
Ilmastonmuutoksen vaikutukset 
Kyyveden tilaan – skenaariot 

SYKE:n VEMALA-mallinus Kymijoen päävesistöalueella 
 

Haukivuori 22.2.2012     Pekka Sojakka , Reijo Lähteenmäki 



Muutokset hydrologiassa 

• Muutos valunnan, virtaamien ja vedenkorkeuksien vuodenaikaiseen 
jakaumaan. 

•  Ilmaston muuttuessa talven valunta kasvaa merkittävästi lumen 
sulamisen ja vesisateen lisääntymisen takia.  

• Vastaavasti kevättulvat pienenevät etenkin Etelä-Suomessa ja Keski-
Suomessa, kun lumipeitettä ei enää kerry lämpimien talvien aikana.  

• Vuosittaisen valunnan on arvioitu muuttuvan –5 … +10 %.  
• Valunta kasvaa sadannan kasvun myötä.  
• Talvella lisääntyvä lumen sulanta ja vesisadanta lisäävät talvitulvia; 

etenkin suurten keskusjärvien vedenkorkeudet tulevat nousemaan 
talvella nykyistä ylemmäksi.  

• Sadetulvien arvioidaan yleistyvän rankasateiden kasvun myötä 
myös kesällä varsinkin pienissä vesistöissä.  

• Kuivien kesien määrä lisääntyy 
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Muutospaineet 

• Voimistuvat rankasateet ja niiden seurauksena voimistuvat 
tulvat lisäävät eroosiota, ravinnekuormitusta ja haitallisten 
aineiden huuhtoutumista vesistöihin. 

• Sopeutumistoimenpiteinä tarvitaan maankäytön ja 
viljelytapojen muutoksia, parempaa suunnittelua tulvien ja 
kuivien kausien varalle ja muutoksia veden laadun 
havainnoinnissa.  

• Ilmastonmuutoksen vaikutukset muuttavat järvien 
kerrostuneisuutta, virtauksia ja biologista tuotanto samoin 
kuin valuma-alueilta tulevaa kuormitusta ja valuntaa.  

• Tärkein sopeutumiskeino on ravinteiden hajakuormituksen 
ja pistekuormituksenvähentäminen. 
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Fosforipitoisuus 



Kiintoainepitoisuus 



Veden sameus FNU 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

1,6 
KOIRASELKÄ 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 
POROSELKÄ 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 
KYYVESI 84 (keskusallas) 

0 

5 

10 

15 

20 
SUOVU 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 
TERVASKAARRE 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 
JUURIKKASELKÄ 



Jäiden muodostuminen ja lähtö 



Jään muodostuminen ja lähtö 



Jääpeitteen kesto vrk 



Ilmasto-olojen vaikutus Kyyveteen 

• Sateisuus vaikuttaa muun muassa Kyyveden 
valuma-alueen vesimäärään, veden laatuun, 
jokien virtaamaan, tulvaherkkyyteen, 
ravinteiden ja kiintoaineen huuhtoutumiseen 
vesistöihin sekä veden happipitoisuuteen.  

 



Sateet ja lämpötilan nousu 

 
• Ilman lämpötila noussee Etelä-Savossa keskimäärin n. 3-5 

astetta vuosisadan loppuun mennessä.  
• Yhdessä kasvukauden pitenemisen kanssa lämpötilan 

muutos lisää vesiekosysteemien perustuotantoa. 
•  Kyyveden alueelle vaikuttaa myös sateisuus, joka kasvanee 

12-20 prosenttia ilmastoskenaariosta riippuen.  
• Lisääntynyt sadanta ja rankkasateet lisäävät ravinteiden 

huuhtoutumista vesistöihin erityisesti leutoina talvina, 
jolloin kasvipeite ei sido ravinteita ja maa ei ole roudassa.  

• Ravinteiden runsaus vesiekosysteemissä lisää kasvien 
kasvua ja kokonaisuudessaan ilmastonmuutoksen 
odotetaan voimistavan vesien rehevöitymistä. 
 



Hydrologisia muutoksia 

• Veden pinnan korkeuden odotetaan 
vaihtelevan kaikissa vesistöissä enemmän kuin 
nykyään ja ajoittaisten ja paikallisten tulvien 
odotetaan lisääntyvän koko maassa.  

• Tulvien odotetaan muuttuvan aiempaa 
epäsäännöllisemmiksi ja kevättulvat saattavat 
heiketä talvisten tulvien runsastuessa.  



Muutokset Kyyveteen 

• Ilmastonmuutoksen aiheuttaman kasvukauden 
pidentymisen sekä rehevöitymisen takia erityisesti 
rantakasvillisuuden määrä tulee runsastumaan. 
Kookkaat ilmaversoiset kasvit hyötyvät eniten (esim 
järviruoko, järvikaisla ja sarat). 

• Kasviplanktonin massaesiintymät saattavat yleistyä ja 
aikaistua esim sinilevät.  

– Sinilevillä on hieman korkeampi lämpötilaoptimi 
kuin muilla leväryhmillä). 

– Sinilevät pystyvät sitomaan itseensä ilman typpeä, 
eivätkä ne näin ollen ole yhtä riippuvaisia veden 
ravinnepitoisuudesta kuin monet muut lajiryhmät 



Umpeenkasvulle herkät alueet 
(punainen) 



Hapettomuus uhkana 

• Vuotuisten keskilämpötilojen noustessa talvi- 
ja jääaika lyhenevät, vesistöjen kevätkierto 
aikaistuu ja syyskierto myöhentyy. 

•  Kun järvien kesäaikainen 
lämpötilakerrostuneisuus pidentyy ja 
vesistöjen perustuotanto kasvaa, pohjien 
happitilanne voi huonontua aiempaa 
nopeammin ja hapettomat olot voivat kestää 
pitempiä aikoja. 

• Vähähappiset olosuhteet suosivat matalaan 
happipitoisuuteen sopeutuneita lajeja esim. 
lahna 

• Hapettomuus vapauttaa pohjaan 
varastoituneita ravinteita ja voimistaa vesistön 
sisäistä kuormitusta ja rehevöitymistä.  
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• Tuottavuuden kasvu lisää pohjalle tulevan 
orgaanisen aineksen määrää sekä eliöiden 
yksilömääriä ja hapenkulutusta.  

• Tällä on vaikutusta eliöyhteisöiden 
koostumukseen ja tyypillisesti rehevöitymisen 
seurauksena lajirunsaus pienenee. 

• Rehevöitymisestä hyötyviä kaloja Kyyvedellä ovat 
esimerkiksi kuha sekä useat särkikalat 

• Lohensukuiset kalat taantuvat 
• Vesieliöstö muuttuu eteläisemmäksi 

 


