
 Tehtävä 1. Mallivastaus

(a) Selosta kuvien 1 ja 2 perusteella miten abioottiset tekijät eroavat Hietajärven ja
Sompajärven välillä (8 p)
- Hietajärven päällysveden happipitoisuus korkeampi verrattaessa Sompajärveen (1 p)
- Hietajärven happipitoisuus laskee (1 p) ja saavuttaa hapettoman tilan (1p)
- Sompajärven happipitoisuus ei muutu vesipatsaassa (1 p)
- Tutkimusjärvien vesi on lämpötilakerrostunut (1 p); pinnassa lämmin vesi, harppauskerros

ja kylmä alusvesi (1 p)
- Fosfori- ja typpipitoisuudet ovat korkeammat Hietajärvessä verrattaessa Sompajärveen (1 p)
- pH on Sompajärvessä alhaisempi kuin Hietajärvessä (1 p)

(b) Mitä yleistä vesistöjä koskevaa ongelmaa tutkimusjärvien väliset erot ilmentävät? Mistä
tekijöistä (mainitse kaksi esimerkkiä) tämä ongelma voisi johtua? (12 p)
- Tutkimusjärvien väliset erot ilmentävät rehevöitymistä (2 p) eli järven perustuotannon

kasvua (2 p)
- Ongelma johtuu ravinteiden lisääntymisestä (2 p) ihmisen aiheuttamasta haja- ja

pistekuormituksesta (2 p)
- Esimerkiksi asutuksen jätevesistä ja maatalouden lannoitteista (4 p)

(c) Miten veden lämpötilakerrostuneisuus voi vaikuttaa järven tilaan? (8 p)
- Veden lämpötilakerrostuneisuuden myötä orgaanisen aineen hajotustoiminta lisääntyy (2 p),

mikä lisää hapen kulutusta (2 p)
- Veden lämpötilakerrostuneisuus estää hapekkaan pintaveden pääsyn pohjalle (2 p), mikä

aiheuttaa happikadon/ hapen puutteen (2 p)

(d) Päättele kuvien 1 ja 2 perusteella Hietajärven ja Sompajärven keskeiset tunnuspiirteet
(järvityyppi ja sen ominaispiirteet, esimerkkejä tyypillisestä lajistosta) (22 p)
- Hietajärvi on eutrofinen (2 p) eli runsasravinteinen järvi (1 p)
- Hietajärvessä:

o Vesi on sameaa (1 p)
o Perustuotanto runsasta (2 p)
o Planktonlevien määrä kasvaa (1 p)
o Vesikasvillisuus/lajisto on runsasta (1 p)
o Tyypillisiä vesikasvi- ja kalalajit, jotka suosivat runsasravinteisuutta (2 p)

VAIHTOEHTOISESTI lajistoesimerkeistä saa maksimissaan 2 p – kun on
mainittu vähintään kahden eliöryhmän (ryhmistä kasvit, kalat, linnut) lajistoa
Korkeaa ravinnepitoisuutta suosivat vesikasvit TAI lueteltuna yksi - kelluslehtiset,
ilmaversoiset, irtokellujat ja uposlehtiset TAI yksi laji mainittu (ulpukka, lumme,
järviruoko, järvikaisla, limaska, osmankäämi, järvikorte, uistinvita, isolimaska,
pikkulimaska, vesiherne, vesirutto, järvisätkin, ärviä)
Tyypillisiä kaloja särkikalat TAI särki, lahna, kuha (yksi laji mainittu)
Linnut: puolisukeltajat TAI lokit TAI silkkiuikku, heinä- eli sinisorsa, nokikana,
lapasorsa, tukkasotka, lokkilaji (yksi laji mainittu)



o Hapettomissa olosuhteissa järven alusvedessä voi syntyä rikkivetyä (1 p)
anaerobisten bakteerien toiminnan vuoksi (1 p)

o VAIHTOEHTOISESTI 2 p kun mainitsee: järven sedimentin rautayhdisteisiin
sitoutunut fosfori alkaa liueta hapettomissa oloissa takaisin veteen (1 p); järven
sisäinen kuormitus (1 p)

- Sompajärvi on oligotrofinen (2 p) niukka/vähäravinteinen järvi (1 p)
- Sompajärvessä:

o vesi on kirkasta, vihertävää, ruskeaa tai sinertävää (1 p; yksi mainittu)
o perustuotanto vähäistä (2 p)
o niukasti planktonleviä (1 p)
o vesikasvillisuutta/eliöstöä esiintyy vähän (1 p)
o tyypillisiä vesikasvi- ja kalalajit, jotka suosivat vähäravinteisuutta (2 p)

VAIHTOEHTOISESTI lajistoesimerkeistä saa maksimissaan 2 p – kun on
mainittu vähintään kahden eliöryhmän (ryhmistä kasvit, kalat, linnut) lajistoa
pohjalehtiset TAI nuottaruoho TAI hapsiluikka, lahnanruoho (yksi laji mainittu).
Kaloja; siika, muikku, särki, hauki ja ahven (yksi laji mainittu). Linnut: telkkä,
heinäsorsa, tavi, kuikka, isokoskelo, tukkakoskelo (yksi laji mainittu).


