1. HEPOSELKÄ
1.1

ILMAKUVA-AINEISTOT

Heposelän ruovikkoalueiden määrittämisessä käytetyt ilmakuvat oli otettu 27.6.2005 tai
31.7.2005 (kuva 1).

Kuva 1. Heposelän ruovikkoalueiden rajaamisessa käytettyjen ilmakuvien ottoajankohdat
vuonna 2005 (mittakaava 1: 100 000).
Ilmakuvien pohjalta vesikasvillisuusalueiksi arvioidut alat digitoitiin ilmakuvista manuaalisesti (kuva 2). Digitoidessa vesikasvillisuusalueet jaettiin silmämääräisesti neljään luokkaan. Luokan 1 arvioitiin kostuvan tiheästä järviruokokasvustosta sekä saroista (Leka ym
2003). Luokassa I osa rannoista lienee jos I-tyypin ruovikkoniittyä (Räikkönen 2007, kuva
3) ja kasvillisuuden sekä vesialueen rajan erottaminen on hankalaa. Apuna rajaamisessa
käytettiin pohjakarttoja eli ruovikot rajattiin kartan pohjalta vain vesialueelle. Luokassa 2
vesikasvillisuus koostunee järviruo'osta, mutta myös järvikortteesta ja järvikaislasta (Leka
ym 2003). Luokassa 3 kasvillisuus on harvahkoa ja siinä on mahdollisesti harvempaa järviruokoa, järvikaislaa sekä kellustlehtisiä. Luokassa 4 kasvillisuus oli harvaa, todennäköisesti pääsääntöisesti muista kuin järviruo'osta koostuvaa kasvilajistoa (kelluslehtisiä, uposkasveja ym). Käytännössä luokassa 3 (harvahkoa kasvillisuutta) ja luokassa 4 (harvaa
kasvillisuutta) luokittelu saattoi vaihdella jonkin verran ja sen vuoksi näistä luokista puhutaan tekstissä yhdessä harvemman esiintymisen luokkina.
Kasvillisuuden esiintymisalueita rajattaessa lähtökohtana oli esiintymisalueiden rajausten
sekä luokittelujen oikeellisuus tarkistetaan kesällä 2012 maastossa.
Ilmakuvien pohjalle tehdyistä digitoinneista laskettiin pinta-alat ja tuloksia käsiteltiin excelohjelmassa. Ruovikoiden ja muun kasvillisuuden pinta-ala on tehtyjen rajausten mukaan
Heposelällä 343 ha, josta tiheää ruovikkoa (luokat 1 ja 2) on 172 sekä harvempaa kasvillisuutta (luokat 3 ja 4) 171 ha.

Kuva 2. Heposelän digitoidut näkyvät GT-pohjalla punaisina sivun vasemmassa reunassa.
Tarkempaan tarkasteluun otettu alue on merkitty kuvan oikeaan reunaan, jossa sininen on
vesialuetta, vihreä maata ja punainen järviruokoa.
Oikeanpuoleiseen ilmakuvaan on digitoitu ilmakuvien päälle nyt läpikuultavalla vaaleankertaisella näkyvät ruovikkoalat. Alemmassa pikkukuvassa digitoidut tiheysluokat näytetään eri värikoodeilla. Tiheimmän kasvuston luokka 1 on merkitty kirkkaansinisellä, luokka
2 vaaleanpunaisella, luokka 3 punaisella ja luokka 4 vaaleanvihreällä.

Kuva 3. Oeschin ruovikkoluokittelu täydennetty Räikkösen VI-mosaiikkityypin luokalla
(Räikkönen 2007).

1.2

SATELLIITTIKUVA-AINEISTO

Suomen ympäristökeskuksen geoinformatiikkayksikössä on käynnistymässä
CLC2012-päivitys. Edeltävissä CLC2000 ja CLC2006 kartoituksissa rantakosteikot
määritettiin maastotietokannan (maatuva vesialue, soistuma, tulva-alue, vesikasvillisuus-teemat) ja keski-kesällä vastaanotetun satelliittiaineiston avulla. CLC2006
hankkeessa tavoitteena oli vastaanottaa koko Euroopan kattavat, kasinkertaiset satelliittiaineistot sekä keski-kesällä (kasvukauden keskellä) että keväällä/syksyllä

(ennen kasvukautta, kasvukauden jälkeen) vastaanotetuista datoista. Suomen osalta kevät/syksy-peitto ei kattanut koko Suomea.
CLC2012-päivitystä varten tullaan hankkimaan sekä keväällä (2011-2012) että keskikesällä (2012) vastaanotetut satelliittiaineistot. Aineistojen erotuskyky maastossa
on 5-20 metriä (RapidEye ja LISS instrumentit). Pohjois-Karjalan alue on pääsemässä mukaan hankkeeseen kokeilualueeksi CLC2012-päivitykseen. Lisäksi Varsinais-Suomesta on pyydetty myöskin järviruokoon keskittyvää VELHO-hanketta yhteistyökumppaniksi.
Rantakosteikkojen tulkintaa testattiin Heposelän ja Pyhäselän alueilla käyttäen hyväksi satelliittikuvia, jotka on vastaanotettu 7.5.2007 ja 11.8.2006 (IRS P6 III). Järviruovikoiden ja muun kasvillisuuden esiintymisalueet määritettiin ja luokiteltiin niiden
tuottamien säteilyarvojen pohjalta 20 luokkaan.
Olemassa olevien valokuva- ja kartoitustietojen avulla pyrittiin satelliittikuvien luokituksen avulla rajaamaan järviruo'on levinneisyyttä parhaiten kuvaavat raja-arvot.
Näiden perusteella ruovikoiden esiintymiselle rajattiin minimi- (luokat 17-20) ja maksimilevinneisyysalueet (luokat 10-20) sekä näiden välille keskimääräistä levinneisyyttä kuvaavat alueet (luokat 12-20). Eri levinneisyysalueiden pinta-alaerot Heposelällä sekä niiden pohjalta arvioidut järviruo'on massamäärät on esitetty taulukossa 1. Luokkien soveltuvuutta olemassa olevaan tilanteeseen on tarkoitus arvioida kesällä 2012 tehtyjen maastohavaintojen pohjalta.
Taulukko 1. Heposelän järviruo'on eri satelliittiluokkien avulla rajatut esiintymisalueiden laajuudet (ha) sekä näiden pohjalta lasketut järviruo'on massa-arviot.
Laajin esiintyminen (luokat 10-20)
Ruovikkoala, ha
Jossa järviruokoa, tn

335
1675

Keskimääräinen levinneisyys
(luokat 12-20)
Ruovikkoala, ha
Jossa järviruokoa, tn

330
1650

Suppein esiintyminen (luokat 10-20)
Ruovikkoala, ha
220
Jossa järviruokoa, tn
1100

1.3

MUUT KARTOITUKSET

JÄREÄ-hankkeen käynnistymisvaiheessa kohdejärvien kansalaisen karttapaikasta saatavien ilmakuva-aineistojen perusteella kartoitettiin järviruo'on esiintymistä kohdejärvillä. Järviruo'oksi arvioidut kasvualat merkittiin karttoihin. Karttoja esiteltiin yleisötilaisuuksissa, joissa ihmisiä pyydettiin täydentämään levinneisyystietoja. Yleisötilaisuuksien vähäisen osallistujamäärän vuoksi levinneisyyskarttojen täydentävät tiedot jäivät
kovin puutteellisiksi.
Heinäkuun alussa kohdejärvet kierrettiin pääpiirteissään moottoriveneellä sekä huonon
kelin aikaan rannoilta ja rantoja valokuvattiin kartoituksen yhteydessä. Tehtyjen muis-

tiinpanojen perusteella järviruo'on esiintymisestä saatiin parempi käsitys. Havaintojen
pohjalta ei kuitenkaan pystytty arvioimaan järviruo'on esiintymisen pinta-alaperusteista
laajuutta. Maastohavaintoja valokuvineen hyödynnettiin satelliittiluokkia arvioitaessa.

1.4

BIOLOGISET AINEISTOT

1.4.1. LINNUSTO
Kohdejärvillä on tällä hetkellä tekeillä ruovikkoalueiden linnustollisen merkityksen yleisarviointi. Selvityksen sekä muun saatavilla olevan tiedon perusteella ruovikkoalueista
rajataan ulos sellaiset alueet, joilla on sellaisia luonnonsuojelullisia arvoja, jotka kärsisivät ruovikon niitosta. Nämä ns. Hot Spot-alueiden pinta-ala poistetaan käsiteltävistä
aloista. Tätä yhteenvetoa näpyteltäessä ei Heposelän hot spot-alueista ollut vielä tietoa.

1.4.2. JÄRVIRUO'ON TIHEYS
Loka-marraskuussa 2011 käytiin kahteen eri otteeseen keräämässä järviruokoa hankkeen jatkokäsittelykokeiluja varten. 12.10.2011 ruokoa kerättiin viikatteella ja
pensassaksilla leikaten 28 koealalta yhteensä 139 m 2 alalta järviruokoa 131 kg. Leikatun ruo'on lisäksi maasta otettiin talteen samanvuotinen katkennut korsimateriaali. Ensimmäisellä keruukerralla keskimääräinen järviruokomäärä oli 9,64 tn/ha, mediaani oli
8,93 tn/ha, minimi 6,14 th/ ha ja maksimi 20,78 tn/ha. 20.11.2011 jäviruokoa kerättiin
319 m2 alalta 156 kg. Toisella keruukerralla otettiin talteen vain kaadetut ruo'ot, jotta
saisimme vertailukelpoisia tuloksia Varsinais-Suomen tulosten kanssa. Keskimääräinen järviruokomäärä oli 4,97 tn/ha, mediaani oli 4,62 tn/ha, minimi 2,11 tn/ ha ja maksimi 9,87 tn/ha.
Toisen keruukerran perusteella määritetyn järviruokomäärän ja levinneisyystietojen
pohjalta laskettiin järvikohtaiset järviruo'on massa-arviot. Suojelu- ja hot spot-alueiden
ruovikkomassat vähennetään kokonaisarvioista. Koska vesikasvillisuusluokituksia ei
ole varmistettu maastossa ei ole tiedossa ovatko luokkien erot todellisia ja mitkä olisivat järviruo'on määrät eri luokissa. Harvemmissa luokissa (luokat 3 ja 4) käsin digitoiduissa aineistoissa järviruo'on määrä on erittäin todennäköisesti pienempi kuin keskimääräinen 5 tn/ha.

1.4.3. VESIKASVIKARTOITUKSET
Vesipuitedirektiivin edellyttämänä järvien ekologisen tilan arviointiin ja seurantaan on
kehitetty soveltuvia vesikasvimenetelmiä jo vuosien ajan (Leka ym 2003, Vallinkoski
ym 2004, Leka ym 2008 ja Kuoppala ym 2008). Vuonna 2010 päivitetyissä ohjeissa
menetelmä perustuu päävyöhykelinjamenetelmään, jossa kasvilajien yleisyys ja runsaus määritetään vain kerran koko linjalle (Meissner ym 2010). Päävyöhykelinjamenetelmä on kuvattu yksityiskohtaisesti Kuoppalan ym (2008) julkaisussa. Tallennus- ja laskentapohjat löytyvät Suomen ympäristökeskuksen sivuilta ja ovat valtakunnallisesti
käytössä mm. ELY-keskusten tekemissä kartoituksissa.
Pohjois-Karjalassa VPD:n vesikasvimenetelmää käytettiin vuonna 2008 Heposelällä,
2009 Muntsurinjärvellä, Pienellä Hietajärvellä, Pieni-Onkamossa, Polvijärvellä, Tokra-

järvellä ja Vaikkojärvellä, vuonna 2010 Ruunaanjärvellä, Vuokonjärvellä, Kiteenjärvellä,
Mujejärärvellä, Rauanjärvellä, Suomenjärvellä sekä Suuri-Onkamossa ja vuonna 2011
kartoituksia tehtiin Viinijärvellä, Keskimmäinen-Sulkamalla, Pusonjärvellä, Reilammella,
Riihilammella ja Särkijärvellä. Tehtyjen vesikasvilinjojen tuloksia pyrittiin vertaamaan
Heposelällä tehtyihin digitointeihin sekä satelliittikuvarajauksiin, mutta kartoitusten yhteydessä kirjatut sekä karttatarkastelun perusteella määritetyt koordinaatit heittävät linjat vääriin paikkoihin. Olemassa olevien aineistojen tietoja on vielä työstettävä ennen
vertailun tekemistä.
Hannu Luotonen on luvannut kesällä 2012 kouluttaa SYKEn Joensuun toimipaikan
JÄREÄ-hankkeen harjoittelijoita VHS-järvikartoitusmenetelmän käytössä joitakin päiviä.
Menetelmän soveltuvuutta sekä kehittämistarpeita on vielä arvioitava tarkemmin yhteistyössä Pekka Härmän, Minna Kallion, Seppo Hellstenin, Hannu Luotosen ja Ilona Joensuun kanssa ennen maastokauden alkua. Keskustelun pohjaksi on laadittu alustava
esitys kartoituksen tekemisestä (liite 1).

2. PYHÄSELKÄ
2.1. ILMAKUVA-AINEISTOT
Pyhäselältä oli otettu ilmakuvia vuosien 2001-2006 aikana. Tarkemmin määriteltyjä
kuvausajankohtia olivat 17.7.2003, 18.6.2005 31.7.2005 ja 9.7.2006 (kuva 4). Pyhäselän laajuuden vuoksi koko Pyhäselän aluetta ei lähdetty digitoimaan manuaalisesti, vaan tarkasteluun otettiin ainoastaan Veitsilahden alue sekä Marjalan saaren
edusta. Veitsilahden aineisto valittiin siksi, että Itä-Suomen yliopiston teki alueella
kuvauksia miehittämättömällä lennokilla (kuva 5). Menetelmää ja sen tuloksia on
kuvattu tarkemmin kappaleessa 2.3. Veitsilahden lennokkikuvausalueella arvioitiin
ilmakuvien pohjalta tehdyn rajauksen mukaan olevan 5,9 ha ruovikoita. Näistä tiheää ruovikkoa (luokat 1 ja 2) oli 3,4 ha sekä harvempaa 2,5 ha (luokat 3 ja 4).
Marjalan saaren edustan järviruovikoita tarkasteltiin sen vuoksi, että siellä tehtiin
ruovikon tiheysselvityksiä loka-marraskuussa 2011 sekä kokeiluluonteisia niittoja
uudentyyppisellä kalustolla huhtikuun 2012 alussa. Marjalan saaren edustalla arvioitiin digitoitujen ilmakuvien perusteella olevan 14 ha ruovikkoa ja joissa laskettiin
olevan järviruokoa 69,9 tn.

kuva 5. Itä-Suomen yliopiston miehittämätön lentokone, jolla tehtiin kokeiluluontoisia kartoituksia Veitsilahden alueella

Kuva 4. Pyhäselän ruovikkoalueiden rajaamisessa käytettyjen ilmakuvien ottoajankohdat vuosina 2001-2006 (mittakaava 1: 220 000).

2.2. SATELLITTIKUVA-AINEISTOT
Satelliittikuvien avulla Pyhäselän kasvillisuus rajattiin samalla tavalla kuin Heposellällä oli tehty. Tulokset on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2. Pyhäselän järviruo'on eri satelliittiluokkien avulla rajatut esiintymisalueiden laajuudet (ha) sekä näiden pohjalta lasketut järviruo'on massa-arviot.
Laajin esiintyminen (luokat 10-20)
Ruovikkoala, ha
Jossa järviruokoa, tn

1110
5550

Keskimääräinen levinneisyys
(luokat 12-20)
Ruovikkoala, ha
Jossa järviruokoa, tn

1077
5385

Suppein esiintyminen (luokat 10-20)
Ruovikkoala, ha
750
Jossa järviruokoa, tn
3750

2.3. LENNOKKIAINEISTO
Ruovikkoalueiden laajuuden kartoituksessa tehdään yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston
kanssa. Kuvauksissa käytetään Cropcam-lennokkia (kuva 5), jolla tehtiin koekuvauksia jo
syksyllä 2011. Koneessa on autopilotti, joka lentää GPS-koordinaattien mukaan haluttua
reittiä pitkin. "Lentsika"-ohjelma osaa tehdä lentoreitin automaattisesti. Kuvan 6 lentoreitin
teko vaatii vain 5 klikkausta, ja tuloksena on 66 kuvaa. Koneessa on mukana 12 megapikselin digikamera alueiden kuvaamista varten. Yhdellä lennolla saa kuvattua 20-60 ha
riippuen kuvien halutusta päällekkäisyydestä. Kuvaamista on ollut tarkoitus kohdentaa tarkempaa selvitystä vaativille alueille.

Kuva 6. "Lentsika"-ohjelmalla tehty lentoreittisuunnitelma.
Alpo Hassinen kuvasi Joensuun Hammaslahdessa olevaa Veitsilahtea 9.11.2011 (kuva 7).
Kahdella tehdyllä lennolla otettiin pystykuvia samasta alueesta eli kuvaus tuli kahteen kertaan riittävän peiton saamiseksi. Otettuja valokuvia oli noin 200 kpl/lento eli yhteensä 400
kpl. Kyydissä oli kaksi kameraa, jotka em. mainittujen tavanomaisten kuvien lisäksi ottivat
infrapunakuvia myös noin 400 kpl, 150 viistokuvaa ja 7 minuuttia filmiä. Syksyllä valon
määrä on aurinkoisinakin päivinä vähäinen ja pitkien valotusaikojen vuoksi tuloksena tulee
myös tärähtäneitä kuvia. Filmaus ei onnistunut auringon laskun vuoksi. Lentokorkeus oli
noin 140 metriä. Lennon kuvauksista on tarkempaa selostusta liitteessä 2.

Kuva 7. Joensuun Hammaslahden Veitsilahden kuvausala ulottui lahdesta saariin asti.
Lahteen laskee kaksi valtaojaa tai viemäriä.

Otettujen lennokkikuvien pohjalta Eugene Lopatin Itä-Suomen yliopistosta rakensi alueesta 3D-mallin (kuva 8). Korkearesoluutioisten ilmakuvien avulla voidaan Lopatinin mukaan
arvioida järviruokokasvuston korkeus, tiheys ja biomassa.

Kuva 8. Eugene Lopatinin 14.11.2011 luoma 3D-malli Joensuun Hammaslahden Veitsilahdelta.

3. ÄTÄSKÖ
3.1. ILMAKUVA-AINEISTOT
Ätäskön ruovikkoalueiden määrittämisessä käytetyt ilmakuvat oli otettu 18.6.2005 lukuunottamatta pientä palaa järven itärannasta, joka oli kuvattu vuonna 2001 (kuva 9).

Kuva 9. Ätäskön ruovikkoalueiden rajaamisessa käytettyjen ilmakuvien ottoajankohdat
vuonna 2005 (mittakaava 1: 100 000).
Manuaalisen digitoinnin perusteella Ätäsköllä on ruovikkoa 52 ha, josta tiheää on 27 ha ja
harvempaa 25 ha. Keskimääräisen järviruokotiheyden perusteella biomassaa on yhteensä
185 tn.

Ätäsköllä ei ole suojelualueita, mutta pohjoisrannalla on linnustollinen Hot Spot-alue (22
ha), jolla ei ole syytä tehdä ruovikonpoistoa. Tämän vuoksi niitettäväksi jäävällä 30 ha on
laskennallisen arvion perusteella 106 tn järviruokoa.
Ätäsköltä on ollut saatavilla ainoastaan ilmakuva-aineistoa.

4. VERTAILUA JA POHDINTAA
Ainoastaan Heposelältä on käytössä ilmakuvien manuaaliseen digitointiin sekä satelliittikuvaluokitukseen perustuvat vesikasvillisuuden levinneisyysarviot. Manuaalisesti digitoidun kasvillisuuden pinta-ala Heposelällä oli 343 ha (luokat 1-4; taulukko 3) ja satelliittikuvien laajimman levinneisyyden mukaisesti 335 ha (luokat 10-20). Käsin digitoitua pintaalaa oli 8 ha enemmän kuin satelliitin rajaamana.
Taulukko 3.
Ilmakuva
Satelliittikuva
Ruovikkoala, ha
Luokat ha vs ha Luokat Erotus, ha
Tiukin rajaus
1-2 172 vs 220 17-20
-48
Keskimääräinen
330 12-20
Laajin levinneisyys
1-4 343 vs 335 10-20
8
Tiheä kasvusto
Harva kasvusto

1-2
3-4

172 vs 220
171 vs 115

17-21
10-17

-48
56

Tiukimman satelliittirajauksen (luokat 17-20) mukainen kasvillisuuden peittämä pinta-ala
Heposelästä oli 220 ha. Manuaalisesti digitoitujen luokkien 1 ja 2 eli tiheämmän kasvillisuuden peittämä pinta-ala oli 172 ha. Satelliittien rajaama pinta-ala oli 48 ha pienempi kuin
käsin digitoitu pinta-ala.
Harvemman kasvillisuuden eli manuaalisesti digitoitujen luokkien 3 ja 4 pinta-ala oli Heposelällä 171 ha (taulukko 3). Satelliittirajauksissa vastaava harvemman kasvillisuuden ala
voisi olla säteilyarvoissa 10-17. Harvan kasvillisuuden ala em. tavalla arvioituna oli 115 ha
eli 56 ha vähemmän kuin vastaavassa manuaalisessa ilmakuvatarkastelussa.
Kaukokartoitusmenetelmien käyttöä vesikasvillisuuden määrittämisessä on arvioitu useassa hankkeessa (mm. Valta-Hulkkonen ym 2003, Leka ym 2003, Partanen ja Hellsten
2005). Valta-Hulkkonen ym (2003) katsoivat ilmakuvatulkinnan soveltuvan hyvin ilmaversoisten ja kelluslehtisen kasvien kartoittamiseen. LifeVuoksi-projektissa selvitettiin maastomenetelmien ja ilmakuvatulkinnan käyttökelpoisuutta (Leka ym 3003). Ilmakuvatulkinnassa testattiin vesikasvillisuuden ryhmittelyssä kahta eri lähestymistapaa. Numeerisessa
tulkinnassa vesikasvillisuuden ryhmittely luokkiin perustui valon eri aallonpituusalueille eli
kanaville ominaisten heijastusarvojen vaihteluun kasvustotyypeittäin ja kasvillisuuden ryhmittely tehtiin tietokoneavusteisesti tilastollisin menetelmin. Visuaalisessa tukinnassa kasvillisuus tunnistettiin ilmakuvilta silmämääräisesti perustuen kohteiden väriin, muotoon,
kokoon, pintarakenteeseen, sävyyn, tekstuuriin tai sijaintiin muihin kohteisiin nähden. Visuaalisessa tulkinnassa kasvillisuuden tunnistaminen ja jakaminen luokkiin tehtiin digitoimalla eli rajaamalla kasvillisuusalueet ilmakuvalta niiden visuaalisen ilmiasun perusteella.
Ilmakuvatulkinnan onnistumisen tuloksia LifeVuoksi-hankkeessa on esitetty liitteessä 3.
Valtakunnallisesti tähän mennessä JÄREÄ-hankkeen yhteydessä Pohjois-Karjalassa teh-

dyn satelliittikuvaluokittelun ei koettu istuvan järviruokoesiintymien rajaamiseen VarsinaisSuomen merenrantaniityillä (Kemppainen ja Ajosenpää, suullinen tiedonanto).
Sekä ilmakuva- että satelliittiaineistot ovat useita vuosia vanhoja, mutta molemmat aineistot ovat pääosin lähes samalta ajalta (2005-2007). Satelliittikuvista tullaan saamaan uuden
otokset vuonna 2012, jolloin aineistojen verifiointi maastossa tulee vastaamaan paremmin
kuvauksen tilannetta. Sen sijaan ilmakuva-aineistojen osalta maastoaineistojen tulkinnoissa tulee olla varovainen aikaeron vuoksi (pääsääntöisesti 5-7 vuotta).
Satelliittikuvat oli otettu toukokuun alussa 2007 sekä elokuussa 2006. Ilmakuva-aineistot
oli otettu pääsääntöisesti kesäkuun puolenvälin jälkeen (18.6-31.7.) vuosien 2005 ja 2006
aikana. Järviruoko kukkii keskikesän tienoilla ja sen levinneisyys on laajimmillaan loppukesällä. Toukokuun alussa vesikasvillisuus ei ole vielä ennättänyt kehittyä täyteen levinneisyyteensä ja siksi tuo ajankohta ei kuvasta esiintymisalueita parhaalla mahdollisella
tavalla. Kylminä keväinä ero korostuu erityisesti, vaikka tätä kirjoitettaessa ei ole tarkempaa tietoa vuoden 2007 kevään tilanteesta.
Merkittävimmät erot manuaalisesti digitoiduissa ja satelliittipohjaisissa tulkinnoissa vaikuttaisivat keskittyvän matalille alueille. Näillä alueilla on upos-, pohja- ja kelluslehtisiä
enemmän eli juuri LifeVuoksi-hankkeessa ongelmallisiksi arvioidut alueet (Leka ym 2003).
Järviruokokasvustojen ja muun vesikasvillisuuden erottamiseksi tulkintojen pohjaksi olisi
hyvä liittää aineistoihin syvyyskäyrät. Geoinformatiikkayksikkö lupasi selvittää aineistojen
saatavuutta 5.3.2012 pidetyssä palaverissa. Matalan ja loivaluiskaisen, hiekkapohjaisen
rannan on todettu sopivan hyvin järviuo'olle (Partasen 2007) ja tuollaisia rantoja on kohdejärvillämme melko paljon (Keto ym 2005, maastohavainnot, karttatarkastelut). Saimaan
säännöstelyllä on vaikutuksia ainakin Heposelän ja Pyhäselän rannoilla (mm. Keto ym
2005).
Tähän mennessä järviruo'on levinneisyysaloja on pyritty selvittämään useammalla eri tavalla toimistosta käsin, koska muunlainen lähestyminen ei vuoden ajan vuoksi ole ollut
vielä mahdollista. Tulkintoja tehtäessä on alusta asti ollut selvää, että levinneisyydet on
verifioitava maastokäyntien kautta. Ympäristöhallinto on kehittänyt vesipuitedirektiivityöhön
vesikasvillisuuden arviointimenetelmän (Kuoppala ym 2008, Meissner ym 2010), jolla on
tehty vesikasviseurantoja valtakunnallisesti jo vuosien ajan. Kasvillisuuslinja-aineistojen
soveltumista nyt käytössä olleiden kaukokartoitustulkintojen tulkinnassa on kohdejärvillä
syytä vielä kokeilla. Kaukokartoitusmenetelmien ja kasvillisuuslinja-aineistojen yhteistarkastelusta voisi olla hyötyä toisilleen, mikäli vertailu saadaan toteutettua.
Ilmakuva- ja satelliittikuva-aineistojen verifioimiseksi kasvillisuuslinjojen määrittäminen
VHS-seurantojen edellyttämällä tavalla ei välttämättä ole tarpeellista JÄREÄ-hankkeen
kannalta. Tätä tukee myös se, että kasvilajintuntemusta ei ole edellytetty hankkeessa kesällä 2012 työskenteleviltä henkilöiltä. Kasvien elomuotojen tunnistus sekä yleisimpien
lajien määrittäminen, vyöhykkeisyyden määrittäminen sekä elomuotojen ja yleisimpien lajien esiintymisen runsauksien arvioiminen linjakohtaisesti, onnistunee luotettavasti kenttäkoulutuksen jälkeen. Asiaa olisi kuitenkin hyvä pohtia asiasta enemmän ymmärtävien henkilöiden kanssa (mm. Seppo Hellsten, Hannu Luotonen, Pekka Härmä ja Minna Kallio).
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LIITE 1
TARKENNETUN PÄÄVYÖHYKELINJAMENETELMÄN KUVAUS (Meissner ym 2010)
Menetelmäkuvauksessa on ohjeistettu linjamäärien ja järven koon suhteesta sekä kohteiden valinnasta.
Oheisissa lyhennelmissä kuvataan vain itse kartoitusmenetelmä.
Menetelmä
Kuoppala ym. (2008): Maastotyöt Suomessa heinäkuun puolivälistä elokuun loppuun. Etsintään linjan alkupisteen paikka ja paikannetaan se GPS-laitteella. Suunnataan linja kohtisuoraan rannasta järvelle päin ja
merkitään ylös linjan kompassisuunta. Linjaan suuntaamisessa voidaan käyttää apuna erilaisia maastomerkkejä kuten kiviä, puita jne., kuitenkin niin että linja asettuu kohtisuoraan rantaviivaa vasten. Noin 10-20 metrin päähän alkupisteen maamerkistä (esim. ruokovyöhykkeen ulkolaitaan) asetetaan keppi tai poiju, jota käytetään apuna linjan suuntaamisessa. Otetaan valokuvat linjan alkupisteestä järvellä pain ja loppupisteestä
alkupisteeseen päin. Paikantamisen helpottamiseksi kannattaa ottaa vielä kuva järveltä alkupisteen päin
noin 20 metrin etäisyydelle.
Linja jaetaan päävyöhykkeisiin kasvillisuuden elomuotoryhmien ja valtalajien tai –lajien mukaan seuraavasti:
rantakasvillisuus, ilmaversoiset (esim. saraikko, kortteikko, ruovikko), kelluslehtiset, uposlehtiset, pohjalehtiset, vesisammalet, irtokellujat ja esim. järviruoko-ulpukkakasvusto (kuva 10). Vyöhykkeiden alku- ja loppupisteiden etäsiyydet linjan alkupisteeseen mitataan puolen metrin tarkkuudella lasermittarilla tai mittanauhalla.
Vyöhykkeiden alku- ja loppupisteistä mitataan myös veden syvyydet. Linjan loppupisteen koordinaatit mitataan GPS-laitteella (tallennetaan koordinaatit).
Tutkittava alue on 2,5 m linjan keskikohdan eli alkupisteestä loppupisteeseen ajatellun suoran molemmin
puolin. Linja käydään läpi kahlaten tai veneellä soutaen. Kahlatessa edetään linjan reunalta toiselle kävellen
("siksakkia"). Mitataan isojen pohjalehtisten ja uposlehtisten maksimisyvyydet. Havainnoidaan kasvillisuutta
tarvittaessa vesikiikarin, haran tai vedenalaisen kameran avulla. Harauksia tehdään puolen metrin syvyysvälein rannansuuntaisesti. Merkitään ylös havaitut kasvilajit ja arvioidaan niiden yleisyydet ja peittävyydet prosenttiasteikolla (0.5, 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, …, 100%). Yleisyys arvioidaan jakamalla linja kuvitteellisesti 100 0saan ja arvioimalla kuinka monella ruudulla ko. laji esiintyy. Peittävyys arvioidaan kasvuston keskimääräisen peittävyytenä 1 m2:n alalta eli arviointi tehdään vain niiltä osa-alueen ruuduilta, joilla laji esiintyy
(kuva 11).

Kuva 10. Linja jaetaan päävyöhykkeisiin kasvillisuuden elomuotoryhmien ja valtalajin tai –lajien
mukaan. Kuvassa ylimmän vyöhykkeen muodostavat ilmaversoiset, seuraavan kelluslehtiset ja
syvimmän pohjalehtiset.

Kuva 11. Yleisyyden ja peittävyyden arviointiperiaate päävyöhykelinjamenetelmässä.

Meissner ym (2010): Päävyöhykelinjassa kasvilajien yleisyys ja runsaus arvioidaan vain kerran koko linjalle.
Kasvillisuuden vyöhykkeisyys kuvataan mahdollisimman tarkasti. Ekologisesti tärkeimmät ja muutosherkimmät vyöhykkeet (suurten pohjalehtisten vyöhyke, uposlehtisten vyöhyke, ilmaversoisten vyöhyke sekä kelluslehtisten lajien vyöhyke, sarakasvillisuuden vyöhyke) kuvataan mittaamalla kunkin vyöhykkeen maksimiesiintymissyvyys sekä etäisyys linjan alkupisteestä (sekä GPS -mittaus aina kun mahdollista). Erityisesti pohjalehtisten maksimiesiintymissyvyys on useissa järvityypeissä käyttökelpoinen ekologisen tilan mittari ja pohjalehtisten maksimiesiintymissyvyys tulee määrittää jokaiselta tutkitulta linjalta myös tapauksissa, joissa pohjalehtiset eivät muodosta omaa vyöhykettä (vrt. maastolomake).
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Kävin keskiviikkona kuvaamassa Hammaslahdessa olevaa Veitsilahtea. Tässä alueen ilmakuva Paikkatietoikkunassa. Kuvattava alue oli tuo lahti noihin saariin asti. Lahteen tulee kaksi valtaojaa tai viemäriä.

Tässä kuvauskalusto. Siiven päällä on kaksi kameraa, jotka kuvaavat siiven läpi. Kone lentää täysin automaattisesti ennalta ohjelmoidun reitin, suunnistus tapahtuu gps:n avulla.

Kuvaus onnistui melko hyvin. Syksyn aurinkoisinakin päivinä on vähän valoa, joten kameran valotusajat ovat
pitkiä. Niinpä tuloksena oli myös tärähtäneitä kuvia.
Tein ensi kaksi lentoa, joilla otin pystykuvia samasta alueesta. Kuvaus tuli siis kahteen kertaan, jotta saadaan riittävästi peittoa vaikka mukana olisi tärähtäneitä kuvia. Valokuvia tuli noin 200 kpl/lento, eli yhteensä 400 kpl. Kyydissä oli kaksi kameraa, joten tavanomaisia kuvia on tuo 400, lisäksi infrapunakuvia on saman
verran, eli kuvia on kaikkiaan noin 800 kpl. Ja sitten on vielä kaupan päälle noin 150 viistokuvaa ja 7 minuuttia filmiä, mutta viimemainittu ei oikein onnistunut auringon laskettua alas…

Lentokorkeus oli noin 140 metriä. Tässä näytekuva järvessä olevasta kasvustosta. Kuva on pienennetty. Vesi
on matalaa, joten pohjasta näkyy esim kivet.

Tässä sama kuva kuin yllä, mutta nyt kamerana on Sony, joka kuvaa osittain myös infrapunan alueella. Ainakin vedenalaiset kivet näkyvät tässä selvemmin kuin yllä olevassa kuvassa.

Tässä toinen kuva. Pohja näkyy selvästi. Aivan rannassa näkyy hieman jäätä.

Taas sama alue kuin yllä olevassa kuvassa. Tässä pohja näkyy joissakin kohdissa selvemmin. Saaneeko infrapunakuvista sitten oikeasti mitään lisäinformaatiota?

Sitten toinen lennokki ilmaan ja muutama viistokuva alueesta.

Teemu pyysi ottamaan maanäytteitä. Otin ne osapuilleen oheisista paikoista. Sankkojen väri kertoo ottamispaikan. Tässä hieman tärähtäneessä kuvassa näkyy myös V:n muotoinen niemi, josta on pystykuva yllä.
Tarkat koordinaatit (astetta, minuuttia, sekuntia) ovat seuraavat. Teemu, kirjoita nää ylös! Sangot ovat nyt
Mekrillä kylmäkaapissa.
Punainen sanko: N62 25 59.6 E29 54 35.6
Valkoinen sanko: N62 25 59.7 E29 54 32.8
Sankojen sijainti on siis piirretty arviolta kuviin, ne eivät välttämättä ole tismalleen oikeissa paikoissa, mutta
nuo gps-koordinaatit ovat tarkkoja.

Tässä hivenen eri kulmasta.

Kolmannelta kantilta sama alue. Näytealat voinette päätellä edellisten kuvien perusteella.

Ja sitten vielä yksi pystykuva.

Punaisen sangon alue oli hivenen kuivempaa, joten veden saaminen sankoon tuolla lapiolle ei onnistunut.
Niinpä lisäsin jälkikäteen hieman järvivettä sankoon.

Maisemakuva valkoisen sangon koealasta. Tätä lähemmäksi rantaa ei oikein päässyt.

Röppöä eli liejua valkoisessa sangossa.

Tässä vielä kuvauskalusto lentojen välissä. Kuvassa käynnissä ”mustan laatikon” tietojen purkaminen. Sen
tietojen perusteella saadaan selville ilmakuvien Gps-koordinaatit.

Valitettavasti näin syksyisin on hyvin vähän kirkkaita ja jotakuinkin tyyniä päiviä, joten saattaapi olla, että
tämän kesän lennot on lennetty. Pilvisinä päivinä kameroiden valotusajat etenkin tummien järvien yllä ovat
luokkaa 1/15 sekuntia. Tuona aikana lennokki lentää noin metrin, joten kaikki kuvat ovat ihan epäteräviä.
Mutta kuvauskalusto on siis kunnossa, ja kuvauksia voidaan tehdä aina kelien salliessa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIITE 3.
Leka ym 2003: 5.3. Ilmakuvatulkinnan tuottaman tiedon luotettavuus ja tarkkuus (keskeisiä
tuloksia, s. 42-43)
5.3.1 Vesikasvillisuuden luokittuminen numeerisella tulkintamenetelmällä
Numeerisella tulkintamenetelmällä vesikasvillisuus luokittui kasvuston ilmiasuja tiheyden perusteella lähinnä
elomuodoittain (kts. myös Valta-Hulkkonen ym. 2003a) (kuva 12). Lehdekkäät ilmaversoiset, kuten järviruoko
ja sarat, muodostivat usein yhteisen kasvillisuusluokan, tosin kuuden tutkimusjärven kohdalla sara- ja järviruokovyöhykkeet pystyttiin erottamaan toisistaan. Joka tapauksessa vain kaikista tiheimmät, suurimman
peittävyyden omaavat järviruokoalueet sekoittuvat heijastusarvoiltaan saravyöhykkeeseen (Valta-Hulkkonen
ym. 2003a). Lehdettömät ilmaversoiset, kuten järvikaisla, järvikorte ja irtokeijuja sahalehti (Stratiotes
aloides), olivat heijastusarvoiltaan varsin samanlaisia ja samalla järvellä ne pystyttiin harvoin erottamaan
omiksi luokikseen. Ilmaversoisten harvat (peittävyys < 50 %) kasvustot sekoittuivat useimmiten kelluslehtiseen kasvillisuuteen. Kelluslehtinen kasvillisuus pystyttiin usein jakamaan peittävyyden suhteen kahteen
kasvillisuusluokkaan. Joissakin tapauksissa kelluslehtiset ryhmittyivät taksoneittain, esim. rantapalpakko
(Sparganium emersum) muodosti kahdella tutkimusjärvellä oman luokan. Kelluslehtinen tai ilmaversoinen
kasvillisuus ei erottunut vesialueista peittävyyden ollessa 10 % tai alle. Vedenalaisen kasvillisuuden erottuminen vesialueista osoittautui hankalaksi johtuen veden ominaisuuksiin liittyvien muuttujien (kuten veden
värin ja syvyyden) vaikutuksesta luokitukseen. Onkivedellä tiheän, mattomaisen, matalassa vedessä kasvavan vesiruttokasvuston vallitsema uposlehtinen kasvillisuus erottui heijastusarvoiltaan omaksi kasvillisuusluokaksi. Sylkyllä veden pinnan yläpuolelle kukintonsa nostava, pohjalehtisiin kuuluva nuottaruoho muodosti
oman luokkansa.

Vedenalaisen kasvillisuuden lisäksi sekakasvustot osoittautuivat ongelmallisiksi numeerisessa tulkintamenetelmässä. Sekakasvustot ryhmittyivät pääasiassa vallitsevan kasvilajin mukaan. Vesikasvillisuustulkinnan
tarkkuudet vuosien 2000-2002 ilmakuvien luokituksille vaihtelivat 71 ja 100 %:n välillä. Eniten luokitusongelmia oli saman kasvustotyypin eri peittävyysluokkien välillä sekä upos- ja pohjalehtisten erottumisessa. Todennäköisin syy saman kasvustotyypin eri peittävyysluokkien osittaiseen sekoittumiseen on maastossa tehdyn peittävyysarvioinnin subjektiivisuus, joka aiheuttaa epävarmuutta luokituksessa raja-arvona tavallisimmin
olleen 50 %:n peittävyyden tarkkaan määrittämiseen. Upos- ja pohjalehtisten luokitusongelmien taustalla on
veden ominaisuuksien (esim. veden väri ja syvyys) suuri vaikutus vedenalaisen kasvillisuuden erottumiseen.
Taulukossa 6 on esitetty esimerkkinä Onkiveden virhematriisi. 1940- ja 50-lukujen ilmakuville luokitusten
tarkkuuksia ei määritelty maastoaineistojen puuttumisen vuoksi.
s. 45
5.3.2 Vesikasvillisuuden luokittuminen visuaalisella tulkintamenetelmällä
Visuaalisessa luokituksessa vesikasvillisuus ryhmittyi enimmäkseen lajitasolle. Onkivedellä luokkia muodostui seitsemän: 1) järviruoko, 2) järvikorte, 3) järvikaisla ja 4) sahalehti erottuivat omiksi luokikseen. Järviruokoluokkaan sekoittuivat myös kastikka- (Calamagrostis spp.), vehka- (Calla palustris) ja pienet sarakasvustot. 5) Saraikkoluokkaan sisällytettiin varsinaisten saraikkokasvustojen lisäksi matalat kastikkakasvustot. 6)
Kelluslehtisiin luokiteltiin ulpukat, lumpeet, vidat, palpakot ja kelluskeiholehti. 7) Pystykeiholehti (Sagittaria
sagittifolia) ja raate (Menyanthes trifoliata) muodostivat yhteisen kasvillisuusluokan. Onkivedellä järviruoko
(1), järvikorte (2), järvikaisla (3) ja kelluslehtiset (6) luokittuivat parhaiten (taulukko 7). Suurikokoiset ilmaversoiset näkyvät maastossa paremmin ja erottuvat myös visuaalisesti ilmakuvilta matalampaa kasvustoa paremmin. Ne muodostavat selvästi erottuvia homogeenisiä kasvustoja ja ovat myös yleisimpien kasvustotyyppien joukossa Suomessa.
s. 46
Suomunjärvellä kasvillisuus luokittui seuraaviin luokkiin: 1) järviruoko, 2) järvikaisla, 3) järvikorte, 4) sarat, 5)
luikat/rantaluikka (Eleocharis spp./ Eleocharis palustris) 6) nuottaruoho ja 7) kelluslehtiset.
s. 47
Vedenalaisen kasvillisuuden lisäksi sekakasvustot osoittautuivat ongelmallisiksi numeerisessa tulkintamenetelmässä. Sekakasvustot ryhmittyivät pääasiassa vallitsevan kasvilajin mukaan. Vesikasvillisuustulkinnan
tarkkuudet vuosien 2000-2002 ilmakuvien luokituksille vaihtelivat 71 ja 100 %:n välillä. Eniten luokitusongelmia oli saman kasvustotyypin eri peittävyysluokkien välillä sekä upos- ja pohjalehtisten erottumisessa. Todennäköisin syy saman kasvustotyypin eri peittävyysluokkien osittaiseen sekoittumiseen on maastossa tehdyn peittävyysarvioinnin subjektiivisuus, joka aiheuttaa epävarmuutta luokituksessa raja-arvona tavallisimmin
olleen 50 %:n peittävyyden tarkkaan määrittämiseen. Upos- ja pohjalehtisten luokitusongelmien taustalla on
veden ominaisuuksien (esim. veden väri ja syvyys) suuri vaikutus vedenalaisen kasvillisuuden erottumiseen.

