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Kirkkonummen Pilvijärven vesikasvillisuusnäytteet, syyskuu 2017 
 

Jari Jussila Pilvijärven pienkiinteistöyhdistyksestä toi 20.9.2017 LUVY:n asiantuntijoille tunnistettavaksi 
5 vesikasvinäytettä. Pilvijärven ranta-asukkaat ovat huolissaan kasvillisuuden lisääntymisestä järvellä, 
erityisesti pinnalla kelluvat levälautat ovat olleet huolen aiheena. 
 

  
 

 
Pilvijärven levälauttoja 20.9.2017. Kuvat: Jari Jussila. 
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Pilvijärven kasvinäytteet oli otettu 20.9.2017: 
1. Uimaranta, levänäyte pohjasta 
2. Uimaranta, näyte rannasta 
3. Uimaranta, näyte kelluvasta levästä 
4. Järven länsipää, näyte kelluvasta levästä 
5. Järven länsipää, näyte pohjalta noin 2 m syvyydestä 

 
Näytteistä nrot 1, 3 ja 4 olivat hajoamisvaiheessa olevaa pitkärihmaista viherleviin kuuluvaa Ahdinpartaa 
(Gladophora glomerata), jota tavataan sekä makeasta että murtovedestä. Ahdinparta hyötyy ravinteiden li-
sääntymisestä. Se vaatii kasvaakseen kuitenkin myös riittävästi valoa. Merialueilla ahdinparta on tyypillinen 
laji matalien rantavesien viherlevävyöhykkeessä.  
 
Pilvijärven ahdinpartalautat olivat hajoamisvaiheessa, jolloin hajoamisprosessissa syntyneet kaasukuplat ai-
heuttivat levämassojen nousun pintaan lautoiksi.  
 
Näytteessä nro 2 oli putkilokasveihin kuuluvaa pikkuvitaa (Potamogeton berchtoldii), joka on yleinen koko 
maassa murtovedessä, ojissa, lammikoissa ja järvissä erityisesti suojaisissa lahdissa. Pikkuvita viihtyy keskira-
vinteisissa tai selvästi ravinteisissa vesissä. Lajille on tyypillistä, että se runsastuessaan nopeasti täyttää laa-
jojakin alueita kasvustonsa alle. 
 

 
Pilvijärven pikkuvitaa 19.9.2017. Kuva: Kirkkonummen kunta ympäristönsuojelu, Sari Soini. 

 
 
Näytteessä nro 5 oli näkinpartaislevien silopartoihin (Nitella) kuuluvaa levää, todennäköisesti järvisilopartaa 
(Nitella flexilis). Näytteen määrittämiseen lajilleen tarvittaisiin kuitenkin tarkempaa analyysiä lisääntymässä 
olevasta kasviyksilöstä. Siloparrrat muistuttavat ulkonäöltään nopeasti katsottuna enemmän putkilokasveja 
kuin leviä. Siloparroissa on monenlaisia kasvuympäristöjä sietäviä lajeja, järvisiloparrasta on merkintöjä myös 
vähäravinteisten järvien lajina.  
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Johtopäätöksiä 
 
Kirkkonummen kunta seuraa Pilvijärven veden laatua säännöllisesti kahden vuoden välein, viimeisimmät 
näytteet on otettu 18.7.2016. Vesinäytteistä analysoidaan järven happi-, ravinne-, happamuus- ja humus-
ominaisuuksia ilmentäviä tekijöitä. Veden valaistus-olosuhteita havainnoidaan näkösyvyyttä eli veden lä-
pinäkyvyyttä mittaamalla. Näkösyvyyslukemat ovat seuratun jakson aikana vaihdelleet välillä 0,4 m – 3 m. 
Kesästä 2012 alkaen näkösyvyys näyttäisi parantuneen alimpien lukemien osalta (Ympäristöhallinnon VESLA-
tietokanta, tieto haettu 21.9.2017).  

 
Pääasiallinen järven rehevyystasoon vaikuttava ravinne on fosfori. Pilvijärven pintaveden (mitattu metrin sy-
vyydestä) kokonaisfosforipitoisuus on seuratun jakson aikana vaihdellut välillä 14 – 64 µg/l. Vuoden 2000 
jälkeen fosforipitoisuus ei ole juurikaan laskenut lukeman 30 µg/l alapuolelle eli järvi on ravinnetasoltaan 
selvästi rehevä (Ympäristöhallinnon VESLA-tietokanta, tieto haettu 21.9.2017). 
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Järven kasvillisuuslajiston tai lajien runsaussuhteiden muuttuminen johtuu muutoksista kasvuolosuhteissa 
(yleensä valo-, ravinne- tai kilpailuolosuhteet). Pilvijärven vesikasvinäytteet edustivat kaikki normaaleja jär-
ven vesikasveja. Käytettävissä olevan vedenlaatuaineiston perusteella näyttäisi siltä, että Pilvijärven valais-
tusolosuhteet olisivat parantuneet viime vuosina. Lisääntyneen valon lisäksi järvessä on runsaasti ravinteita 
vesikasvillisuuden käyttöön. Nämä tekijät ovat todennäköisesti osaltaan vaikuttaneet vesikasvillisuuden li-
sääntymiseen kesällä 2017.  
 
Pilvijärvi on pinta-alaltaan ja tilavuudeltaan pieni järvi, joten jo vähäisetkin toimenpiteet valuma-alueella voi-
vat vaikuttaa sen tilaan ja kasvilajien olosuhteisiin. Kaikki järven ravinnetasoa mahdollisesti nostava toiminta 
tulisi vähentää minimiin. 
 
 
 
 
      Eeva  Ranta  
      Vesistöasiantuntija, hydrobiologi 
      eeva.ranta@vesiensuojelu.fi 
      044 528 5002 
 
      Tiedoksi: Kirkkonummen kunta, ympäristönsuojelu 
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