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Sisältö

• Minkälaista kasvillisuutta 
järvissä?

• Mikä on vesikasvien merkitys 
järviekosysteemissä? 

• Mitkä tekijät vaikuttavat 
vesikasvien esiintymiseen?

• Miten kasvillisuus muuttuu?

• Lopuksi kohti rantojen hoitoa



Määritelmiä

• Aidot vesikasvit (l. hydrofyytit) kasvavat vain vedessä

• Kokonaan vedessä tai pinnalla vain lehdet ja/tai kukinto

• Suomen yleisin aito vesikasvi on ulpukka

• Vesikasvit laajassa mielessä sisältävät myös tyypillisesti vedessä 
kasvavia lajeja

• Vetiseen kasvupaikkaan sopeutuneita lajeja

• Sisältää useita ranta- ja suokasveja, ml. helofyytit, kuten 
järviruoko 

• Järvien vesi- ja rantakasvillisuuden tilan seurannoissa käytettävä 
lajilista sisältää yht. 240 taksonia

• Yhdellä järvellä tyypillisesti 20-40 eri lajia

• Makrofyytti = paljain silmin havaittava kasvi, suurkasvi (putkilokasvi, 
sammal, suurlevä), erityisesti vedessä kasvavat  



(Rantakasvit)
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Kasvillisuuden
vyöhykkeisyys ja 
elomuodot



Elomuodot ja esimerkkilajeja
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Vesikasvit ovat
tärkeitä järvien
perustuottajia ja 
muodostavat
elinympäristön
monimuotoiselle
eliöstölle



Vesikasvien roolit järviekosysteemissä

Tärkeitä perustuottajia

Sitovat ravinteita

Elinympäristö päällyskasvustolle
Vakauttavat sedimenttiä: estävät 
eroosiota ja ravinteiden 
vapautumista pohjastaSuojapaikkoja levää syövälle 

eläinplanktonille

Lisääntymisympäristö ja poikasten 
elinympäristö kaloille

Kaasujen vaihto (esim. 
sedimentin hapetus) ja typen 
kierto

Voivat estää levien 
kasvua (allelopatia) 

Elinympäristö linnuille ja monille 
selkärangattomille

Parantavat 
suodattajaeliöiden 
elinympäristöä

Suora ravinnon lähde (vesilinnut, 
ravut, myös nisäkkäät)

Elinympäristö 
pohjaeläimille



Ruovikoiden 
lintulajistoa

• Kaulushaikara

• Ruskosuohaukka

• Rantakanat (esim. nokikana)

• Monet vesilinnut 
• Kuten kuvan silkkiuikku

• Varpuslinnut kuten ruoko- ja 
rytikerttunen

• Lokit 
• Kuten kuvan naurulokki

Kallavesi Kuopionlahti



Matalien järvien ”vaihtoehtoiset tasapainotilat” 
esimerkkinä vesikasvillisuuden merkityksestä 

• Samea vesi, leväkukinnat 
runsaita, niukasti 
uposkasvillisuutta

• Kirkas vesi, runsas 
uposkasvillisuus läpi koko 
järven

• Myös muussa eliöstön koostumuksessa 
(eläinplankton, kalasto) eroja

vs.



Iisalmen Haapajärvi Säkylän Pyhäjärvi Kuusamon Öllöri

Vesikasvillisuudessa järvien välillä suuria luontaisia(kin) eroja 



Vesikasvillisuuden esiintymistä säätelevät mm.

Rannan 
muotosuhteet ja 
avoimuus

Pohjan laatu

Vesikemia

Paikalliset kuormitustekijät

Ihmistoiminta

Vedenkorkeuden vaihtelu

Valaistusolosuhteet

Jäätyminen ja jääeroosio

Kasvilajien kilpailu Eläinten ravinnonkäyttö

Lajien leviämishistoria 
ja ilmasto-olosuhteet



Vesikasvillisuus muuttuu 
– lopulta umpeenkasvu

Pitkän ajan kuluessa luonnollinen prosessi

Liiallinen ravinne- ja kiintoainekuormitus kiihdyttää 
(rehevöityminen)

Runsas kasvillisuus voi muuttua haitaksi sekä virkistyskäytön että 
vesiluonnon kannalta

Vieraslajien runsastuminen erityiskysymyksenä

Lähde: Ulvi & Lakso (toim.) 2005: Järvien kunnostus

Pohjanmyötäinen umpeenkasvu

Pinnanmyötäinen umpeenkasvu

Vedensisäinen umpeenkasvu



Myös karut ja avoimet 
elinympäristöt rehevöityvät

• Ilmaston lämmetessä 
perustuotanto lisääntyy 

• Typpilaskeuma rehevöittää

• Sisävesien luonnontilaisten 
hiekkarantojen (uhanalainen 
luontotyyppi) hoidon 
pilottihanke Helmi-
elinympäristöohjelmassa 2021
• Lisätietoja Pohjois-Savon ELY-

keskus

1950

2015

Rautavaaran/Lapinlahden 
Älänne



Kiitos mielenkiinnosta!


