuvaa 

vakiotekijän muodostamaa devianssia ja residuaalidevianssi mallin jäännöspoikkeama-arvoja. 

Näitä arvoja voidaan hyödyntää selitysasteen (yhtälö 6) tai useiden selittävien muuttujien 

tapauksessa parametrien määrän huomiovan korjatun selitysasteen (yhtälö 7) laskemiseen. 

Suurimman selitysasteen omaava malli on yleisesti paras ja täten korjattua selitysastetta 

voidaan käyttää mallien hyvyyden arvioimisessa (Guisan ym. 2002: 166–167). 

𝐷2 =
(𝑛𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖 − 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖)

𝑛𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖
 (6) 

𝐾𝑜𝑟𝑗𝑎𝑡𝑡𝑢 𝐷2 = 1 − [
(𝑛 − 1)

(𝑛 − 𝑝)
] × [1 −  𝐷2] (7) 
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Regressiokertoimien laskemiseen ja vastemuuttujan ennustamiseen liittyy erilaisia oletuksia, 

joita voidaan tarkastella residuaalien, eli vastemuuttujan havaittujen ja ennustettujen arvojen 

välisen eron avulla R-ohjelman plot-funktiolla. Yksi tavallisimmista mallin arviointitavoista on 

residuaalien ja ennustettujen arvojen välinen kuvaaja, jonka avulla voidaan tarkastella 

esimerkiksi suhteen lineaarisuutta tai heteroskedastisuutta. Heteroskedastisuus tarkoittaa 

tilannetta, jossa havaintojen varianssi ei ole vakio ja täten mallissa on ongelmia (Hair ym. 2014: 

179–181). Residuaalien tulisi myös noudattaa normaalijakaumaa, jota voidaan tarkastella QQ-

kuvaajan avulla. Normaalijakaumaoletus täyttyy, mikäli havainnot myötäilevät kuvaajassa 

olevaa suoraa linjaa. Mallin sisältämien poikkeavien arvojen vaikutusta voidaan tarkastella 

leverage-arvojen ja standardoitujen residuaalien välisellä kuvaajalla, jossa arvoja verrataan 

Cookin etäisyyteen (Crawley 2007: 402).  

Selittävien muuttujien keskinäinen korrelaatio on tyypillinen ilmiö esimerkiksi 

ekologisessa tutkimuksessa, mikä voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia regressiokertoimien 

estimointiin ja heikentää mallin selityskykyä. Tästä syystä multikollineaarisuuden arviointi on 

olennainen osa mallinnusta. Ongelmaa voidaan ehkäistä tarkastelemalla selittävien muuttujien 

korrelaatiomatriiseja ennen mallinnusta ja karsimalla voimakkaasti korreloivat muuttujat. Sitä 

voidaan myös mitata kalibroidusta mallista erilaisten indeksien, kuten VIF-arvon (Variance 

inflation factor) avulla (Dormann ym. 2013; Hair ym. 2014: 196–197). Liiallisen 

multikollineaarisuuden rajana voidaan pitää esimerkiksi korrelaatiokertoimen arvoa 0,7 tai yli 

10 VIF-arvoa (Dormann ym. 2013: 32). Kuitenkin jo 3–5 VIF-arvo voi ilmentää voimakasta 

multikollineaarisuutta ja arvo tulisikin tulkita aina tapauskohtaisesti (Hair ym. 2014: 200).  

Spatiaalinen autokorrelaatio tarkoittaa tilannetta, jossa lähellä toisiaan sijaitsevissa 

havaintopisteissä esiintyy samankaltaisuutta ja täten havainnot eivät ole toisistaan 

riippumattomia (Guisan & Zimmermann 2000: 156). Tämä on hyvin yleistä laji- ja 

yhteisötutkimuksissa johtuen erilaisista spatiaalisista ekologisista prosesseista, kuten 

dispersaalista (Guisan & Zimmermann 2000: 177; Legendre & Legendre 2012: 12).  LCBD-

arvojen ja mallien residuaalien spatiaalista autokorrelaatiota tarkasteltiin Moranin I -indeksillä 

viidessä eri etäisyysluokassa pgrimess-lisäpaketin correlog-funktion avulla (Giraudoux ym. 

2021: 6). Moranin I -indeksi mittaa mallin negatiivista ja positiivista spatiaalista 

autokorrelaatiota -1 ja +1 välillä vaihtelevien arvojen avulla (Legendre & Legendre 2012: 795). 
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8 Tulokset 

8.1 Aineiston alustava tarkastelu 

 

Kokonaisbetadiversiteetti oli korkeimmillaan sekä joki- (0,395) että järvikasveilla (0,422) 

Tanskassa, jonka jälkeen Norjassa (jokikasveilla 0,390, järvikasveilla 0,381) ja alhaisimmillaan 

Suomessa (jokikasveilla 0,381, järvikasveilla 0,314). Järvikasvien LCBD-arvot olivat 

keskimäärin korkeimpia Norjassa ja jokikasvien Suomessa, joskin erot olivat pieniä jokikasvien 

osalta (kuva 4). On myös huomioitava, että Norjan järvikasviaineiston otoskoko on muita 

pienempi, mikä suurentaa aineiston havaintopisteiden suhteellisia LCBD-arvoja. Lajimäärä 

puolestaan oli selkeästi korkeimmillaan järvikasveilla Suomessa. Jokikasvien osalta lajimäärä 

oli suurin Tanskassa ja Norjassa se oli selkeästi muita alhaisempi (kuva 5). 

 

 

Kuva 4. Laatikkojanakuviot ekologisesta ainutlaatuisuudesta (LCBD) tutkimusalueiden a. järvikasveilla 

ja b. jokikasveilla. 
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Kuva 5.  Laatikkojanakuviot lajimäärästä tutkimusalueiden a. järvikasveilla ja b. jokikasveilla 

Alustavassa tarkastelussa vastemuuttujasta ja selittävistä muuttujista laskettiin tilastollisista 

tunnusluvuista minimi, maksimi, keskiarvo, mediaani, keskihajonta ja vinous (taulukko 1). 

Metsää oli keskimäärin eniten Suomessa ja vähiten Tanskassa. Tanskassa myös HFP-indeksin 

keskiarvo oli muita alueita suurempi. Indeksi oli Norjan järvikasviaineistossa suurempi kuin 

Suomessa, mutta Norjan jokien osalta alhaisin. HFP-indeksin ja LCBD:n alueellinen vaihtelu 

on esitetty karttamuodossa liitteessä 1. Suojelualueiden osuudessa oli huomattavaa vaihtelua, 

mutta keskimäärin suurin osuus suojelualueita oli Tanskan jokikasviaineistossa ja pienin 

Suomessa.  
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Taulukko 1. Aineiston muuttujista lasketut tilastolliset tunnusluvut. Monimuuttujamallinnuksessa 

käytetyt selittävät muuttujat esitetty katkoviivan alapuolella.  

Norja Järvet (n=25) Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta Vinous 

 

Ekologinen 

ainutlaatuisuus (LCBD) 0,028 0,054 0,040 0,039 0,008 0,348 

 Lajimäärä 1,00 23,00 10,96 11,00 6,37 0,34 

 Metsät % 0,00 100,00 45,92 51,28 34,98 0,09 

 Suojelualueet % 0,00 100,00 12,02 2,49 22,57 2,86 

 Human footprint -indeksi 21,54 82,00 49,06 51,22 18,19 0,10 

 Joet (n=30) Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta Vinous 

 

Ekologinen 

ainutlaatuisuus (LCBD) 0,025 0,052 0,033 0,032 0,007 1,238 

 Lajimäärä 2,00 19,00 6,20 5,00 4,63 1,45 

 Metsät % 4,89 93,98 52,94 57,01 26,82 -0,47 

 Suojelualueet % 0,00 67,86 13,01 4,44 17,80 1,71 

 Human footprint -indeksi 8,60 67,08 22,49 19,74 11,68 2,12 

Tanska Järvet (n=30) Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta Vinous 

 

Ekologinen 

ainutlaatuisuus (LCBD) 0,026 0,044 0,044 0,033 0,004 0,528 

 Lajimäärä 1,00 40,00 12,63 10,00 9,28 1,38 

 Metsät % 0,00 70,49 15,76 9,65 18,49 1,68 

 Suojelualueet % 1,91 82,92 19,05 12,26 18,91 2,11 

 Human footprint -indeksi 29,07 93,00 54,36 50,53 18,85 0,87 

 Joet (n=30) Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta Vinous 

 

Ekologinen 

ainutlaatuisuus (LCBD) 0,029 0,040 0,033 0,032 0,003 0,530 

 Lajimäärä 7,00 45,00 20,80 19,50 8,75 1,15 

 Metsät % 0,92 35,97 10,7735 8,80 8,26 1,14 

 Suojelualueet % 2,86 34,70 10,19 7,30 8,66 1,96 

 Human footprint -indeksi 37,80 78,88 48,76 45,26 10,14 1,52 

Suomi Järvet (n=30) Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta Vinous 

 

Ekologinen 

ainutlaatuisuus (LCBD) 0,023 0,045 0,033 0,032 0,005 0,519 

 Lajimäärä 15,00 54,00 29,23 28,00 9,66 0,58 

 Metsät % 32,64 92,59 67,31 68,96 13,08 -0,63 

 Suojelualueet % 0,00 75,24 5,50 0,54 15,23 4,00 

 Human footprint -indeksi 12,39 54,97 29,08 26,75 10,75 0,87 

 Joet (n=30) Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta Vinous 

 

Ekologinen 

ainutlaatuisuus (LCBD) 0,025 0,046 0,033 0,033 0,005 0,422 

 Lajimäärä 6,00 27,00 17,87 18,00 4,87 -0,45 

 Metsät % 40,09 88,46 64,61 66,35 14,32 -0,01 

 Suojelualueet % 0,03 37,96 3,83 0,71 7,48 3,64 

 Human footprint -indeksi 13,78 48,03 28,57 28,79 9,15 0,26 
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Shapiro-Wilkin testin tulosten (p≤0,05) ja histogrammien (liite 2) tarkastelun perusteella suurin 

osa muuttujista ei noudattanut normaalijakaumaa. Poikkeuksena olivat Suomen 

järvikasviaineiston metsien osuus -muuttuja, HFP-indeksin keskiarvo Suomen 

jokikasviaineistossa ja Norjan järvikasviaineistossa, lajimäärä molemmissa Suomen 

aineistoissa ja Norjan järvikasviaineistossa sekä vastemuuttuja LCBD kaikissa 

järvikasviaineistoissa ja Suomen jokikasviaineistossa. Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokertoimen avulla tehdyn selittävien muuttujien tarkastelun mukaan 

yhdenkään muuttujaparin välinen korrelaatio ei ylittänyt 0,7 raja-arvoa (liite 3). 

Korrelaatioanalyysin avulla tarkasteltiin myös ekologisen ainutlaatuisuuden ja selittävien 

muuttujien välisiä suhteita. Korrelaatioanalyysi osoitti kaikilla tutkimusalueilla LCBD:n ja 

lajimäärän suhteen olevan heikosti tai kohtalaisesti negatiivinen. Korrelaatio oli tilastollisesti 

merkitsevä Norjan järvikasveilla, Tanskan järvikasveilla sekä Suomen järvi- ja jokikasveilla. 

Ekologinen ainutlaatuisuus korreloi tilastollisesti merkitsevästi HFP-indeksin kanssa Norjan ja 

Suomen jokikasveilla (taulukko 2). 

 

Taulukko 2. Ekologisen ainutlaatuisuuden ja selittävien muuttujien Spearmanin korrelaatiokertoimet. 

Tilastollisesti merkitsevät (p<0,05) korrelaatiot tummennettuna. 

 Ekologinen ainutlaatuisuus (LCBD) 

 Norja Tanska  Suomi 

  Järvikasvit Jokikasvit Järvikasvit Jokikasvit Järvikasvit Jokikasvit 

Lajimäärä -0,4047 -0,3512 -0,6286 -0,1444 -0,3885 -0,5272 

Human footprint -indeksi 0,2020 0,4530 -0,1844 -0,0029 -0,2712 -0,4207 

Metsät % -0,3616 0,2167 0,0741 0,3188 0,1568 0,3535 

Suojelualueet % 0,2538 0,0997 -0,1168 0,1399 -0,0171 -0,0541 

 

 

8.2 Ihmistoiminta ja ekologinen ainutlaatuisuus 

 

Norjan järvikasveilla AICc-arvo oli hieman matalampi pelkän ensimmäisen asteen muuttujan 

sisältävässä mallissa, mutta selitysaste jäi alhaiseksi eikä muuttuja ollut tilastollisesti 

merkitsevä. Tyhjällä mallilla saavutettiin alhaisin AICc-arvo, mikä ilmentää ekologisen 

ainutlaatuisuuden ja HFP-indeksin välisen suhteen olevan heikko. Myöskään hajontakuviosta 

ei voitu havaita selkeää yhteyttä muuttujien välillä (kuva 6). 

Norjan jokikasvien HFP-indeksin univariaattimallissa lineaarisen mallin AICc-arvo 

oli alhaisempi ja selitysaste parempi. Mallissa selittävä muuttuja oli tilastollisesti erittäin 

merkitsevä (p<0,001) ja sen vaikutuksen suunta positiivinen. Myös hajontakuviossa on 
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havaittavissa positiivinen suhde muuttujien välillä, eli HFP-indeksin kasvaessa myös LCBD-

arvot kasvavat (kuva 6). Residuaaleissa ei ollut huomattavaa heteroskedastisuutta, mutta arvot 

painottuivat ennustettujen arvojen ja residuaalien kuvaajassa vasemmalle. Kvantiilikuvaajasta 

nähtiin residuaalien mukailevan normaalijakaumaa lievää poikkeamaa lukuunottamatta. 

Moranin I -indeksi osoitti mallissa olevan tilastollisesti merkitsevää spatiaalista 

autokorrelaatiota neljännessä etäisyysluokassa indeksin arvolla 0,298. 

 

 

 
Kuva 6. Ekologisen ainutlaatuisuuden (LCBD) ja human footprint (HFP) -indeksin hajontakuviot 

Norjan aineistoissa. Jokikasvien osalta esitetty lineaarinen (punainen) ja käyräviivainen (sininen) 

vastekäyrä. 

 

Tanskan järvikasvien lineaarisen mallin AICc-arvo (-167,7124) oli toisen asteen muuttujan 

sisältävää mallia hieman alhaisempi. Selitysasteeksi lineaariselle mallille saatiin 2,12 %, joka 

oli hieman polynomista mallia alhaisempi. Tyhjän mallin AICc-arvo oli kuitenkin molempia 

edellä mainittuja alhaisempi, mikä heijastaa HFP-indeksin ja ekologisen ainutlaatuisuuden 

yhteyden olevan heikko. Tätä tukee myös hajontakuvio, josta ei voitu havaita selkeää suhdetta 

muuttujien välillä (kuva 7). 

Tanskan jokikasveilla sekä lineaarisen että polynomisen mallin selitysasteet olivat 

hyvin alhaiset, mutta AICc-arvo oli matalampi lineaarisessa mallissa (-251,2868). Molempien 

mallien residuaaleissa ilmeni huomattavia heikkouksia ja jälleen alhaisimman AICc-arvon 

tuotti tyhjä malli. Tämä osoittaa yhdessä hajontakuvion (kuva 7) kanssa muuttujien välisen 

suhteen olevan heikko. 
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Kuva 7. Ekologisen ainutlaatuisuuden (LCBD) ja human footprint (HFP) -indeksin hajontakuviot 

Tanskan aineistoissa 

 

Suomen järvikasveilla lineaarisen mallin AICc-arvo oli alhaisempi ja selitysaste aavistuksen 

korkeampi (4,21 %). Residuaalit osoittivat kuitenkin ongelmia mallin sovittuneisuudessa ja 

alhaisin AICc-arvo saavutettiin tyhjällä mallilla. Tämä yhdessä hajontakuvion (kuva 8) kanssa 

ilmentää muuttujien välisen suhteen olevan heikko.  

Suomen jokikasveilla alhaisemman AICc-arvon ja korkeamman selitysasteen (17,7 %) 

puolesta lineaarinen malli osoittautui paremmaksi. Mallissa HFP-indeksi oli tilastollisesti 

merkitsevä (p<0,05) ja sen vaikutussuunta negatiivinen. HFP-indeksin kasvaessa siis LCBD-

arvot laskevat, mikä voidaan havaita myös hajontakuviosta (kuva 8). Mallin residuaalit 

vastasivat oletuksia hyvin homoskedastisuuden ja normaalijakautuneisuuden osalta. Mallissa ei 

myöskään ollut havaittavissa tilastollisesti merkitsevää spatiaalista autokorrelaatiota tai Cookin 

etäisyyden ylittäviä poikkeavia havaintoja. Täten mallia voidaan pitää hyvin sovittuneena.  

HFP-indeksin univariaattimallinnuksessa käytetyt jakaumat, linkkifunktiot ja tulokset 

ovat esitetty koostettuna taulukossa 3. Mallinnuksessa HFP-indeksin keskiarvo osoitti 

vaikutusta LCBD-indeksiin Norjan ja Suomen jokikasveilla. Näiden mallien residuaalien 

kuvaajat ovat esillä liitteessä 4.  
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Kuva 8. Ekologisen ainutlaatuisuuden (LCBD) ja human footprint (HFP) -indeksin hajontakuviot 

Suomen aineistoissa. Jokikasvien osalta esitetty myös lineaarinen (punainen) ja käyräviivainen (sininen) 

vastekäyrä. 

 

 

Taulukko 3. Human footprint -indeksin univariaattimallinnuksessa käytetyt virhejakaumat, 

linkkifunktiot ja mallinnuksen tulokset koostettuna. Valittu malli -sarakkeessa lineaarinen tarkoittaa 

pelkän ensimmäisen asteen muuttujan sisältävää mallia. Tyhjä sarake kertoo, ettei kumpikaan 

vertailluista malleista sopinut aineistoon. 

 

Aineisto Jakauma Linkkifunktio 

Valittu 

malli AICc Selitysaste P-arvo 

Vaikutuksen 

suunta 

Norja Järvikasvit Gamma identity       

 Jokikasvit Gamma identity Lineaarinen -224,278 36,40 % 0,00188 + 

Tanska Järvikasvit Gaussian identity      

  Jokikasvit Gamma identity      

Suomi Järvikasvit Gaussian identity      

 Jokikasvit Gaussian log Lineaarinen -237,707 17,70 % 0,0216 - 
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8.3 Lajimäärä ja ekologinen ainutlaatuisuus 

 

Norjan järvikasveilla lajimäärän univariaattimallinnuksessa alhaisimman AICc-arvon tuotti 

lineaarinen malli, jonka selitysasteeksi saatiin 22,03 %. Lajimäärä oli tilastollisesti merkitsevä 

ja sen vaikutuksen suunta negatiivinen. Muuttujien negatiivinen suhde on havaittavissa myös 

hajontakuviosta, jossa LCBD laskee kutakuinkin lineaarisesti lajimäärän lisääntyessä (kuva 9). 

Mallin residuaaleissa havaittiin jonkin verran heikkouksia, sillä jakaumassa oli havaittavissa 

kohtuullisen lievää heteroskedastisuutta ja poikkeamaa normaalijakaumasta. Residuaaleissa ei 

kuitenkaan ollut poikkeavia havaintoja, eikä Moranin I -indeksi osoittanut tilastollisesti 

merkitsevää spatiaalista autokorrelaatiota. 

Norjan jokikasveilla AICc-arvo osoitti paremmaksi polynomisen mallin. Korjatun 

selitysasteen perusteella malli selitti LCBD:n vaihtelusta 49,31 %. Lajimäärä ja muuttujan 

toisen asteen termi olivat mallissa tilastollisesti erittäin merkitseviä. Käyräviivainen suhde 

voidaan havaita myös hajontakuviosta, jossa vastekäyrä ilmentää suhteen olevan negatiivinen 

lajimäärän ollessa alle kymmenen. Tämän jälkeen lajimäärän kasvaessa myös LCBD-arvot 

kääntyvät kasvuun (kuva 9). Residuaalien ja leverage-arvojen kuvaajasta havaittiin mallissa 

olevan yksi poikkeava havainto, joka heikensi sovittuneisuutta merkittävästi ja aiheutti 

residuaaleihin huomattavia ongelmia. Kyseinen havainto poistettiin lopullisesta mallista, mikä 

paransi selitysastetta ja vähensi residuaalien heikkouksia. Residuaaleissa oli kuitenkin 

havaittavissa poikkeamaa normaalijakaumasta ääriarvoilla ja tilastollisesti merkitsevää 

spatiaalista autokorrelaatiota ensimmäisessä etäisyysluokassa Moranin I -indeksin arvolla 

0,193. 
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Kuva 9. Ekologisen ainutlaatuisuuden (LCBD) ja lajimäärän hajontakuviot sekä lineaariset (punainen) 

ja käyräviivaiset (sininen) vastekäyrät Norjan aineistoissa.  

 

Tanskan järvikasvien mallinnuksessa polynomisen mallin AICc-arvo oli alhaisempi ja 

selitysaste parempi.  Korjattu selitysaste kertoo mallin selittävän 54,21 % vaihtelusta. Mallissa 

lajimäärä ja muuttujan toiseen asteen termi olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä. 

Hajontakuvion käyräviivainen vastekäyrä osoittaa ensin negatiivisen suhteen kääntyvän 

positiiviseksi, kun lajimäärä ylittää noin 25 (kuva 10). Hajontakuvion perusteella 

käyräviivaisuus ei kuitenkaan ole kovin selkeää. Residuaalien tarkastelussa havaittiin yksi 

Cookin etäisyyden ylittävä havainto, mutta muutoin residuaalit vastasivat oletuksia hyvin.  

Tanskan jokikasveilla AICc-arvon perusteella polynominen malli oli lineaarista 

parempi. Mallin selitysaste jäi kuitenkin alhaiseksi, eivätkä lajimäärä tai muuttujan toiseen 

asteen termi olleet tilastollisesti merkitseviä. Tyhjällä mallilla saavutettiin kaikista alhaisin 

AICc-arvo, mikä yhdessä hajontakuvion (kuva 10) kanssa osoittaa muuttujien välisen suhteen 

olevan hyvin heikko. 
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Kuva 10. Ekologisen ainutlaatuisuuden (LCBD) ja lajimäärän hajontakuviot Tanskan aineistoissa. 

Järvikasvien osalta esitetty myös lineaarinen (punainen) ja käyräviivainen (sininen) vastekäyrä. 

 

Suomen järvikasveilla paremmaksi osoittautui polynominen malli, jonka korjatuksi 

selitysasteeksi saatiin 32,46 %. Mallissa sekä lajimäärä että muuttujan toisen asteen termi olivat 

tilastollisesti merkitseviä. Hajontakuvion vastekäyrän perusteella negatiivinen suhde kääntyy 

positiiviseksi lajimäärän ollessa yli neljäkymmentä (kuva 11). Käyräviivaisuus ei kuitenkaan 

ole kovin selkeää. Mallin residuaalit täyttivät oletukset homoskedastisuudesta ja 

normaalijakautuneisuudesta, mikä osoittaa mallin olevan hyvin sovittunut. Mallissa ei 

myöskään ollut Cookin etäisyyden ylittäviä poikkeavia havaintoja tai tilastollisesti merkitsevää 

spatiaalista autokorrelaatiota. 

Suomen jokikasvien polynomisen mallin AICc-arvo oli alhaisempi ja korjattu 

selitysaste (49,01 %) parempi. Molemmat mallin muuttujista olivat tilastollisesti erittäin 

merkitseviä. Lajimäärän ja LCBD:n suhde on pääosin negatiivinen, mutta vastekäyrän 

perusteella kääntyy loivasti positiiviseksi lajimäärän ollessa yli kaksikymmentä (kuva 11). 

Hajontakuvion perusteella käyräviivaisuus ei kuitenkaan ole huomattavaa. Mallin residuaalit 

osoittivat ongelmia sovittuneisuudessa, sillä kuvaajista voidaan havaita selkeää 

heteroskedastisuutta sekä poikkeavuutta normaalijakaumasta ääriarvoissa. Moranin I -indeksi 

osoitti tilastollisesti merkitsevää spatiaalista autokorrelaatiota ensimmäisessä etäisyysluokassa 

arvolla 0,162. Nämä heikkoudet tulee huomioida tulosten tarkastelussa.  

Lajimäärän univariaattimallinnuksessa käytetyt jakaumat, linkkifunktiot ja tulokset 

ovat esitetty koostettuna taulukossa 4. Mallien residuaalien kuvaajat ovat esillä liitteessä 5. 
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Kuva 11. Ekologisen ainutlaatuisuuden (LCBD) ja lajimäärän hajontakuviot sekä lineaariset (punainen) 

ja käyräviivaiset (sininen) vastekäyrät Suomen aineistoissa. 

 

 

Taulukko 4. Lajimäärän univariaattimallinnuksessa käytetyt virhejakaumat, linkkifunktiot ja 

mallinnuksen tulokset koostettuna. Valittu malli -sarakkeessa polynominen tarkoittaa toisen asteen 

muuttujan sisältävää ja lineaarinen pelkän ensimmäisen asteen muuttujan sisältävää mallia. Tyhjä sarake 

kertoo, ettei kumpikaan vertailluista malleista sopinut aineistoon. 

 

Aineisto Jakauma Linkkifunktio Valittu malli AICc Selitysaste 

Norja Järvikasvit Gaussian log Lineaarinen -173,396 22,03 % 

 Jokikasvit Gamma identity Polynominen -220,514 49,31 % 

Tanska Järvikasvit Gaussian log Polynominen -256,066 54,21 % 

  Jokikasvit Gaussian log    

Suomi Järvikasvit Gaussian log Polynominen -236,120 32,46 % 

 Jokikasvit Gaussian identity Polynominen -250,463 49,01 % 
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8.4 Ekologisen ainutlaatuisuuden monimuuttujamallinnus 

 

Norjan järvikasviaineiston monimuuttujamallinnuksessa alhaisimman AICc-arvon tuotti malli, 

johon sisältyi vain metsien osuus -muuttuja. Vaikutussuunta oli negatiivinen, mutta muuttuja ei 

ollut tilastollisesti merkitsevä. Monimuuttujamalleihin ei sisälletty toisen asteen muuttujia, 

mutta vastekäyrien perusteella suhde voi myös olla käyräviivainen (kuva 12). Lasketun 

selitysasteen perusteella malli selittää LCBD-arvojen vaihtelusta 13,8 %. Residuaaleissa ei ollut 

heteroskedastisuutta, mutta havainnot poikkesivat normaalijakaumasta ääriarvoissa. 

Poikkeama on kuitenkin kohtuullisen pieni ja Shapiro-Wilkin testin mukaan residuaalit ovat 

lähellä normaalijakaumaa. Mallissa ei ollut Cookin etäisyyden ylittäviä poikkeavia arvoja, eikä 

viidessä etäisyysluokassa laskettu Moranin I -indeksi osoittanut tilastollisesti merkitsevää 

spatiaalista autokorrelaatiota. 

 

 

Kuva 12. Norjan järvikasvien ekologisen ainutlaatuisuuden (LCBD) ja malliin valikoituneen metsien 

osuus -muuttujan hajontakuvio sekä lineaarinen (punainen) ja käyräviivainen (sininen) vastekäyrä. 
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Norjan jokikasvien mallinnuksessa AICc-arvo oli alhaisin, kun malli sisälsi kaikki kolme 

selittävää muuttujaa. Korjatun selitysasteen perusteella malli selittää 41,5 % LCBD-arvojen 

vaihtelusta. Kaikkien muuttujien vaikutuksen suunta oli positiivinen, mutta mallissa vain HFP-

indeksin keskiarvo oli tilastollisesti merkitsevä. Suojelualueiden vaikutus oli suhteellisen 

heikkoa, eikä positiivinen yhteys ole selkeästi esillä myöskään muuttujien välisessä 

hajontakuviossa (kuva 13). Muuttujan poistaminen kuitenkin nosti AICc-arvoa, minkä vuoksi 

se sisällytettiin malliin. Kaikkien muuttujien VIF-arvot olivat alle kahden, minkä perusteella 

mallissa ei ole merkittävää multikollineaarisuutta. Residuaaleissa ei olut huomattavaa 

heteroskedastisuutta, joskin arvot ovat painottuneet kuvaajassa vasemmalle. Kvantiilikuvaaja 

osoitti residuaalien noudattavan normaalijakaumaa pientä poikkeamaa lukuun ottamatta. 

Leverage-arvojen kuvaajasta havaittiin muutamia poikkeavia havaintoja, jotka eivät kuitenkaan 

ylittäneet Cookin etäisyyden rajoja. Residuaalien spatiaalinen autokorrelaatio ylitti 

kolmannessa etäisyysluokassa tilastollisen merkitsevyyden rajan Moranin I -indeksin arvolla 

0,102. 

 

 

Kuva 13. Norjan jokikasvien ekologisen ainutlaatuisuuden (LCBD) ja metsien osuuden, human footprint 

(HFP) -indeksin ja suojelualueiden osuuden hajontakuviot sekä lineaariset (punainen) ja käyräviivaiset 

(sininen) vastekäyrät. 

 

Tanskan järvikasvien mallinnuksessa pienimmän AICc-arvon (-236,7389) tuotti tyhjä malli 

ilman valittuja muuttujia, minkä perusteella kaikkien mallinnuksessa käytettyjen selittävien 

muuttujien vaikutus vasteeseen oli hyvin heikkoa. Myöskään hajontakuviosta ei voitu nähdä 

selkeitä yhteyksiä muuttujien ja ekologisen ainutlaatuisuuden välillä. 

Tanskan jokikasvimallissa alhaisin AICc-arvo saavutettiin metsien osuus -muuttujan 

sisältämällä mallilla. Muuttujan vaikutussuunta oli positiivinen, mutta se ollut tilastollisesti 

merkitsevä.  Mallin selitysasteeksi saatiin 9,74 %. Metsien osuuden ja LCBD:n hajontakuvio ja 

vastekäyrät ovat esillä kuvassa 14. Residuaalien ja ennustettujen arvojen välillä ei ollut selkää 



 

57 

 

trendiä tai huomattavaa heteroskedastisuutta. Jakauma poikkesi hieman normaalijakaumasta, 

mutta histogrammin perusteella poikkeama ei ollut kovin suuri. Mallissa ei ollut Cookin 

etäisyyden ylittäviä havaintoja, mutta yksi havainto poikkesi selkeästi muista suuremmalla 

leverage-arvolla. Havainnon poistamisella ei kuitenkaan ollut vaikutusta malliin. Moranin I -

indeksi osoitti viidennessä etäisyysluokassa tilastollisesti merkitsevää spatiaalista 

autokorrelaatiota indeksin arvolla 0,567, mikä on huomioitava tulosten tulkinnassa. 

 

 

Kuva 14. Tanskan jokikasvien ekologisen ainutlaatuisuuden (LCBD) ja malliin valikoituneen metsien 

osuus -muuttujan hajontakuvio sekä lineaarinen (punainen) ja käyräviivainen (sininen) vastekäyrä. 

 

Suomen järvikasvien mallin kalibroinnissa alhaisimman AICc-arvon (-228,4501) tuotti tyhjä 

malli ilman selittäviä muuttujia, mikä ilmentää selittävien muuttujien vaikutuksen vasteeseen 

olevan hyvin heikkoa. Tätä tukivat myös hajontakuviot, joista ei voitu havaita selkeää yhteyttä 

selittävien muuttujien ja LCBD:n välillä. 

Jokikasveilla alhaisin AICc-arvo saavutettiin metsien osuuden sisältävällä mallilla. 

Muuttuja oli tilastollisesti merkitsevä ja sen vaikutuksen suunta positiivinen. Metsien osuuden 

ja ekologisen ainutlaatuisuuden positiivinen yhteys on havaittavissa myös hajontakuviosta 

(kuva 15). Kalibroidun mallin selitysasteeksi saatiin 19,9 %. Residuaalien tarkastelu osoittaa 
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mallin sopivan aineistoon hyvin. Havainnot olivat jakautuneet tasaisesti residuaalien ja 

ennustettujen arvojen kuvaajassa, eli vakiovarianssioletus toteutui. Residuaalit myös 

mukailivat normaalijakaumaa pieniä ääriarvojen poikkeamia lukuun ottamatta. Mallin 

residuaaleissa ei myöskään ollut Cookin etäisyyden raja-arvoja ylittäviä havaintoja tai 

tilastollisesti merkitsevää spatiaalista autokorrelaatiota.  

Monimuuttujamallinnuksessa käytetyt jakaumat, linkkifunktiot ja tulokset ovat 

koostetusti esillä taulukossa 5. Mallien residuaalien tarkastelussa käytetyt kuvaajat ovat esillä 

liitteessä 6.  

 

 

 

Kuva 15. Suomen jokikasvimalliin ekologisen ainutlaatuisuuden (LCBD) ja malliin valikoituneen 

metsien osuus -muuttujan ja hajontakuvio sekä lineaarinen (punainen) ja käyräviivainen (sininen) 

vastekäyrä. 
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Taulukko 5. Monimuuttujamallinnuksessa käytetyt virhejakaumat, linkkifunktiot ja mallinnuksen 

tulokset koostettuna. Tyhjä sarake kertoo, että AICc-arvolla kalibroituna yksikään muuttuja ei sisältynyt 

malliin. 

 

Aineisto Jakauma Linkkifunktio Selitysaste Valitut muuttujat P-arvo 

Vaikutuksen 

suunta 

Norja Järvikasvit Gamma identity 13,8 % Metsien osuus (%) 0,0596 - 

 Jokikasvit Gamma identity 41,5 % Metsien osuus (%) 0,10566 + 

     

Human footprint -

indeksi 0,00087 + 

          

Suojelualueiden 

osuus (%) 0,06024 + 

Tanska Järvikasvit Gaussian identity     

  Jokikasvit Gaussian identity 9,74 % Metsien osuus (%) 0,093 + 

Suomi Järvikasvit Gaussian identity     

 Jokikasvit Gaussian log 19,9 % Metsien osuus (%) 0,0122 + 

 

9 Tulosten tarkastelu 

9.1 Ihmistoiminnan vaikutus ekologiseen ainutlaatuisuuteen 

 

HFP-indeksin univariaattimallinnuksen perusteella ihmistoiminta vaikutti ekologiseen 

ainutlaatuisuuteen Norjan ja Suomen jokikasveilla. Sekä Norjan että Suomen jokikasveilla 

paremmaksi osoittautui ensimmäisen asteen muuttujan sisältävä malli, mikä osoittaa 

ihmistoiminnan ja ekologiseen ainutlaatuisuuden yhteyden olevan alueilla lineaarinen. 

Lineaarinen yhteys on havaittavissa myös hajontakuvioista (kuva 6 & kuva 8). Selitysasteiden 

perusteella HFP-indeksin keskiarvo selittää jokikasvien ekologisen ainutlaatuisuuden 

vaihtelusta Norjassa 30,4 % ja Suomessa 17,7 %. Monimuuttujamallinnuksessa HFP-indeksin 

keskiarvo valikoitui lopulliseen malliin vain Norjan jokikasveilla. Tämä korostaa 

ihmistoiminnan merkittävää vaikutusta jokikasvien ekologiseen ainutlaatuisuuteen alueella.  

Norjassa ja Suomessa havaittu ihmistoiminnan vaikutus ei ole yllättävää, sillä 

esimerkiksi Rääpysjärvi ym. (2016: 315) havaitsivat ihmisperäistä häiriötä kuvaavien 

tekijöiden vaikuttavan merkittävästi jokikasviyhteisöjen lajikoostumukseen Suomessa. 

Ihmistoimintaan liitännäisen maankäytön on havaittu vaikuttavan myös järvikasviyhteisöjen 

lajikoostumukseen, diversiteettiin ja ekologiseen tilaan eri alueilla (Akasaka ym. 2010; 
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Mikulyuk ym. 2011; Alahuhta ym. 2012). Yllättävämpää onkin, että järvikasveilla ja Tanskassa 

myös jokikasveilla AICc-arvot osoittivat parhaaksi tyhjän mallin, mikä ilmentää 

ihmistoiminnan vaikutuksen olevan hyvin heikkoa. Tulos voi kertoa kyseisten 

vesikasviyhteisöjen ekologisen ainutlaatuisuuden taustalla olevan muut kuin ihmistoimintaan 

liitännäiset tekijät. Se voi kuitenkin selittyä myös mittakaavalla tai alueellisilla piirteillä. 

Tutkielmassa ihmistoimintaa mitattiin valuma-aluemittakaavalla, mutta myös rantavyöhykkeen 

ihmistoiminnan aiheuttamilla suorilla vaikutuksilla on merkittävä rooli vedenlaatuun ja 

vesikasviyhteisöihin (Alahuhta ym. 2012: 113). Nämä vaikutukset eivät välttämättä nouse esiin 

käytettäessä valuma-aluemittakaavaa. Akasaka ym. (2010: 917) osoittivat, että myös eri 

elomuodot voivat vastata eri mittakaavalla vaikuttaviin tekijöihin, jolloin niiden diversiteettiä 

muovaavat osittain eri mekanismit. On siis mahdollista, että eri elomuotoja tarkasteltaessa 

saataisiin poikkeavia tuloksia. Tanskassa ihmistoiminta ei vaikuttanut ekologiseen 

ainutlaatuisuuteen järvi- tai jokikasveilla, mikä voi selittyä alueellisilla piirteillä. 

Ihmistoiminnan vaikutus selittävänä tekijänä on usein heikkoa, mikäli tutkimusalueelle 

kohdistuu laajaa ja yhtenäistä ihmispainetta (Allan 2004: 268). Tämä on ominainen tilanne 

Tanskassa, missä maatalous vie valtaosan maan pinta-alasta ja vesistöt ovat tavallisesti reheviä 

(Riis ym. 2001: 219). Myös tässä tutkielmassa HFP-indeksi osoitti ihmisvaikutuksen olevan 

runsaampaa ja yhtenäisempää Tanskassa verrattuna muihin tutkimusalueisiin. Tällöin 

luonnollisia ympäristöoloja kuvaavat tekijät voivat vaikuttaa vesikasviyhteisöihin 

ihmistoimintaa merkittävämmin. 

Norjan jokikasveilla HFP-indeksin vaikutussuunta oli positiivinen, eli 

jokikasviyhteisöjen ekologinen ainutlaatuisuus kasvoi ihmistoiminnan lisääntyessä. Muihin 

tutkimusalueisiin verrattuna Norjassa ihmistoiminta on kohtuullisen vähäistä ja myös tässä 

tutkielmassa HFP-indeksin keskiarvo oli alhaisimmillaan Norjan jokikasviaineistossa. Tästä 

syystä suuremmalle ihmispaineelle altistuneiden kohteiden vesikasviyhteisöjen lajikoostumus 

voi olla alueellisesti poikkeava. Visuaaliseen tarkasteluun perustuen korkeimmat LCBD-arvot 

saaneet havaintopisteet sijoittuvat Oslonvuonon ympäristön tiheään asutun alueen jokiin (liite 

1). Täten kaupunkeihin liitännäiset hydrologiset muutokset sekä syntyvä piste- ja hajakuormitus 

(Carpenter ym. 1998: 560; Allan 2004: 267–266) voivat vaikuttaa alueen jokiin ja niiden 

vesikasviyhteisöihin.  Positiivinen vaikutus voi johtua esimerkiksi virtausolojen muutoksista, 

mikä heijastuu muun muassa pohjan laatuun ja vaikuttaa täten vesikasviyhteisöihin (Lacoul & 

Freedman 2006: 100; Szoszkiewicz ym. 2014: 11). Yhteisöjen lajikoostumusta voi muovata 

myös ihmistoiminnan aiheuttama ravinnekuormitus (Carpenter ym. 1998) muutoin Norjalle 

tyypillisissä vähäravinteisissa vesistöissä (Henriksen ym. 1998: 88). Lisääntynyt 
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ravinnepitoisuus vaikuttaa yhteisön lajikoostumukseen, koska lajien vaatimukset valon ja 

ravinteiden määrän suhteen vaihtelevat (Vestergaard & Sand-Jensen 2000: 104). Szoszkiewicz 

ym. (2014: 11) ja Gillard ym. (2020: 889) kuitenkin havaitsivat, ettei ravinnepitoisuus 

vaikuttanut jokikasveihin yhtä merkittävästi kuin järvikasveihin. Ihmistoiminta valuma-

alueella voi myös kohottaa bikarbonaattipitoisuutta vesistöissä, mikä vaikuttaa merkittävästi 

yhteisön lajikoostumukseen suosimalla bikarbonaattia hyödyntäviä kilpailukykyisiä lajeja. 

Virtavesissä hiilidioksidipitoisuudet ovat kuitenkin luonnostaan järviä korkeampia, eikä 

bikarbonaattia hyödyntävien lajien kilpailullinen etu ole yhtä merkittävä (Iversen ym. 2019). 

Suomen jokikasveilla ihmistoiminnan vaikutussuunta oli negatiivinen, eli ekologisesti 

ainutlaatuisimmat jokikasviyhteisöt olivat yhteydessä vähäiseen ihmisvaikutukseen. Suomen 

jokikasvien havaintopisteet sijaitsivat Etelä-Suomessa, missä maatalouden ja ihmistoiminnan 

määrä vesistöjen valuma-alueilla on kohtuullisen runsasta (Alahuhta ym. 2013: 178). Tästä 

syystä vähäisemmälle ihmispaineelle altistuneet vesikasviyhteisöt voivat olla 

lajikoostumukseltaan poikkeavia verrattuna alueen muihin havaintopisteisiin. Myös 

visuaaliseen tarkasteluun perustuen alhaisimmat LCBD-arvot saaneet kohteet sijaitsivat Etelä-

Suomen tiheään asutuilla alueilla (liite 1). Suomessa maatalous ja kaupungistuminen 

vaikuttavat erityisesti rannikkoalueiden jokiin elinympäristöjen muokkauksen sekä ravinne- ja 

kiintoainekuormituksen vuoksi (Rääpysjärvi ym. 2016: 311). Ihmistoiminnan negatiivinen 

vaikutus voi liittyä esimerkiksi vesistöjen sedimentaatioon valuma-alueen lisääntyneen 

eroosion myötä (Lacoul & Freedman 2006: 100). Sedimentaation aiheuttama pohjamateriaalin 

kerrostuminen ja habitaattien tuhoutuminen (Dudgeon ym. 2006: 166) voi vaikuttaa yhteisön 

lajikoostumukseen ja heikentää ekologista ainutlaatuisuutta. Sedimentaatio voi aiheuttaa 

muutoksia myös veden kirkkaudessa (Allan ym. 2004: 262), jonka Pozzobom ym. (2020) 

havaitsivat vaikuttavan positiivisesti tulvatasankojärvien vesikasvien ekologiseen 

ainutlaatuisuuteen.  

 

9.2 Järvi- ja jokikasvien eroavaisuudet 

 

Tuloksissa oli havaittavissa eroavaisuuksia järvi- ja jokikasvien välillä. Univariaattimallinnus 

osoitti, ettei ihmistoiminnalla ollut merkittävää vaikutusta järvikasvien ekologiseen 

ainutlaatuisuuteen yhdelläkään tutkimusalueista, kun taas Norjan ja Suomen jokikasveilla 

havaittiin tilastollisesti merkitsevä vaikutus. Myös lajimäärän univariaattimallinnuksen 

tuloksissa oli hieman eroavaisuuksia, sillä Norjassa negatiivinen yhteys oli järvikasveilla 

lineaarinen ja jokikasveilla selkeästi käyräviivainen. Tanskassa negatiivinen yhteys havaittiin 
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vain järvikasveilla. Monimuuttujamalleissa Tanskan ja Suomen järvikasveilla yksikään 

selittävistä muuttujista ei sisältynyt malliin, mutta metsien suhteellisella osuudella oli 

positiivinen vaikutus jokikasvien ekologiseen ainutlaatuisuuteen kyseisillä alueilla. Norjassa 

metsien osuus vaikutti järvi- ja jokikasvien ekologiseen ainutlaatuisuuteen, mutta 

vaikutussuunta oli Norjan järvikasveilla negatiivinen ja jokikasveilla positiivinen.  

Tulosten perusteella ihmistoiminta ja maanpeite vaikuttivat ekologiseen 

ainutlaatuisuuteen selkeämmin jokikasveilla. Myös Vilmi ym. (2017: 1047) havaitsivat 

vahvemman ympäristötekijöiden ja ekologisen ainutlaatuisuuden välisen suhteen jokien 

piilevillä, kun taas järvissä spatiaalisten tekijöiden vaikutus oli voimakkaampi. Joet ovat 

luonnollisesti dynaamisia elinympäristöjä, altistaen myös vesikasvillisuuden useille häiriöille 

(Gillard ym. 2020: 889). Täten on mahdollista, että ihmistoiminnan aiheuttamilla häiriöillä, 

kuten hydrologian muovauksella, kuormituksella tai kasvillisuuden poistamisella (Allan 2004: 

262) on suurempi vaikutus jokien vesikasviyhteisöihin. Järvien ja jokien erojen taustalla voi 

vaikuttaa myös fyysinen kytkeytyneisyys. Joet ovat vahvasti kytkeytyneitä ja esimerkiksi 

ravinteiden ja saasteiden kulkeutuminen virtauksen mukana on täten tehokasta (Dawson 1988: 

301). Järvissä taas kytkeytyneisyyden tasossa on huomattavaa alueellista ja ajallista vaihtelua 

(Heino ym. 2021: 93), mikä vaikuttaa niin materiaalin kulkeutumiseen kuin eliöiden 

dispersaaliinkin. Tästä syystä valuma-alueen ihmistoiminta ja maankäyttö voivat vaikuttaa 

vahvemmin jokikasviyhteisöihin.  

Monimuuttujamallinnuksessa ilmennyt selittävien muuttujien ja ekologisen 

ainutlaatuisuuden välisen yhteyden puute järvikasveilla Tanskassa ja Suomessa voi myös 

selittyä mittakaavalla. Esimerkiksi Akasaka ym. (2010) havaitsivat pienemmillä vyöhykkeillä 

mitatun maankäytön vaikuttavan lampien vedenlaatuun ja vesikasveihin merkittävimmin. 

Myös Alahuhta ym. (2014) osoittivat maankäytön järvien rantavyöhykkeellä vaikuttavan 

vesikasviyhteisöjen lajimäärään ja ekologiseen tilaan voimakkaammin, kuin valuma-

aluemittakaavalla mitattu maankäyttö. Rääpysjärvi ym. (2016) puolestaan havaitsivat sekä 

valuma-alueen että rantavyöhykkeen maankäytön vaikuttavan jokikasviyhteisöjen tilaan. On 

siis mahdollista, että etenkin järvikasveilla rantavyöhykkeen ominaisuudet vaikuttavat 

yhteisöihin voimakkaammin ja tästä syystä tulokset valuma-aluemittakaavalla mitatuilla 

muuttujilla ovat heikkoja. Täten jatkotutkimuksissa olisikin olennaista tutkia ihmistoiminnan 

ja maankäytön vaikutuksia vesikasvien ekologiseen ainutlaatuisuuteen myös eri mittakaavoilla.  

Tutkielman selittävissä muuttujissa ei ollut mukana paikallisia ympäristöoloja 

kuvaavia muuttujia, mutta muun muassa alkaliniteetin, ravinteiden, pohjamateriaalin ja veden 

kirkkautta kuvaavien muuttujien on todettu vaikuttavan vesikasviyhteisöjen lajikoostumukseen 
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järvissä ja virtavesissä (Alahuhta ym. 2014; Szoszkiewicz ym. 2014). Vaikka ihmistoiminta tai 

maankäyttö voi korreloida esimerkiksi veden kirkkauden, johtokyvyn ja ravinnepitoisuuden 

kanssa, aiheuttaa se kuitenkin myös vesikasveihin kohdistuvia suoria vaikutuksia (Mikulyuk 

ym. 2011: 1784; Alahuhta ym. 2013: 178). Täten ihmistoiminta ja tässä tapauksessa HFP-

indeksi ei suoraan kuvaa veden fysikaaliskemiallisia olosuhteita. Aiemmissa vesihyönteisillä 

tehdyissä tutkimuksissa on havaittu vaihtelevia tuloksia sen suhteen, vaikuttavatko maankäyttö- 

vai paikalliset ympäristötekijät merkittävämmin ekologiseen ainutlaatuisuuteen (Heino ym. 

2017b; Hill ym. 2021). Etenkin järvissä vesikemiaa kuvaavilla tekijöillä voi olla merkittävämpi 

vaikutus vesikasveille, sillä myös veden viipymäaika on pidempi (Gillard ym. 2020: 889). 

Täten on mahdollista, että erityisesti tutkimusalueiden järvikasveilla näiden 

ympäristötekijöiden vaikutus ylittää ihmistoiminnan ja maanpeitteen vaikutuksen. Tätä tukevat 

myös jokikasvien mallien kohtuullisen matalat selitysasteet, jotka indikoivat malleista 

puuttuvan selitysvoimaltaan merkittäviä muuttujia. Tässä tutkielmassa paikallisten 

ympäristötekijöiden vaikutusta ei tarkasteltu, koska kaikilta tutkimusalueilta ei ollut saatavilla 

samoja ympäristömuuttujia. Jatkossa olisikin tärkeää tutkia myös näiden tekijöiden vaikutusta 

järvi- ja jokikasvien ekologiseen ainutlaatuisuuteen eri alueilla.  

 

9.3 Ekologisen ainutlaatuisuuden potentiaali suojelussa ja kunnostuksessa 

 

Lajimäärän ja ekologisen ainutlaatuisuuden välillä havaittiin pääasiassa negatiivinen yhteys. 

Univariaattimallinnuksen perusteella yhteys oli käyräviivainen Norjan jokikasveilla, Tanskan 

järvikasveilla sekä Suomen järvi- ja jokikasveilla. Käyräviivaisuus osoittaa, että ekologinen 

ainutlaatuisuus on negatiivisesti yhteydessä lajimäärään, mutta lajimäärän lisääntyessä 

muuttujien suhde kääntyy positiiviseksi. Hajontakuvioiden tarkastelun perusteella 

käyräviivaisuus oli kuitenkin selkeää vain Norjan jokikasveilla (kuva 9), joilla ekologisesti 

ainutlaatuisimmat yhteisöt olivat lajimäärältään vähäisimpiä tai runsaimpia. Norjan 

jokikasveilla myös lajimäärä oli selkeästi alhaisin, mikä voi selittää tulosta. Norjan 

järvikasveilla suhde oli lineaarinen ja Tanskan jokikasveilla lajimäärällä ei ollut vaikutusta 

ekologiseen ainutlaatuisuuteen. Negatiivinen yhteys oli odotettavissa, sillä vastaava tulos on 

havaittu useissa aiemmissa tutkimuksissa eri eliöryhmillä (esim. Heino & Grönroos 2017, 

vesihyönteiset; Vilmi ym. 2017, piilevät; da Silva ym. 2018, lantakuoriaiset; Dubois ym. 2020, 

kosteikkokasvit). Lajimäärän ja ekologisen ainutlaatuisuuden negatiivinen korrelaatio ei 

kuitenkaan välttämättä vähennä kohteen suojeluarvoa, sillä esimerkiksi Dubois ym. (2020: 5) 

havaitsivat kosteikkokasvien olevan samanaikaisesti positiivisesti yhteydessä muihin 
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suojelukriteereihin. Suojelullisesta näkökulmasta tämä osoittaa, että lajimäärään perustuva 

suojelukohteiden priorisointi ei välttämättä takaa yhteisöjen ekologisen ainutlaatuisuuden 

ylläpitämistä. Lisäksi tulokset ilmentävät, että lajimäärän ja ekologisen ainutlaatuisuuden 

yhteydessä voi olla eroja ekosysteemistä ja alueesta riippuen. 

Kaikilla tutkimusalueista metsien suhteellinen osuus valuma-alueella osoittautui 

ekologiseen ainutlaatuiseen vaikuttavaksi tekijäksi. Norjassa metsien osuus vaikutti sekä järvi- 

että jokikasvien ekologiseen ainutlaatuisuuteen, mutta vaikutuksen suunta oli eri. Tanskassa ja 

Suomessa metsien osuudella oli positiivinen vaikutus jokikasvien ekologiseen 

ainutlaatuisuuteen. Tanskassa kuitenkin matala selitysaste osoitti vaikutuksen olevan heikkoa 

ja residuaalien ongelmien myötä tulkinta tulee tehdä varovaisuudella. Suomen jokikasveilla 

muuttuja oli myös tilastollisesti merkitsevä. Metsäisillä alueilla maaperä sisältää enemmän 

orgaanista ainesta, mikä voi kohottaa myös orgaanisen hiilen määrää vesistöissä (Henriksen 

ym. 1998: 83). Joissa valuma-alueelta huuhtoutuvan orgaanisen aineksen rooli on erityisen 

tärkeä perustuotannon kannalta (Moss 1980: 87). Havumetsien ympäröimissä vesistöissä myös 

ravinnemäärät voivat olla alhaisempia (Toivonen & Huttunen 1995: 207–208) ja sedimentaatio 

ja eroosio vähäisempää (Lacoul & Freedman 2006: 100). Täten metsien osuus valuma-alueella 

voi kuvata vähäisempää ihmistoiminnan muodostamaa häiriötä ja vesiekosysteemin parempaa 

ekologista tilaa.  

Metsien ja ekologisen ainutlaatuisuuden positiivinen yhteys voisi viitata ekologisesti 

ainutlaatuisten vesikasviyhteisöjen indikoivan kohteen suojelullista arvoa. Tämä on 

mahdollinen tilanne etenkin Suomen jokikasveilla, joilla myös ihmistoiminta vaikutti 

yhteisöjen ekologiseen ainutlaatuisuuteen negatiivisesti. Tällöin yhteisökoostumukseltaan 

poikkeavimmat vesikasviyhteisöt ovat muotoutuneet paikkoihin, joissa ihmistoiminnan 

aiheuttama häiriö on vähäisintä. On kuitenkin huomioitava, että metsien osuus ei välttämättä 

suoraan heijasta luonnontilaisuutta. Varsinkin Suomessa metsätaloustoimenpiteet ovat 

vaikuttaneet vesistöihin pitkään (Henriksen ym. 1998: 88). Norjassa metsien ohella myös 

ihmistoiminnalla oli positiivinen vaikutus jokikasvien ekologiseen ainutlaatuisuuteen, mikä 

puolestaan kertoo ihmistoiminnan aiheuttamalle häiriölle altistuneiden kohteiden olevan 

vesikasvilajistoltaan ekologisesti ainutlaatuisia. Lisäksi järvikasvien ja metsien negatiivinen 

yhteys voi viitata ekologisen ainutlaatuisuuden indikoivan Norjan olosuhteissa pikemminkin 

heikkokuntoisuutta. Tästä syystä Norjan ekologisesti ainutlaatuiset kohteet voivat olla 

kunnostuksen tai ainakin seurannan tarpeessa.  

On huomattavaa, että suojelualueiden osuus valuma-alueella ei vaikuttanut Suomen 

tai Tanskan vesikasvien ekologiseen ainutlaatuisuuteen ja Norjan jokikasveilla havaittu 
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positiivinen vaikutus oli hyvin heikko. Tämä voi viitata suojelualueiden heikkoon kykyyn 

ylläpitää vesikasvien ekologista ainutlaatuisuutta tai kertoa ekologisen ainutlaatuisuuden 

kyvyttömyydestä kuvastaa luonnontilaisuutta tämän tutkielman aineistossa. Ottaen huomioon 

globaalisti havaitut puutteet suojelualueille kohdistetuissa resursseissa (Watson ym. 2014: 70), 

alueiden heikko kyky vahvistaa vesikasviyhteisöjen ekologista ainutlaatuisuutta ja alueellista 

biodiversiteettiä ei olisi yllättävää. Lisäksi merkittävästä ihmispaineesta huolimatta 

suojelualueet ovat harvoin kohdistettu jokiin ja niiden valuma-alueisiin (Heino & Koljonen 

2022: 5). Täten ekologisesti ainutlaatuiset kohteet eivät todennäköisesti sijoitu suojelualueille. 

Suojelualueiden heikkoudet ovat todennäköisiä etenkin Tanskassa, missä alueiden runsaasta 

määrästä huolimatta luonnontilaista maastoa ei juurikaan ole. 

Tuloksissa ilmeni huomattavaa kontekstiriippuvaisuutta, sillä eroja oli havaittavissa 

erityisesti alueiden, mutta myös järvi- ja jokikasvien välillä. Kontekstiriippuvaisuus on 

tyypillistä ekologisissa tutkimuksissa, mutta se aiheuttaa haasteita tutkittaessa paikallisiin 

eliöyhteisöihin vaikuttavia ympäristötekijöitä (Tonkin ym. 2016). Ilmiötä todennäköisesti 

voimistavat erot tutkimusalueiden ympäristöoloissa ja ihmistoiminnan määrässä. Ekologisen 

ainutlaatuisuuden suojelullinen potentiaali on nostettu esiin useiden tutkijoiden toimesta (esim. 

Heino ym. 2017; Vilmi ym. 2017; Dubois ym. 2020; Hill ym. 2021). Huomattavan 

kontekstiriippuvaisuuden vuoksi ekologisen ainutlaatuisuuden perusteella ei kuitenkaan voida 

tehdä yleistyksiä tai suoria johtopäätöksiä kohteen suojelullisesta arvosta tai 

kunnostustarpeesta. Myös Dubois ym. (2020: 7) havaitsivat eri tutkimusalueiden ekologisesti 

ainutlaatuisten kohteiden indikoivan suojeluarvoa eri tavoin, sillä toisella alueista korkean 

LCBD-arvon saaneet kohteet olivat altistuneet ihmisperäiselle häiriölle. On siis mahdollista, 

että toisilla alueilla LCBD-indeksi voi kertoa suojelullisesti arvokkaista kohteista, kun taas 

toisaalla heikkokuntoiset kohteet näyttäytyvät ekologisesti ainutlaatuisina. Täten ekologista 

ainutlaatuisuutta tarkastellessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, mitkä tekijät ovat juuri 

tutkittavan kohteen poikkeavan lajikoostumuksen taustalla. Norjan jokikasvien tulosten 

perusteella ekologinen ainutlaatuisuus voi kertoa heikkokuntoisuudesta etenkin alueilla, missä 

ihmispaine on yleisesti vähäistä. Ekologinen ainutlaatuisuus ei siis ole kovinkaan hyvä mittari 

kuvaamaan suojeluarvoa yleisesti, mutta kuten Hill ym. (2021) osoittavat, voi se kuitenkin olla 

hyödyllinen väline suojeltavien kohteiden priorisoinnissa käytettynä yhdessä muiden kriteerien 

ohella. 
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9.4 Virhelähteet 

 

Tulosten tarkastelussa on olennaista huomioida mahdollisesti tulkintaan vaikuttavat 

virhelähteet. Tutkielmassa hyödynnetyt vesikasviaineistot ovat eri tahojen keräämiä, minkä 

vuoksi aineiston keräämisessä käytetyissä menettelyissä on alueiden välisiä eroavaisuuksia. 

Myös järvi- ja jokikasviaineistojen keräämiseen on käytetty erilaisia, kyseiseen ympäristöön 

soveltuvia menetelmiä. Ongelmaa kuitenkin kontrolloitiin tarkastelemalla tutkimusalueita 

erillisinä sekä muokkaamalla aineistojen lajihavainnot suku- ja lajitason tiedoiksi. Aineistoissa 

oli myös jonkin verran ajallista vaihtelua, sillä vesikasvihavainnot sekä selittävien muuttujien 

alkuperäiset aineistot olivat osittain eri ajankohdilta. Ajallinen vaihtelu voi vaikuttaa tuloksiin, 

mutta samalta ajankohdalta kerättyjen aineistojen käyttäminen ei ollut tässä tilanteessa 

mahdollista. Selittävät muuttujat muodostettiin itse tekijän toimesta, mutta valuma-alueen 

rajaus ja paikkatietomuotoiset muuttujat perustuvat saatavilla olevien aineiston resoluutioon. 

Täten pienet virheet ovat mahdollisia. Tutkimusaineistoa rajattaessa pyrittiin kontrolloimaan 

vesistöjen ja valuma-alueiden välisiä kokoeroja, sillä järven pinta-ala tai jokiuoman leveys 

voivat vaikuttaa vesikasviyhteisöihin habitaattien saatavuuden kautta (Gillard ym. 2020: 889). 

Valuma-alueen koolla taas voi olla vaikutusta esimerkiksi eliöiden dispersaaliin ja vesistöön 

kohdistuvaan kuormituksen määrään (Moss 1980: 16; Vilmi ym. 2017: 1049). Alkuperäisen 

aineiston rajallisen koon vuoksi aineistoon jouduttiin kuitenkin valitsemaan myös jonkin verran 

kokoeroja sisältäviä havaintopisteitä, erityisesti Norjan osalta. 

Tutkimusalueiden otoskoko oli suhteellisen pieni, mikä voi aiheuttaa haasteita 

mallinnuksessa. Lisäksi Norjan järvikasviaineiston otoskoko (n=25) oli pienempi kuin muilla 

alueilla. Tutkimuksen otoskoolla on vaikutusta muun muassa merkitsevyystasojen 

muodostukseen, sillä pienellä otoskoolla mallintaessa vain erittäin voimakkaat yhteydet 

muuttujien välillä tuottavat tilastollisesti merkitsevän tuloksen (Hair ym. 2014: 170). Täten 

muuttujien välisten todellisten suhteiden arvioiminen voi olla haasteellista etenkin p-arvojen 

perusteella. Muun muassa tästä syystä mallien kalibrointiin valikoitui AICc-arvo. Pienen 

otoskoon mallinnuksissa riskinä on myös ylisovittuminen, mikä heikentää mallin 

yleistettävyyttä (Hair ym. 2014: 171). Yleistettävyyteen liittyvien ongelmien voidaan kuitenkin 

olettaa olevan lieviä, sillä tutkimusalueita oli useita. Lisäksi tutkielman ensisijaisena 

tarkoituksena oli selittää ekologista ainutlaatuisuutta tutkimusalueilla, eikä tehdä ennustavaa 

mallinnusta. 

Osassa malleista residuaalien tarkastelu ilmensi osittain heikkoa sovittuneisuutta 

heteroskedastisuuden ja normaalijakaumasta poikkeavuuden myötä. Residuaalien 
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histogrammit ja Shapiro-Wilkin testi kuitenkin osoittivat normaalijakaumasta poikkeavuuden 

olevan pääosin kohtuullisen lievää. Tämä voi kuitenkin heikentää mallien luotettavuutta. 

Huomattavimmat residuaalien heikkoudet havaittiin Suomen jokikasvien lajimäärän 

univariaattimallissa, joten erityisesti tämän mallin tuloksia tulee tarkastella kriittisesti. Norjan 

ja Tanskan jokikasvien univariaatti- ja monimuuttujamalleissa oli havaittavissa myös 

tilastollisesti merkitsevää spatiaalista autokorrelaatiota. Ongelma on esillä erityisesti Tanskan 

jokikasvien monimuuttujamallissa, jossa Moranin I -indeksi osoitti voimakasta spatiaalista 

autokorrelaatiota. Positiivisen spatiaalisen autokorrelaation esiintyessä on mahdollista, että 

tilastollisten testien tuottama merkitsevyystaso nousee (Legendre & Legendre 2012: 18). 

 

10 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako ihmistoiminta vesikasviyhteisöjen 

LCBD-indeksillä mitattuun ekologiseen ainutlaatuisuuteen Norjassa, Suomessa ja Tanskassa 

sekä vertailla vaikutuksen eroja järvi- ja jokikasvien osalta. Lisäksi tarkasteltiin lajimäärän ja 

ekologisen ainutlaatuisuuden yhteyttä sekä pohdittiin ekologisen ainutlaatuisuuden potentiaalia 

suojelun ja kunnostustoimenpiteiden suuntaamisessa. Tutkielman tilastolliset analyysit 

toteutettiin yleistetyllä lineaarisella mallilla, jonka avulla tehtiin yhden- ja useamman selittävän 

muuttujan mallinnukset kunkin alueen järvi- ja jokikasviaineistoille.  

Tulokset ilmensivät eroja alueiden ja ekosysteemien välillä. Norjan jokikasveilla 

ihmistoiminnalla havaittiin positiivinen vaikutus, ilmentäen ekologisesti ainutlaatuisten 

vesikasviyhteisöjen olevan altistuneita ihmisperäiselle häiriölle. Suomessa taas 

jokikasviyhteisöjen ekologinen ainutlaatuisuus laski ihmistoiminnan lisääntyessä. 

Ihmistoiminnan vaikutus ei ole yllättävää, sillä sen tiedetään vaikuttavan vesikasveihin 

esimerkiksi sedimentti- ja ravinnekuormituksen sekä hydrologisten muutosten kautta. Erilaiset 

vaikutussuunnat Norjassa ja Suomessa voivat selittyä alueellisilla eroilla ihmistoiminnan 

määrässä ja ympäristöoloissa. Myös lajimäärän ja ekologisen ainutlaatuisuuden yhteys osoitti 

eroavaisuuksia, vaikka suhde oli pääsääntöisesti negatiivinen. Norjan jokikasveilla yhteys oli 

selkeästi käyräviivainen, kun alueen järvikasveilla se oli lineaarinen. Tanskassa negatiivinen 

yhteys havaittiin vain järvikasveilla. Monimuuttujamallinnus osoitti, että yleisin ekologiseen 

ainutlaatuisuuteen vaikuttava tekijä oli metsien osuus valuma-alueella, joka vaikutti 

positiivisesti jokikasvien ekologiseen ainutlaatuisuuteen kaikilla tutkimusalueista ja 

negatiivisesti järvikasveilla Norjassa. Norjan jokikasveilla myös ihmistoiminnalla ja 



 

68 

 

suojelualueiden osuudella havaittiin positiivinen vaikutus. Täten Tanskan ja Suomen 

järvikasvien ekologista ainutlaatuisuutta muovaavat todennäköisesti muut kuin tässä 

tutkielmassa tutkitut tekijät. Järvi- ja jokikasvien eroavaisuuksien taustalla voivat olla 

esimerkiksi erot ekosysteemien fyysisessä kytkeytyneisyydessä tai mittakaavatekijät. 

Huomattavan kontekstiriippuvaisuuden vuoksi ekologista ainutlaatuisuutta ei voida 

käyttää yleisellä tasolla kuvaamaan kohteen suojelullista arvoa tai kunnostustarvetta. Tulosten 

perusteella Norjan jokikasveilla ekologinen ainutlaatuisuus viittaa todennäköisemmin 

heikkoon kuntoon, kun taas Suomessa se voi indikoida kohteen suojelullista arvoa. Täten 

LCBD-indeksiä käsitellessä tulisi kiinnittää huomiota tutkimusalueen alueellisiin piirteisiin ja 

tutkittavan kohteen ekologista ainutlaatuisuutta muovaaviin tekijöihin. Ekologinen 

ainutlaatuisuus olisi kuitenkin syytä huomioida suojelun ja kunnostuksen suunnittelussa, sillä 

lajimäärän ja ekologisen ainutlaatuisuuden pääosin negatiivisen suhteen perusteella lajimäärään 

perustuva suojelu ei välttämättä kykene ylläpitämään ekologista ainutlaatuisuutta.  

Järvikasvien ekologista ainutlaatuisuutta muovaavat tekijät jäivät tässä tutkielmassa 

selvittämättä, joten aiheeseen tarvittaisiin lisätutkimusta. Järvikasvien puutteelliset tulokset 

voivat johtua mittakaavatekijöistä, joten eri mittakaavan ihmistoiminnan ja maankäytön 

vaikutusten tarkastelu mahdollistaisi myös suojelu- ja kunnostusnäkökulman pohdintojen 

kehittämisen. Olisi olennaista tutkia myös paikallisten ympäristö- ja habitaattiolojen vaikutusta 

vesikasviyhteisöjen ekologiseen ainutlaatuisuuteen, sillä toistaiseksi tutkimus on vielä 

suhteellisen vähäistä. Saadut tulokset kuitenkin osoittavat, että järvi- ja jokikasviyhteisöjen 

ekologisen ainutlaatuisuuden taustalla voivat olla osittain eri tekijät tai mekanismit. Tästä 

syystä ekosysteemien ja niiden lajiston erot tulisi huomioida tutkimuksessa ja suojelussa myös 

tulevaisuudessa. 
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Liitteet 

 

Liite 1. Ekologinen ainutlaatuisuus (LCBD) ja human footprint (HFP) -indeksi 

tutkimusalueilla. 
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Liite 2. Ekologisen ainutlaatuisuuden (LCBD), lajimäärän, metsien suhteellisen osuuden, 

suojelualueiden suhteellisen osuuden ja human footprint (HFP) -indeksin keskiarvon jakaumat 

histogrammeina tutkimusalueiden järvi- ja jokikasviaineistoissa.  
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Liite 3. Ekologisen ainutlaatuisuuden (LCBD), lajimäärän, metsien suhteellisen osuuden, 

suojelualueiden suhteellisen osuuden ja human footprint (HFP) -indeksin korrelaatiomatriisit. 

Tilastollisesti merkitsevät (p<0,05) korrelaatiot tummennettuna. 

Norjan järvikasvit (Spearmanin korrelaatio) 
 

Metsät (%) HFP-indeksi LCBD Lajimäärä Suojelualueet (%) 

Metsät (%) 1,0000 -0,3939 -0,3616 -0,2294 0,0278 

HFP-indeksi 
 

1,0000 0,2020 0,2488 -0,0770 

LCBD 
  

1,0000 -0,4047 0,2538 

Lajimäärä 
   

1,0000 -0,6180 

Suojelualueet (%) 
    

1,0000 

 

Norjan jokikasvit (Spearmanin korrelaatio) 
 

Metsät (%) HFP-indeksi LCBD Lajimäärä Suojelualueet (%) 

Metsät (%) 1,0000 0,3584 0,2167 0,1309 -0,3204 

HFP-indeksi 
 

1,0000 0,4530 0,3266 -0,4492 

LCBD 
  

1,0000 -0,3512 0,0997 

Lajimäärä 
   

1,0000 -0,2448 

Suojelualueet (%) 
    

1,0000 
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Tanskan järvikasvit (Spearmanin korrelaatio) 
 

Metsät (%) HFP-indeksi LCBD Lajimäärä Suojelualueet (%) 

Metsät (%) 1,0000 -0,1999 0,0741 0,0981 0,2801 

HFP-indeksi 
 

1,0000 -0,1844 -0,0029 -0,3268 

LCBD 
  

1,0000 -0,6286 -0,1168 

Lajimäärä 
   

1,0000 0,4039 

Suojelualueet (%) 
    

1,0000 

 

Tanskan jokikasvit (Spearmanin korrelaatio) 
 

Metsät (%) HFP-indeksi LCBD Lajimäärä Suojelualueet (%) 

Metsät (%) 1,0000 -0,1742 0,3188 0,1093 0,1982 

HFP-indeksi 
 

1,0000 -0,0029 -0,1298 -0,3090 

LCBD 
  

1,0000 -0,1444 0,1399 

Lajimäärä 
   

1,0000 -0,1151 

Suojelualueet (%) 
    

1,0000 

 

Suomen järvikasvit (Spearmanin korrelaatio) 

  
Metsät (%) HFP-indeksi LCBD Lajimäärä Suojelualueet (%) 

Metsät (%) 1,0000 -0,1764 0,1568 -0,4367 -0,0710 

HFP-indeksi 
 

1,0000 -0,2712 0,1676 0,1556 

LCBD 
  

1,0000 -0,3885 -0,0171 

Lajimäärä 
   

1,0000 -0,1159 

Suojelualueet (%) 
    

1,0000 

 

Suomen jokikasvit (Spearmanin korrelaatio) 
 

Metsät (%) HFP-indeksi LCBD Lajimäärä Suojelualueet (%) 

Metsät (%) 1,0000 -0,6583 0,3535 -0,0071 0,0283 

HFP-indeksi 
 

1,0000 
 

-0,4207 0,0299 -0,0069 

LCBD 
  

1,0000 -0,5272 -0,0541 

Lajimäärä 
   

1,0000 -0,1592 

Suojelualueet (%) 
    

1,0000 
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Liite 4. Ekologisen ainutlaatuisuuden ja human footprint -indeksin univariaattimallien 

residuaalikuvaajat. 

 

Kuva 1. Norjan jokikasvien human footprint -

indeksin univariaattimallin residuaalikuvaajat. 

 

Kuva 3. Suomen jokikasvien human footprint -

indeksin univariaattimallin residuaalikuvaajat. 

 

 

 

Kuva 2. Norjan jokikasvien human footprint -

indeksin univariaattimallin residuaalien 

spatiaalinen autokorrelaatio. 

 

Kuva 4. Suomen jokikasvien human footprint -

indeksin univariaattimallin residuaalien 

spatiaalinen autokorrelaatio. 
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Liite 5. Ekologisen ainutlaatuisuuden ja lajimäärän univariaattimallien residuaalikuvaajat. 

 

Kuva 5. Norjan järvikasvien lajimäärän 

univariaattimallin residuaalikuvaajat. 

 

 

Kuva 6. Norjan järvikasvien lajimäärän 

univariaattimallin residuaalien spatiaalinen 

autokorrelaatio. 

 

Kuva 7. Norjan jokikasvien lajimäärän 

univariaattimallin residuaalikuvaajat. 

 

 

Kuva 8. Norjan jokikasvien lajimäärän 

univariaattimallin residuaalien spatiaalinen 

autokorrelaatio. 
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Kuva 9. Tanskan järvikasvien lajimäärän 

univariaattimallin residuaalikuvaajat. 

 

 

Kuva 10. Tanskan järvikasvien lajimäärän 

univariaattimallin residuaalien spatiaalinen 

autokorrelaatio.

 

 

Kuva 11. Suomen järvikasvien lajimäärän 

univariaattimallin residuaalikuvaajat. 

 

 

Kuva 12. Suomen järvikasvien lajimäärän 

univariaattimallin residuaalien spatiaalinen 

autokorrelaatio. 
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Kuva 13. Suomen jokikasvien lajimäärän 

univariaattimallin residuaalikuvaajat. 

 

 

 

 

Kuva 14. Suomen jokikasvien lajimäärän 

univariaattimallin residuaalien spatiaalinen 

autokorrelaatio. 

 

Liite 6. Ekologisen ainutlaatuisuuden monimuuttujamallien residuaalikuvaajat.

 

 

Kuva 15. Norjan järvikasvien 

monimuuttujamallin residuaalikuvaajat.  

 

 

 

 

 

 

Kuva 16. Norjan järvikasvien 

monimuuttujamallin residuaalien 

spatiaalinen autokorrelaatio 
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Kuva 17. Norjan jokikasvien 

monimuuttujamallin residuaalikuvaajat 

 

 

Kuva 19. Tanskan jokikasvien 

monimuuttujamallin residuaalikuvaajat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 18. Norjan jokikasvien 

monimuuttujamallin residuaalien 

spatiaalinen autokorrelaatio. 

 

 

 

Kuva 20. Tanskan jokikasvien 

monimuuttujamallin residuaalien 

spatiaalinen autokorrelaatio. 
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Kuva 21. Suomen jokikasvien 

monimuuttujamallin residuaalikuvaajat. 

 

 

Kuva 22. Suomen jokikasvien 

monimuuttujamallin residuaalien 

spatiaalinen autokorrelaatio.

 

 

 

 

 

 

 


