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Tiivistelmä
Pienten virtavesien tilan arvioinnin kehittäminen
Pienet virtavedet (purot ja pienet joet) ovat tärkeä osa luonnon vesitaloutta ja monimuotoisuutta. Suomessa on kuitenkin jäljellä vain vähän luonnontilaisia pieniä virtavesiä. Niiden tilaa ovat heikentäneet
laaja-alainen maa- ja metsätalouden maankuivatus, uomien perkaukset, näistä toimista aiheutuva kiintoaine- ja ravinnekuormitus sekä erilaiset vesirakenteet ja metsien hakkuut.
Jäljellä olevien luonnontilaisten pienten virtavesien turvaamiseen ja heikentyneiden vesien tilan parantamiseen tarvitaan systemaattisia lähestymistapoja ja tilan arvioinnin menetelmiä. Vesienhoidon tehostamiseksi latvavesistöjen tila-arviot tulisi kytkeä kiinteämmin vesistöjen tilaluokitteluun sekä kunnostusten suunnitteluun ja niiden alueelliseen priorisointiin.
Tässä työssä kehitettiin valtakunnallisesti yhdenmukaisia menetelmiä pienten virtavesien elinympäristöjen laadun ja ekologisen tilan heikkenemisen arviointiin. Työtä varten koottiin yli 1600 kohteen
maastotutkimusten aineistot koko Suomen alueelta. Aineistot koostuivat Iijoen alueen purohabitaattien
luonnontilan muuttuneisuuden inventoinneista ja valtakunnallisista pohjaeläinaineistoista, sammalkartoituksista ja sähkökoekalastuksista. Tilastomenetelmien ja paikkatiedon avulla kehitettiin empiirisiä
malleja pienten virtavesien tilan arviointia ja mallintamista varten.
Arviointimenetelmien kehitystyö oli lupaavaa. Pohjaeläinten lajistolle kehitetty vertailuolojen mallinnus toimi hyvin ja sen avulla voitiin arvioida näytepaikkojen lajiston muuttuneisuutta luonnontilasta.
Purojen sammalilla ei löytynyt vahvasti lajistoa ennustavia tekijöitä, mutta niiden lajimäärä oli alhaisempi puroissa, joiden valuma-alueella oli paljon maankäyttöä. Kaloja esiintyi pienimmissä puroissa
hyvin vähän, mutta suuremmissa puroissa vesienhoidossa käytetyn indeksin sovellus vaikutti toimivalta.
Iijoen alueen puroinventointien aineistojen avulla jatkokehitettiin PienvesiGIS-tilastomallia, jolla voidaan paikkatiedon avulla tuottaa ennusteita purohabitaatin luonnontilan muuttuneisuudesta.
Keskeisimmäksi pienten virtavesien sekä habitaattien, että lajiston tilaa heikentäväksi tekijäksi
nousi metsäojitus. Inventoidun purohabitaatin muuttuneisuutta selittävänä tekijänä ojitettujen turvemaiden osuus puron valuma-alueen turvemaista oli tärkein. Vastaavasti pohjaeläinlajisto oli usein kärsinyt
erityisesti ojitettujen metsätalousalueiden pienissä virtavesissä, missä kiintoainekuormitukselle herkät
lajit olivat taantuneet. Myös taimenella oli merkkejä taantumisesta ojitusalueiden puroissa. Ojituksista
aiheutuva ravinne- että kiintoainekuormitus ja uomien pohjarakenteen yksipuolistuminen lienee pääsyy
pienten virtavesien luonnontilaisen eliöstön taantumiselle ja paikalliselle häviämiselle.
Työ on osa Euroopan unionin rahoittamaa Freshabit LIFE IP-hanketta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti sovellettavissa oleva arviointijärjestelmä, jonka avulla voidaan tuottaa tietoa pienten virtavesien elinympäristöjen ja eliöstön muuttuneisuudesta. Kehitystyö jatkuu parhaillaan ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman rahoittamassa PUROHELMI-hankkeessa.
Asiasanat: joet, purot, tilan arviointi, ekologinen tila, ekologinen mallinnus, vertailuolot
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Sammandrag
Förbättring av bedömningen av statusen för rinnande vatten
Små rinnande vatten (bäckar och små åar) är en viktig del av naturens vattenekonomi och mångfald.
Det finns dock få naturliga rinnande vatten kvar i Finland. Deras tillstånd har försvagats av storskalig
markavvattning för jord- och skogsbruksändamål, rensning av fåror, belastningen av fasta partiklar och
näringsämnen som härrör från dessa aktiviteter samt olika byggda konstruktioner och skogsavverkning.
Systematiska tillvägagångssätt och statusbedömningsmetoder behövs för att säkra återstående små
naturliga rinnande vatten och för att förbättra statusen för försämrade vatten. För att öka vattenförvaltningens effektivitet bör statusbedömningar av vattendrag vara närmare kopplade till vattendragens statusklassificering samt planeringen av restaureringar och regionala prioritering av dessa.
I detta arbete utvecklades nationellt harmoniserade metoder för bedömning av kvaliteten på livsmiljöer för små vattendrag och försämringen av deras ekologiska status. Omfattande data från fältundersökningar på mer än 1600 platser från hela Finland samlades in för arbetet. Uppgifterna bestod av inventeringar av förändringar i det naturliga tillståndet för bäckmiljöer i Iijoki-området samt av
bottendjursprovtagning, mossundersökningar och provfiske med el aggregat från hela Finland. Med
hjälp av statistiska metoder och GIS-data utvecklades empiriska modeller för bedömning och modellering av status för små strömmar.
Utvecklingen av utvärderingsmetoder var lovande. Artsmodellering utvecklad för bottenfauna i referenstillstånd fungerade relativt bra och kunde användas för uppskattningar av förändringen i artstatus
för provplatserna. Inga starka prediktorer för arter hittades för bäckarnas mossor, även om antalet arter
var lägre i bäckarna med mycket markanvändning i avrinningsområdet. Mängden fisk var mycket låg,
särskilt i de minsta bäckarna, men tillämpningen av indexet som används för vattenförvaltning i större
rinnande vatten verkade lovande. PienvesiGIS-statistikmodellen utvecklades vidare med hjälp av bäckarnas inventeringsdata i Iijoki-området, som kan användas för att ta fram utsikter om förändringar i
bäckars naturliga tillstånd med hjälp av rumsligt GIS-data.
Dräneringen av skogsmark blev den viktigaste faktorn som försvagade tillståndet för små rinnande
vatten, både i fråga om livsmiljöer och arter. Andelen torvmark som dränerats som en förklarande faktor
för variationen i de inventerade bäckarnas livsmiljö var mest betydande för torvmarkerna i bäckarnas
avrinningsområde. På samma sätt hade bentiska arter ofta drabbats särskilt i små rinnande vatten i dränerade skogsområden, där man observerade en nedgång i arter som är känsliga för fasta ämnen. Öring
visade också tecken på nedgång i rinnande vatten med dränerade tillringsområden. Näringsämnesbelastningen och belastningen av fast substans som orsakats av dikningar samt enformigheten i dikarnas fåror
är förmodligen den viktigaste orsaken till en nedgång och lokal förlust av naturlig biota.
Arbetet är en del av det EU-finansierade Freshabit LIFE IP-projektet. Det långsiktiga målet är att
utveckla ett rikstäckande utvärderingssystem som kan ge information om förändringar i små vattens
livsmiljöer och biota. För närvarande fortsätter utvecklingsarbetet med PUROHELMI-projektet som finansieras av miljöministeriets Helmi Habitat-program.
Nyckelord: floder, vattendrag, statusbedömning, ekologisk status, ekologisk modellering,
referenstillstånd
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Abstract
Development of assessment methods for small streams
Small streams (brooks and small rivers) are an important part of nature’s water economy and diversity.
However, there are only a few small streams left in natural status in Finland. Their condition has been
weakened by large-scale drainage of agricultural and forestry land, riverbed erosion, solid and nutrient
loads resulting from these activities, and various water structures and deforestation.
Systematic approaches and methods of status assessment are needed to protect the remaining small
natural streams and to improve the status of degraded ones. To increase the efficiency of river basin
management, headwater status assessments should be more closely linked to the status classification of
water bodies and to restoration planning and their regional prioritization.
In this work, nationally harmonized methods were developed for the status assessment of habitats
and biota of small streams. Extensive data from field surveys of more than 1,600 sites across Finland
were compiled. The data consisted of stream habitat inventories from River Iijoki area, and samplings of
benthic macroinvertebrates, bryophyte surveys and electrofishing data across Finland. Using statistical
methods and GIS data, empirical models were developed for the assessment and modeling of the status
of small streams.
The development of the methods was promising. Predictive modeling of macroinvertebrate species
in reference conditions worked well and allowed estimation of changes in species composition in the
sampled sites. No strong predictors for bryophyte species were found, although their species number
was lower in streams with heavy catchment land use. Fish had low occurrence especially in the smallest
streams, but in larger brooks and streams application of index used in river assessment appeared promising. Stream inventory data from River Iijoki area was used to further developed a statistical model
(PienvesiGIS), which can be used to produce estimates of stream habitat quality using GIS data.
Forest drainage appeared the main driver degrading the status of both habitats and biota of small
streams. The proportion of peatlands drained in the catchment was the most important variable explaining the stream habitat quality score. Similarly, benthic macroinvertebrate species were often impacted
particularly in small streams in forestry areas with drained catchments, where species with traits sensitive to sedimentation had declined. Trout also showed signs of decline in streams with drained catchment areas. The nutrient and solid loads from drainage and the degradation of habitat structure are the
most apparent reason for the decline of the native biota of small streams.
This work was part of the EU-funded Freshabit LIFE IP project. The longer-term goal is to develop
a nationwide assessment system that can provide information on changes in habitat and biological quality in small streams. The work is currently continuing in a project PUROHELMI funded by Helmi Habitat Program of the Ministry of the Environment.
Keywords: streams, brooks, assessment, ecological quality, ecological modeling, reference conditions
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Esipuhe
Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian tavoitteena on jäljellä olevien luonnontilaisten pienvesien turvaaminen ja heikentyneiden pienvesien tilan
parantaminen. Pienten virtavesien tilan arviointiin ei ole kuitenkaan ollut systemaattista lähestymistapaa
eikä menetelmiä, joita tarvitaan strategian toimeenpanoon. Tila-arvioita tarvitaan vesienhoidon tehostamiseksi, jotta latvavesistöjen tila voitaisiin kytkeä kiinteämmin vesienhoidon tilaluokitteluun ja kunnostusten suunnitteluun ja alueelliseen priorisointiin.
Tämä raportti on osa pienvesistrategian täytäntöönpanoa. Työssä pyrittiin kehittämään pienten virtavesien (purot ja pienet joet) elinympäristöjen laadun ja ekologisen tilan heikkenemisen arviointiin valtakunnallisesti yhdenmukaisia menetelmiä. Työtä varten koottiin maastotutkimusten tietoja laajasti koko
Suomen alueelta. Tilastomenetelmien ja paikkatiedon avulla kehitettiin empiirisiä malleja pienten virtavesien tilan arviointia ja mallintamista varten.
Tutkimustyö toteutettiin Euroopan unionin rahoittamassa Freshabit LIFE IP-hankkeessa. Työhön
osallistui Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen, Metsähallituksen, Oulun yliopiston ja
Suomen Metsäkeskuksen asiantuntijoita.
Pidemmän aikavälin tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti sovellettavissa oleva arviointijärjestelmä, jonka avulla voidaan tuottaa tietoa pienten virtavesien elinympäristöjen ja eliöstön muuttuneisuudesta. Kehitystyö jatkuu parhaillaan ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman rahoittamassa
PUROHELMI-hankkeessa.
Oulussa, Helsingissä ja Kajaanissa, 13.4.2021
Kirjoittajat
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1 Johdanto
Suomessa on jäljellä hyvin vähän täysin luonnontilaisia pieniä virtavesiä, ja siksi virtavesien
suojelu- ja kunnostustarve on maassamme suuri. Pienten virtavesien tilan arviointiin ei ole
kuitenkaan ollut systemaattista lähestymistapaa eikä menetelmiä. Kansallisesti yhtäläiset
menetelmät ovat tarpeen purojen suojelun ja tilan parantamisen suunnittelussa sekä tilan
seurannassa. Pienvesien tila-arviot tulisi myös liittää vesienhoidon suunnittelun piiriin.
Suurin osa pienten virtavesien luontotyypeistä on arvioitu uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi (Kontula
& Raunio 2018). Pieniä virtavesiä on perattu vuosikymmenten saatossa, ja ne kärsivät ojituksen ja muun
maankäytön kiintoaine- ja ravinnekuormituksesta. Norojen ja purojen huono tila heikentää myös alajuoksun suurempien vesistöjen vedenlaatua ja ekologista tilaa. Siksi valuma-alueen pienvesien hyvä tila
on tärkeä koko vesistön tilatavoitteiden saavuttamiseksi. Suurempia jokia lienee mahdotonta kunnostaa
hyvään tilaan, jos tilatavoitteet eivät täyty myös valuma-alueen vesistöjen latvoilla.
Vesienhoidon yleisenä tavoitteena on estää pintavesien tilan heikkeneminen ja parantaa tilaltaan
heikentyneiden vesistöjen tilaa (1299/2004). Pienet virtavedet ja niiden tila ovat kuitenkin jääneet vesienhoidossa suurempia vesistöjä vähäisemmälle huomiolle. Valuma-alueen pinta-alaltaan alle 10 km2
virtavedet eivät pääsääntöisesti sisälly vesienhoidon luokiteltaviin vesimuodostumiin (Aroviita ym.
2019) ja pienistä jokivesistä (valuma-alueen koko 10-100 km2) vain noin puolet on rajattu vesimuodostumiksi. Myös valtaosa ympäristöhallinnon seurannasta keskittyy suurempiin vesiin.
Lainsäädännölliset virtavesien tulkinnat ovat vesilain 1:3 §:ssä. Sen määritelmän mukaan joki on
virtaavan veden vesistö, jonka valuma-alue on yli 100 km2, puro jokea pienempi virtaavan veden vesistö, ja noro sellainen puroa pienempi vesiuoma, jonka valuma-alue on alle 10 km2 ja jossa ei jatkuvasti
virtaa vettä eikä kalojen kulku ole mahdollista. Pienvesien määrittelyä on kuvattu kattavasti vastikään
valmistuneessa pienvesioppaassa (Tolonen ym. 2019). Käytännössä pienempien uomien määrittäminen
puroksi tai noroksi ei ole aina yksiselitteistä. Tässä julkaisussa kutsutaan kaikkia tarkasteltuja pieniä virtavesiä (norot, purot, pienet joet) puroiksi, ellei toisin mainita.
Suurempien vesien vesienhoitotyössä ja pienvesien kunnostus- ja suojelutyössä on vahvoja samankaltaisuuksia liittyen suojelun ja hoidon tavoitteiden asetteluun. Kaiken kokoisissa vesistöissä hoidon,
kunnostuksen ja suojelun tavoitteena ovat lähtökohtaisesti luonnontilaiset tai vain vähän ihmisen toiminnan muuttamat vesistöt luontaisine ominaispiirteineen (habitaatin rakenne, lajisto ja ekosysteemin
toiminta):
• Suurempia vesiä koskeva vesienhoidon sääntely sisältyy lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä useaan lakiin liittyvään valtioneuvoston
asetukseen (980/2011, 1040/2006, 1022/2006, 1303/2004). Vesistöjen kuormitusta ja
pilaamista säädellään mm. ympäristönsuojelulailla (2014/527). Vesienhoidossa pintavesimuodostumien tilatavoite on vesien hyvä ekologinen tila, jossa saa olla korkeintaan vähäisiä muutoksia niin sanotuista vertailuoloista (Aroviita ym. 2019). Vertailuoloilla tarkoitetaan häiriintymättömiä olosuhteita, joita ihmistoiminta ei ole
muuttanut; siis luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia olosuhteita.
• Pienvesien suojelun sääntelyä sisältyy puolestaan vesilakiin (587/2011) ja metsälakiin
(1093/1996). Metsälain 10 §:n mukaan suojeltuja ovat ns. erityisen tärkeät elinympäristöt, joiden tulee määritelmällisesti olla luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia
(Tolonen ym. 2019). Muuttuneisuus luonnontilasta arvioidaan sen perusteella, ovatko
biologisen monimuotoisuuden kannalta olennaiset ominaispiirteet säilyneet (Kuva 1)
mahdollisesta aikaisemmasta ihmisen toiminnasta huolimatta.
Luonnontilan ja sen muuttuneisuuden määrän määrittämiseen tarvitaan tilan arviointimenetelmiä.
Menetelmiin tulee mahdollisimman täsmällisesti määritellä luonnollisilta ominaisuuksiltaan hyvinkin
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erilaisille vesistöille niiden luonnontilan ominaispiirteet eli vertailuolot. Nämä vertailuolot ovat tilan arvioinnin perusta. Tilan arvioinnin luotettavuus tunnistaa tilaltaan heikentyneet vesistöt ja arvioida niiden
muutoksen aste on vahvasti riippuvaista siitä, kuinka täsmällisesti pystytään määrittelemään vertailuolot. Pienvesissä on erityisen paljon luontaista vaihtelua (Finn ym. 2011), minkä takia vertailuolojen
täsmällinen määrittely niille voi olla erityisen haasteellista.

Kuva 1. Luonnontilaisissa purouomissa on paljon kuollutta puuainesta (Kuva: Jari Ilmonen).

Pienvesien tilasta tarvitaan valtakunnallisesti kattavaa tietoa vesienhoidon suunnitteluun ja luontotyyppien uhanalaisuuden arviointiin. Erityisesti kunnostus- ja suojelutarpeiden määrittelyyn ja alueelliseen priorisointiin tarvitaan lisää ja tarkempaa tietoa. Kattavat arvioinnit ovat haastavia toteuttaa, sillä
pienvesiä on erittäin suuri määrä eikä niiden kaikkien tilaa pystytä käytännössä havainnoimaan maastokäyntien avulla. Pienvesien tilan arviointimenetelmien kehittämisessä onkin tärkeää tehokkaasti hyödyntää nykyään saatavilla olevia kattavia paikkatietoaineistoja ja tilastomallinnusta.
Tämän työn keskeisenä tavoitteena oli luoda puitteita ja kehittää pienten virtavesien tilan arviointia.
Työn tavoitteena oli erityisesti:
1. Kehittää purojen biologisten vertailuolojen määrittelyä ja tilastomallinnusta, jotta purojen tilaa voitaisiin arvioida niiden luontaisen lajiston häviämisen näkökulmasta.
Hankkeessa kehitettiin purojen tilan arviointia vesisammalille, pohjaeläimistölle ja kalastolle koko Suomen alueelle (Kappaleet 4, 5 ja 6).
2. Kehittää puroelinympäristöjen luonnontilan muuttuneisuuden paikkatietopohjaista
mallinnusta. Hankkeessa jatkokehitettiin empiiriseen tilastomalliin perustuvaa menetelmää (PienvesiGIS, Häkkilä ym. 2015) Iijoen valuma-alueen inventointien (Hyvönen ym. 2005) avulla (Kappale 7).
Hankkeessa koottiin yhteen suuri osa pienten virtavesien maastonäytteenottojen ja -inventointien
tutkimusaineistoista. Aineistot kattoivat useiden tutkimus- ja kehityshankkeiden yli 1300 puron pohjaeläin-, vesisammal- ja kalastoaineistot koko Suomen alueelta sekä maastoinventointitiedot yli 400

10 Suomen ympäristökeskuksen raportteja 25/2021

purosta Iijoen valuma-alueelta (Kappale 3). Työtä on esitelty ArcGis Online -ympäristössä selainpohjaisilla kartoilla, joiden avulla voi syventyä lisää kehitystyöhön, käytettyihin aineistoihin ja alustaviin tilaarviointeihin:
• Tarinakartta ”Uusia keinoja purojen tilan arviointiin”: https://tiny.cc/purotarina
• Webkartta hankkeen aineistoista: http://tiny.cc/puroaineistot.
Työ toteutettiin EU Freshabit LIFE IP-hankkeen toimenpiteessä A5 (Development of assessment
methods for headwater habitats) yhteistyössä SYKEn, Luken, Oulun yliopiston, Metsähallituksen ja
Suomen Metsäkeskuksen kanssa. Freshabit -hanke (2016–2022) on Suomen toistaiseksi suurin EULIFE -hanke, jonka tavoitteena on parantaa sisävesien tilaa ja niistä riippuvaisen luonnon monimuotoisuutta. Työ jatkuu parhaillaan ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman rahoittamassa PUROHELMI-hankkeessa.
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2 Purojen tilaa heikentävät tekijät
Purojen tilaan vaikuttavat monet tekijät. Tilaa ovat heikentäneet ja heikentävät edelleen laajaalainen maa- ja metsätalouden maankuivatus, perkaukset ja toimista aiheutuva kiintoaine- ja
ravinnekuormitus. Rantavyöhykkeen puuston poistaminen muuttaa herkästi purojen luonnontilaa. Erilaiset vesirakenteet puolestaan estävät erityisesti kalaston liikkumisen.
Purojen tilaa ovat Suomessa ehkä eniten heikentäneet maa- ja metsätalouden maankuivatusta varten
tehdyt toimet. Valtaosa Etelä-Suomen ja yli puolet koko Suomen turvemaista on ojitettu. Lisäksi purouomia on maankuivatuksen tehostamiseksi perattu poistamalla puu- ja kiviainesta. Pienimpiä puroja on
myös paljon muutettu pelto- tai metsäojiksi, tai ne on suoristettu. Ojaverkostot lisäävät kiintoaineen, humuksen ja ravinteiden kulkeutumista puroihin (Kuva 2). Metsän hakkuut lisäävät valuntaa, ja maaperän
rikkoutuessa maanmuokkauksen seurauksena uomaan kulkeutuvan humuksen, ravinteiden ja kiintoaineen määrä voi kasvaa (Vuori ym. 1995, Turunen ym. 2019). Uusimmat tutkimukset ovat osoittaneet,
että ojitusalueilta tuleva ravinnekuormitus on aiempaa käsitystä suurempaa ja myös pitkäkestoisempaa
(Nieminen et al. 2017, Finer ym. 2020). Erityisesti Etelä-Suomessa myös haja-asutuksen ja maatalouden
aiheuttama kuormitus heikentää purojen tilaa.
Ojitukset lisäävät virtaamien vaihtelua ja altistavat purot tulville ja kuivuudelle. Perkaukset myös
yksipuolistavat uomia ja voimistavat ojituksista johtuvia virtaamavaihteluita. Virtaamien vaihtelu lisää
sedimentin kulkeutumista ja uomien syöpymistä moreenimailla (Mykrä ym. 2003). Ohutturpeisilla alueilla metsäojat syöpyvät herkästi, ja kiintoaines, kuten hiekka, kulkeutuu helposti puroihin. Hiekan aiheuttamat ekologiset haitat voivat olla pitkäaikaisia tai pysyviä, koska hiekan poistaminen puroista on
erittäin hankalaa ja kallista.

Kuva 2. Puroon asti kaivettu metsäoja Pohjois-Pohjanmaalla (Kuva: Mari Tolkkinen).
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Purot ovat vahvasti riippuvaisia lähiympäristöstään. Rantapuuston poistaminen vaikuttaa eliöstöön
ja sen toimintaan huomattavasti enemmän pienvesissä kuin suuremmissa vesistöissä (Allan & Castillo
2007). Puuston ja kasvillisuuden poistaminen vähentää varjostusta ja lisää rantojen kulumista. Rantavyöhykkeiden hakkuut (Kuva 3) muuttavat pienvesiä ympäröivää mikroilmastoa, maan kosteusolosuhteita, veden valaistusolosuhteita sekä vesistöön kulkeutuvan orgaanisen aineen määrää ja laatua (Kreutzweiser ym. 2009). Rantametsien hakkuut vaikuttavat myös suoraan purojen eliöstöön (Turunen &
Aroviita 2018, 2019, Jyväsjärvi ym. 2020). Puista variseva lehtikarike on tärkeä ravinnonlähde pienissä
virtavesissä, minkä lisäksi rantavyöhykkeen puiden varjostus vähentää auringon lämmittävää vaikutusta
(Turunen ym. 2021). Metsätalouden myötä puun määrä puroissa on vähentynyt Suomessa merkittävästi.
Uppopuulla on tärkeä merkitys puron ekosysteemille muun muassa veden ja orgaanisen aineksen pidätyskyvyn sekä elinympäristön monimuotoisuuden lisääjänä.
Erilaiset vesirakenteet kuten tierummut ja padot heikentävät purojen tilaa, koska ne ovat usein vaellusesteitä eliöstölle. Erityisen haitallisia jo suuren määränsäkin vuoksi ovat tierummut. Valtakunnallisesti kattavaa aineistoa pienvesien vesirakenteista ei ole saatavilla, mutta alueellisia kartoituksia on
tehty Iijoen alueella (Moilanen & Luhta 2018) ja Keski-Suomessa (Eloranta & Eloranta 2016). Kartoitusten perusteella noin puolet tutkituista tierummuista esti vesieliöiden vaeltamisen kokonaan tai osittain.

Kuva 3. Puronvarteen asti hakattua metsää Pudasjärvellä. Puustoinen rantavyöhyke on tärkeä osa
luontaista puroympäristöä (Kuva: Jussi Jyväsjärvi).
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3 Aineistot ja menetelmät
Tässä työssä koottiin kattavasti olemassa olevia biologisia tietoja ja inventointitietoja yli 1600
purokohteesta ympäri Suomea. Tiedot koottiin yhtenäiseen muotoon. Lisäksi hankkeessa
tuotettiin laajat aineistot purokohteiden yläpuolisten valuma-alueiden ominaisuuksista.
Tietoja käytettiin valtakunnallisten tilanarviointimenetelmien kehittämiseksi.

3.1

Purokohteet ja niiden valuma-alueiden tiedot

Hankkeen aineistot kattavat tietoja kaikkiaan 1659 purokohteesta koko Suomen alueelta. Biologista tietoa koottiin kaikkiaan 1345 havaintopisteestä (Taulukko 1). Lajistotietoa on vesisammalista (N=425),
pohjaeläimistöstä (N=653) ja kalastosta (N=591) (Kuva 4). Viidenneksessä kohteista on tietoa kahdesta
tai useammasta biologisesta ryhmästä. Osalta kohteita on tietoja usealta vuodelta. Biologisten näytteenottojen havaintopisteet ovat erillisiä, pääsääntöisesti koski- tai nivajaksoja valuma-alueeltaan alle 100
km2:n virtavesissä. Biologiset aineistot on kuvattu tarkemmin kappaleissa 4.1, 5.1 ja 6.1.
Hankkeessa koottiin paikkatietomuotoon Metsähallituksen Iijoen vesistöalueella tekemät 436 puron
maastoinventointitiedot kaikkiaan 4156 purojaksolta. Inventointiaineisto on kuvattu kappaleessa 7.2.
Inventoitujen purojen mutkaisuutta ja kaltevuutta mitattiin PienvesiGIS-hankkeessa kehitetyn paikkatietomenetelmän avulla (Häkkilä ym. 2015, Taulukko 1). Menetelmän tarkempi kuvaus on Liitteessä 1.
Kaikille purokohteille määritettiin niiden yläpuolinen valuma-alue (Kuva 5). Valuma-alueiden
maankäytöstä ja muista ominaisuuksista koottiin kattavat tiedot (Taulukko 1, Kuva 6). Valuma-alueaineistojen koonti ja aineistojen tarkemmat tiedot on kuvattu Liitteissä 2 ja 3.
Taulukko 1. Hankkeessa kootut ja tuotetut aineistot. Aineistoja voi tarkastella tarkemmin tarinakartalla
https://tiny.cc/purotarina ja webkartta-sivustolla http://tiny.cc/puroaineistot .
Aineisto

Aineisto ja lähde

Vesisammalet

425 havaintopisteen vesisammallajiston
peittävyystiedot; SYKE, OY

Pohjaeläimet

653 havaintopisteen pohjaeläinlajiston
yksilörunsaustiedot; Pohje-rekisteri, OY, SYKE

Kalasto

591 havaintopisteen kalalajiston runsaustiedot;
Kokare-rekisteri, LUKE

Purohabitaatin tila

436 puron inventointitiedot Iijoen valuma-alueelta; Metsähallitus

Havaintopisteen korkeus merenpinnasta

10 m korkeusmalli; MML

Havaintopisteen yläpuolinen valuma-alue

Polygonit rajattiin VALUE-työkalulla tai aiemmissa tutkimushankkeissa; SYKE, LUKE

Puron mutkaisuus ja kaltevuus

PienvesiGIS-hankkeessa (Häkkilä ym. 2015) tai tässä hankkeessa lasketut arviot Iijoen
inventointiaineistolle, SYKE

Valuma-alueen maanpeite ja maankäyttö

Corine 2012 maanpeite; SYKE

Valuma-alueen turvemaiden ojitus

Turvemaiden ojitustilanne (SOJT_09b1); SYKE

Valuma-alueen korkean metsäkasvillisuuden
häviäminen 2000-2017 (hakkuut)

Global Forest Change (GFC) / Forest Cover Loss, University of
Maryland / Department of Geographical Sciences (Hansen ym.
2013)

Valuma-alueen monimuotoisuudelle
tärkeät metsät

Zonation-aineisto, analyysiversio 6
(Mikkonen ym. 2018)

Purokohteen keskimääräiset ilmastotiedot

WorldClim - Global Climate Data (Hijmans ym. 2005)
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Kuva 4. Hankkeessa koottujen pienten virtavesien A) vesisammal-, B) pohjaeläin- ja C) kala-aineistojen
havaintopisteiden sijainti. Biologiset aineistot on kuvattu tarkemmin kappaleissa 4.1, 5.1 ja 6.1.
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Kuva 5. Esimerkkikuva purokohteen valuma-alueen rajauksesta. Musta piste kuvaa
havaintopistettä purossa ja paksu punainen viiva sen yläpuolisen valuma-alueen rajausta.

Kuva 6. Esimerkkikuva purojen havaintopisteiden (musta piste) yläpuolisilta valuma-alueilta (paksu
punainen viiva) lasketuista paikkatietoaineistoista. Kuvassa esitetty A) Corine 2012 maankäyttö (SYKE),
B) turvemaiden ojitustilanne (SYKE), C) korkean metsäkasvillisuuden häviäminen (hakkuut) vuosina
2000-2017 (Hansen ym. 2013) ja monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet 2018 (Mikkonen ym. 2018).
A-kuvassa vihreä väri kuvaa metsiä ja vaaleanharmaa soita; B-kuvassa oranssi väri kuvaa ojitettua
turvemaata, vaaleanvihreä ojittamatonta turvemaata ja valkoinen kivennäismaata; C-kuvassa punainen
väri kuvaa yli 5 metrin korkuisen metsäkasvillisuuden häviämistä; ja D-kuvassa punainen väri kuvaa
monimuotoisuudelle arvokkaita metsäalueita.
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3.2

Vertailuolojen eli luonnontilan määrittely ja tilan arviointi

Hankkeessa kehitetyt tilan arvioinnit perustuvat arvioon purojen luonnontilan muuttuneisuudesta ja ne
ovat näin lähtökohtaisesti vertailukelpoisia vesienhoidon suurempien vesien tilaluokittelun kanssa. Vesienhoidon arviointi perustuu elinympäristön rakenteellisten piirteiden ja hydrologian muuttuneisuuden,
vedenlaadun ja biologisten ryhmien tarkasteluun. Biologisista laatutekijöistä (tässä purojen pohjaeläimet, kalat ja vesisammalet) tarkastellaan yleensä niiden lajiston koostumusta ja runsaussuhteita. Muutosta mitataan havaittujen ja vertailuoloissa odotettujen ominaispiirteiden poikkeamaa (ns. ekologinen
laatusuhde). Mitä enemmän vesistön tai vesistönosan kuten purojakson ominaispiirteet ovat ihmisten
toiminnan takia muuttuneet sille määritellyistä vertailuoloista eli vesistön luonnontilasta, sitä heikommassa tilassa vesistön katsotaan olevan. Vesienhoidossa tila luokitellaan viiteen luokkaan: erinomainen,
hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Vesimuodostumille määritellyt vertailuolot määrittelevät parhaan
ekologisen tilan luokan erinomainen, jossa saa olla enintään hyvin vähän ihmistoiminnasta johtuvia
muutoksia verrattuna häiriintymättömiin vertailuoloihin.
Vertailuolojen määrittelyyn on erilaisia lähestymistapoja. Vesienhoidon luokittelumenetelmissä
biologisten vertailuolojen määrittely on Suomessa yleensä perustunut valittujen mahdollisimman vähän
ihmistoiminnan muuttamien vertailupaikkojen aineistoihin (Aroviita ym. 2019). Ihannetapauksessa vertailupaikoiksi voitaisiin valita vain kohteita, jotka ovat täysin luonnontilaisia. Tällaisia vesistöjä ei Suomessa kuitenkaan enää juuri ole. Tämän vuoksi vertailuarvojen määrittelyssä tukeudutaan mahdollisimman luonnontilaisena säilyneiden paikkojen aineistoihin. Saatavilla olevien vertailupaikka-aineistojen
kattavuus vaikuttaa vertailuolojen tarkkuuteen. Jos lähellä luonnontilaa säilyneiden vesistöjen aineistoja
ei ole, voidaan vertailuolojen määrittelyssä hyödyntää ekstrapolointia vaikutettujen alueiden aineistoista.
Jos vain vähän muutettujen alueiden vertailuaineistoja on saatavilla, yleinen tapa vertailuolojen
määrittelyyn on ryhmitellä vertailupaikat samankaltaisiin vesistötyyppeihin ja laskea tilaa kuvaaville
indekseille tyyppikohtaiset vertailuarvot esim. keskiarvoina. Näin toimittiin tässä hankkeessa alustavan
purojen kalaston tilan arvioinnin kanssa, missä luontaista kalastoa määriteltiin purotyyppikohtaisesti.
Purojen pohjaeläimistölle puolestaan kehitettiin luontaisen lajiston tilastollista mallinnusta, jossa lajistoa
ennustettiin purojen luontaisten ominaisuuksien perusteella. Purojen vesisammalten osalta vertailuolojen määrittelylle ei vielä löydetty soveliasta tapaa. Purojen näytteistä (tai sähkökalastustuloksista) laskettuja lajistoindeksien arvoja verrattiin määriteltyihin vertailuarvoihin. Vertailu tehtiin laskemalla havaitun ja odotetun lajistoindeksien arvon osamäärä eli vesienhoidon ekologinen laatusuhde (ELS).
Tulokset voidaan esittää arvioina siitä, kuinka paljon puroon kohdistunut ihmistoiminta on aiheuttanut
luonnontilaisen lajiston häviämistä.
Purojen elinympäristön (habitaatin) luonnontilan muuttuneisuuden arviointi perustui Metsähallituksen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kehittämään inventointimenetelmään (Hyvönen ym. 2005,
Ahola ja Havumäki 2008) jota on paljon sovellettu Iijoen valuma-alueella. Inventoinnissa habitaatin
luonnontilan muuttuneisuutta havainnoidaan maastossa silmämääräisesti havaittavien tekijöiden kuten
metsäojitusten ja uoman perkausten ja niiden vaikutusten avulla (ks tarkemmin kappale 7.2). Inventoinnin lopputuloksena on purojen viisiportainen luonnontilan muuttuneisuusluokittelu, jossa vähiten muuttuneeseen tilaan (luokka 5) luokitellaan ne purojaksot, joissa ei ole uomaan ja lähivaluma-alueeseen
kohdistuneita tai muita merkittäviä ihmistoiminnasta aiheutuneita muutoksia. Inventoinnin luokan 5 voidaan katsoa olevan määritelmällisesti yhteneväinen vesienhoidon vertailuolosuhteiden ja tilaluokan
erinomainen kanssa.
Tämän hankkeen biologisen tilan arvioinnin vertailupaikat valittiin koottujen aineistojen vähiten
ihmistoiminnan vaikuttamien paikkojen joukosta. Paikat pyrittiin valitsemaan niin, että ne kattaisivat
Suomen mahdollisimman laajasti. Paikkajoukko on kuitenkin rajoittunut, sillä eri lähteistä kootut aineistot eivät kata koko Suomea tasaisesti. Kaikkein eteläisimmästä Suomesta ei ollut luonnontilaisten purojen aineistoja juurikaan saatavilla.
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Vertailupaikkojen valintaan käytettiin lähinnä tietoja purojen valuma-alueen ihmistoiminnasta. Vertailupaikoiksi hyväksytyt kohteet määräytyivät osittain aineiston rakenteen perusteella. Käytännössä
pienet virtavedet, joiden yläpuolisesta valuma-alueesta oli vähän maatalousmaata (< 4 % valuma-alueen
pinta-alasta, Corine-aineisto), suhteellisen vähän rakennettua aluetta (pääsääntöisesti < 10 %, Corineaineisto), suomalaisittain vähän ojitettua turvemaata (< 20 %, sojt-aineisto) ja vähän (< 1 %) tai ei lainkaan turvetuotantoa (Corine- ja SOJT-ojitusaineistot) muodostivat vertailupaikkojen aineiston. Valtaosassa vertailupaikoista rakennettua aluetta oli vähän, lisäksi joitain hyväkuntoisia taajamapuroja hyväksyttiin vertailupaikoiksi. Hakkuita oli yleensä alle 10 % valuma-alueen alasta vuosina 2001-2017
(GFC-aineisto). Purokohteiden todennetuista habitaatin muutoksista oli saatavilla kattavaa tietoa vain
Iijoen valuma-alueen inventoinneista, eikä sitä voitu valtakunnallisesti hyödyntää vertailupaikkojen valinnassa. Iijoen alueella luonnontilaltaan muuttumattomaksi (luokka 5) inventoitujen purojen valumaalueen maankäyttö vastasi pääsääntöisesti ylläkuvattuja biologisille aineistoille käytettyjä kriteereitä.
Huomionarvoista on, että kehitetyllä arviointimenetelmällä voidaan havaita vain niitä muutoksia,
jotka ovat suurempia kuin vertailupaikkojen joukkoon sisältyvän ihmistoiminnan vaikutukset. Tämä
koskee kaikkea vertailuolopaikkoihin perustuvaa tilan arviointia (esim. Stoddard ym. 2006). Esimerkiksi tässä hankkeessa sallittu enintään 20 % ojitettua turvemaata valuma-alueella tarkoittaa, että menetelmät eivät pysty tunnistamaan mahdollisia ekologisia muutoksia, jotka ovat aiheutuneet vähemmästä
kuin 20 % turvemaan ojituksesta, koska niiden aiheuttama muutos sisältyy vertailuarvojen määrittelyyn.
Mahdollinen ihmistoiminnasta johtuva vertailuolojen heikkeneminen voidaan kuitenkin ottaa osittain
huomioon asetettaessa tilaluokkien rajoja.
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4 Purojen vesisammalet
Vesisammalet ovat tärkeä osa puroekosysteemiä. Puron sammalkasvustot monipuolistavat
pohjan rakennetta ja ovat monien pohjaeläinten kuten päivänkorentojen ja vesiperhosten
toukkien tärkeää elinympäristöä. Ihmistoiminnan aiheuttamat häiriöt yleensä vähentävät vesisammalten runsautta ja jos puroon tulee runsaasti kiintoainetta kuten hiekkaa, sammallajit
taantuvat ja niiden peittävyys vähenee. Sammalet ovat purojen avainlajeja, joiden taantuminen
aiheuttaa muun eliöstön monimuotoisuuden vähenemistä. Vesisammalten käyttäminen tilan
arvioinnissa vaatii vielä jatkokehitystyötä.

4.1

Sammalaineisto

Työssä koottiin ja yhtenäistettiin lajistoltaan 425 purojakson sammalaineisto vuosilta 1990–2017 (mediaani 2007). Lajiaineistot ovat peräisin SYKEn sekä Oulun ja Jyväskylän yliopistojen tutkimushankkeista sekä tässä hankkeessa tehdyistä 27 puron kartoituksista. Aineistossa on arvioitu sammallajien
prosentuaalinen peittävyys kultakin purojaksolta pääsääntöisesti 10 ruudulta, joiden koko oli 50 cm x 50
cm (Muotka & Virtanen 1995) tai 100 cm x 200 cm (Karttunen ym. 2020). Aineistojen purojaksojen
esiintyminen on esitetty kuvassa (Kuva 4). Sammalaineistossa oli selkeitä keskittymiä Kuusamossa ja
Keski-Suomessa, mikä kuvastaa vesisammaliin liittyvän tutkimustoiminnan alueellisia painopisteitä.
Toisaalta Etelä- ja Itä-Suomesta oli vain muutamia kartoituksia.

Kuva 7. Vesisammalten lajisto kartoitetaan maastossa koskijaksoilta (Kuva: Janne Markkula).
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Tulokset

4.2

Pohjoiseen Suomeen painottuneiden vertailupaikkojen aineistossa esiintyi kaikkiaan 101 taksonia. Taksonien lukumäärä purojaksoilla oli keskimäärin 7 (vaihteluväli 1–19). Aineistossa on mukana joitain
ylemmän puropenkan lajeja sekä tunturialueen lajistoa. Lajistossa oli suurta luontaista vaihtelua vertailupaikoiksi valittujen purokohteiden välillä. Sammalten kokonaispeittävyys oli keskimäärin 42 %. Kaikkein yleisin laji koko maassa oli purokinnassammal (Scapania undulata) (Kuva 8). Vain kolme lajia
esiintyi yli puolella puroista: purokinnassammal, isonäkinsammal (Fontinalis antipyretica) ja virtanäkinsammal (Fontinalis dalecarlica) (Kuva 9). Noin kolmanneksella paikoista esiintyi koukkupurosammalta (Hygrohypnum ochraceum) ja lettohiirensammalta (Bryum pseudotriquetrum) sekä korvasammalia (Jungermannia sp.). Valtaosa lajeista esiintyi kuitenkin vain murto-osalla paikoista: 90 %
lajeista esiintyi alle 20 %:lla vertailupaikoista.
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Kuva 8. Hankkeessa kootun vesisammalaineiston ihmistoiminnan vähiten muuttamien
vertailupaikkojen (N=187) yleisimmät lajit (esiintymis-% > 20 paikoista).
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Kuva 9. Näkinsammalet (Fontinalis spp.) muodostavat suuria vesisammalkasvustoja
luonnontilaisissa puroissa (Kuva: Jari Ilmonen).

Aineistoa tarkasteltiin luontaisen lajiston mallintamiseksi. Lajiaineiston ryhmittelyssä purot ryhmittyivät löyhästi sijainnin (pohjois-etelä -gradientti) ja turvemaavaltaisuuden perusteella (Kuva 10). Valuma-aluetekijät eivät kuitenkaan selkeästi selittäneet sammalyhteisöjen koostumusta, eikä ryhmiä pystytty ennustamaan riittävällä tarkkuudella valuma-alue- ja ilmastotekijöiden perusteella. Myös
aiemmissa tutkimuksissa vesisammalten lajiyhteisömallinnus on osoittautunut haasteelliseksi (Mykrä
ym. 2008, Jyväsjärvi ym. 2014) eikä mallinnuksella ole saatu mainittavaa etua. Syynä tähän lienee, että
valtaosa lajistosta esiintyy vain pienellä osalla paikoista, joiden välillä on lisäksi vain vähän vaihtelua
käytetyissä valuma-aluetekijöissä. Lajimallien heikko toimivuus tilan arvioinnin kannalta liittyy osin
myös siihen, että pienillä lajimäärillä yksittäisen lajin esiintyminen tai puuttuminen vaikuttaa voimakkaasti ekologiseen laatusuhteeseen.
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Kuva 10. Vertailupaikkapurojen ryhmittelyä vesisammalten lajiston peittävyysaineiston perusteella.
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Vesisammalten lajikertymässä oli selkeä ero vertailupaikkojen ja muiden paikkojen välillä: lajimäärä oli keskimäärin selkeästi suurempi vertailupaikoilla (Kuva 11). Lajikertymäkäyrät osoittavat, että
vesisammalten lajimäärä on riippuvainen puroon kohdistuvasta ihmistoiminnasta, mutta kertonee myös
siitä, että lajistoltaan rikkaat vertailupaikat ovat pohjoiseen painottuneita. Havainto tukee vesisammallajiston indikaattoriarvoa purojen tilan arvioinnissa. Sammallajiston käyttäminen tilan arvioinnissa ja
luontaisen lajiston ennustamisessa vaatii jatkokehitystyötä. Jatkossa tulisi edistää erityisesti lajikohtaisten mallien kehittämistä ja löytää parempia lajiston paikkakohtaista esiintymistä selittäviä tekijöitä.

Kuva 11. Hankkeessa kootun vesisammalaineiston lajikertymä paikkojen lukumäärän kasvaessa
ihmistoiminnan vähiten muuttamilla vertailupaikoilla (N=187) ja muilla paikoilla (N=237). Pystyviivat
kuvaavat keskihajontoja.

Eteläisen Suomen puroissa sammalia vähentävät etenkin heikko vedenlaatu ja uomien perkaukset.
Koillismaan puroista on puolestaan havaintoja siitä, miten metsäojitusten ja tieverkoston aiheuttama purojen pohjan hiekoittuminen on vähentänyt vesisammalten määrää, mikä on puolestaan heikentänyt
eliöstön elinolosuhteita (Turunen ym. 2020). Sammalet kasvavat kiinnittyneenä kivien pinnalle tai suurikokoiseen puuainekseen. Ojitusten hiekoittaneissa puroissa vesisammalkasvustot saattavat sinnitellä
pitkän vartensa turvin hiekkapatjan päällä (Kuva 12). Hiekkapohjaisia puroja on myös luonnontilaisissa
puroissa, mutta ne ovat yleensä tasaisilla alueilla ja hiekka on niissä lajittuneempaa. Vesisammalet ovat
metsäpurojen avainlajeja, joiden määrä ja monimuotoisuus vähenevät metsäojitusten kiintoaineen kuormittamissa puroissa. Hankkeessa koottujen aineistot on esitetty tarinakartta-verkkosivustolla (Kuva 13).
Luettelo Suomessa tavattavista vesisammalista löytyy ymparisto.fi-sivustolta (Vesien biologisten seurantamenetelmien ohjeet).
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Kuva 12. Valuma-alueilta metsäojiin huuhtoutunut hiekka peittää monin paikoin
Koillismaan purojen uomia ja heikentää niiden tilaa. Vesisammalkasvustot sinnittelevät
hiekkapatjan päällä (Kuva: Pinja Kasvio).
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Kuva 13. Esimerkkikuva hankkeessa kootuista vesisammalkartoituksista Taivalkosken alueelta.
Kuvassa on esitetty vesisammalten kokonaispeittävyys tutkimuspaikoilla tarinakartta-verkkosivustolta
(https://tiny.cc/purot).
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5 Purojen pohjaeläimet
Pohjaeläimet ovat vesistöjen pohjilla ainakin osan elinkierrostaan eläviä selkärangattomia
eläimiä. Niitä käytetään yleisesti vesien tilan indikaattoreina. Hankkeessa kehitettiin purojen
tilan arviointia varten tilastollinen malli luontaisen pohjaeläinlajiston ennustamiseksi. Arviointimenetelmän perusteella pohjaeläimistö on usein kärsinyt ojitettujen metsätalousalueiden
puroissa. Lajistossa on paljon luontaista vaihtelua, jonka huomioiminen on tärkeää luotettavan
tilan arvioinnin kannalta.
Pohjaeläimet ovat tärkeä osa virtavesien ravintoketjua. Yleisiä ryhmiä ovat hyönteisten toukat, kuten
mäkärät, koskikorennot, päivänkorennot (Kuva 14), vesiperhoset (Kuva 15) kovakuoriaiset sekä nilviäiset ja äyriäiset. Lajistossa on paljon luontaista vaihtelua erilaisten purojen välillä. Pohjaeläinten
luontaiseen lajistoon vaikuttavat puron ilmasto-olot (sijainti), uoman koko ja muun muassa valuma-alueen geologia. Purojen sisällä lajisto vaihtelee elinympäristön mukaan; hitaasti virtaavilla suvantojaksoilla elää eri eliöstö kuin vuolaasti virtaavilla koskijaksoilla. Näytteenottoa on tehty yleisimmin koskijaksoilla, missä näytteet voidaan ottaa suurempien virtavesien tapaan varsihaavilla pohjamateriaalia
potkien.

Kuva 14. Päivänkorennon toukka (Kuva: Håkan Söderholm / vastavalo.net).

Kuva 15. Vesiperhosen toukka (Kuva: Håkan Söderholm / vastavalo.net).

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 25/2021 25

5.1

Pohjaeläinaineisto

Purojen pohjaeläimistön tilan arviointia varten koottiin ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmän pohjaeläinrekisteristä ja SYKEn sekä Oulun ja Jyväskylän yliopiston tutkimuksista 653 puropaikan aineisto.
Aineiston näytteet on otettu syksyisin vuosina 1981–2016 (mediaanivuosi 2008). Näytteet on otettu potkuhaavinnalla standardia SFS 5077 soveltaen koski- tai nivajaksoilta. Menetelmä on sama kuin suurempien virtavesien ekologisen tilan seurannoissa (Järvinen ym. 2019). Näytteenotossa haavin edustalla potkitaan pohjaa kohtalaisen voimakkain ja pyörittävin liikkein (Kuva 16). Tässä kootussa aineistossa yksi
näyte edustaa joko maastossa tai määrityksen jälkeen yhdistettyä kahden minuutin kestoisen potkinnan
kokoomanäytettä. Yhteen tällaiseen kokoomanäytteeseen saadaan keskimäärin noin 75 % kohteen lajistosta (Mykrä ym. 2006). Näytteistä on määritetty valtaosa eläimistä laji- tai sukutasolle. Surviaissääskien toukkia ja harvasukasmatoja ei ole yleensä määritetty eikä niitä pidetty analyysissä mukana. Eri
aineistolähteistä peräisin oleva aineiston taksonomia yhdenmukaistettiin ennen analyysejä.

Kuva 16. Purojen pohjaeläinlajistosta saadaan tietoa
potkuhaavinnalla (Kuva: Jukka Aroviita).

Näytteenottopaikoista noin puolet oli Oulu-Suomussalmi -linjan eteläpuolelta ja puolet pohjoispuolelta. Pohjaeläinaineisto kattaa verrattain hyvin koko manner-Suomen alueen (Kuva 4B). Paikkojen sijoittumisessa oli muutamia keskittymiä, joista merkittävimmät olivat Pohjois-Pohjanmaalla Iijoen vesistöalueen latvaosilla ja Kuusamossa (yli 200 paikkaa) sekä Keski- ja Itä-Suomessa (noin 150 paikkaa).
Keskittymät kuvastavat tutkimustoiminnan painopisteitä Oulun ja Jyväskylän yliopistoissa, joiden tutkimushankkeista suuri osa alkuperäisaineistoista on peräisin. Kaakkois- ja Lounais-Suomesta oli aineistossa vain muutamia purokohteita.
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Vertailupaikoilla esiintyi kaikkiaan 122 pohjaeläinlajia tai -taksonia. Taksoneita esiintyi näytteissä
keskimäärin 25 (vaihteluväli 14–43). Kaikkiaan 12 lajia esiintyi yli 60 %:lla paikoista. Yleisimpiä taksoneita olivat mm. mäkärän toukat (Simuliidae), koskikorennoista hanki- (Taeniopteryx nebulosa) ja
koipikorrit (Nemoura), päivänkorennoista piikikässurviainen (Baetis rhodani) ja vesiperhosista virtalouhekas (Rhyacophila nubila) (Kuva 17). Toisin kuin vesisammalilla, pohjaeläinten lajikertymässä ei ollut
lainkaan silmin nähtävää eroa vertailupaikkojen ja muiden paikkojen välillä (Kuva 18). Tulos kertookin
siitä, että pelkän lajimäärän avulla ei pystytä tunnistamaan lajistossa mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Tilan arviointia varten tulee kehittää luontaisen lajiston mallinnusta.
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Kuva 17. Hankkeessa kootun pohjaeläinaineiston ihmistoiminnan vähiten muuttamien vertailupaikkojen
(N=249) yleisimmät lajit (esiintymis-% > 30 paikoista).
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Kuva 18. Hankkeessa kootun purojen pohjaeläinaineiston lajikertymä paikkojen lukumäärän kasvaessa
ihmistoiminnan vähiten muuttamilla vertailupaikoilla (N=249) ja muilla paikoilla (N=405). Pystyviivat
kuvaavat keskihajontoja.

5.2

Luontaisen lajiston mallinnus

Hankkeessa kehitettiin luontaista lajistoa ennustava malli pohjaeläinlajiston muuttuneisuuden arviointia
varten. Mallin rakennukseen eli kalibrointiin käytettiin erikseen valittua 73 vertailupaikan aineistoa. Aineiston paikat ovat pääsääntöisesti Keski- ja Pohjois-Suomesta ja malli on parhaiten tälle alueelle sovellettavissa. Pienet purot keskisestä ja eteläisestä Suomesta olivat aliedustettuina aineistossa ja jatkossa
tämän alueen vertailupaikkajoukkoa tulisi laajentaa. Toisaalta kalibrointiin ei otettu kaikkia paikkoja
Koillismaan ja Pelkosenniemen alueilta, jotta ko. alueet eivät saisi liian suurta painoarvoa. Vertailupaikka-aineistoa oli kohtuullisen hyvin pohjoisimmasta Suomesta Sodankylän pohjoispuolelta ja jatkossa Pohjois-Lapin alueelle tulisi rakentaa erillinen malli.
Lajiston luontaista vaihtelua kuvattiin ensin vertailupaikkojen aineiston ryhmittelyanalyysillä
(Kuva 19). Sen perusteella pienten virtavesien pohjaeläimistöä selittivät etenkin puron koko, valumaalueen maaperä ja järvisyys sekä puron maantieteellistä sijaintia kuvaava ilmastomuuttuja (ilman vuotuinen keskilämpötila). Pienissä turvemaiden puroissa tavallisia lajeja olivat vesiperhosiin kuuluvat haavirysäkkäät (Polycentropus flavomaculatus) ja suvisammalsirvikkäät (Micrasema gelidum), kun taas
suuremmissa virtavesissä vesiperhosista oli yleinen esimerkiksi isolipporysäkäs (Plectrocnemia conspersa). Kivennäismaavaltaisissa pienissä puroissa tavallisia ovat Diura-suvun koskikorennot, putkisirvikäs-vesiperhoset (Limnephilidae) sekä pikkuvaaksiaiset (Limoniidae). Pohjoisen Suomen puroissa tyypillisiä päivänkorentoja olivat raitasukassurviaiset (Ephemerella aurivillii), kampasurviaiset (Ameletus
inopinatus) ja isosilmäsurviaiset (Baetidae) sekä koskikorennoista hoikkakorrit (Leuctra).
Lajiston mallinnustapana käytettiin RIVPACS-tyyppistä (River Invertebrate Prediction and Classification System) ennustavaa mallinnusta, joka on kehitetty Englannissa 1980-luvulla (Moss ym. 1987,
Wright 2000) ja on laajalti sovellettu maailmalla (esim. Hawkins 2006) ja myös Suomessa (esim. Aroviita ym. 2009, Ilmonen ym. 2012, Jyväsjärvi ym. 2014). Menetelmässä rakennetaan vertailupaikkojen
lajiston ja ihmistoiminnalle epäherkkien ympäristömuuttujien (kuten valuma-alueen koko, geologia)
avulla tilastollinen malli (ks Liite 4). Kun malli sovitetaan uusille paikoille, saadaan mallin tuloksena
kullekin paikalle niiden vertailutilassa odotetut lajit ja lajien havaitsemistodennäköisyydet (Moss ym.
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1987). Tämä mahdollistaa purojen nykytilassa tehtyjen lajihavaintojen vertailun mallinnettuun luonnontilaiseen lajistoon. Havaittua lajistoa voidaan verrata ennustettuun (mallinnettuun) lajikohtaisesti yksittäisillä paikoilla tai esim. tietyllä alueella lajien frekvenssien avulla (Hawkins & Yuan 2016), tai yleisesti käytettyjen lajien lukumääräindeksien avulla. Tuloksista voidaan laskea havaittujen mallinnettujen
ja odotettujen lajien lukumäärän suhde, joka on vesienhoidossa käytetty ekologinen laatusuhde. Tässä
kehitetyn mallin avulla pystyttiin ennustamaan luontaista pohjaeläinlajistoa verrattain hyvin, eli vertailupaikoilla havaittiin suurin piirtein ne lajit, jotka niille oli mallin perusteella ennustettu. Malliin sisällytettiin erikseen myös yksilörunsauksien ennustaminen. Mallin tekninen rakentaminen ja mallin hyvyystarkastelu on kuvattu tarkemmin Liitteessä 4.
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Kuva 19. Purojen pohjaeläimistön luontainen vaihtelu 73 vertailupaikan lajiston ryhmittelyanalyysillä
kuvattuna. Kaaviossa A on esitetty ennustavassa lajimallissa käytettyjen vertailupaikkojen ryhmittely
kuuteen ryhmään 1-6. Menetelmänä on hierarkkinen klusterianalyysi Sörensenin samankaltaisuusmittaan perustuen. Lisäksi kuvassa on esitetty ryhmien B) maantieteellinen sijoittuminen ja C) sijoittuminen
monimuuttujaisessa NMS-ordinaatiossa. Ordinaatiokuvassa toisiaan lähellä olevissa ryhmissä on
samankaltainen lajisto.
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5.3

Pohjaeläimistön tilan arviointi

Malli sovitettiin kaikille koko Suomen aineiston paikoille, jotka olivat sijainnin ja ympäristöolosuhteiden perusteella mallin sovellusalueella. Tuloksista vertailtiin lajien havaittuja ja ennustettuja esiintymisiä. Vertailupaikoilla havaittiin suurin piirtein ne lajit, jotka niille oli mallin perusteella ennustettu, eli
kehitetyn mallin avulla pystyttiin ennustamaan luontainen lajisto verrattain hyvin (ks Liite 4). Muilla
kuin vertailupaikoilla, joihin kohdistui ihmistoimintaa, lajien havaittu esiintymisfrekvenssi oli usein pienempi kuin mallinnettu (Kuva 20). Havaittujen ja mallinnettujen esiintymisten vertailulla voidaankin
päästä kiinni siihen, mitkä lajit ovat erityisesti kärsineet tietyllä alueella tai tietyn häiriön seurauksena.
Tässä koko Suomen aineistossa havaitut esiintymisfrekvenssit erosivat eniten mallinnetuista koskikorennoilla Taeniopteryx nebulosa, Diura, Isoperla ja Protonemura, päivänkorentolajilla Baetis niger sekä
vesiperhosista suvisammalsirvikkäällä Micrasema gelidum (Kuva 20). Tuloksen perusteella paikoilla
lajisto oli köyhtynyt erityisesti näiden lajien häviämisen myötä. Mallin avulla arvioitu puropaikkojen
pohjaeläinlajiston luonnontilaisuus on esitetty tarinakartta -verkkosivustolla (Kuva 21). Kartalla kuvataan havaittujen lajien lukumäärän ero ennustettuun lajimäärään prosentuaalisena erona joka kuvaa lajiston paikallista hävikkiä ihmistoiminnan seurauksena.
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Mallinnettu esiintymisfrekvenssi
Kuva 20. Lajien havaittujen ja odotettujen (mallinnettujen) esiintymisfrekvenssien suhde muilla kuin
vertailupaikoilla koko Suomen alueella (N=397). Ellipsi kuvaa ennustettujen esiintymisfrekvenssiestimaattien 95 % luottamusvälejä. Ellipsin ulkopuolelle kuvassa sijoittuvat lajit ovat yleistyneet
(havaittu>odotettu, kuvan yläosa) tai paikallisesti hävinneet (havaittu<odotettu, kuvan alaosa)
ihmistoiminnan seurauksena. Alhaisen esiintymisfrekvenssin lajit on suurennettu vasempaan
ylänurkkaan. Joitakin päällekkäisiä lajeja ei ole nimetty.
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Kuva 21. Esimerkkikuva pohjaeläinten tilan arvioinnista Taivalkosken alueen tutkimuspaikoilla tarinakartta-verkkosivustolta (https://tiny.cc/purot). Sivustolla on esitetty hankkeessa koottujen purojen pohjaeläinaineistojen lajiston luonnontilaisuuden arvio. Arviointi perustuu hankkeessa kehitettyyn alustavaan
ennustavaan lajimalliin ja se on esitetty asteikolla 0-100%, mikä vastaa ekologisen laatusuhteen vaihtelua välillä 0-1.

5.4

Vaikutukset metsätalousalueilla

Metsätalouden maankäytön vaikutuksia purojen pohjaeläimistöön tarkasteltiin erikseen valituilla 43 puropaikalla, joiden yläpuolisella valuma-alueella oli hakkuita ja/tai ojituksia. Aineistosta tarkasteltiin ojitusten ja hakkuiden erillis- ja yhdysvaikutuksia purojen pohjaeläimistöön. Lisäksi vertailtiin vaikutusten
voimakkuutta pienten ja suurempien virtavesien välillä. Puropaikat jaettiin kolmeen ryhmään niiden yläpuolisen valuma-alueen maankäytön perusteella. Paikkajoukot olivat:
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voimakkaasti metsähakkuiden piirissä olleet valuma-alueet (keskimäärin 20 % [vaihteluväli 16–26 %]) valuma-alueen maapinta-alasta hakattu GFC-aineiston perusteella), joilla
oli vähän ojitusta (7 % [2–11 %] ojitettuja turvemaita SOJT-aineiston perusteella),
• voimakkaasti ojitetut valuma-alueet (44 % [33–55 %]), joilla oli ollut vähän hakkuita
(4,5 % [0-6 %]), ja
• voimakkaasti ojitetut (35 % [27–46 %]) ja hakatut (22 % [15-35 %]) valuma-alueet.
Paikat edustavat mahdollisimman hyvin samoja luontaisia ympäristöolosuhteita kuin mallin rakennukseen käytetyt vertailupaikat. Tarkastelu on osa Maria Rajakallion väitöskirjatyötä Oulun yliopistossa
(Rajakallio ym. 2021).
Tulosten perusteella pohjaeläimistö oli vähiten luonnontilaisen kaltainen puroissa, joiden yläpuolisella valuma-alueella oli sekä ojituksia että metsähakkuita (Kuva 22). Kohteilla, joissa oli paljon hakkuita, mutta vähän ojituksia, pohjaeläinyhteisö ei ollut niin kärsinyt, vaikka yksittäisissä lajeissa olikin
merkkejä runsauksien muutoksista (ks. alla). Kohteilla, joissa oli paljon ojituksia, mutta vähän hakkuita
eliöstö oli enemmän kärsinyt. Tulosten perusteella pelkän ojituksen vaikutus eliöstöön on suurempi kuin
pelkän hakkuun. Metsähakkuilla näyttäisi kuitenkin olevan pohjaeläinyhteisöjen tilaa heikentävä vaikutus ojitetuilla alueilla. Vasteet olivat saman suuntaisia pienissä ja isoissa virtavesissä, mutta eliöstö oli
enemmän kärsinyt pienissä puroissa (Kuva 22) missä enemmän taksoneita oli taantunut tai hävinnyt.
•

Kuva 22. Havaitun ja vertailuoloissa odotetun (mallinnetun) pohjaeläinyhteisön samankaltaisuuden
vaihtelu vertailupaikoilla ja metsätalouspaikkaryhmissä pienissä ja isoissa puroissa. Bray-Curtis samankaltaisuusindeksi (BC) mittaa havaitun ja odotetun eliöstön samankaltaisuutta ja vastaa ekologista
laatusuhdetta. Kun BC on 1 (katkoviiva), on havaittu yhteisö täysin odotetun kaltainen. VERT=luonnontilaiset vertailupaikat, H=purot, joiden valuma-alueilla hakkuita, mutta vähän ojituksia, O=purot, joiden
valuma-alueet ojitettuja, mutta joissa vähän hakkuita, H-O = purot, joiden valuma-alueella paljon ojituksia ja hakkuita. Laatikot kuvaavat kvartiileja ja paksut vaakaviivat ovat mediaaneja. Tähdet kuvaavat
tilastollisesti merkitsevää eroa paikkaryhmien välillä.

Pienissä hakkuiden vaikuttamissa puroissa olivat taantuneita päivänkorennoista raitasukas- (Ephemerella aurivillii) ja paistesurviaiset (heimo Leptophlebiidae), koskikorennoista kirjo- (suku Diura) ja
hankikorrit (Taeniopteryx nebulosa) ja suku Protonemura, vesiperhosista suvisammalsirvikkäät
(Micrasema gelidum) ja kovakuoriaisista rihmavesiäiset (suku Hydraena) (Kuva 23). Pienissä ojitusten
alapuolisissa puroissa oli samoja taantuneita lajeja kuin hakkuualueilla, kuten raitasukassurviaiset, Protonemura -suvun koskikorennot ja rihmavesiäiset. Taantuneita lajeja oli kuitenkin enemmän, sillä myös
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päivänkorennoista sukeltajasurviaiset (Baetis niger -ryhmä; Baetis niger, Baetis muticus, Baetis digitatus), kovakuoriaisista harjukuoksanen (Elmis aenea) ja Isoperla -suvun koskikorennot olivat ojitusalueiden puroissa selkeästi taantuneet tai niitä ei havaittu. Eniten taantuneita tai hävinneitä lajeja oli sekä
hakkuiden että ojitusten alaisissa pienissä puroissa. Päivänkorennoista erityisesti Baetis niger -ryhmän
surviaiset, raitasukassurviaiset ja paistesurviaiset, koskikorennoista suvut Diura, Isoperla, ja Protonemura, hankikorri ja purohoikkakorri (Leuctra nigra), vesiperhosista Micrasema gelidum, sekä kovakuoriaisista harjukuoksanen ja rihmavesiäinen esiintyivät odotettua vähemmän runsaina tai niitä ei havaittu
lainkaan.
Isommissa puroissa vaikutukset olivat samankaltaisia (Kuva 24). Metsähakkuualueiden puroissa
olivat taantuneita erityisesti paistesurviaiset, koskikorennoista suvut Diura ja Protonemura ja hankikorri
ja vesiperhosista vaskisirvikäs (Sericostoma personatum). Ojituksen vaikuttamissa puroissa olivat taantuneet piikikässurviainen (Baetis rhodani) koskikorennoista suvut Isoperla ja Protonemura, sekä suvisammalsirvikkäät. Myös isoissa puroissa hakkuiden ja ojitustuen vaikuttamilla alueilla oli eniten muutoksia; erityisesti Baetis-suvun päivänkorennot, sukujen Protonemura, Isoperla ja Diura koskikorennot
ja kovakuoriaisista harjukuoksanen ja rihmavesiäinen olivat taantuneet.
Lajiston koostumustarkastelun lisäksi tarkasteltiin lajien ominaispiirteitä, jotka kertovat yhteisöjen
toiminnassa tapahtuvista muutoksista. Lajipiirteiden muutokset voivat kertoa yhteisömuutosten mekanismeista ja syy-seuraussuhteista ympäristön muuttumisen ja yhteisövasteen välillä (Larsen & Ormerod
2010). Hakkuun ja ojituksen vaikuttamissa puroissa olivat taantuneet taksonit, jotka hengittävät ruumiinsa ympärillä olevaa happikerrosta hyödyntäen ja ovat riippuvaisia happirikkaasta vedestä. Osa
näistä lajeista liikkuu osittain lentäen. Ravinne- ja eloperäisen kiintoaineen kuormitus voivat tehostaa
puron pohjalla tapahtuvaa hajotustoimintaa, lisätä hapen kulutusta ja alentaa veden happipitoisuutta (Turunen ym. 2020) ja siten heikentää näiden taksonien elinolosuhteita. Lisäksi veden virtauksen mukana
kulkeutuva kiintoaines saattaa rikkoa happikuplan ja estää happikerroksen hyödyntämisen. Myös kuolleita eläimiä ravinnon lähteenä taantuivat hakkuun ja ojituksen vaikuttamissa puroissa, mikä saattaa olla
seurausta pohjasedimentaation vähentämästä eliömääristä ja ravinnonpuutteesta. Lisäksi pienissä puroissa lajipiirteistä olivat taantuneet aikuisena vedessä elävät, välillä pohjaan kaivautuvat, kooltaan suhteelliset suuret sekä kuollutta eloperäistä ainesta syövät. Isoissa puroissa taantuivat lisääntymisstrategia,
jossa munaryppäät ovat vapaana vedessä ja taksonit, jotka ovat kooltaan suhteellisen suuria tai syövät
kaapien biofilmiä. Näistä ryhmistä ainakin pohjan kivien koloihin kaivautuvien, ravinnokseen levää
kaapivien ja isokokoisten taksonien on yleisesti havaittu taantuvan lisääntyneen kiintoaineen sedimentaation myötä. Lajiston ominaispiirteiden muutokset voivat vaikuttaa ekosysteemin toimintaan, millä
voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. Toisaalta lajiston muuttuessa yhteisön ylläpitämät toiminnot saattavat pysyä ennallaan, sillä useat lajit edustavat samoja ominaispiirteitä.
Paikalliset tekijät, kuten puron virtausolot ja pohjan rakenne, ovat tärkeitä lajistolle. Pohjaeläinseurannat tehdään vuolaan virtauksen koski- ja nivapaikoilla, jossa näytteenotto on karkealta kivi- ja sorapohjalta helppoa. Koskipaikkojen pohjaeläimistölle erityisen tärkeää on riittävän karkea pohjan rakenne
ja vähäinen hienojakoisen sedimentin määrä ja yleensä sammalten runsaus. Ojitukset muuttavat purojen
luontaisia virtausoloja ja lisäävät kiintoainekuormitusta, joka muuttaa puron pohjan rakennetta (Turunen
ym. 2019). Valuma-alueella toteutettavat hakkuut voivat lisätä ojituksen aiheuttamia muutoksia entisestään. Puuttomat maa-alueet ovat alttiimpia eroosiolle ja esimerkiksi ravinteet huuhtoutuvat näiltä alueilta herkemmin ojia pitkin vesistöön. Näistä elinympäristön muutoksista seuraa muutoksia pohjaeläimistölle. Valtaosa tässä taantuneiksi tunnistetuista lajeista oli päivänkorentoja, koskikorentoja tai
vesiperhosia, joita yleisesti pidetään herkkinä kiintoaineen sedimentaatiolle. Etenkin pohjan liettyminen
tai hiekoittuminen on eliöstölle haitallista, ja vesisammalten taantuminen tai häviäminen vähentää habitaatin monimuotoisuutta ja vaikuttaa köyhdyttävästi lajistoon (Turunen ym. 2020).
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Kuva 23. Yleisimpien pohjaeläinlajien tai -sukujen havaitun runsauden osuus vertailuoloissa odotetusta
(mallinnetusta) runsaudesta metsätalousvaikutteisissa pienissä puroissa. Kuvassa ovat vain taksonit,
joiden runsaus pystyttiin ennustamaan hyvin eli joiden vertailupaikkojen keskiarvon 95. % luottamusvälit
leikkaavat arvon 100 %. Harmaat piste-janakuviot ovat vertailupaikkojen keskiarvoja (pisteet) ja keskiarvon 95. % luottamusvälejä (janat) ja kuvaavat mallin taksoneittain vaihtelevaa ennustushyvyyttä.
Taantuneilla taksoneilla havaittu runsaus metsätalousvaikutteisilla paikoilla on selkeästi alhaisempi kuin
odotettu runsaus eli osuus on alle 100 %. Taksonit on järjestetty ylhäältä alas taantuvista runsastuviin.
Kokonaan hävinneet (0 %) tai > 200 % saaneet havainnot on koottu yhteen. Symbolien koko kuvaa
havaintojen lukumäärää.
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Kuva 24. Yleisimpien pohjaeläinlajien tai -sukujen havaitun runsauden osuus vertailuoloissa odotetusta
(mallinnetusta) runsaudesta metsätalousvaikutteisissa isoissa puroissa. Katso tarkemmin Kuva 23.

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 25/2021 35

6 Purojen kalasto
Purojen kalasto on yleensä vähälajinen. Hankkeessa koottu aineisto osoitti, että pienissä
puroissa elää tavallisimmin vain yksi kalalaji, usein taimen, tai ei sitäkään. Noin kolmasosa
pienimpien purojen sähkökoekalastuksista oli saaliittomia. Vesienhoidossa jokivesien
ekologisen tilan arviointiin käytetystä kalaindeksistä kehitettiin purovesiin soveltuva muoto.

6.1

Kala-aineisto

Purovesien kalastoon perustuvan ekologisen tilan arvioinnin kehittämiseen koottiin 1130 pääasiassa
pienten purojen yhden kalastuskerran sähkökalastustulosta valtakunnallisesta koekalastusrekisteristä,
Metsähallituksen lähinnä Iijoen vesistöalueella tekemistä sähkökalastuksista sekä muutamista muista
projekteista. Sähkökoekalastukset on tehty vuosina 1992–2016 (mediaani 2011).
Purojen sähkökalastukset on tehty koski- tai virtapaikoissa aikaisintaan heinäkuun lopulla, jolloin
taimenen ja lohen kesänvanhat (0+) poikaset ovat sähkökalastusvälinein pyydystettävissä (Kuva 25).
Sähkökalastukset on tehty koko uoman leveydeltä ylävirtaan päin ilman sulkuverkkoja (Kuva 26). Lohen ja taimenen kesänvanhat yksilöt on kirjattu erikseen tai eroteltu myöhemmin pituusjakauman perusteella. Kalatiheydet (yksilöä/100 m2) on laskettu suoraan yhden sähkökalastuskerran saaliista ottamatta
huomioon lajikohtaisia eroja pyydystettävyydessä.
Osa sähkökalastuksista oli tehty samassa paikassa tai niin lähellä toisiaan, että ne tulkittiin samaksi
paikaksi. Lopputuloksena aineistossa oli 591 erillistä sähkökalastuspaikkaa, joiden yläpuolinen valumaalue oli rajattu ja sen maankäyttötiedot olivat tiedossa. Sähkökalastuspaikkojen sijoittumisessa oli muutamia keskittymiä, joista merkittävin oli Pohjois-Pohjanmaalla Iijoen vesistöalueen latvaosilla (Kuva 4).
Lapista, Pohjois-Karjalasta ja Savosta oli vain muutamia koealoja.

Kuva 25. Taimen on luonnontilaisten metsäpurojen ominaista lajistoa (Kuva: Aki Janatuinen).
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Kuva 26. Virtavesien kalastosta saadaan tietoa sähkökoekalastuksella (Kuva: Kati MartinmäkiAulaskari).

6.2

Kalaston vaihtelu

Pienimpien purojen sähkökalastuksissa oli keskimäärin noin yksi kalalaji, suurimmissa vastaavasti noin
kolme (Kuva 27). Kokonaan ilman saalista jäätiin useimmiten pienissä puroissa. Pienimmässä purokokoluokassa noin kolmasosassa sähkökoekalastuksista ei saatu saalista (Kuva 28).

Kuva 27. Kalalajien keskimääräinen lukumäärä (neliö) ja vaihteluväli (viiva) viidessä
sähkökalastuspaikan yläpuolisen valuma-alueen kokoluokassa (N=277, 236, 231, 126 ja 60).
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Kuva 28. Saaliittomien sähkökalastusten osuus viidessä purojen ja jokien kokoluokassa.
Valuma-alueeltaan 10–10000 km2:n jokien aineisto on peräisin koekalastusrekisteristä
(N=40, 476, 1099, 4762 ja 2795).

Vaikka kalatiheydet erikokoisissa puroissa olivat samalla tasolla, niin kalojen määrä saaliissa oli
selvästi pienin pienimmissä puroissa (Kuva 29). Syynä tähän on se, että pienillä puroilla kalastettu
pinta-ala jää helposti pieneksi puron kapeuden takia.

Kuva 29. Sähkökalastuksen saaliskalojen lukumäärän keskiarvot viidessä purokokoluokassa.
Näytemäärät samat kuin Kuva 27.

Taimenen, puronieriän ja piikkikalojen (kymmenpiikki ja kolmipiikki) esiintymisfrekvenssien prosenttiosuudet kasvoivat puron koon pienetessä (Kuva 31). Toisaalta kivisimpun (Kuva 30), harjuksen,
ahvenen ja särjen osuudet vastaavasti pienenivät. Muut kalalajit näyttivät olevan enemmän tai vähemmän valikoimattomampia puron koon suhteen. Sähkökalastuspaikan yläpuolisen valuma-alueen keskimääräinen koko vaihteli eri kalalajien asuttamilla paikoilla (Kuva 32). Tässä tarkastelussa kolmipiikki,
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puronieriä ja kymmenpiikki näyttivät vahvimmin suosivan pieniä puroja ja särki, harjus ja kivisimppu
vastaavasti suurimpia puroja. Kun puron koko kasvoi, lajisto monipuolistui lähelle normaalia jokilajistoa. Varsinkin kivisimppua, ahventa ja särkeä tavattiin runsaammin vasta suuremmissa puroissa. Muutamissa pikkupuroissa tavattiin puronieriää, joka on Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva vieraslaji. Se saattaa syrjäyttää taimenen varsinkin hapanvetisissä latvapuroissa. Useassa suoraan mereen laskevassa
pikkupurossa tavattiin myös kolmipiikkiä ja kymmenpiikkiä.

Kuva 30. Sähkökoekalastuksessa saatuja kivisimppuja (Kuva: Mika Visuri).

Kuva 31. Runsaslukuisimpien kalalajien esiintymisfrekvenssien prosenttiosuudet
erikokoisten purojen ja jokien sähkökalastussaaliissa.

Aineistossa oli viitteitä siitä, että joidenkin kalalajien yksilöt levittäytyvät järvistä, lammista tai
joista muutamia satoja metrejä pieniin puroihin. Pienten purojen (valuma-alue < 5 km2) sähkökalastuksissa lukumäärältään vähäiset havainnot (N=9) ahvenesta tehtiin verrattain lähellä niiden ilmeisiä leviämiskeskuksia (Kuva 33). Suuremmissa puroissa ilmiö näkyi selvästi laimeampana.
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Kuva 32. Sähkökalastuspaikan yläpuolisen valuma-alueen keskimääräinen koko (km2) sekä jakauman
kaksi prosenttipistettä eri kalalajien asuttamilla paikoilla. Kunkin lajinimen jälkeen esitetty lukuarvo
kertoo niiden sähkökalastusten yhteismäärän, joilla kyseestä lajia tavattiin.

Kuva 33. Keskimääräinen etäisyys (m) sähkökalastuspaikalta lähimpään järveen tai jokeen
pienissä puroissa (valuma-alue < 5 km2) eri kalalajeilla.

40 Suomen ympäristökeskuksen raportteja 25/2021

6.3

Kalaindeksin kehitys

Vesipuitedirektiivin mukaisessa, jokikaloihin perustuvassa ekologisessa luokittelussa käytetään FiFI
(Finnish Fish Index) -indeksiä, joka koostuu viidestä muuttujasta:
• Kesänvanhojen (0+) lohien ja taimenten tiheys
• Särkikalojen tiheys
• Ympäristömuutoksille herkkien (intoleranttien) lajien osuus
• Ympäristömuutoksille kestävien (toleranttien) lajien osuus
• Kalalajien lukumäärä
Indeksin neljän ensimmäisen muuttujan arvioitiin soveltuvan myös pieniin puroihin. Sen sijaan kalalajien lajilukumäärä päätettiin pudottaa pois indeksistä pienten purojen pienen lajimäärän perusteella.
Täten saatiin FiFI-indeksin 4-muuttujainen versio FiFI4, jota käytettiin tutkimuksen indeksilaskelmissa.
Kalalajien esiintymisfrekvensseissä oli selvä muutos siirryttäessä suurimmista pienimpiin puroihin
(Kuva 31). Voimakkaasti puron kokoon sidonnainen lajisto saattaa vääristää indeksimuuttujien antamia
arvoja. Taimenen (intolerantti) suhteellisen suurta osuutta pienten purojen saaliissa kompensoi jossakin
määrin kahden intolerantin lajin, kivisimpun ja harjuksen, puuttuminen pienistä puroista sekä toleranttien piikkikalojen suhteellisen runsas esiintyminen pienissä puroissa. Kalaindeksin arvoa nostavien ja
laskevien ryhmien esiintymisfrekvensseissä ei havaittu kovin suurta eroa viiden purokokoluokan kesken
(Kuva 34).
Kohtalaisen luonnontilaisiksi arvioiduissa vertailupuroissa FiFI4-indeksin keskiarvo oli suurin pienimmässä purokokoluokassa (Kuva 35). Tulos viittaa siihen, että FiFI4-indeksi on altis puron koon mukaisen lajipainotuksen mukaiselle vääristymälle. Kalastoperustaisen ekologisen laatusuhteen (ELS) laskennassa tulisikin korjata vääristymä käyttämällä puron kokoluokan mukaisia vertailuarvoja (Kuva 35).

Kuva 34. Kalaindeksiin (FiFI4) arvoon vaikuttavien lajiryhmien osuudet viiden kokoluokan
puroissa. Toleranttien lajien ja särkikalojen esiintyminen alentaa kalaindeksin arvoa, kun taas
intoleranttien lajien esiintyminen nostaa kalaindeksin arvoa.
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Kuva 35. FiFI4 indeksin keskiarvot neljän kokoluokan referenssipuroilla (N=67, 27, 34 ja 20).

6.4

Johtopäätökset

Metsäojitusten kiintoainekuormituksen aiheuttama latvapurojen hiekoittuminen heikentää kalojen
elinympäristön laatua ja soveltuvuutta lisääntymiseen. Tässä kootussa aineistossa etenkin taimenen
esiintyminen vaikuttaisi vähenevän valuma-alueen turvemaiden ojitusosuuden lisääntyessä (Sutela ym.
2021, julkaisematon). Jos puron sorapohja peittyy hiekkakerroksella, taimen menettää kutuun ja mädin
hautoutumiseen sopivan alustan eikä lisääntyminen enää onnistu. Lisäksi hiekkapohjalta ei löydy kaloille suojapaikkoja eikä pohjaeläimiä ravinnoksi. Kiintoainekuormitus on haitallista myös mm. jokihelmisimpukalle (Lopes-Lima ym. 2017), jonka selviäminen on riippuvainen taimenkannasta.
Vesipuitedirektiivin mukaiseen jokivesien ekologisen tilan arviointiin kehitetty FiFI kalaindeksi kuvastaa kalastossa tapahtuneita muutoksia (Vehanen ym. 2010). Tässä tutkimuksessa kalaindeksiä muokattiin purovesiin paremmin sopivaksi, mutta sekään ei poistanut kaikkia ongelmia indeksin soveltamisessa. Kalalajien ja saaliskalojen vähäinen määrä, suuri mahdollisuus saaliittomiin sähkökalastuksiin
sekä kalalajien esiintymisfrekvenssien jyrkät muutokset siirryttäessä pienimmistä suurimpiin puroihin
haittaavat kalaindeksin soveltamista. Näin ollen aivan pienimmissä puroissa tai noroissa (valuma-alue <
1 km2) kalaston käyttöä ekologisen tilan arvioinnissa ei suositella ja 1-5 km2 valuma-alueen puroissa
kalastoa suositellaan käytettäväksi vain varauksin.
Tässä työssä kehitettyä FiFI4-indeksiä suositellaan käytettäväksi valuma-alueeltaan yli 5 km2:n purovesissä ja tällöinkin niin, että vesipuitedirektiivin mukaisen ekologisen laatusuhteen (ELS) laskelmissa valuma-alueeltaan 5-10 km2 purokokoluokassa käytetään tämän kokoluokan referenssipuroja ja
vastaavasti > 10 km2 puroissa kyseisen kokoluokan referenssipuroja. Hankkeessa koottujen kala-aineistojen FiFI4-indeksiin perustuva lajiston luonnontilaisuusarvio on esitetty tarinakartta-verkkosivustolla
(Kuva 36).
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Kuva 36. Esimerkkikuva kalaston tilan arvioinnista Taivalkosken alueen tutkimuspaikoilla tarinakarttaverkkosivustolta (https://tiny.cc/purot). Sivustolla on esitetty hankkeessa koottujen purojen kalastoaineistojen lajiston luonnontilaisuuden arvio FiFI4-indeksiin perustuen asteikolla 0-100% mikä vastaa
indeksiarvon ja ekologisen laatusuhteen vaihtelua välillä 0-1. Kaikille kohteille tila-arviota ei voitu laskea
ja nämä paikat on esitetty kartassa mustilla pisteillä.
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7 Purohabitaattien muuttuneisuuden mallinnus
Kaikkien Suomen purojen tilaa ei voida kartoittaa maastokäynnein. Pienvesien tilasta tarvitaan
kuitenkin valtakunnallisesti kattavaa arviointitietoa, jota voidaan tuottaa maasto- ja paikkatietoja hyödyntäen tilastollisten mallinnusmenetelmien avulla. Tässä hankkeessa kehitettiin
Iijoen alueen puroinventointiaineiston avulla empiiriseen tilastomalliin perustuvaa menetelmää,
jolla arvioidaan purojen habitaatin muuttuneisuutta paikkatietojen perusteella. Työn tuloksena
syntyi myös helppokäyttöinen laskentapohja, jonka avulla voi arvioida valuma-alueen ja
uoman muutosten vaikutusta puron muuttuneisuuteen.

7.1

Tausta

Pienvesien tilasta tarvitaan valtakunnallisesti kattavaa arviointitietoa mm. luontotyyppien uhanalaisuuden arviointia, vesienhoidon suunnittelua ja kunnostettavien vesistöjen tunnistamista varten. Suuri tarve
on paikkatietoperusteiselle työkalulle, jolla voidaan tunnistaa pienvedet, jotka ovat muuttuneet metsätaloustoimenpiteiden seurauksena ja joiden tilaa olisi kunnostamalla mahdollista parantaa. PienvesiGIShankkeessa (Häkkilä ym. 2015) kehitettiin tarkastelutapaa purohabitaattien luonnontilan muuttuneisuuden paikkatietoperusteiseen arviointiin. Hankkeessa testattiin useita purojen ja niiden valuma-alueiden
ominaisuuksia kuvaavia muuttujia ja tarkasteltiin niiden soveltuvuutta maastoinventoinneilla (Hyvönen
ym. 2005) arvioidun purojen luonnontilan muuttuneisuuden mallintamiseen. Purouomien perkausta kuvaava mutkaisuusindeksi (ks. menetelmät) oli paras yksittäinen puron luonnontilaisuutta kuvaava muuttuja (Häkkilä ym. 2015). Myös harvapuustoisten alueiden ja metsäojien määrä valuma-alueella selittivät
puron muuttuneisuutta luonnontilasta.
Tässä työssä jatkettiin PienvesiGIS-mallin kehittämistä. Työn tavoitteena oli kootun laajemman
maastoaineiston avulla tarkastella uusia purojen luonnontilan muuttuneisuutta kuvaavia paikkatietomuuttujia ja kehittää muuttujista tilastollinen malli, jolla luonnontilan muuttuneisuutta voitaisiin ennustaa purokohteissa, joista maastoinventointiin perustuva tieto puuttuu.

7.2

Inventointiaineisto

Mallinnuksen kehittämisessä käytettiin Metsähallituksen tuottamaa Iijoen valuma-alueen mittavaa purojen inventointiaineistoa (Hyvönen ym. 2005, Luhta ja Moilanen (julkaisematon aineisto)). Aineisto käsittää 436 puron (noin 1700 km) systemaattisesti tehdyt maastoinventoinnit 4156 purojaksolta. Aineisto
vietiin paikkatietomuotoon tässä hankkeessa (Kuva 37). Puroinventointiaineisto on tallennettu Metsähallituksen ylläpitämään suojelualueiden kuviotietojärjestelmään (SAKTI), joka on ympäristöhallinnon
yhteisesti käytettävissä.
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Kuva 37. Esimerkkikuva Metsähallituksen puroinventointiaineistosta Taivalkosken alueelta tarinakarttaverkkosivustolta (https://tiny.cc/purot). Inventointitulokset on esitetty purojaksojen arvioituna luonnontilaisuutena.

Metsähallituksen puroinventointimenetelmässä purot kartoitetaan maastossa (Hyvönen ym. 2005).
Inventoinnissa purojen varret kuljetaan kokonaisuudessaan läpi ja samalla kirjataan tietoja puron ominaisuuksista ja luonnontilan muuttuneisuudesta. Inventoinnissa arvioidaan puron ominaisuuksien (pituus, leveys ja syvyys) lisäksi uoman ja rantavyöhykkeen rakenteisiin ja kasvillisuuteen liittyviä tekijöitä. Puronvarret jaetaan eripituisiin jaksoihin uoman muotojen, virtaustyypin, alueen kasvutyypin ja
ihmistoiminnan perusteella.
Luonnontilan muuttuneisuus on keskeisin maastossa arvioitava tekijä. Luonnontilaa muuttaneita
arvioitavia tekijöitä ovat metsäojitukset, uoman perkaukset, rantavyöhykkeen hakkuut ja maan muokkaukset. Lisäksi arvioidaan mudan ja hiekan määrää purouomassa sekä vedenlaadun mahdollista muutosta. Kaikki osatekijät ja kokonaisarvio purohabitaatin luonnontilan muuttuneisuudesta arvioidaan kuusiportaisella asteikolla 0–5. Pistearvo 5 edustaa luonnontilaista tilannetta, jossa ei ole uomaan ja
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lähivaluma-alueeseen kohdistuneita tai muita merkittäviä ihmistoiminnasta aiheutuneita muutoksia (Hyvönen ym. 2005). Jos purojakso saa pistearvon 0 tai 1, se on voimakkaasti ihmistoiminnan muuttama ja
sen suojeluarvo on vähäinen. Luonnontilan muuttuneisuusarvioiden on havaittu korreloivan myös pohjaeliöstön muuttuneisuuden ja monimuotoisuuden kanssa: pistearvojen 1 kohteissa lajiston koostumus
on usein muuttunut ja lajirikkaus pienin, kun taas pistearvon 5 kohteissa lajisto on yleensä eniten luontaisen kaltainen ja lajirikkain (Suurkuukka ym. 2014, Jyväsjärvi ym. 2014)
Inventoinnin perusteella arvioidaan jakson kunnostustarve ja ehdotukset kunnostustoimiksi (Hyvönen ym. 2005). Metsähallitus on Iijoen alueella kunnostanut ja kehittänyt purojen kunnostusmenetelmiä
1990-luvulta lähtien. Lisäksi alueella on kartoitettu teiden ylitysrakenteiden aiheuttamia vesieliöiden
vaellusesteitä. Poikkeuksellisen laajaa ja kattavaa aineistoa olisi tarvetta vieläkin laajentaa. Menetelmä
soveltuu purojen tilan arviointiin missä tahansa, ja sitä voidaan käyttää kunnostustarpeen arvioimisen
lisäksi myös kunnostusten seurantaan (Moilanen & Luhta 2018).
Tässä työssä puroille laskettiin inventoitujen purojaksojen luonnontilaisuusarvojen pituuspainotettuna keskiarvona yksi jatkuva luonnontilaisuusmuuttuja. Valitussa purojoukossa esiintyi kaikkia luonnontilan muuttuneisuusluokkia väliltä 1–5. Eniten aineistossa oli puroja, joiden muuttuneisuuden pistearvo oli välillä 3,0 – 4,5 (Kuva 38). Kokonaan luonnontilaisiksi arvioituja pistearvon 1 saaneita puroja
oli kartoitusten perusteella 8 %. Myös muuttuneissa puroissa on kuitenkin säilynyt luonnontilaisia tai
luonnontilaisen kaltaisia purojaksoja.
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5
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Kuva 38. Tässä työssä käytettyjen Iijoen valuma-alueen inventoitujen purojen luonnontilaisuuden
pistearvojen jakauma. Kuvattuna on puroille laskettujen purojaksojen pituudella painotetut inventointipistearvot.

7.3

Mallinnusmenetelmät

Tilastollisten tarkastelujen päämääränä oli luoda empiirinen malli, jolla voidaan paikkatiedon (Taulukko 1, Liite 3) avulla ennustaa purokohteiden habitaatin luonnontilan muuttuneisuutta. Aineistoa tarkasteltiin aluksi graafisesti muuttujien jakaumien selvittämiseksi. Tarkasteluissa pyrittiin lisäksi tunnistamaan purokohteet, joissa muuttujien arvot poikkeavat merkittävästi muista luonnontilaisuudeltaan
vastaavista purokohteista. Muuttujille tehtiin muunnoksia normaalijakauman saavuttamiseksi.

46 Suomen ympäristökeskuksen raportteja 25/2021

Luonnontilaisuutta mallinnettiin kahdella vaihtoehtoisella menetelmällä: monimuuttujaregressiolla,
jossa luonnontilaisuus oli jatkuva muuttuja sekä lineaarisella erotteluanalyysillä, jossa luonnontilaisuus
luokiteltiin viiteen alkuperäisluokkaansa. Ennen analyysejä aineistosta valittiin 51 puroa, joita käytettiin
riippumattomina testipuroina kummassakin mallissa. Puroja valittiin samassa suhteessa kuin niitä oli eri
luonnontilaisuusluokissa.
Monimuuttujaregressiossa selittävät muuttujat valittiin askeltavalla valinnalla, jossa malliin lisätään
muuttujia tärkeysjärjestyksessä siinä suhteessa kuin ne kasvattavat mallin selitysastetta. Regressiomallissa selittäville muuttujille muodostetaan regressiokertoimet, joiden avulla voidaan ennustaa uusien purokohteiden luonnontilaisuuden pistearvoa.
Myös erotteluanalyysissä käytettiin selittävien muuttujien askeltavaa valintaa. Erotteluanalyysin
periaate on hyvin samankaltainen kuin regressionanalyysissä. Ajatuksena on löytää selittävien muuttujien kombinaatio, joka erottelee havaintoaineiston mahdollisimman hyvin selitettävän muuttujan luokkiin. Analyysin tavoitteena on ryhmäjäsenyyden (tässä inventointipistearvon) ennustaminen selittävien
muuttujien avulla. Erikokoisten ryhmien tapauksessa voidaan ryhmäkoolle asettaa lisäksi a priori -todennäköisyys. Tässä työssä a priori todennäköisyyksinä käytettiin purojen määriä eri luonnontilaisuusluokissa. Lisäksi laskettiin posteriori -todennäköisyydet kullekin purolle kuulua eri luonnontilaisuusluokkiin. Posteriori -todennäköisyydet laskettiin ympäristöetäisyyksien (Mahalanobiksen etäisyys) ja a
priori -todennäköisyyksien perusteella.

7.4

Muuttuneisuuden kanssa korreloivat tekijät

Purojen luonnontilan muuttuneisuusarvio korreloi Corine-maanpeiteluokkien metsätyyppien osuuksiin
valuma-alueella siten, että suhde oli turvemaiden metsätyyppien osuuteen (lehtimetsät, sekametsät ja
havumetsät) negatiivinen ja kivennäismaiden metsätyyppien osuuteen (havumetsät kivennäismailla) positiivinen (Taulukko 2). Luonnontilaisuus korreloi positiivisesti myös avosoiden osuuden kanssa. Hakkuita kuvaavista harvapuustoisista metsätyypeistä luonnontilaisuus korreloi negatiivisesti harvapuustoisten havumetsien osuuteen turvemailla. Kaikki korrelaatiot olivat heikkoja ja todennäköisesti kuvaavat
enemmän metsätaloustoimien intensiteettiä ja mahdollisesti tähän liittyviä voimakkaampia vaikutuksia
turvemailla.
Taulukko 2. Purojen luonnontilan muuttuneisuusarvion kanssa korreloivat Corine-maanpeiteluokat ja
niiden korrelaatiokertoimet (Pearson) ja P-arvot.
Luokka

Selite

Pearson r

P

3112

Lehtimetsät turvemaalla

-0,179

0,136

3121

Havumetsät kivennäismaalla

0,136

0,009

3122

Havumetsät turvemaalla

-0,327

<0,001

3132

Sekametsät turvemaalla

-0,213

<0,001

3243

Harvapuustoiset alueet, cc 10-30%, turvemaalla

-0,143

0,006

4121

Avosuot

0,215

<0,001

Purojen luonnontilan muuttuneisuusarviot korreloivat jonkin verran voimakkaammin luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden metsätyyppien osuuteen purojen valuma-alueilla. Luonnontilaisuusarvion korrelaatio käsiteltyjä metsien kuvaavaan alhaisten prioriteettien yhdistelmän osuuteen oli
negatiivinen ja monimuotoisuudelle arvokkaiden metsiä kuvaavaan korkeiden prioriteettien yhdistelmään osuuteen positiivinen (Taulukko 3). Prioriteettiyhdistelmien metsien osuudet olivat vahvasti keskenään korreloituneita (Pearson r > 0.8) siten, että alhaisten ja korkeiden prioriteettien metsäosuudet
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olivat voimakkaassa negatiivisessa korrelaatiossa ja vastaavasti sekä alhaiset että korkeat prioriteetit
korreloivat keskenään positiivisesti.
Taulukko 3. Purojen luonnontilan muuttuneisuusarvion ja monimuotoisuudelle tärkeiden metsäalueiden
(Mikkonen ym. 2018) prioriteettiyhdistelmien väliset korrelaatiokertoimet (Pearson) ja P-arvot. Prioriteettiyhdistelmät 1, 2 ja 3 kuvaavat käsiteltyjä metsiä ja yhdistelmät 4, 5, 6 ja 7 luonnon monimuotoisuudelle
arvokkaiden metsiä.
Yhdistelmä

Monimuotoisuuden prioriteetit

Pearson r

P

1
2

Prioriteetit 1-2

-0,369

<0,001

Prioriteetit 1-3

-0,393

<0,001

3

Prioriteetit 1-4

-0,387

<0,001

4

Prioriteetit 9-13

0,486

<0,001

5

Prioriteetit 10-13

0,479

<0,001

6

Prioriteetit 11-13

0,467

<0,001

7

Prioriteetit 12-13

0,465

<0,001

5

5

4.5

4.5

4

4

3.5

3.5

Luonnontilaisuus

Luonnontilaisuus

Puron luonnontilaisuuden inventointiarvo aleni ojitettujen turvemaiden osuuden (osuus kaikista turvemaista) kasvaessa ja kasvoi puron mutkaisuuden kasvaessa (Kuva 39). Valuma-alueen kaltevuus ei
selittänyt luonnontilaisuuden vaihtelua (r = -0,061). Kaltevuus oli negatiivisessa suhteessa ojittamattomien (r = -0,302) ja ojitettujen (r = -0,351) turvemaiden määrään sekä puron mutkaisuusindeksiin (r = 0,322). Kaltevuus ei kuitenkaan liittynyt ojitettujen turvemaiden osuuteen kaikista turvemaista (r = 0,041).
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Kuva 39. Purojen luonnontilan muuttuneisuusarvion suhde ojitettujen turvemaiden osuuteen (kaikista
turvemaista) ja puron mutkaisuusindeksiin.

7.5

Mallien rakennus ja kalibrointi

Regressiomalli. Muuttujien askeltavassa valinnassa monimuuttujaregressiomalliin valikoituivat ojitettujen turvemaiden osuus turvemaista, mutkaisuusindeksi ja luonnon monimuotoisuudelle tärkeiden metsien prioriteettiyhdistelmä 10-13. Yhdessä muuttujat selittivät 49 % luonnontilan muuttuneisuusarvion
vaihtelusta mallin kalibrointipaikoilla (Taulukko 4).
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Taulukko 4. Puron luonnontilan muuttuneisuuden ennustamiseen sovelletun regressiomallin parametrit.
Malli

β

Vakio

3,325

0,174

Ojitettujen turvemaiden %-osuus

-0,017

0,002

-0,415

Mutkaisuusindeksi*

24,494

2,836

0,326

0,169

0,032

0,231

Prioriteettiyhdistelmä 10-13*

S.E. Standard. β

t

P 95 % luottamusväli
Ala

Ylä

19,136

<0,001

2,983

3,666

-9,472

<0,001

-0,021

-0,014

8,636

<0,001

18,917

30,072

5,333

<0,001

0,107

0,232

*Muuttujille tehty ln-muunnos.

Poikkeamat havaitun ja ennustetun luonnontilaisuuden välillä olivat samanlaisia mallin kalibrointipaikoilla (RMSE 0,758) ja uusilla, riippumattomilla paikoilla (RMSE 0,740). Malli kuitenkin yliennusti
(ennustettu > havaittu) alhaista luonnontilaa kuvaavia arvoja ja aliennusti korkeita arvoja. Ennusteissa
on myös huomattavan suuri hajonta, etenkin keskimääräisissä luonnontilaisuuden arvoissa (Kuva 40).
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Kuva 40. Regressiomallilla ennustetun ja havaitun purojen luonnontilaisuuden suhde mallin rakennukseen käytetyissä puroissa (Kalibrointi, N = 321) ja uusissa, mallista riippumattomissa testipuroissa
(N = 51).

Erotteluanalyysimalli. Erotteluanalyysissä etsittiin paikkatietomuuttujat, jotka parhaiten erottelevat luonnontilan muuttuneisuusluokkia. Ojitettujen soiden osuus oli myös erotteluanalyysissä tärkein
selittävä muuttuja (Taulukko 5). Lisäksi muuttuneisuusluokkia erottelivat puron mutkaisuus ja monimuotoisuudelle tärkeiden metsien prioriteettien yhdistelmä 9-13, joskin jälkimmäisen merkitys oli jokseenkin pieni (Taulukko 5).
Taulukko 5. Puron luonnontilan muuttuneisuusluokan mallintamiseen sovelletun erotteluanalyysin
muuttujien askeltava valinta. Lopullisessa mallissa ovat mukana kaikki kolme muuttujaa.
Muuttujien määrä
Muuttuja
1
Ojitettujen %-osuus
2
Mutkaisuusindeksi*
3
Prioriteettiyhdistelmä 10-13*
*Muuttujille tehty ln-muunnos.

Lamda
0,591
0,478
0,447

F

df

df2

P

24,617

12

831

<0.001
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Kaikkien muuttujien keskiarvot poikkesivat selvästi luonnontilaisuusluokkien välillä (Kuva 41).
Ojitettujen turvemaiden osuus väheni luonnontilaisuuden lisääntyessä ja oli alhaisin luokassa 5. Puron
mutkaisuus lisääntyi luonnontilaisuuden lisääntyessä, mutta mutkaisuuden nousu tasaantui luokissa 3-5
(Kuva 41). Luonnon monimuotoisuuden kannalta korkean prioriteetin metsien osuus valuma-alueen
metsistä vaihteli samaan tapaan kuin puron mutkaisuus. Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden
metsien osuus kattoi vain muutamia prosentteja luonnontilaisiksikin luokiteltujen purojen (luokka 5) valuma-alueiden metsistä (Kuva 41).

1
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4

5

Luonnontilaisuusluokka

Kuva 41. Ojitettujen turvemaiden osuuden valuma-alueen turvemaista, puron mutkaisuusindeksin ja
luonnon monimuotoisuuden kannalta korkean prioriteetin metsien osuuden valuma-alueen metsistä
vaihtelu viidessä puron eri luonnontilaisuusluokissa.

Erottelufunktiot luokittelivat 52 % mallin kalibrointipuroista ja 50 % riippumattomista testipuroista
niiden oikeaan luonnontilan muuttuneisuusluokkaan. Luokkakohtaisissa luokituksissa oli vaihtelua,
mutta pääsääntöisesti purot luokittuivat vierekkäisiin luonnontilaisuusluokkiin, joten voimakkaasti
muuttuneet purot erottuvat suhteellisen hyvin luonnontilaisemmista puroista (Taulukko 6, Taulukko
7). Kolmannen tilaluokan puroissa luokitteluvirhettä esiintyi kuitenkin vaihtelevasti, joten näiden luokittelussa on enemmän epävarmuutta (Taulukko 6, Taulukko 7).
Taulukko 6. Mallin rakennukseen käytettyjen 321 puron luokittuminen luonnontilaisuusluokkiin erotteluanalyysissä.
Luonnontilaisuusluokka

1

Erotteluanalyysin luokitus
2
3

4

5

Yhteensä

1

12

10

7

2

8

16

12

7

3

5

8

43

35

4

95

4

1

1

29

74

14

119

1

12

22

35

5

29
43

% 1

41

34

24

2

19

37

28

16

3

5

8

45

37

4

100

4

1

1

24

62

12

100

3

34

63

100

5
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100
100

Taulukko 7. Riippumattomien 50 testipuron luokittuminen luonnontilaisuusluokkiin erotteluanalyysissä.
Erotteluanalyysin luokitus
Luonnontilaisuusluokka
1

1

2

4

1

2
3

3
2

4

3

80

2
3

60
13

5

Yhteensä

1

1

5

6

6

1

15

6

10

4

20

3

2

5

20

4

7.6

5

5

5
% 1

4

100
20

20

100

40

40

7

100
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Metsätalouden vaikutukset luonnontilan kuvaajana

Ojitettujen turvemaiden osuus puron valuma-alueen turvemaista oli selvästi tärkein puron luonnontilaisuuden muuttuneisuutta selittävä tekijä. Metsäojien osuus oli yleisin purojen luonnontilaa muuttanut tekijä myös Iijoen valuma-alueen inventoinneissa vuosina 1998-2003, jolloin jopa 43 %:lla purojaksoista
havaittiin metsäojien aiheuttamia muutoksia (Hyvönen ym. 2005). Tässä työssä voimakkaimmin muuttuneiden purojen valuma-alueiden turvemaista oli ojitettu keskimäärin 80 %. Luonnontilaisiksi luokiteltujenkin purojen valuma-alueilla turvemaista oli ojitettu keskimäärin 22 %, eikä täysin ojittamattomia
valuma-alueita ollut koko aineistossa kuin neljällä purolla.
Purojen luonnontilan muuttuneisuusarvion vahva suhde metsäojituksiin viittaa siihen, että inventointitulos heijastaa metsätalouden intensiteettiä puron valuma-alueella. Metsäojat lisäävät uomiin kulkeutuvaa kiintoainesta, joka yksipuolistaa purohabitaatteja. Muutos on silmin nähtävä ja helppo inventoida maastossa. Metsätalouden vaikutuksesta kertonee myös puron luonnontilaisuuden positiivinen
suhde luonnon monimuotoisuuden kannalta korkean prioriteetin metsien osuuteen. Korkean prioriteetin
metsiä oli purojen valuma-alueilla vain muutamia prosentteja metsäalasta, joten muuttujan vaikutus liittynee epäsuorasti metsätalouteen ja kuvaa enemmän toiminnan intensiteettiä kuin varsinaisia metsätalouden vaikutuksia. Luonnontilan muuttuneisuutta selittävistä muuttujista vain mutkaisuusindeksi kuvaa
suoraan puron ominaisuuksia. Mutkaisuus korreloi lisäksi puron leveysvaihtelun kanssa, joka myös alenee voimakkaiden perkausten seurauksena. Puron mutkaisuus on myös inventoinneissa keskeinen luonnontilan muuttuneisuuden kuvaaja, joten mutkaisuusindeksin valikoituminen malleihin oli odotettua.
Mutkaisuusindeksin vaihtelu tasaantui selvästi puron luonnontilan lisääntyessä, joten indeksin perusteella voidaan erottaa lähinnä voimakkaimmin muutetut purot. Vastaavan tyyppinen ilmiö oli havaittavissa myös luonnon monimuotoisuudelle tärkeiden metsätyyppien osuudessa, joka oli hyvin alhainen
voimakkaimmin muutettujen purojen valuma-alueilla.

7.7

Luonnontilan ennustaminen

Tämä työn tarkoitus oli kehittää työkalua, jolla voidaan ennustaa purojen luonnontilaisuutta ja kunnostustarvetta paikkatietomuuttujien avulla. Regressiomalliin valikoituneet paikkatietomuuttujat selittivät
luonnontilaisuuden vaihtelusta vain noin 50 %. Malli myös selvästi yliennusti alhaista luonnontilaisuutta ja aliennusti korkeaa luonnontilaisuuden astetta. Myös erotteluanalyysin luokittelutarkkuus olisi
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voinut olla parempi, mutta analyysin vahvuutena ovat ympäristöetäisyyksien ja ryhmäkokojen perusteella lasketut todennäköisyydet, joilla luokiteltava puro kuuluu eri luonnontilaisuusluokkiin. Todennäköisyyksien jakaantumisen perusteella voidaan arvioida luokituksen luotettavuutta ja todennäköisintä
tilaluokkaa. Useimmiten purot saavat korkeita todennäköisyyksiä kuulua kahteen vierekkäiseen luokkaan (Taulukko 8). Kehitetyistä malleista tehtiin yksinkertainen Excel-laskentapohja uusien purokohteiden habitaatin luonnontilan muuttuneisuuden luokitteluun (ks. Liite 5).
Taulukko 8. Esimerkki ympäristöetäisyyksien ja erotteluanalyysin ryhmäkokojen perusteella lasketuista
todennäköisyyksistä (P), joilla esimerkkipurot arvioidaan kuuluvan eri luonnontilan muuttuneisuusluokkiin 1-5. Kaksi suurinta todennäköisyyttä on lihavoituna. Inventoitu luokka kertoo todellisen, maastossa
arvioidun luonnontilan muuttuneisuuden asteen.
Puro

Inventointiluokka

P1

P2

P3

P4

P5

Sorsaoja

1

0.516

0.350

0.075

0.058

0.001

Niskaoja

2

0.061

0.322

0.348

0.269

0.000

Rääpysoja

4

0.000

0.006

0.263

0.649

0.081

Kaahlo-oja

5

0.011

0.046

0.217

0.463

0.263

Kärppäoja

5

0.000

0.000

0.012

0.060

0.928

7.8

Mallin virhelähteet ja kehityskohteet

Purouomien luonnontilan muuttuneisuuden vaihtelu Iijoen valuma-alueella liittyi metsätalouden toimenpiteiden määrään, minkä vuoksi purouomien luonnontilaisuutta voidaan suhteellisen hyvin kuvata valuma-aluetason muuttujilla. Turvemaiden osuus valuma-alueen pinta-alasta vaihteli tutkitussa Iijoen valuma-alueen purojoukossa hyvin vähän (keskimääräinen turvemaiden osuus valuma-alueesta 20 %),
joten ojitusten määrä kuvannee hyvin metsäojien todellista vaikutusta. Ojitusten osuus myös korreloi
käytännössä kaikkien purohabitaatin rakennetta kuvaavien muuttujien kanssa, joista etenkin hiekan
määrä oli Iijoen alueen aineistossa voimakkaassa suhteessa ojitusten osuuteen.
Purouomiin ja etenkin niiden eliöstöön vaikuttavat myös rantametsien hakkuut, joiden seurauksena
uoman varjostus ja veteen kulkeutuvan lehtikarikkeen määrä vähenevät. Maanmuokkauksen seurauksena uomiin kulkeutuu myös lisää kiintoainetta. On mahdollista, että purojen luonnontilan muuttuneisuutta voitaisiin ennustaa tarkemmin, jos malleihin sisällytetään laserkeilaukseen perustuvia tietoja rantametsien puustosta. Nyt aineistoa ei voitu käyttää, koska siinä oli paikkatietotöitä tehtäessä vielä
aukkoja. Uusien paikkatietojen käyttöä mallin kalibrointiin toisaalta vaikeuttaa maastoinventoinneista
kulunut aika. Viimeisimmätkin tässä käytetyn aineiston purojen inventoinnit on tehty jo vuonna 2011,
joten maastossa tehdyt arvioinnit rantametsissä tehdyistä toimenpiteistä eivät välttämättä vastaa nykyhetken tilannetta. Laserkeilausaineistot voisivat olla hyödyllisiä arvioitaessa tilan heikkenemiseen johtaneita syitä, joten tietoja kannattaa hyödyntää sikäli, kun niitä on käytettävissä.
Metsäojitusten vaikutuksessa oli myös paljon vaihtelua, mikä saattaa liittyä ojien ikään, syvyyteen,
maaperään ja mahdollisiin vesiensuojelutoimiin, joten jatkossa näiden tietojen hyödyntäminen saattaisi
parantaa mallien tarkkuutta. Ojituksen vaikutus oli toisaalta hyvin samankaltainen voimakkaimmin ojitetuilla valuma-alueilla riippumatta inventoinneista kuluneesta ajasta, mikä viittaa siihen, että ojitusten
aiheuttamat muutokset purouomissa ovat pysyviä. Ojituksista ei ollut käytettävissä tarkempaa tietoa,
mutta lienee todennäköistä, että merkittävä osa ojituksista on vanhoja ja toteutettu aikana, jolloin vesiensuojelu on nykymittapuulla arvioiden toteutettu puutteellisesti. PienvesiGIS-hankkeessa tutkittiin
myös maaperän ominaisuuksien suhdetta purojen luonnontilaisuuteen, mutta korrelaatiot olivat suhteellisen heikkoja, mikä viittaa siihen, että ojitusten vaikutukset saattaisivat liittyä enemmän ojitusten toteutustapaan kuin maaperän koostumukseen. Kiintoainetta kulkeutuu uomiin myös uudistamishakkuiden
maanmuokkausten seurauksena, joten eri tekijöiden merkitystä metsätalouden vaikutuksiin ojitusalueilla
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olisi syytä arvioida erillisessä selvityksessä. RUSLE-eroosiomalli voisi olla käyttökelpoinen työkalu
näissä selvityksissä. Malli kuvaa kiintoaineen huuhtoutumisriskiä tilanteessa, jossa maaperän pintakerrosta on muokattu ja kunttakerros poistettu.
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8 Johtopäätökset ja tulevaisuuden kehitystarpeet
Vesistöjen suojelun ja hoidon suunnittelun tueksi tarvitaan tietoa pienten virtavesien tilasta.
Latvavesistöjen tulisi jatkossa muodostaa olennainen osa vesienhoitoa. Pidemmän aikavälin
tavoite tulisi olla paikkatietopohjainen järjestelmä, jonka avulla voidaan tehdä valtakunnallisesti
kattavia arvioita purohabitaattien ja purojen lajiston monimuotoisuuden luonnontilan muuttuneisuudesta.
Vaikka purojen tilaa on arvioitu yksittäisen purojen ja hankkeiden tasolla tai paikoin alueellisesti kattavammin, on Iijoen alueella noin 20 vuoden aikana tehty maastoinventointi edelleen kattavin ponnistus
purojen tilan arvioimiseksi edes alueellisella tasolla. Kattavien inventointien tai arviointien puuttuessa
on purojen tilan valtakunnallista arviota jouduttu tekemään pitkälti asiantuntija-arviona ja erilaisiin otostuksiin perustuen (Kontula & Raunio 2018). Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnin sekä vesienhoidon toimenpiteiden kohdistamiseksi tarvitaan kuitenkin menetelmiä, joilla purojen tilasta saataisiin valtakunnallisesti kattavampaa arviointitietoa. Arviointien tulisi tuottaa tietoa purohabitaattien ja niiden
lajiston muuttuneisuudesta luonnontilasta.
Tässä hankkeessa kehitettiin arviointimenetelmiä purojen eliöryhmien (sammalet, pohjaeläimet, kalat) muuttuneisuuden arviointiin. Etenkin pienten virtavesien suuri luontainen vaihtelu tuo omat haasteensa eliöstön arviointiin. Sammalilla ei löytynyt vahvasti lajistoa ennustavia tekijöitä, vaikka toisaalta
lajimäärä näytti selkeästi riippuvan ihmistoiminnasta. Pohjaeläimistön ennustava mallinnus toimi verrattain hyvin ja sen avulla voitiin arvioida lajiston muuttuneisuutta luonnontilasta ja paikallista lajikatoa.
Arviointimenetelmän perusteella pohjaeläimistö on usein kärsinyt ojitettujen metsätalousalueiden puroissa. Kaloja esiintyy etenkin kaikkein pienimmissä puroissa hyvin vähän, mutta suuremmissa puroissa
vesienhoidossa käytetyn indeksin sovellus vaikutti toimivalta. Kaiken kaikkiaan eliöryhmien käyttökelpoisuus tilan arviointiin oli erittäin lupaava.
Keskeisimpänä sekä purohabitaattien että lajiston muuttuneisuutta selittävänä tekijänä nousi esiin
metsäojitus, joka aiheuttaa puroihin sekä ravinne- että kiintoainekuormitusta, joka muuttaa usein purojen pohjaa yksipuolisemmaksi. Lisäksi metsätalousalueiden kuivatuksen sekä uiton yhteydessä puroja
on suoristettu ja perattu, mikä heikentää purojen rakenteellista monimuotoisuutta. Myös metsän hakkuut
voivat olla merkittävä tekijä, etenkin ojitetuilla alueilla (Rajakallio ym. 2021). Nämä elinympäristön
muutokset ovat haitallisia eliöstölle ja aiheuttavat luonnontilaisen eliöstön taantumista tai häviämistä.
Suomen intensiivisen metsäojituksen nouseminen keskeisimmäksi purojen luonnontilaa heikentäväksi
tekijäksi ei ole uutinen sinänsä, vaikkakin purojen ekologisesta tilasta ei ole ollut ennen tätä hanketta
kattavaa tietoa.
Viime vuosina on kehitetty ja julkaistu useita paikkatietoaineistoja ja -menetelmiä, joiden avulla
purojen tilan laaja-alainen mallinnus on tullut mahdolliseksi. Vielä kehitettäviä aineistoja tai menetelmiä
on esimerkiksi purouomien digitoidun aineiston ulottaminen nykyistä pienempiin uomiin. Nykyisin kattavin aineisto, SYKEn ylläpitämä uomaverkosto, josta purokokoluokan uomat voidaan erottaa valumaalueen koon perusteella, kattaa pääsääntöisesti vain ne purot, joiden valuma-alue on yli 10 km2. Iijoen
maastoinventointiaineistosta tehtyjen tarkastelujen perusteella tämän uomaverkoston ulkopuolelle jää
noin puolet puroina inventoiduista uomista. Toinen kehityskohde olisi purojen valuma-alueiden määrityksen työkalujen tarkentaminen ja automatisointi. Menetelmään jää siis vielä kehitettävää ennen kuin
sitä voidaan soveltaa valtakunnallisesti ja kaikkiin pieniin virtavesiin.
Purojen ja niiden valuma-alueiden fyysisiin ominaisuuksiin perustuvan PienvesiGIS-mallin avulla
voitiin karkeasti arvioida purohabitaatin muuttuneisuutta luonnontilasta erilaisten paikkatietoaineistojen
ja tilastomallien avulla. Mallien antama lisätieto on olennaisen tärkeää, koska puroista harvoin on maastossa inventoitua tai mitattua tietoa eikä purojen valtavan määrän takia tietojen kerääminen paikan
päällä ole laajassa mitassa mahdollista. Jatkokehitetty PienvesiGIS-malli ei pystynyt ennustamaan purohabitaatin muuttuneisuusluokkaa täysin tarkasti, vaan se ennustaa suuntaa antavasti habitaatin
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muuttuneisuutta luonnontilasta. Mallin tärkein lisäarvo lienee, että sen avulla voidaan tunnistaa erityisesti lähellä luonnontilaa olevat purot, joissa suojeluarvot voivat olla merkittäviä, ja toisaalta taas kaikkein voimakkaimmin muuttuneet purot, joita ei voida enää kohtuullisilla panostuksilla kunnostaa parempaan tilaan, saati ennallistaa kokonaan. Jatkossa mallinnusta tulisi kehittään myös biologisten
tekijöiden avulla niin että paikkatiedon avulla voitaisiin tuottaa ennusteita luontaisen lajiston muuttuneisuudesta ja liittää nämä arviot samaan mallinnuskehikkoon.
Tässä esitetty purojen tilan arviointimenetelmä on kehitetty metsätalousalueille. Kaupunkipurojen
tai maatalousalueen purojen tilaa on arvioitava toisin menetelmin. Toisaalta metsätalous on kattavin purojen tilaan Suomessa vaikuttava maankäyttömuoto. Purot eivät myöskään lähtökohtaisesti ole maatalousalueilla ja taajamissa luonnontilaisia, vaikka ne voivatkin olla luontoarvoiltaan muuten merkittäviä.
Hankkeen tulokset kannustavat vahvasti laajoihin maastoaineistoihin ja paikkatietoon perustuvien
mallinnusmenetelmien jatkokehittämistä ja valtakunnallista soveltamista. Luonnontilan muuttuneisuusennusteet auttavat arvioimaan purojen kunnostus-, ennallistamis- ja suojelutarpeita ja kohdentamaan vesienhoidon, kunnostuksen ja luonnonsuojelun toimenpiteitä ja resursseja paremmin oikeisiin kohteisiin.
Tätä työtä on jatkettu vuosina 2020-2021 ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman rahoittamassa PUROHELMI-hankkeessa (https://www.syke.fi/hankkeet/PUROHELMI), jossa jatkokehitetään
pienten virtavesien mallinnusmenetelmiä. Hankkeessa myös tuotetaan ensimmäiset valtakunnalliset arviot pienten virtavesien luonnontilan muuttuneisuudesta.

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 25/2021 55

Lähteet
Allan, J.D. & Castillo, M.M. 2007. Stream ecology: structure and function of running waters. 2. painos. Springer Netherlands.
436 s. ISBN: 9781402055829.
Ahola M. ja Havumäki M. (toim.). 2008. Purokunnostusopas - Käsikirja metsäpurojen kunnostajille. Ympäristöopas. Kainuun
ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. http://hdl.handle.net/10138/38835
Armitage, P. D., Gunn, R. J. M., Furse, M. T., Wright, J. F., & Moss, D. 1987. The use of prediction to assess macroinvertebrate response to river regulation. Hydrobiologia, 144, 25-32. https://doi.org/10.1007/BF00008048
Aroviita J, Mitikka S, Vienonen S (toim.) 2019. Pintavesien tilan luokittelu ja arviointiperusteet vesienhoidon kolmannella
kaudella. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 37/2019. http://hdl.handle.net/10138/306745
Aroviita J., Mykrä H., Muotka T. & Hämäläinen H. 2009. Influence of geographical extent on typology- and model-based assessments of taxonomic completeness of river macroinvertebrates. Freshwater Biology 54: 1774–1787.
https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2009.02210.x
Breiman, L. 2001. Random forests. Machine learning, 45: 5-32. https://doi.org/10.1023/A:1010933404324
Eloranta, A.J. & Eloranta, A.P. 2016. Rumpurakenteiden ympäristöongelmat, niiden ehkäisy ja korjaaminen: Keskisuomalainen pilottitutkimus. Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylä. 198 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-262-6
Finér, L., Lepistö, A., Karlsson, K., Räike, A., Tattari, S., Huttunen, M., Härkönen, L., Joensuu, S., Kortelainen, P., Mattsson,
T., Piirainen, S., Sarkkola, S., Sallantaus, T. & Ukonmaanaho, L. 2020. Metsistä ja soilta tuleva vesistökuormitus 2020.
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:6. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-826-7
Finn, D. S., Bonada, N., Múrria, C., & Hughes, J. M. 2011. Small but mighty: headwaters are vital to stream network biodiversity at two levels of organization. Journal of the North American Benthological Society 30: 963-980.
https://doi.org/10.1899/11-012.1
Hansen, M. C., Potapov, P. V., Moore, R., Hancher, M., Turubanova, S. A., Tyukavina, A., Thau, D., Stehman, S.V., Goetz,
S.J., Loveland, T.R., Kommareddy, A., Egorov, A., Chini, L., Justice, C.O., & Townshend, J.R.G. 2013. High-resolution
global maps of 21st-century forest cover change. Science 342: 850-853. https://doi.org/10.1126/science.1244693
Hawkins C.P. 2006. Quantifying biological integrity by taxonomic completeness: Its utility in regional and global assessments.
Ecological Applications 16: 1277–1294. https://doi.org/10.1890/1051-0761(2006)016[1277:QBIBTC]2.0.CO;2
Hawkins C.P. & Yuan L.L. 2016. Multitaxon distribution models reveal severe alteration in the regional biodiversity of freshwater invertebrates. Freshwater Science 35: 1365–1376. https://doi.org/10.1086/688848
Hijmans, R. J., Cameron, S. E., Parra, J. L., Jones, P. G., & Jarvis, A. 2005. Very high resolution interpolated climate surfaces
for global land areas. International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological Society 25: 19651978. https://doi.org/10.1002/joc.1276
Hyvönen, S., Suanto, M., Luhta P-L, Yrjänä, T. & Moilanen E. 2005. Puroinventoinnit Iijoen valuma-alueella vuosina 19982003. Alueelliset ympäristöjulkaisut 403. http://urn.fi/URN:ISBN:952-11-2080-0
Häkkilä, K., Kuoppala, M., Heino, J., Ulvi, T. & Hämäläinen, L. 2015. Paikkatietopohjaisen purojen tilan arviointimenetelmän
kehittäminen. Menetelmän tarve, perusteet ja käyttömahdollisuudet. Raportti. 19 s. Suomen ympäristökeskus.
Hämäläinen H., Aroviita J., Koskenniemi E., Bonde A. & Kotanen J. 2007. Suomen jokien tyypittelyn kehittäminen ja pohjaeläimiin perustuva ekologinen luokittelu. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 4/2007. 66 s.
http://urn.fi/URN:ISBN:78-952-11-2775-5
Ilmonen, J., Mykrä, H., Virtanen, R., Paasivirta, L., & Muotka, T. 2012. Responses of spring macroinvertebrate and bryophyte
communities to habitat modification: community composition, species richness, and red-listed species. Freshwater
Science 31: 657-667. https://doi.org/10.1899/10-060.1
Jyväsjärvi J., Suurkuukka H., Virtanen R., Aroviita J. & Muotka T. 2014. Does the taxonomic completeness of headwater
stream assemblages reflect the conservation status of the riparian forest? Forest Ecology and Management 334, 293–300.
https://doi.org/10.1016/j.foreco.2014.09.019
Jyväsjärvi J., Koivunen I. & Muotka T. 2020. Does the buffer width matter: Testing the effectiveness of forest certificates in
the protection of headwater stream ecosystems. Forest Ecology and Management 478: 118532.
https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118532
Järvinen M., Aroviita J., Hellsten S., Karjalainen S.M., Kuoppala M., Meissner K., Mykrä H., Vuori K.M. 2019. Jokien ja järvien biologinen seuranta – näytteenotosta tiedon tallentamiseen. Suomen ympäristökeskus. 42 s. https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Pintavesien_tila/Pintavesien_tilan_seuranta/Biologisten_seurantamenetelmien_ohjeet

56 Suomen ympäristökeskuksen raportteja 25/2021

Karttunen, K., Kuoppala, M. & Riihimäki, J. 2020. Virtavesien vesikasviseurannan maasto-ohje. 6 s. https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Pintavesien_tila/Pintavesien_tilan_seuranta/Biologisten_seurantamenetelmien_ohjeet
Kontula, T, ja Raunio, A. (toim.). 2018. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien punainen kirja Osa I tulokset ja arvioinnin perusteet. Suomen ympäristö 5/2018. Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöministeriö.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4816-3
Kreutzweiser, D. P., Capell, S. S. & Holmes, S. B. 2009. Stream temperature responses to partial-harvest logging in riparian
buffers of boreal mixed wood forest watershed. Canadian Journal of Forest Research 39: 497–506.
https://doi.org/10.1139/X08-191
Larsen, S., & Ormerod, S. J. 2010. Combined effects of habitat modification on trait composition and species nestedness in
river invertebrates. Biological Conservation, 143: 2638-2646. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2010.07.006
Lopes‐Lima, M., Sousa, R., Geist, J., Aldridge, D.C., Araujo, R., Bergengren, J., Bespalaya, Y., Bódis, E., Burlakova, L., Van
Damme, D., Douda, K., Froufe, E., Georgiev, D., Gumpinger, C., Karatayev, A., Kebapçi, Ü., Killeen, I., Lajtner, J.,
Larsen, B.M., Lauceri, R., Legakis, A., Lois, S., Lundberg, S., Moorkens, E., Motte, G., Nagel, K.‐O., Ondina, P.,
Outeiro, A., Paunovic, M., Prié, V., von Proschwitz, T., Riccardi, N., Rudzīte, M., Rudzītis, M., Scheder, C., Seddon, M.,
Şereflişan, H., Simić, V., Sokolova, S., Stoeckl, K., Taskinen, J., Teixeira, A., Thielen, F., Trichkova, T., Varandas, S.,
Vicentini, H., Zajac, K., Zajac, T. & Zogaris, S. 2017. Conservation status of freshwater mussels in Europe: state of the
art and future challenges. Biological Reviews 92: 572-607. https://doi.org/10.1111/brv.12244
Mikkonen, N., Leikola, N., Lahtinen, A., Lehtomäki, J. & Halme, P. 2018. Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet Suomessa.
Puustoisten elinympäristöjen monimuotoisuusarvojen Zonation-analyysin loppuraportti. Suomen ympäristökeskuksen
raportteja 9. http://hdl.handle.net/10138/234359
Moilanen, E. & Luhta, P.L. 2018. TAIMEN - eli Esteet Pois! -hanke. Loppuraportti. Metsähallitus. 28 s. https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/esteetpois-loppuraportti.pdf
Moss, D., Furse, M.T., Wright, J.F., & Armitage, P.D. 1987. The prediction of the macroinvertebrate fauna of unpolluted running-water sites in Great Britain using environmental data. Freshwater Biology 17: 41–52.
https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.1987.tb01027.x
Muotka, T., & Virtanen, R. 1995. The stream as a habitat templet for bryophytes: species' distributions along gradients in disturbance and substratum heterogeneity. Freshwater biology 33: 141-160. https://doi.org/10.1111/j.13652427.1995.tb01156.x
Mykrä, H., Virtanen, K. & Pehkonen K. 2003. Purojen kunnostus imuruoppaamalla – vaikutukset taimenkantoihin ja pohjaeläimiin. Kainuun ympäristökeskuksen moniste 12.
Mykrä, H., Ruokonen, T., & Muotka, T. 2006. The effect of sample duration on the efficiency of kick-sampling in two streams
with contrasting substratum heterogeneity. Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie: Verhandlungen, 29: 1351–1355. https://doi.org/10.1080/03680770.2005.11902901
Mykrä, H., Aroviita, J., Hämäläinen, H., Kotanen, J., Vuori, K. M., & Muotka, T. 2008. Assessing stream condition using macroinvertebrates and macrophytes: concordance of community responses to human impact. Fundamental and Applied
Limnology 172: 191-203. https://doi.org/10.1127/1863-9135/2008/0172-0191
Nieminen, M., Sallantaus, T., Ukonmaanaho, L., Nieminen, T.M. & Sarkkola, S. 2017. Nitrogen and phosphorus concentrations in discharge from peatland forests are increasing. Science of the Total Environment 609: 974–981.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.07.210
Rajakallio, M., Jyväsjärvi, J., Muotka, T., Aroviita, J. 2021. Blue consequences of the green bioeconomy: clear-cutting intensifies the harmful impacts of land drainage on stream invertebrate biodiversity. Journal of Applied Ecology, Journal of
Applied Ecology. https://doi.org/10.1111/1365-2664.13889
Rääpysjärvi, J., Hämäläinen, H., & Aroviita, J. 2016. Macrophytes in boreal streams: Characterizing and predicting native occurrence and abundance to assess human impact. Ecological indicators, 64, 309-318.
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.01.014
Stoddard J.L., Larsen D.P., Hawkins C.P., Johnson R.K. & Norris R.H. 2006. Setting expectations for the ecological condition
of streams: The concept of reference condition. Ecological Applications 16: 1267–1276. https://doi.org/10.1890/10510761(2006)016[1267:SEFTEC]2.0.CO;2
Sutela, T., Vehanen, T., Jounela, P., Aroviita, J. 2021. Species-environment relationships of fish and map-based variables in
small boreal streams. Käsikirjoitus (arvioitavana).
Suurkuukka H., Virtanen R., Suorsa V., Soininen J., Paasivirta L. & Muotka T. 2014. Woodland key habitats and stream biodiversity: Does small-scale terrestrial conservation enhance the protection of stream biota? Biological Conservation 170,
10–19. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.10.009

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 25/2021 57

Tolonen, J. Leka, J., Yli-Heikkilä, K., Hämäläinen, L., Halonen, L. 2019. Pienvesiopas - Pienvesien tunnistaminen ja lainsäädäntö. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 36/2019.
Turunen, J., Muotka, T., & Aroviita, J. 2020. Aquatic bryophytes play a key role in sediment-stressed boreal headwater
streams. Hydrobiologia 847: 605-615. https://doi.org/10.1007/s10750-019-04124-w
Turunen, J. & Aroviita, J. 2018. Rantametsät parantavat maatalousalueiden jokien tilaa. Vesikirje 4/2018.
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiskirjeet/Vesikirje/Rantametsat_parantavat_maatalousalueiden(48650)
Turunen, J. & Aroviita, J. 2019. Rantametsät ovat tarpeellisia. Suomen Kalastuslehti 4: 24–25.
Turunen, J., Marttila, H., Kämäri, M., Saari, M., Heikkinen, K., Postila, H., Koljonen, S. 2019. Kiintoaineen eroosio ja sedimentaatio virtavesissä - luonnollisesta prosessista virtavesien ongelmaksi. Suomen ympäristökeskuksen raportteja
46/2019. http://hdl.handle.net/10138/306978
Turunen J., Elbrecht V., Steinke D. & Aroviita J. 2021. Riparian forests can mitigate warming and ecological degradation of
agricultural headwater streams. Freshwater Biology 66, 785–798. https://doi.org/10.1111/fwb.13678
Van Sickle J., Hawkins C.P., Larsen D.P. & Herlihy A.T. 2005. A null model for the expected macroinvertebrate assemblage in
streams. Journal of the North American Benthological Society 24: 178–191. https://doi.org/10.1899/08873593(2005)024%3C0178:ANMFTE%3E2.0.CO;2
Sutela, T., Vehanen, T., & Jounela, P. 2010. Response of fish assemblages to water quality in boreal rivers. Hydrobiologia,
641: 1-10. https://doi.org/10.1007/s10750-009-0048-7
Vuori, k-M, Joensuu, I. & Latvala, J. 1995. Metsäojitusten vaikutukset veden laatuun, pohjaeläimistöön ja taimenen ravintoon
Isojoen vesistössä. Julkaisussa: Saukkonen, S. & Kenttämies, K. (toim.) Metsätalouden vesistövaikutukset ja niiden torjunta. Suomen ympäristö 2.
Wright, J.F., 2000. An introduction to RIVPACS. Teoksessa: Wright, J.F., Sutcliffe, D.W., & Furse, M.T. (Eds.), Assessing the
Biological Quality of Fresh Waters: RIVPACS and Other Techniques. Freshwater Biological Association, Ambleside, s.
1–24. http://aquaticcommons.org/5341/

58 Suomen ympäristökeskuksen raportteja 25/2021

Liitteet

Liite 1. Purojen mutkaisuuden ja kaltevuuden laskenta
Iijoen alueen inventoitujen purojen mutkaisuutta kuvattiin PienvesiGIS-hankkeessa kehitetyn paikkatietomenetelmän avulla (Häkkilä ym. 2015). Puron mutkaisuutta kuvattiin indeksillä, jossa purouoman
geometriatiedosta laskettua suoristettua uomaa verrataan uoman todelliseen pituuteen. Aineistoina käytettiin Suomen ympäristökeskuksen Ranta10-aineistoa (SYKE ja MML) ja maastotietokannan uomaaineistoa (MML), joista laskettiin suoristus viiva-aineistolle. Alkuperäisestä geometriasta laskettiin
yleistykset ArcGIS:n Editing Toolsin Generalize-työkalulla. Yleistykselle määritettiin raja-arvo, joka
kertoo, kuinka kaukana uusi suoristettu viiva voi olla alkuperäisestä viivasta (etäisyys on pienempi kuin
määritetty toleranssi; Kuva 42). Laskenta tehtiin 10 metrin raja-arvoilla.

Kuva 42. Uomageometrian yleistyksen laskennan periaate.

Alkuperäisen ja suoristetun viivan pituuksien avulla laskettiin mutkaisuusindeksi, jossa verrataan
puron uoman pituutta suoristetun viivan pituuteen. Indeksi on jatkuva muuttuja, jonka arvo on ≥ 1. Mitä
lähempänä indeksin arvo on lukua yksi, sitä vähemmän eroa on purouoman viivan ja suoristetun viivan
välillä, eli sitä suorempi purouoma on.

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =

(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ä𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑢𝑢𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝑚𝑚)
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝑚𝑚)

Inventoitujen purojen kaltevuus eli pudotuskorkeus laskettiin Ranta10-aineiston ja maastotietokannan uoma-aineiston avulla. Jokaiselle purolle laskettiin maksimi- ja minimikorkeudet (m), keskimääräinen korkeus (m) ja kaltevuus (%). Korkeudet laskettiin KM10-korkeusmallista (MML). Muuttujat voitiin laskea vain niille uomille, jotka sisältyivät Ranta10-aineistoon.
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Liite 2. Valuma-alueiden rajaus
Kaikille purokohteille määritettiin niiden yläpuolinen valuma-alue polygoneina ArcGIS-ohjelmistolla
(Kuva 5). Valuma-alueiden rajaukset on tehty joko käsin digitoimalla korkeusmallin perusteella (vanhemmat aineistot) tai Syken VALUE-työkalulla (http://paikkatieto.ymparisto.fi/value/), jolla voidaan
automatisoidusti määrittää halutun pisteen yläpuolinen valuma-alue. Laskenta käyttää apuna 10 metrin
korkeusmallia. Osa pienemmistä valuma-alueista määritettiin Suomen Metsäkeskuksen valuma-aluetyökalulla (https://www.metsakeskus.fi/metsatalouden-vesiensuojelu), jossa laskenta perustuu 2 metrin korkeusmallin. Osa vanhemmista valuma-aluerajauksista ei täytä nykyisten laskentamenetelmien tarkkuutta, mutta niiden tarkkuuden katsottiin olevan riittävä tämän työn tarkoitusta varten. Valumaalueiden polygonit yhdistettiin aineistokohtaisiin shape-tiedostoihin rasteriaineistojen laskentoja varten.

Liite 3. Valuma-alueiden ominaisuustietojen koonti
Purokohteiden yläpuolisten valuma-alueiden maankäyttötiedot poimittiin CORINE Land Cover 2012 aineistosta, joka kuvaa maankäyttöä ja maanpeitettä (Kuva 6A). Aineisto koostuu rasterimuotoisesta
paikkatietokannasta (erotuskyky 25 × 25 m). Aineisto on tuotettu SYKEssä olemassa oleviin paikkatietoaineistoihin sekä satelliittikuvatulkintaan perustuen. CORINE-aineistosta koottiin tietoja maankäytöstä (mm. maatalous- ja metsätalousmaan ja rakennetun alueen osuudet) ja maanpeitteestä (mm. suo- ja
metsätyypit).
Valuma-alueiden turvemaiden ojitusten määrät laskettiin SYKEn ojitustilanne-paikkatietoaineiston
(SOJT_09b1) avulla (Kuva 6B). Ojitustilanne on rasterimuotoinen (25 m × 25 m) aineisto, jossa on luokiteltu koko Suomen turvemaat ojittamattomiin, ojitettuihin ja turpeenottoalueisiin. Aineisto on tehty
Maanmittauslaitoksen maastotietokannan (vuosi 2008) ja CORINE 2006 -maanpeiteaineistojen avulla.
Aineistosta laskettiin ojitettujen ja ojittamattomien turvemaiden osuus valuma-alueesta sekä ojitetun turvemaan osuus kaikista turvemaista.
Suomen Metsäkeskuksessa alueille koottiin metsävaratietoja, jotka sisälsivät maanomistuksesta
riippumatta uudistushakkuumäärien vuosikohtaiset pinta-alat vuosille 2007–2017. Näiden lähteenä olivat metsänkäyttöilmoitukset, jotka eivät toteudu täysimääräisinä (ilmoitus hakkuuaikomuksesta) ja joka
on kattava myös muilla kuin yksityismailla. Lisäksi koottiin Rusle-eroosiomallinnuksen tiedot valumaalueille, joista aineisto oli saatavilla. Aineisto esittää uudistamishakkuualoilta ensimmäisenä vuonna
maanmuokkauksen jälkeen huuhtoutuvan kiintoaineen määrää (Kg-1 ha-1 v-1). Aineisto ei sisällä arviota
uomaeroosiosta, jota tapahtuu ojien perkaamisen yhteydessä. Valtion metsien inventointiaineistoista
(2011 tai 2013) koottiin metsä-, kitu- ja joutomaan pinta-alat sekä puiden ikäluokkajakauma metsänkäsittelyhistorian ja metsätalouden intensiteetin arvioimista varten. Laserkeilausaineistossa oli aineistoa
koottaessa vielä huomattavia alueellisia puutteita esimerkiksi Iijoen valuma-alueella, joten tähän perustuvat paikkatiedot (metsävaratiedot ja tarkkaan korkeusmalliin perustuva kaltevuus) jouduttiin jättämään
pois useimmista analyyseistä, kuten purojen tilan mallinnuksesta.
Metsien hakkuutiedot koottiin myös Global Forest Change -tietokannasta (GFC, Hansen ym. 2013),
joka on maailmanlaajuinen rasteriaineisto (hilakoko 10 × 10 astetta) yli 5 metrin korkuisen kasvillisuuden muutoksista vuosien 2000–2017 välillä (Kuva 6C). Aineisto perustuu Landsat-satelliittikuvien aikasarjoihin. Kullekin valuma-alueelle laskettiin tietokannan Forest Cover Loss -aineistosta aikavälillä
2000–2017 vähentyneen metsäalan osuus valuma-alueen pinta-alasta, jota käytettiin kuvaamaan valuma-alueen puunkorjuun intensiteettiä. Tiedot pystyttiin kokoamaan kaikille valuma-alueille.
Purokohteiden valuma-alueiden metsien luonnontilaisuutta kuvattiin Mikkosen ym. (2018) ”Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet 2018 (Zonation)” -aineiston avulla (Analyysiversio 6, Kuva 6D).
Kartta-aineistossa kaikki Suomen metsäalueet on luokiteltu luonnon monimuotoisuutta kuvaavien ominaisuuksien perusteella. Aineisto on tuotettu Zonation-analyysillä ja siinä yhdistetään useita erilaisia
paikkatietoaineistoja. Analyysillä tunnistetaan metsäalueita, joissa on paljon erilaista lahopuuta ja jotka
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ovat kytkeytyneet muihin laadukkaisiin metsä- ja suojelualueisiin. Analyysissä alennetaan sellaisten alueiden arvoa, missä on tehty luonnontilaa heikentäviä toimenpiteitä. Monimuotoisuudelle arvokkaiden
metsien prioriteetti saa arvoja väliltä 0–1 monimuotoisuudelle arvokkaiden metsien prioriteetin kasvaessa arvojen kasvaessa. Tässä työssä prioriteetti jaettiin 13 luokkaan (Mikkonen ym. 2018, kuva 6). Purokohteiden yläpuolisille valuma-alueille laskettiin kunkin 13 luokan osuus valuma-alueen pinta-alasta.
Eri prioriteettien metsien osuudet olivat aineistossa hyvin vaihtelevia, minkä vuoksi luokkia yhdistettiin.
Lopulliseen purojen tilan mallinnusanalyysiin (ks kappale 7) valittiin yhdistelmät 1–2, 1–3, ja 1–4, 9–
13, 10–13, 11–13 ja 12–13. Kolmessa ensimmäisessä yhdistelmässä metsät ovat alhaisen prioriteetin
metsiä, joten luokkien osuus kuvastaa käsiteltyjä metsiä.
Rasteriaineistojen (Corine, SOJT_09b1, GFC, Zonation) pikselipinta-alojen laskut ja koonnit valuma-alueille tehtiin Sykessä R-laskentaympäristössä kirjastojen raster, doParallel, rgdal ja foreign
avulla. R-laskentaympäristö osoittautui erityisen soveliaaksi satojen ja osittain päällekkäisten valumaalue -polygonien samanaikaisissa laskenta-ajoissa. Suomen Metsäkeskuksessa aineistot koottiin FMEpaikkatieto-ohjelmalla.
Lisäksi purokohteille koottiin keskimääräiset ilmastotiedot (esim. keskimääräinen vuosilämpötila ja
sademäärä v. 1960-1990) WorldClim -tietokannasta (Hijmans ym. 2005).

Liite 4. Pohjaeläimistön vertailutilan ennustava malli
Luontaisen lajiston mallinnustapana käytetty RIVPACS-tyyppinen (River Invertebrate Prediction and
Classification System) ennustavaa mallinnus on kehitetty Englannissa 1980-luvulla (Moss ym. 1987,
Wright 2000). Menetelmässä rakennetaan tilastollinen malli vertailupaikkojen lajiston ja ympäristöhavaintojen perusteella. Lajiston vaihtelua selitetään ihmistoiminnalle epäherkillä ympäristömuuttujilla,
joiden avulla ennustetaan arvioitavien paikkojen luontaista lajistoa. Mallinnustapa on laajalti vesien tilan arvioinnissa sovellettu menetelmä maailmalla (esim. Hawkins 2006). Myös Suomessa mallinnustapaa on yleisesti sovellettu sisävesien tutkimuksissa (esim. Aroviita ym. 2009, Ilmonen ym. 2012, Jyväsjärvi ym. 2014). Tässä työssä kehitetty malli on osa Maria Rajakallion väitöskirjatyötä (Rajakallio ym.
2021).
Vertailupaikkojen lajiston vaihtelua kuvataan yleensä ryhmittelyanalyysillä. Tässä työssä mallin
kalibrointiin käytettiin 73 vertailupaikan aineistoa. Paikat jaettiin ryhmittelyanalyysillä viiteen ryhmään
niiden pohjaeläinyhteisöjen samankaltaisuuden perusteella (ks. Kuva 19). Tämän jälkeen valittiin sellaiset ihmisen toiminnalle epäherkät ympäristömuuttujat, jotka parhaiten selittivät lajistoon perustuvaa vertailupaikkojen ryhmittelyä. Valinta tehtiin Random Forests -malleilla (RF, Breiman 2001). Valitut
muuttujat olivat näytepisteen yläpuolisen valuma-alueen koko, valuma-alueen järvisyys, valuma-alueen
turvemaiden osuus ja vuoden keskilämpötila. Näiden ympäristömuuttujien käytettiin ennustamaan luontaista lajistoa uusille arvioitaville paikoille seuraavasti. Ensin Random Forest -mallilla ennustettiin kaikkien paikkojen todennäköisyydet kuulua biologisiin ryhmiin paikkojen ympäristömuuttujien arvojen perusteella. Sitten matriisilaskennan avulla kerrottiin lajien esiintymisfrekvenssit kussakin ryhmässä
Random Forest -mallin ennustamilla paikkojen ryhmätodennäköisyyksillä. Lopputuloksena saadaan tuotettua kullekin paikalle niiden vertailutilassa odotetut lajit ja niiden esiintymistodennäköisyydet (Moss
ym. 1987).
Paikoille ennustettiin koko lajisto. Tuloksista tarkasteltiin lajien havaittuja ja ennustettuja paikkakohtaisesti esiintymisiä, esiintymisfrekvenssejä (Hawkins & Yuan 2016) ja runsauksia yli koko aineiston tai erikseen valituilla metsätaloispaikoilla.
Lähtökohta arvioinnissa on, että ihmistoiminnan aiheuttamat muutokset voivat aiheuttaa lajien paikallista häviämistä tai runsauksien vähenemistä. Ennustettujen lajien puuttuminen näytteistä ei kuitenkaan välttämättä kerro lajien paikallisesta häviämisestä, vaan ilmiö voi aiheutua myös lajien runsauksien
paikallisesta vähenemisestä, jolloin paikan yksilöiden näytteisiintulemistodennäköisyys pienenee. Yksittäisten ennustettujen lajien puuttuminen voi aiheutua myös sattumasta. Virhepäättelyn vähentämiseksi
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tarkasteltiin vain yleisiä, vähintään 50 % todennäköisyydellä ennustettuja, lajeja. Runsaustarkasteluun
valittiin lisäksi vain ne lajit, joiden runsaus pystyttiin mallintamaan hyvin. Vain kullakin paikalla
yleiseksi ennustettujen lajien käyttö parantaa myös indeksien toimivuutta tilan arvioinnin kannalta (Hämäläinen ym. 2007, Aroviita ym. 2009).
Kullekin paikalle ennustettujen lajien lukumäärä (E) lasketaan lajille mallinnettujen havaitsemistodennäköisyyksien summana (Moss ym. 1987). Havaittujen ennustettujen lajien (O) ja ennustettujen (E)
lajien lukumäärän osamäärä eli O/E-taksonisuhde (Observed-to-Expected taxa ratio) on vesienhoidossa
käytettävä ekologinen laatusuhde (ELS), joka vaihtelee välillä 0-1. O/E-taksonisuhde on verrannollinen
useiden eliöryhmien tilan luokittelussa käytettyyn tyyppiominaisten taksonien esiintymiseen (Aroviita
ym. 2019). Indeksi kuvaa paikan paikallista lajihävikkiä, joka on lähtökohtaisesti aiheutunut ihmisen
toiminnasta. Jos ELS = 0, ovat kaikki mallin ennustamat lajit hävinneet paikalta. Jos ELS = 0,5 on puolet paikallisesta lajistosta hävinnyt. Jos ELS = 1 tai lähellä arvoa yksi, ovat kaikki tai lähes mallin ennustamat lajit havaittu ja paikan lajisto edustaa vertailutilaa eli luonnontilaa.
Mallin tarkkuutta voidaan arvioida sen perusteella, miten hyvin mallilla pystytään ennustamaan
vertailupaikkojen lajistoa. Jos malli on tarkka, tulisi havaitun lajiston ennustettua lajistoa. Tässä kehitetyn mallin avulla pystyttiin ennustamaan luontainen lajisto verrattain hyvin eli vertailupaikoilla havaittiin suurin piirtein ne lajit, jotka niille oli mallin perusteella ennustettu (Kuva 43). Myös havaittu ennustettujen lajien määrä vaihteli saman kaltaisesti kuin mallin perusteella ennustettu lajimäärä (Kuva 44).
Koska vertailupaikkoja oli lukumääräisesti kaikkiaan vähän, ei täysin riippumattomien paikkojen testiaineistoa ollut käytössä, vaan hyvyystarkastelu tuotettiin yksi-pois-ristivalidointia käyttäen. Mallinnuksen
hyödyllisyyttä arvioitiin sen perusteella, kuinka paljon luontaista vaihtelua malli pystyy vähentämään
vertailemalla ns. nollamalliin (Van Sickle ym. 2005). Vaihtelua mitattiin vertailupaikkojen O/E-taksonisuhteiden keskihajonnalla, joka oli ristivalidoidussa ennustavassa mallissa 0,160 ja ilman mallia (nollamalli) 0,197. Mallinnuksen käyttö siis vähensi vaihtelua 19 %, jota voidaan verrattain hyvänä tuloksena luontaisesti vähälajisten pienten virtavesien aineistossa.
Työssä kehitettiin lajimallinnusta vertailutilassa odotettujen lajien runsauksien estimoimiseksi. Tätä
varten laskettiin kunkin taksonin keskimääräiset log10-runsaudet klusteriryhmissä. Nämä runsaudet kerrottiin ryhmätodennäköisyyksillä ja edelleen summattiin, jotta saatiin taksonien mallinnetut runsaudet
kullekin paikalle (Armitage ym. 1987, Rääpysjärvi ym. 2016). Myös lajipiirteiden odotetut runsaudet
laskettiin taksonien mallinnettujen runsauksien avulla.
Pohjaeläimistön tilaa arvioitiin tarkastelemalla havaittujen ja odotettujen yhteisöjen samankaltaisuutta. Tätä varten laskettiin taksonien runsausaineistosta jokaisen havaitun ja odotetun yhteisön välinen
Bray-Curtis-erilaisuusmitta, joka muunnettiin samankaltaisuudeksi vähentämällä erilaisuusindeksi numerosta yksi. BC samankaltaisuusindeksit skaalattiin 1 ja 0 välille (ELS vastaavasti) jakamalla ne vertailupaikkojen samankaltaisuusindeksien keskiarvolla. Jos BC samankaltaisuusindeksi on 1, havaittu
yhteisö on odotetun yhteisön kaltainen ja jos indeksin on 0, havaittu yhteisö on täysin erilainen kuin
odotettiin.
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Kuva 43. Lajien havaittujen ja odotettujen (mallinnettujen) esiintymisfrekvenssien suhde kaikilla vertailupaikoilla koko Suomen alueella (N=249). Ellipsi kuvaa ennustettujen esiintymisfrekvenssiestimaattien
95 % luottamusvälejä (Hawkins & Yuan 2016). Alhaisimman esiintymisfrekvenssin lajeja ei ole nimetty
selvyyden vuoksi.

Kuva 44. Havaitun ja ennustetun paikallisesti yleisten lajien lukumäärän vaihtelu vertailupaikoilla.
Paikkojen ennusteet laskettiin kullekin paikalle yksi kerrallaan niin, että kyseinen paikka ei ollut
mallilaskennassa mukana (ns. yksi-pois ristiinvalidointi).
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Liite 5. Uusien purojen habitaatin luokittelun laskentapohja
Purohabitaattien muuttuneisuuden mallista kehitettiin yksinkertainen Excel-pohjainen laskentapohja uusien purokohteiden luonnontilaisuuden luokitteluun. Laskentapohjan avulla on mahdollista arvioida puron luonnontilaisuutta ilman maastokäyntiä. Malli on kehitetty Iijoen valuma-alueen keskiosalle, mutta
sitä on mahdollista testimielessä soveltaa myös muualla. Laskentamalli löytyy internetsivuilta hankkeen
aineistoista kohdasta A5 http://www.metsa.fi/freshabit/hankeaineistot.
Malliin syötettävät muuttujat lasketaan paikkatietoanalyyseilla tai arvioidaan asiantuntija-arviona.
Paikkatietoanalyysejä varten tarvitaan purouoman sekä puron valuma-alueen geometriatieto sekä valuma-alueen ominaisuuksia kuvaavat aineistot sekä jokin paikkatieto-ohjelma, jolla analyysit voidaan
tehdä. Käyttäjä syöttää laskentapohjaan yllä mainitut puron ominaisuustiedot (ojitus, mutkaisuus, metsien monimuotoisuus, Kuva 45).

Kuva 45. Uusien purokohteiden luonnontilaisuuden luokitteluun käytettävät muuttujat ja niiden
vaihteluväli. Muuttujat lasketaan paikkatietoanalyyseilla tai arvioidaan asiantuntija-arviona.

Laskentapohja laskee arvion puron luonnontilaisuudesta (regressiomalli) ja luonnontilaisuusluokkien todennäköisyydestä (erotteluanalyysimalli). Ensimmäinen on ennustettu luonnontilaisuuden inventointipistearvo ja toinen on todennäköisyydet, joilla puro kuuluu viiteen eri luonnontilaisuusluokkiin
(Kuva 46). Jälkimmäiset todennäköisyyksien laskennat perustuvat muuttujien arvojen poikkeamiin
luonnontilaisuusluokkien keskiarvoista sekä ryhmäkokojen perusteella määriteltyihin a priori todennäköisyyksiin. Näinä a priori todennäköisyyksinä voidaan käyttää myös muita todennäköisyyksiä. Mikäli
luokitellaan alueita, joissa purojen tilan jakaumasta on olemassa hyvä käsitys, voidaan todennäköisyyksiä muokata siten, että ne vastaavat paremmin kulloistakin tilannetta. Todennäköisyydet voidaan asettaa
myös samoiksi, jolloin luokittelu perustuu vain ympäristöetäisyyksiin.
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Kuva 46. Puron tilan arvioinnin Excel-laskupohja.
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