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Miksi tutkimme 

• Sisävesien vedenalainen luonto ja 
kulttuuriperintö tunnetaan huonosti 
• Limnologia, kalastettavat kalalajit, 

kasvillisuusvyöhykeluokitus 

• Järvien tilaa arvioidaan yleensä suurina 
kokonaisuuksina (järvi, järven osa), 
vaikka luonto on pienipiirteistä 
• Missä sijaitsevat monimuotoisuuden/ 

tyyppilajiston/hyödynnettävien resurssien 
kannalta arvokkaimmat/herkimmät alueet? 

• FRESHABIT –hankkeessa kehitetään 
menetelmää mittavampaa hanketta 
varten 3 kirkasvetisessä järvessä 

 



Mitä hankkeessa tutkitaan 

• Toimenpiteen tavoitteena selvittää 
järviluonnon monimuotoisuuden ja 
kulttuuriperinnön kannalta 
arvokkaimpien alueiden sijoittumista 
• Syvyys, pohjanlaatu 

• Kasvillisuusvyöhykkeet luontotyypin tilan 
ilmentäjinä 

• Kalojen poikastuotanto  

• Pohjaeläimet, suursimpukat 

• Pohjaeläimet 

• Kulttuuriperintökohteet (hylyt, kalastus, …) 

• Maastokartoitus > analysointi, mallinnus 
> yleistettävä, ennustava näkemys? 

 



Mitä kukin tutkii 

• GTK: järvialtaan luotaus (syvyys, 
pohjanlaatu) sovitulla alueella 

• MH: koko toimenpiteen koordinointi, 
maastokartoitukset näytealoilla 

• LUKE: kalanpoikaskartoitukset 

• SYKE: hydrologinen mallinnus, 
kaukokartoitus 

• JYU: aineiston analysointi ja 
monimuotoisuusaineiston mallinnus 
(Kristiina Nyholmin väitöskirja) 

• ESA-ELY: pohjavesien purkautuminen 
järveen 

 



MHn maastokartoitus Puruvedellä 

 
• 42 etukäteen valittua, 100 

leveää ja koko 
kasvillisuusvyöhykkeen 
kattavaa näytealaa (JYU) 

• Otannan tavoitteena kattaa 
järven luonnonoloissa 
esiintyvä, tutkittavaan 
lajistoon potentiaalisesti 
vaikuttava luonnonolojen 
vaihtelu mahdollisimman 
hyvin tutkimusalojen 
sijoittelussa 



MHn maastokartoitus Puruvedellä 

 
• Kullakin alalla 5 tasavälein 

sijoitettua, rannasta suoraan 
ulospäin kulkevaa 
tutkimuslinjaa 

• Kullakin linjalla 
syvyysvyöhykkeittäin 1-3 
näytepistettä/syvyysvyöhyke 
(0-0,5; 0,5-1; 1-2; 2-3; 3-4; 4-6; 
6-10 m) 

• Loivalla rannalla voisi 
näyteruutuja kertyä 
5*7*3=105 



MHn maastokartoitus Puruvedellä 

 • Näytealoja tutkitaan 
kahlaamalla, snorklaamalla, 
sukeltamalla, videoimalla ja 
ilmakuvaamalla sekä 
kaikuluotaamalla 



Tulokset > elokuu 2016 

 
• 21 näytealaa 

• Ilmakuvaus ja kaikuluotaus vasta 
aloitettu 

• 631 neliömetrin ruutua 0,1 – 9,9 
m syvyydeltä 
• 255 sukelluspistettä 

• 250 vesikiikarointipistettä 

• 239 kasvitonta ruutua 

• 38 ruudussa raania 

• 15 ruudussa järvisimpukoita 

• 13 ruudussa vesiruttoa 

• 1 ruudussa kulttuuriperintöä 



Haasteita 

• Uuden äärellä, ei valmiita 
menetelmiä 

• Paljon toiveita > priorisointi 

• Kalusto; täydennys, huolto, 
korjaus 

• Sääolot 

 

 

 

 



Jatkosuunnitelmat 

 

 

 

• Maastokausi 2017 
käytettävissä täydentämiseen 

• Kattavuus 

• Tarkennus 

• Selvittämättä jääneet 
kysymykset 

• Mietitään talvella… 

• Kartoituksen kehittämiseen 
varauduttu 2016-2018 

 

 

 

 



Kiitos! 
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